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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.871 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 27 DE SETEMBRO DE 2021  

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 19 horas e 30 minutos, 

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. 

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. A Presidente saudou a todos e declarou aberta a 

Sessão Ordinária de nº 1871. A Presidente registrou a presença do secretário do meio ambiente 

Ismael e da ex Vereadora Rafaella. 

CORRESPONDÊNCIA: Não teve. 

PROPOSIÇÃO: Não teve. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 70/2021 – Ratifica protocolo de intenções com a finalidade de aderir ao 

consórcio público, denominado agência reguladora intermunicipal de saneamento (AGESAN-

RS). 

VETO TOTAL do Executivo ao PL 55/2021 - Dispõe sobre a transparência pública no setor de 

encaminhamentos e dá outras providências.  

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 68/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa indústria de calçados e 

acessórios Ivoti Eireli.  

 PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 54/2021 – Autoriza o Município de Ivoti a colaborar com a Associação para o 

desenvolvimento turístico de Ivoti Adetur/Ivoti na consecução o projeto Ivoti 100. Como o 

Executivo encaminhou documento hoje, o projeto aguardará a avaliação do documento para 

posterior votação. 

Emenda nº 14 ao Projeto de Lei nº 61/2021. A emenda foi aprovada por todos os Vereadores. 

Emenda nº 15 ao Projeto de Lei nº 61/2021. A emenda foi aprovada com cinco votos favoráveis 

e três votos contrários, a saber, Alexandre, Cleiton e Fabiani. 

Projeto de Lei nº 61/2021 – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá 

outras providências. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

Projeto de Lei nº 64/2021 – Concede incentivo à empresa directiva apoio administrativo Ltda ME, 

em índices construtivos de imóvel para a expansão da empresa. O Executivo solicitou que o projeto 

aguardasse para adequação.  

Projeto de Lei nº 65/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa Rimer indústria e comércio de 

peças Ltda. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 66/2021 – Institui no calendário oficial de eventos e comemorativos de Ivoti, a 

Semana Municipal do Corretor de imóveis. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto  
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foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 69/2021 – 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 71/2021 – 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. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: Não teve. 

Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a 

próxima Sessão no dia 04/10/2021. 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                                                            SATOSHI SCALDO SUZUKI  

Presidente do Legislativo                                                                                  Secretário 


