ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.882 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 20 DE DEZEMBRO DE 2021
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 16 horas, reuniu-se,
ordinariamente, o Poder Legislativo, tendo por local a sua sede, na Avenida Presidente Lucena, nº
3565. A Reunião foi declarada aberta pela Presidente MARLI HEINLE GEHM, consistindo a
mesma, Reunião Ordinária da 14ª Legislatura e do 1º Período Legislativo, de 2021. A Presidente
declarou aberta a Sessão de nº 1882 e verificou-se a existência de quórum regular, constatando-se a
presença dos vereadores consoante a seguinte relação: ALEXANDRE DOS SANTOS, CLEITON
BIRK, EDIO INÁCIO VOGEL, FABIABI HEYLMANN, IVANIR GILMAR MEES, MARLISE
MARIA GRAFF, SATOSHI SCALDO SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS. Em seguida foi
apreciada a Ata de nº 1881 do dia 13/12/2021, que teve seu conteúdo aprovado por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIA: Ata do Conselho Municipal do Meio Ambiente referente PL 90/2021 que
Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2924/2014, que dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano e sobre o Sistema Viário do Município de Ivoti. Of. Gab. Nº 408/2021 que encaminha
resposta ao Ofício nº 408/2021 que solicitou informações referente Projeto de Lei nº 80/2021.
Ofício do SIMI informando o posicionamento da categoria, após assembleia geral extraordinária
realizada no último dia 16 de dezembro que debateu o Projeto de Lei nº76/2021, destacando que
a APMI e SIMI consideram que o referido projeto não seja aprovado da forma que se encontra.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PROPOSIÇÕES: MARLI solicita conforme segue: 1 – Recolhimento de entulhos na Rua
Pelotas, 242 no Bairro Bom Pastor; 2 – Ofício ao Consepro solicitando que informe quantas
câmeras estão instaladas no Município e onde. VOLNEI solicita conforme segue: 1 – Ofício ao
Diretor do Desporto, solicitando mais iluminação na Praça em frente a Sociedade Harmonia e
colocar mais iluminação e câmeras de monitoramento, pois tem muita baderna a noite, e
também que os banheiros das praças sejam chaveados a noite.
TRIBUNA LIVRE: O Senhor Valdomiro representante da comissão que trata sobre a instalação
do aterro sanitário, fez uso da tribuna para agradecer a todos os Vereadores e ao Prefeito pela
postura tomada diante da possível instalação do aterro sanitário no Município de Estância Velha.
Disse que quando tomou conhecimento do assunto ficou muito abatido a ponto de ter que ir no
médico. Falou que ficaram sabendo na terça feira pela manhã da situação e no momento
acharam que não era verdade... Mas quando foi se inteirar do assunto soube que era verdade,
disse que fez muitas reuniões em sua residência, onde formaram a comissão e inclusive
protocolaram o assunto no MP... O Sr. Valdomiro pediu aos Vereadores, para que cada um entre
em contato com seus deputados para que ajudem nessa questão. A Presidente agradeceu a
presença do Sr. Valdomiro e disse que assim que ele soube do assunto, convocou uma reunião
em sua residência e está funcionando. Marli disse que os Vereadores todos estão contra esse
aterro sanitário, e vão ajudar nessa luta, disse que espera que a fepam não autorize... O Vereador
Alexandre fez uso da palavra e disse que foi conhecer o lixão localizado em Lindolfo Collor, é
longe da cidade, mas o cheiro quando chega até o local é insuportável. O Vereador se colocou a
disposição da comunidade para lutar contra a instalação. O Vereador Volnei disse que esse tipo
de mobilização faz eles desistir do empreendimento, pois é uma empresa que depende da bolsa
de valores, se a empresa ver que vai perder dinheiro, vai desistir. Sr. Valdomiro disse que uma
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das ações que pretende fazer é convocar uma reunião com o CDL, com os empresários da
cidade, para imprimir uns 15 mil panfletos para serem distribuídos em seus comércios para a
população ficar a para do assunto... Ivanir elogiou a iniciativa dos moradores que correram para
defender seus interesses e os interesses da cidade e disse que estranhou que na segunda feira
quando ficou sabendo do assunto, solicitou envio de ofício para o Município de Estância Velha
para obter mais informações referente ao assunto. E, disse que o que lhe causou estranheza é que
esse projeto passou pela Câmara de Vereadores de Estância Velha, e ninguém se manifestou...
Talvez para Estância Velha seja comodo, pois vai aumentar a receita... Enquanto que Ivoti terá
só o ônus dessa situação... Marli disse que quem trouxe o assunto para dentro da Câmara foi o
Vereador Ivanir.
PAUTA DO DIA:
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 91/2021 – Autoriza os estabelecimentos responsáveis pela produção,
fornecimento, comercialização, pelo armazenamento e pela distribuição de Gêneros
alimentícios, sejam eles industrializados ou in natura, a doarem o seu excedente a pessoas físicas
ou jurídicas, sem necessidade de licença prévia ou autorização do Executivo Municipal. A
Presidente falou que esse projeto foi aprovado em Porto Alegre através de uma solenidade. A
Presidente perguntou se todos concordam em colocar o projeto em votação. Todos concordaram.
Projeto de Lei nº 92/2021 – Institui o Festival da Cachaça de Ivoti/RS, inclui a comemoração no
Calendário Oficial Municipal e dá outras providências. O Vereador Satoshi pediu a palavra e
sugeriu que na Ementa do Projeto fosse acrescentado Festival da Cachaça Artesanal... Para
agregar um pouco mais, para retirar o evento do normal... Marli disse que a sugestão do nome
foi dos próprios produtores de cachaça. A Presidente perguntou se todos concordam em votar
esse projeto. Todos concordaram.
Mensagem de Veto ao PL 77/2021. A Presidente perguntou se concordavam em fazer a votação
do veto. Todos concordaram e o Veto foi aceito por todos os Vereadores.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 86/2021 – Autoriza a celebração de termos de fomento com a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ivoti, Liga Feminina de Combate ao Câncer – Ivoti,
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública de Ivoti, e dá outras providências. Todos
concordaram em colocar o projeto em votação.
Projeto de Lei nº 87/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a
área da educação. Todos concordaram em colocar o projeto em votação. O Vereador Volnei
solicitou envio de ofício ao Executivo para que informe se vai ter concurso público no próximo
ano para o cargo de atendente de educação infantil.
Projeto de Lei nº 88/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para
Autarquia Água de Ivoti. Todos concordaram em colocar o projeto em votação.
Projeto de Lei nº 89/2021 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3075/2016 que estabelece
normas urbanísticas especiais para Programa Minha Casa, Minha Vida. Todos concordaram em
colocar o projeto em votação.
Projeto de Lei nº 90/2021 – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2924/2014, que dispõe sobre
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o parcelamento do solo urbano e sobre o Sistema Viário do Município de Ivoti. Todos
concordaram em colocar o projeto em votação.
PAUTA – VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 76/2021 – Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2374/2008, que
institui o Regime Próprio de Previdência. Esse projeto ficará aguardando a pedido da APMI. As
comissões apresentaram seus pareceres. O Vereador Volnei solicitou a Presidente o tempo de 5
minutos. Com a concordância da presidente, a sessão foi interrompida por 5 minutos. Satoshi
pediu a palavra para falar sobre o projeto e disse que esse valor de 2 milhões é importante para o
Município conseguir fazer o Pronto Atendimento e colocar as coisas dentro, disse que é um valor
importante. Falou que os Vereadores e Prefeito fazem uma correria para ir a Brasília para
conseguir 1 milhão por ano, que representa obras, asfalto, etc... Disse que entende a questão da
defesa do RPPS, estão no seu direito em defender, mas é um dinheiro que vai ficar parado e não
vai render serviço para a comunidade. Satoshi disse que existe uma desconfiança sobre a
administração do prefeito, disse que essa discussão é justa, mas falou que confia no prefeito e
prefere o dinheiro na mão do prefeito para que faça obras e sirva a comunidade... Satoshi disse
que devido a votação que vai acontecer, quem se beneficiar com a votação do projeto deveria se
considerar inapto ao voto... Volnei usou da palavra e disse que entende que o projeto trata do
fundo de aposentadoria e que nem sabe se vai se aposentar pela prefeitura... Ivanir disse que
ninguém está desconfiado da má fé do prefeito, acha que isso é demagogia... Disse que o que
preocupa é a manutenção desse fundo e acha que a Prefeitura teve um bom tempo para tentar
convencer os servidores de que a proposta é boa, mas o que se ouve dos servidores em geral é
uma insatisfação com esse projeto, e disse que não vai se indispor com o servidor em função
desse percentual, que achou um absurdo... Edio disse que os dois Vereadores não devem se
isentar dos seus votos, pois representam a classe dos servidores do Município de Ivoti... Edio
disse que é contra o projeto porque é preciso manter saudável o fundo municipal para o futuro. A
presidente leu um documento que veio do SIMI com o posicionamento da APMI, que considera
que o referido Projeto de Lei não seja aprovado da forma como se encontra apresentado.
O projeto foi rejeitado por 05 votos contrários e 04 votos favoráveis (Satoshi, Claiton, Fabiani
e Alexandre).
Projeto de Lei nº 80/2021 – Autoriza a permuta de imóvel do Município por imóvel de
propriedade de LMF Participações Ltda e dá outras providências. Ficará aguardando mais
informações do Executivo.
Projeto de Lei nº 83/2021 – Altera e inclui dispositivos nas Lei Municipais nº 2719/2012 que
cria o Conselho Municipal de Trânsito, transportes e mobilidade – CMTTM, e nº 2901/2014 que
dispõe sobre a política municipal de turismo, cria o sistema municipal de turismo, institui o
Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo. As comissões apresentaram
seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 84/2021 – Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Ivoti para o
Exercício de 2022. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por
todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 86/2021 – Autoriza a celebração de termos de fomento com a Associação de
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Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ivoti, Liga Feminina de Combate ao Câncer – Ivoti,
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública de Ivoti, e dá outras providências. As comissões
apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 87/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a
área da educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por
unanimidade.
Projeto de Lei nº 88/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para
Autarquia Água de Ivoti. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado
por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 89/2021 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3075/2016 que estabelece
normas urbanísticas especiais para Programa Minha Casa, Minha Vida. As comissões
apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 90/2021 – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2924/2014, que dispõe sobre
o parcelamento do solo urbano e sobre o Sistema Viário do Município de Ivoti. As comissões
apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 91/2021 – Autoriza os estabelecimentos responsáveis pela produção,
fornecimento, comercialização, pelo armazenamento e pela distribuição de Gêneros
alimentícios, sejam eles industrializados ou in natura, a doarem o seu excedente a pessoas físicas
ou jurídicas, sem necessidade de licença prévia ou autorização do Executivo Municipal. As
comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores.
Marli agradeceu aos colegas Vereadores por terem aprovado esse projeto de sua autoria, disse
que esse projeto foi aprovado em Porto Alegre e achou interessante e apresentou o mesmo aqui.
Projeto de Lei nº 92/2021 – Institui o Festival da Cachaça de Ivoti/RS, inclui a comemoração no
Calendário Oficial Municipal e dá outras providências. As comissões apresentaram seus
pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores. Marli, autora do projeto agradeceu
o apoio de todos os Vereadores na aprovação do projeto.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: SATOSHI comentou sobre o balanço positivo do ano de 2021, onde a
comunidade participou mais e desejou sucesso para a nova diretoria da Casa e um Feliz 2022 a
todos. IVANIR sugeriu aos Vereadores para que cada bancada encaminhe ofício aos seus deputados
referente a questão da instalação do aterro sanitário, a fim de que encaminhem documento para a
Fepam que é a responsável pela liberação do local. O Vereador também parabenizou a Presidente
Marli pela condução dos trabalhos durante o ano de 2021, um ano democrático e desejou um bom
ano a todos. MARLI solicitou o envio de correspondência às entidades, agradecendo por tudo que
fizeram em prol da comunidade, Liga Feminina de Combate ao Câncer, APAE, Consepro
(atualmente com 50 câmeras de vídeo monitoramento instaladas na cidade, 06 de cercamento
eletrônico na entrada da cidade). Comentou sobre as decorações de Natal, inclusive a Câmara
enfeitou a frente do prédio, onde os enfeites foram arrancados numa noite, e solicitou para os
brigadianos para verificarem nas câmeras de vigilância e localizaram o indivíduo com o material.
Marli disse que o material é insignificante, mas que é mais para conscientizar para respeitar as coisas
públicas... Solicitou um agradecimento especial para a Brigada Militar que sempre atendeu seus
pedidos, Delegacia de Polícia, os Circulos de Pais e Mestres das escolas, Hospital São José. Marli

4

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.882 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 20 DE DEZEMBRO DE 2021
solicitou envio de ofício ao Senhor Prefeito solicitando providências com relação à iluminação
pública, disse que todos os dias tem reclamações e pediu para clarear a cidade... Marli também
solicitou que o Executivo estude a possibilidade em construir mais uma escola, devido ao
crescimento da cidade com muitos loteamentos novos. Falou também sobre a marcação de consultas,
e disse que recebeu reclamação de que não estão marcando as consultas de forma presencial e disse
que conversou com o Prefeito que lhe informou que pode marcar sim de forma presencial... Pediu
que fosse feita uma reunião sobre o assunto para que as pessoas sejam atendidas. Marli disse que
recebeu uma reclamação referente a marcação de consultas, a qual estará encaminhando para a
Saúde. Marli agradeceu ao Senhor Prefeito pelo atendimento, que sempre que possível a atendeu.
Marli solicitou que fosse encaminhada cópia do documento protocolado na Casa, do SIMI referente
sugestão ao Projeto 76/2021. Marli atualizou os dados do coronavírus, com três novos casos, sendo
um masculino de 24 anos e dois femininos de 41 e 45 anos, 11 pessoas aguardando o resultado de
testes e 01 alta. Lembrou das vacinas à disposição nas UBS tanto para 1ª dose, 2ª dose e reforço. A
presidente agradeceu a todos os colegas Vereadores pelo bom trabalho realizado durante esse ano,
onde todos trabalharam em prol da comunidade independente de partido político... Marli desejou ao
Vereador Ivanir, Presidente eleito, um bom trabalho. Falou que esta é a última Sessão do ano, mas se
o Prefeito necessitar de extraordinária, acredita que todos estão à disposição. A Presidente comentou
sobre a antecipação do horário da sessão, a fim de que todos possam participar da reunião referente
ao aterro sanitário em Estância Velha, onde o prefeito do local irá se manifestar referente ao assunto.
Marli leu uma mensagem de Natal, e desejou a todos um Feliz Natal e um ano de 2022 muito
próspero, com felicidade e saúde, Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente
Sessão, convocando a todos para a príoxima no dia 03/01/2022 às 18h30min. E para constar, eu
ESTER DOLORES MÜLLER KRÜGER, secretária do legislativo, elaborei a presente ata, a qual,
após ser lida e aprovada, será assinada pelos senhores PRESIDENTE e SECRETÁRIO da Mesa
Diretora.

MARLI HEINLE GEHM
Presidente do Legislativo

SATOSHI SCALDO SUZUKI
Secretário
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