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Aos vinte e nove 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 1879 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. Foi apreciada a Ata de nº 1878 do dia 22/11/2021, que teve seu conteúdo aprovado por 

unanimidade.  

CORRESPONDÊNCIA: Ofício nº 06/2021 agradecendo a presença da Presidente da Câmara por 

ocasião da inauguração do Solar da Música no dia 05/11. Of. Gab. Nº 378/2021 encaminhando para 

apreciação o Projeto de Lei nº 84/2021. Of. Gab. Nº 377/2021 encaminhando para apreciação o 

Projeto de Lei nº 83/2021. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: MARLI solicita conforme segue:1 – Ofício parabenizando a Queijaria Nova 

Alemanha pela conquista do troféu - Destaque Leite e Queijos 2021 entregue pela APIL – 

Associação das Pequenas e Médias e Indústrias e Laticínios do RS. MARLISE solicita 

conforme segue: 1 – Envio de ofício ao Executivo solicitando uma resposta referente ao pedido 

feito pelo aluno Luiz Gustavo que solicitou providências quanto à água que escorre da quadra de 

areia na Rua Sapiranga no Bairro Morada do Sol. Fotos em anexo.  

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

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. 

Projeto de Lei nº 84/2021 – Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Ivoti para o 

Exercício de 2022. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 81/2021 – Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 1426/1997 que  

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. 

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 na 

próxima quinta feira. 

EMENDA de nº 17/2021 ao Projeto de Lei nº 77/2021. A emenda foi aprovada por todos os  



2 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.879 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 29 DE NOVEMBRO DE 2021  

 

Vereadores. 

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. As 

comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores. 

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. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado 

por todos os Vereadores. 

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

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

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. Aguarda a resposta do 

Executivo ao Pedido de Informações dos Vereadores Jair e Volnei. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: JAIR solicitou melhorias na Rua João Albino Dilly e na Rua Jorge 

Julio Dilly no Bairro Jardim do Alto, onde existe dificuldade no tráfego pelo grande número de 

buracos. Sugeriu o alargamento da Rua Riachuelo na altura do nº 1656, não tem como ultrapassar 

pois é muito estreito. Jair desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo e desejou a todos um 

bom trabalho, uma vez que na próxima Sessão o Vereador Edio estará retornando. Desejou que Ivoti 

se desenvolva cada vez mais, trazendo empresas e empregos...MARLI disse que recebeu pedidos 

para colocar areia nas praças, principalmente nos escorregadores. Solicitou também o conserto do 

acesso na entrada ao lado da Câmara, que tem pedras soltas, pra não acontecer de estragar algum 

carro ou até mesmo pessoas tropeçarem e se machucar. Marli comentou dos painéis que estão na 

escadaria, a qual tem um nome, e só consta escadaria, e esse nome foi dado através de projeto de lei, 

com o nome Flávio Klein, e deveria aparecer esse nome quando se referir à escadaria. Falou também 

que ficou bem feliz que seu pedido foi atendido e a escadaria foi pintada com a flor símbolo do 

Município, a petúnia, e solicitou que isso também aparecesse na placa que a flor petúnia pintada na 

escadaria é o símbolo de Ivoti. Marli falou da sua tristeza por ver que nem todos os projetos 

aprovados são observados e se referiu ao uso obrigatório do crachá pelos servidores públicos, e 

pediu que fosse encaminhada cópia da lei ao Executivo solicitando que essa Lei seja cumprida... 

Também atualizou os dados do coronavírus com 06 novos casos, 02 masculinos e 04 femininos, 09 

pessoas aguardando o resultado. Marli também disse ao colega Jair que foi um imenso prazer em tê-

lo na Casa e que pode contar sempre que precisar. Nada mais havendo a declarar, a Presidente 

encerrou a presente Sessão, convocando a todos para a príoxima no dia 06/12/2021 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. 
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