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Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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. A 

Presidente declarou aberta a Sessão de nº 1878 e verificou-se a existência de quórum regular, 

constatando-se a presença dos vereadores consoante a seguinte relação: ALEXANDRE DOS 

SANTOS, CLEITON BIRK, FABIABI HEYLMANN, IVANIR GILMAR MEES, JAIR ANDRÉ 

VIER, MARLISE MARIA GRAFF, SATOSHI SCALDO SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS. 

Foram apreciadas as Atas de nº 1876 e nº 1877 do dia 08/11/2021, as quais foram aprovadas por 

todos ao Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. Nº 367/2021 que encaminha para apreciação os projetos de lei 

nº 81 e 82/2021. Ofício nº 2178.2021-PRESID acusando o recebimento da Moção de Repúdio nº 

001/2021 ao Gabinete do Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: MARLI solicita conforme segue:1 – Ofício para a Cachaçaria Weber Haus, 

agradecendo o convite recebido e parabenizando os sócios proprietários pela linda Cerimônia de 

lançamento icônico da cachaça Diamont 21 anos, realizada no Salão da Blumenhaus no dia 

18/11, com leilão da garrafa nº 0001, onde a Vereadora e outras autoridades se fizeram presentes 

para prestigiar tão importante momento, desejando muito sucesso e que a empresa cada vez mais 

seja reconhecida mundo a fora, trazendo orgulho para o Município de Ivoti. 2 – Ofício 

parabenizando os expositores da Feira das flores; 3 – Ofício para a Secretaria de Obras 

solicitando a retirada da terra na esquina da Rua João Albino Dilly com a Arno Kney (subindo 

logo depois da oficina RK). VOLNEI solicita: 1 – Ofício para a Secretaria da Educação 

solicitando um relatório da última limpeza feita no ar condicionado da Escolas de Educação 

Infantil, bem como, solicitar a limpeza dos mesmos; 2 – Ofício para a Secretaria de Obras para 

que resolvam a questão da água na calçada da Rua São Leopoldo na altura do nº 500, onde existe 

risco de queda de pedestres. 3 – Ofício para RGE para que a equipe técnica responsável pela 

colocação e retirada dos postes tenham mais cuidado com os fios de internet de fibra ótica. 

FABIANI solicita: 1 – Ofício para a Secretaria de obras para fazer melhorias na Praça Neldo 

Holler, conserto e manutenção dos brinquedos, limpeza e plantio de flores. IVANIR solicita: 1 – 

Ofício para Secretaria de Obras solicitando o conserto de buraco na Rua Guilherme Holler na 

altura do nº 90. 

TRIBUNA LIVRE: Marcos Schossler Presidente do Simi se inscreveu para usar a tribuna e 

fazer suas considerações sobre o Projeto de Lei nº 76/2021. Iniciou falando que a Emenda 

Constitucional 103/2019 promoveu uma série de mudanças relacionadas à situação 

previdenciária. A partir do momento que os Regimes Próprios de Previdência foram declarados 

deficitários, atingiu-se diretamente os servidores, onde a contribuição passou de 11% para 14%, 

podendo ser ampliada até 20% e um possível escalonamento de contribuição previdenciária, 

inclusive podendo ser incluídos os servidores aposentados... Falou da instituição da previdência 

complementar, onde os servidores que recebem acima do teto passam a contribuir para esse  



2 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.878 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 22 DE NOVEMBRO DE 2021  

 

fundo complementar que não é o RPPS. Marcos disse que lhe causou estranheza a maneira que 

foi conduzido o Projeto, de um modo geral. Uma vez que os servidores foram majorados para 

mais 3%, o Município entra com Projeto para redução  em 8,26 a sua cota de contribuição, 

justificando um superávit... Marcos falou que o Municípío de São José do Hortêncio tem um 

RPPS superavitário e permanece com a alíquota de 11%. Marcos disse que a impressão que dá é 

uma nítida intenção de fazer uso do recurso para investimento na sociedade (assim está escrito 

no projeto).O prazo conforme consta no PL será alongado em 12 (doze) anos de 2043 a 2055... 

Marcos falou da sua preocupação com o futuro do servidor e da comunidade em si... A Emenda 

Constitucional nº 23  possibilitou aos Municípios que estão em débito de 126 bilhões, ao 

reparcelamento da dívida em 240x.  Marcos disse que a alíquota do deficitário não precisaria ser 

reduzida e alongar o prazo que pode vir a ser muito perigoso para o Município no futuro e citou 

Municípios vizinhos que estão com um índice de déficit praticamente impagável, como Novo 

Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha. O RPPS existe há 13 anos em Ivoti e está acima de 

92 milhões no fundo. Falou que lá no ínicio, em 2008, participou por um longo período do 

Conselho da Previdência, inclusive como presidente e naquela época conversavam entre eles 

sobre quando o fundo tivesse um volume bom de recursos, qual seria o administrador que iria 

crescer o olho... Disse que países de primeiro mundo com RPPS compram ações no Brasil com 

recursos dos seus fundos e citou o Sicredi, Lojas Quero Quero, onde parte das ações são 

compradas com fundo previdenciário. Falou também do cronograma do cálculo atuarial, que na 

página 08 consta que foi utilizada uma base cadastral e financeira fornecida pelo fundo, na 

época tinha 746 servidores como base em 30/09/2020. Já na página 23 o atuário fez uma 

observação contra a rotatividade do cargo e considerou como 0% a saída de servidores...Marcos 

disse que recebeu dados do Vereador Volnei, o qual havia solicitado ao Executivo para que 

informasse quantos servidores se afastaram, e a informação que recebeu é de quase 60 

afastamentos, que não foram informados para a base cadastral. Outra questão abordada por 

Marcos foi sobre a atual situação econômica, onde a rentabilidade do fundo não é nada boa, pois 

precisa alcançar uma meta de 12%... Na página 34 constam algumas recomendações do atuário e 

na página 41 consta sobre a baixa rentabilidade. Marcos falou que o Fundo de Previdência de 

Ivoti, atingiu por dois anos consecutivos a nota máxima. Citou as atas de nº 04,05 e 06 onde 

constam informações importantes que não foram consideradas... Falou que o ideal neste 

momento seria aguardar um novo cálculo atuarial, pois já está no final do ano. Falou também 

sobre a aprovação do projeto, que na verdade é encaminhado pelo Executivo, mas a decisão de 

aprovar ou não está nas mãos dos Vereadores... Após as colocações do Marcos, a Presidente 

passou a palavra para a secretária Kelly fazer suas colocações. Kelly se apresentou como 

secretária da fazenda há cinco anos e como servidora concursada para o cargo de técnica 

contábil há 12 anos. Disse que veio à Casa representar parte dos servidores, não como oposição 

ao projeto ou trazer aquilo que a administração gostaria que fosse feito...Falou da sua surpresa 

com a proporção que tomou a divulgação do projeto, uma vez que a amortização do passivo 

atuarial entre outros dados é discutido ano a ano... A administração pública resolveu retirar parte 

do valor destinado ao RPPS para destinar aos cofres do Município? Não. O que de fato 

aconteceu é que a partir do ano de 2020, os servidores foram majorados de 11% a 14%, sendo  



3 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.878 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 22 DE NOVEMBRO DE 2021  

 

que na época não houve um debate similar... Poderia ter sido adotada uma alíquota escalonada, a 

qual não foi divulgada... O cálculo atuarial é o estudo que todos os anos traz se o RPPS vai ter 

um equilíbrio financeiro e quanto será necessário destinar dos valores, tanto a parte dos 

servidores como a parte do Município... Kelly disse que a partir de 08/2020 a Prefeitura assumiu 

duas das quatro despesas do RPPS, ficando com a maior parte que é o auxílio maternidade e 

auxílio doença, pois com a reforma da previdência caiu por terra o auxílio doença e 

maternidade... Kelly falou das quatro propostas apresentadas no cálculo atuarial: alternativa nº 1 

com alíquota de 8,66, alternativa nº 2, alíquota de 6,64, alternativa nº 3, alíquota de 3,47 e 

alternativa nº 4, de 6,01, onde a administração optou pela alternativa 3º e não como foi 

mencionado pelo Marcos. O dinheiro que é pago para o auxílio doença e maternidade sai do 

mesmo caixa que paga os servidores, ou seja, sai da Fazenda Municipal e entra no RPPS...Falou 

da legislação 3104/2017 que estabeleceu que a partir de 2019 seria aplicada uma amortização de 

16.74, que foi substituída pela Lei 3198/2018 para 14,9%. Kelly também questionou Marcos 

sobre colocar em dúvida a índole dos servidores que fazem parte do CAMP... Marcos respondeu 

dizendo que não existe nada que desabona os servidores... A Presidente abriu a palava aos 

Vereadores para fazerem suas perguntas e/ou questionamentos. O Vereador Volnei  disse que 

pediu um posicionamento do CAMP e a resposta não convenceu, informando que era possível 

haver mais alterações na alíquota que hoje é de 14%, inclusive com aumento  da mesma no 

futuro, caso o cálculo atuarial identifique essa necessidade... O Vereador Jair perguntou se a 

compensação previdenciária está transcorrendo de forma regular e qual a expectativa do 

recebimento da compensação para o ano de 2021. Kelly disse que a compensação fica a cargo da 

secretaria de administração e do CAMP, mas pediu que o ofício do Vereador fosse encaminhado 

ao CAMP solicitando os dados. Marcos disse que no demonstrativo que está no site da prefeitura 

consta que este ano o Município recebeu como retorno de compensação previdenciária o total de 

87.397,00 e como despesa pagou 32.466,00. Volnei questionou sobre qual seria o real valor da 

diferença que deixaria de entrar no fundo em 2022 se o projeto for aprovado. Kelly disse que não 

possui os dados precisos... Marcos perguntou para Kelly se existe a possibilidade de criar uma 

rubrica específica para lançar a diferença, caso o projeto seja aprovado, ou se tem como deixar 

esse recurso parado sem utilização... Ivanir perguntou tem como mexer na alíquota patronal... 

Houve mais questionamentos, mas para encerrar o assunto, a Presidente sugeriu que fosse 

agendada uma reunião com a presença do Prefeito, secretária da fazenda, Marcos e servidores 

num espaço mais amplo e onde os servidores possam fazer seus questionamentos. Marli disse 

que não colocaria o projeto em votação e aguardaria a reunião com todos. Marcos passou um 

abaixo assinado às mãos da presidente do posicionamento dos servidores que são contrários à 

aprovação do PL. Marli agradeceu a presença de todos e deu prosseguimento ao andamento da 

sessão. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

EMENDA de nº 17/2021 ao Projeto de Lei nº 77/2021. Os Vereadores concordaram com a 

apresentação da emenda. 

Projeto de Lei nº 81/2021 – Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 1426/1997 que  
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extingue o atual Conselho Municipal de Saúde e Bem Estar Social, cria novo Conselho 

Municipal de Saúde e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 82/2021 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2500/2009 que estabelece o 

Código Tributário Municipal. 

3ª PAUTA DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 78/2021 – Altera a redação da Lei Municipal nº 3.391 de 16 de junho de 2021, 

e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 79/2021 – Autoriza a aquisição de imóvel e dá outras providências. 

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. 

 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. Ficará aguardando a reunião com os servidores. O 

Vereador Satoshi sugeriu melhorar o Projeto, fazendo alterações no percentual... O Vereador 

Ivanir também fez suas observações... 

Projeto de Lei nº 77/2021 – Altera a Lei Municipal nº 3342/2020, que disciplina a criação, 

propriedade, posse, guarda, maus tratos, uso e transporte de animais no Município de Ivoti. Em 

virtude da apresentação da emenda, o projeto entrará na pauta da próxima sessão ordinária. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI comentou sobre o cemitério municipal, a questão da falta de 

covas prontas, e falou que já estava alertando a diretora do CRAS que iriam faltar covas, o que 

aconteceu no final de semana, o pedreiro terminou a cova sábado de noite pelas 21h para que os 

familiares conseguissem fazer o enterro no domingo de manhã. Volnei mostrou fotos do local, e 

solicitou que fosse encaminhado um ofício ao CRAS para que informe o que está acontecendo. Falou 

também sobre o caminho que foi feito entre os túmulos , onde o degrau é muito alto, sugeriu a 

retirada dos meio fio e colocar somente as pedras... Qual o problema que não conseguem fazer 

licitação para a manutenção do local. Alexandre pediu um aparte e disse que recebeu muitas 

reclamações referente o cemitério, inclusive foi até o local para verificar, e o pedreiro se queixou que 

roubaram até o seu tambor de água, e disse que as pessoas não conseguem passar com o caixão no 

meio dos túmulos... Alexandre disse que as pedras foram doadas por uma pessoa de fora do 

Município e não estão sendo aproveitadas da forma correta... Volnei solicitou cópia do projeto do 

novo centro de especialidades, para ver como vai ficar se a área for permutada. JAIR solicitou um 

redutor de velocidade na Rua Albino Hugo Muller, em frente do Mercado Cidade Nova, em virtude 

da alta velocidade dos veículos pelo local. Jair também falou sobre a questão da iluminação pública, 

muitas lâmpadas queimadas. Alexandre pediu ao Vereador Jair que incluísse seu nome junto no 

pedido para o redutor de velocidade. Marli disse que também está cobrando providências com 

relação a iluminação. Disse que as lâmpadas de led chegaram e espera que a cidade fique iluminada. 

IVANIR disse que tem dúvidas quanto a área industrial, atualmente tem uma empresa instalada e 

pediu que o executivo informe quantos lotes estão a venda e as empresas que adquiriram os lotes tem 

prazo para se instalar. Também solicitou informações sobre quantos servidores são ativos, inativos, 

quantos cargos em comissão e quantos contratos emergenciais, pode ser uma estimativa do dia 

30/09/2021, e também solicitou saber o saldo que o Município tem em caixa. MARLI também falou 

sobre a situação do cemitério e disse que foi feita licitação e deu problema, foi feita uma nova  
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licitação, e foi até o cemitério e a pessoa que ganhou a licitação estava fazendo os túmulos, e no dia 

tinha um túmulo pronto e até questionou se caso falecessem duas pessoas como ficaria. Marli disse 

que além desse um pronto, tinha mais um pronto que era pessoas mais gordas, e caso faltasse, esse 

poderia ser utilizado. Marli deixou registrado sobre encaminhar ofício convidando o Sr. Prefeito, 

secretária e demais pessoas para quinta feira em local a ser definido. Marli atualizou os dados do 

coronavírus, e disse que aconteceu a vacinação na Praça no sábado, além de ser aplicadas as vacinas 

nos postos de saúde, 04 novos casos, 03 aguardando resultados. Marli também falou sobre a Feira 

das Flores, que foi um sucesso apesar das vendas baixas. Falou que o Consepro na última sexta feira 

homenageou oficiais aposentados, onde a Presidente se fez presente, e agradeceu ao Consepro por 

essa iniciativa. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão, convocando 

a todos para a príoxima no dia 29/11/2021 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                                                            SATOSHI SCALDO SUZUKI  

Presidente do Legislativo                                                                                  Secretário 


