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Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 18 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 1872 e colocou para apreciação as Atas de nº 1870 e 1871 do dia 27/09/2021, as 

quais foram aprovadas por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA: E-mail da Liga Feminina de Combate ao Câncer informando as atividades 

para o mês outubro rosa: Festival de tortas, Outlet West Coast, Bazar das amigas da Liga, 

lançamento camiseta campanha outubro rosa, distribuição de caixinhas com laços e folder para o 

comércio e empresas, lives com profissionais da saúde parceiros, camerata Ivoti in concert – evento 

alusivo ao outubro rosa e novembro azul, portas abertas. Of. Fazenda nº 06/2021 encaminahndo o 

relatório de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2021. Of. Gab. Nº 327/2021 que 

encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 72/2021. Of. Gab. Nº 329/2021 em resposta ao ofício 

nº 245/2021, encaminha as informações solicitadas. Of. Gab. Nº 332/2021 que encaminha para 

apreciação o Projeto de Lei nº 74/2021. Of. Gab. Nº 334/2021 que encaminha para apreciação o 

projeto de lei nº 73/2021. Of. Gab. Nº 339/2021 que encaminha Mensagem Retificativa ao Projeto 

de Lei nº 64/2021. 

PROPOSIÇÃO: VOLNEI solicitou envio de ofício ao Executivo solicitando a relação de 

servidores que pediram exoneração em 2021 por secretaria; Ofício ao Executivo questionando a 

resposta recebida ao ofício nº 263/2021 e solicitar novamente cópia do relatório de atividades. 

ALEXANDRE solicitou que o Departamento de Trânsito providencie uma lombada em frente à 

EMEI Bom Pastor e mais três lombadas na Rua Graça Aranha; Conserto/manutenção da 

iluminação pública na escadaria Belvedere; Ofício de agradecimento ao Deputado Covatti pela 

emenda de 250 mil para a Rua Henrique Saueressig, bem como agradecer por ter vindo 

pessoalmente ao Município para fazer a entrega do valor. MARLI solicitou ofício ao Meio 

Ambiente para que informe se existe o recolhimento do lixo seco e orgânico em todas as ruas da 

cidade; Ofício para a Secretaria de Obras solicitando o conserto  da  ponte existente na Rua 

Pedro Diehl; Ofício parabenizando os proprietários da Bradasul Alimentos pela inauguração do 

novo espaço na Avenida Presidente Lucena, agradecendo aos mesmos por investirem no 

desenvolvimento da cidade e pelo bom atendimento prestado pelos funcionários. FABIANI 

solicitou a instalação de uma lombada em frente às EMEI Bem Querer, Bom Pastor e Pedacinho 

do Céu. 

TRIBUNA LIVRE – VALDOMIRO, representante dos moradores do Bairro Cidade Nova, que 

fez uso da palavra para falar sobre saúde, e disse que faz tempo que vem observando e cada vez 

está ficando mais para trás a saúde do Município de Ivoti. E comentou que tirou uma beruga na 

virilha no dia 28 de agosto, ligou para a UBS do Bairro Concórdia para saber o resultado da  
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biópsia no dia 30 de setembro, quando foi informado que nenhuma amostra foi enviada para o 

laboratório, e disse que diante disso ficou muito chateado. Ligou para a Marli, sua companheira 

de muitos anos, já participaram de muitas reuniões juntos e conseguiram muitas coisas juntos, 

para colocar a situação... Disse que não é político, mas quer uma cidade melhor, falou que 

trabalha para o seu bairro... Disse que ficou preocupado e ligou para os médicos e não sabiam 

lhe informar, foi quando ligou para uma amiga sua, Dra. Cristina Targa que é chefe da Santa 

Casa, que lhe informou que no máximo o material deveria ser encaminhado em 30 dias, mas 

sempre é solicitado que seja enviado o mais rápido possível. Falou que ligou para o Marcelo, 

secretário da saúde, para saber sobre essa questão do não envio do material, e ele disse que o 

Estado tinha cancelado... Foi quando questionou o secretário e pediu o documento que 

comprovasse isso, pois o Estado não iria ser tão irresponsável de derepente cortar... Falou que 

pegou o seu material na UBS e levou para o laboratório, mas disse, quantas pessoas vão ficar 

sem o exame, alguns com câncer esperando o resultado ansiosos... Falou do art. 196 da 

Constituição Federal Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, e pediu que os 

Vereadores intervenham nessa questão. Disse que é voluntário da Liga há 17 anos, e a Prefeitura 

queria que a Liga pagasse aos biópsias... Falou sobre uma outra questão de um cidadão que está há 

sete anos esperando para ser atendido, tem um pedido e urgência desde dezembro do ano passado, já 

vai fazer um ano... Foi até o Executivo, e o Prefeito não fez nada, então entrou via judicial e de um 

dia para o outro conseguiu. Disse que já fez muito pela segurança do Município, falou que vai fazer 

08 anos que fazem arrecadação para a brigada militar. O novo tenente pediu para lhe fazer uma 

visita, e disse que ele pediu para trocar os ranchos que são entregues por uma espingarda, e disse que 

isso é em prol do Município, inclusive no seu bairro tinha muitos assaltos e agora não tem mais. O 

Vereador Alexandre, Ivanir e Edio se manifestaram e a Presidente disse que quando soube do 

ocorrido foi até a saúde para saber o que tinha acontecido, e foi informada por uma servidora que 

não tinha mais cota do Estado... Marli disse que quando a cota acaba, investe dinheiro, pois tem 

dinheiro em caixa para ser transferido para a saúde... Marli disse que isso o Prefeito tem que rever 

com urgência e atender a população... Marli disse que ficou surpresa quando a presidente da Liga lhe 

informou que a saúde pediu para a Liga pagar os exames de pré câncer... 

TRIBUNA LIVRE – MÁRCIO, ex Vereador, falou sobre a regularização das construções 

irregulares, projeto de sua autoria, que beneficiou muita gente, facilitou para regularizar seus 

imóveis... Falou da questão do incentivo, que geralmente vai para os amigos ou para os 

empresários... Disse que nunca foi contra incentivo, porém tem pessoas que não tem habite-se de 

seus imóveis, mas deveria ser revisto também a questão do índice construtivo, e citou o Bairro Bom 

Pastor, onde o índice de construção é de 50%... Márcio falou que as pessoas estão recebendo 

notificações para regularização, mas acha que devido a atual situação no País, deveria ser esperado 

mais um tempo... Disse que deveria ser alterado o Plano Diretor, fazer um mapeamento, de uma 

semana para outra e não de anos...Falou de 46 ruas com projeção de alargamento viário, que nunca 

vai sair do papel e as pessoas não conseguem regularizar seus imóveis por causa disso. Pediu que os 

Vereadores para investirem nesse assunto. Falou sobre a questão das publicações feitas na página da 

Prefeitura, onde as pessoas leem e não entendem. Disse que foi atrás de uma verba de 250 mil para  
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pavimentação de ruas no Bairro Morada do Sol, onde foram feitas  04 (quatro) ruas em torno de 

2.500 metros de pavimentação, mas duas ruas, a São Pedro e Santa Clara foram feitas em parte. 

Segundo informações da Prefeitura para a população, que ambas não foram terminadas por questões 

políticas. Márcio disse que na verdade devolveram o valor de 28 mil ao governo, por incapacidade 

de pessoas da Prefeitura, pois deveriam ter medido as ruas até o final. Falou do valor de 10 mil de 

contrapartida por parte do Município... Disse que o Município  está investindo o valor de 5 milhões 

em asfalto ao redor da Prefeitura e dos amigos... Falou também das praças do Município e citou a 

praça do Bairro Bom Pastor, Panorâmico (Rua Riachuelo) onde as crianças jogam bola no barro e 

água, pediu uma atenção especial, para colocar areia nas mesmas. Comentou sobre os gastos com a 

saúde, que em vez de gastar 15% deveria gastar 25 % no mínimo. Falou do corte de verbas na 

educação, principalmente na Ildo, onde tinha oito oficinas para os alunos. Após as colocações do 

senhor Márcio, o Vereador Edio solicitou a palavra, e disse que queria falar sobre a pavimentação da 

Rua Santa Clara e a São Pedro no Loteamento Dilly, referiu-se a fala do Márcio, dizendo que não 

quer defender a atual administração, dizendo que foram asfaltadas várias ruas. Disse que concorda 

que precisam ser feitas as ruas com chão batido e depois colocar asfalto encima da pavimentação... 

Pois tem pessoas no pó a mais de trinta anos sem pavimentação... Edio disse que o que aconteceu no 

Loteamento Dilly, foi por causa de falha na Câmara de Vereadores e da administração de 2000, 

quando o senhor Romeo Bauermann da imobiliária Ivoti fez aquele loteamento, e disse que na época 

foi Vereador, e o projeto foi aprovado na Câmara sem a infraestrutura... Disse que o prefeito da 

época, Arnaldo veio a Câmara de Vereadores para convencê-los a aprovar o projeto (que era 

inconstitucional). Edio disse que na época brigou muito dentro da Casa para que o Arnaldo 

negociasse a área de 5% em frente a igreja, para que houvesse a possibilidade de desafogar a Ildo 

Meneghetti... Edio disse que tudo aconteceu por falha de outras administrações e na época tentaram 

convencer o próprio Vereador (que votou contra) a ajudar a aprovar o projeto para beneficiar as 

pessoas de baixa renda para conseguirem comprar os seus terrenos... Disse que na época falou que 

as pessoas de baixa renda iriam comprar terreno no buraco e ficar 20 anos comendo pernilongo e 

sem esgoto... Edio disse que cada campanha os moradores de lá estão pedindo pavimentação... Disse 

que o senhor Romeo Bauermann enriqueceu na época em Ivoti, fazendo loteamentos irregulares, sem 

infraestrutura e nem investiu dinheiro no Município de Ivoti, levando tudo para outros municípios... 

Na época, Romeo se comprometeu, isso há 21 anos, de que em troca da aprovação do projeto, se 

comprometeu em fazer uma Praça lá em baixo no buraco, se forem lá olhar, tá virado em mato... 

Hoje estão fazendo a pavimentação mas o esgoto não estão resolvendo... Falou que são coisas que 

aconteceram há 20 e 30 anos, citou o Bairro União que está irregular, a área do DNIT, área da 

Picada 48 Alta, Rua dos Carteiros... Edio disse que o loteamento na Rua dos Carteiros foi feito na 

época do Prefeito Paulo Buchmann, e não tinha água e nem luz, disse que fez denuncia na época no 

MP... Falou do Loteamento do Bom Pastor que até hoje tem terreno sem construção... Edio disse que 

esteve conversando com os advogados do Município sugerindo que a Assistência Social vá até o 

local para fazer um levantamento e ver quem vendeu e quem ainda está morando lá, para que as 

pessoas possam regularizar sua situação... Comentou sobre uma situação bem complicada no Bairro 

Feitoria Nova, onde o pai, avô da Ursula Frohlich foi vendendo terra, fazendo chacrinha, e disse que 

está lá a porcaria hoje, quem vai resolver? O Município vai ser condenado conforme foi na Rua dos 

Carteiros, o processo levou 15 anos no MP, o Município foi obrigado a regularizar... Perguntou se o  
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Romeo Bauermann foi executado com a situação do Loteamento Dilly? Não, porque o Município não 

acionou judicialmente... Edio comentou sobre as notificações que as pessoas estão recebendo para 

fazer o habite-se, menos mal que não estão dando prazo, e espera que a população não seja mutada. 

E também questionou se o projeto que o Vereador Márcio encaminhou não está incluída a questão 

do habite-se e talvezpor isso as pessoas não estão conseguindo fazer sua regularização. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 72/2021 – Dispõe sobre a proibição de ingresso de menores de idade em eventos 

com livre consumação de bebida alcoólica “OPEN BAR” no Município de Ivoti/RS e dá outras 

providências. 

Projeto de Lei nº 73/2021 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício financeiro 

de 2022. 

Projeto de Lei nº 74/2021 – Autoriza a Autarquia Municipal Água de Ivoti a transferir valores ao 

município de Ivoti com a finalidade de compensar pagamento de precatório trabalhista. 

3ª 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.  

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. O Projeto ficará 

aguardando a retificação do Executivo. A Presidente leu o parecer jurídico que é contrário ao 

projeto. 

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. As comissões apresentaram seus 

pareceres e o Projeto foi aprovado por unanimidade. 

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

acessórios Ivoti Eireli. O Vereador Ivanir disse que havia solicitado na ultima sessão que o 

Executivo retirasse o projeto por não estar completo, e o Município tem uma comissão que 

analisa os incentivos fiscais e se a empresa pode ou não requerer o benefício e no projeto faltam 

dois documentos essenciais, que são as certidões negativas federal e municipal, disse que não 

entende porque o Município encaminha projeto para a Câmara aprovar ou desaprovar se o 

mesmo está incompleto. O Vereador Ivanir solicitou vistas do projeto. O Vereador Satoshi pediu 

que fosse reforçado o pedido das certidões em nome da comissão de finanças. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI usou da palavra e parabenizou os dois senhores que usaram 

a Tribuna Livre, e fez suas as palavras ditas pelos mesmos, e disse que o caso do salvador já 

conhece, e até iria ajudar a judicializar o pedido dele, mas ficou sabendo já estava sendo feito e 

sobre o índice construtivo do Bom Pastor, já fez um pedido ao Conselho do Plano Diretor para  

 



5 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.872 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 04 DE OUTUBRO DE 2021  

 

colocar o assunto em pauta. Volnei disse que se não fizer isso, a Prefeitura faz um papel assim como 

fez para a compra do prédio, e foge do ISSQN, INSS... Volnei disse que quando fez o habite-se da 

garagem recebeu os boletos para pagar... IVANIR também parabenizou pelo uso da Tribuna e disse 

que recebeu uma demanda de um munícipe em relação a área da saúde, que estava em atendimento 

no hospital, na emergência, e estava a muito tempo esperando e ele questionou se isso seria normal, 

foi quando o Vereador desceu para dar uma olhada na emergência, onde tinha aproximadamente 

umas 15 a 20 pessoas no recinto. O Vereador se dirigiu a atendente e perguntou quantos daquelas 

pessoas estavam aguardando por atendimento. Treze pessoas na fila, três a quatro pessoas tossindo 

naquele ambiente minúsculo, todos sentados enfileirados, sem nenhum protocolo de saúde. O 

Vereador disse que ficou apavorado, e que o médico estava atendendo uma demanda na sala 

vermelha, uma senhora com 80 anos sentada junto com crianças, algumas com síndrome gripal... O 

Vereador perguntou se tem pediatra para atender as crianças e não tem. Pediu que fosse 

encaminhado ofício para a direção do hospital, para que informem qual a demanda diária do plantão 

(número de pessoas), quantas crianças e quantos adultos. IVANIR disse que o Município de Ivoti vai 

ser beneficiado com uma verba, que é um Programa do Governo “assistir rs”, atualmente o 

Município recebe do Estado em torno de 70 mil ao ano e a partir desse programa o Município vai 

receber 800 mil ao ano do Estado. Até foi um assunto abordado pela Presidente da Câmara, alguns 

hospitais vão perder verba e outros que tem um déficit vão receber mais, e Ivoti será beneficiado. 

Ivanir justificou seu pedido em virtude disso, pois talvez seja necessário contratar pediatra ou mais 

um clínico para não deixar as pessoas esperando por horas pelo atendimento, todos aglomerados... 

EDIO solicitou que o Executivo informe todas as empresas que receberam incentivo nos últimos três 

anos com o valor. MARLI disse que em virtude de problemas na internet não recebeu os dados do 

coronavírus, mas disse que estaria indo atrás pessoalmente para saber. Fez referência ao outubro 

rosa, dizendo que a Câmara colou os laços na cor rosa nas portas e também divulgou a programação 

da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Festival de tortas no dia 08, valor de 90,00 por casal por 

drive thru, dia 16 acontece o outlet da West Coast, Bazar das amigas da Liga, lançamento da 

campanha da camiseta outubro rosa, distribuição de caixinhas com laços e folders nos comércios e 

empresas, também acontecerá o concerto da Camerata Ivoti alusivo ao outubro rosa e novembro azul 

no dia 30, lembrando que a Liga está patrocinando mamografias e ecografias nesse mês. A 

Presidente lembrou todos os colegas Vereadores que a Sessão do dia 11/10 será transferida para o 

dia 13/10 às 18h. Informou que no dia 18/10 acontecerá a Sessão Solene para a entrega do título de 

cidadão honorário, logo após a sessão ordinária. A Sessão solene será limitada a seis convidados por 

cada cidadão honorário. No dia 18 também estará acontecendo a administração mirim em 

comemoração ao dia do Município 19/10. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a 

presente Sessão e convocou a todos para a próxima Sessão no dia 13/10/2021. 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. 
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