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Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 18h30min, 

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 em Reunião Ordinária da 14ª Legislatura e do 3º Período 

Legislativo, de 2023. A Presidente declarou aberta a Sessão de nº 1927, e verificou-se a 

existência de quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante a 

seguinte relação: CLEITON BIRK, EDIO INÁCIO VOGEL, FABIABI HEYLMANN, 

IVANIR GILMAR MEES, LEONIR SCHULER, MARLISE MARIA GRAFF, SATOSHI 

SCALDO SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS. A Presidente colocou a Ata de nº 1927 

do dia 09/01/2023 em votação, a qual foi aprovada por todos os Vereadores.  

CORRESPONDÊNCIA: Of. SSAS nº 05/2023 encaminhando para apreciação dos 

Vereadores, a Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao 3º 

Quadrimestre do ano de 2022. Of. Autarquia nº 01/2023 em resposta ao ofício nº 402/2022, 

informar que procedeu pedido junto à RGE para que seja feita a ligação da energia elétrica 

no local onde fica o poço nº 14, a fim de que o gerador seja retirado do local. Of. Gab. n° 

12/2023 em atenção ao art. 31 da IN CAGE nº 06, notificar o legislativo de recursos 

oriundos da consulta popular, referente revitalização da praça concórdia. Of. Gab. nº 

14/2023 em resposta ao ofício nº 11/2023 informar que as publicações de Decretos e 

Portarias no site estão sendo feitas normalmente. Of. Gab. nº 15/2023 em resposta ao ofício 

nº 02/2023, informar que a duplicação da Avenida Castro Alves se encontra em fase de 

orçamentos do projeto conforme informa o DPU. Of. Gab. nº 16/2023 em resposta ao 

ofício n 402/2022 informar que a modalidade da empresa contratada para a execução da 

passarela do núcleo de casas enxaimel foi por licitação, onde ocorreram 05 processos e 

todas deram desertas e na última que foi realizada, apenas uma empresa participou. Of. 

Gab. nº 61/2023 informando sobre recursos recebidos referente consulta popular do projeto 

pórtico9 colônia japonesa, no valor de R$ 48.979,00 do Estado e R$ 72.868,76 do 

Município e Revitalização da Praça Concórdia no valor de R$ 185.714,33 do Estado e R$ 

222.022,85 do Município. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: VOLNEI solicita: 1 – Ofício ao Executivo para que INFORME quem é 

o responsável pela manutenção dos ar-condicionado das Escolas de Educação Infantil e 

Escolas de Ensino Fundamental? 2 – Ofício ao Executivo solicitando que encaminhe a 

Prestação de Contas do Kerb 2023 (receitas e despesas); 3 – Cópia do registro do cartão 

ponto da servidora Michelle Z. dos Santos referente aos meses de dezembro/2022 e 

janeiro/2023; 4 – Que o Executivo informe: a) Nome da empresa e/ou responsável com 

registro do CREA, que executou o projeto elétrico da praça localizada no Bairro Jardim 

Buhler com grama sintética, onde recentemente aconteceu um acidente grave com um  
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menino que foi eletrocutado; b) Cópia do projeto elétrico; 5 – Referente as luminárias de 

LED, as quais foram compradas com relé que vai no poste, que o Executivo informe se 

entrou em contato com o fornecedor referente a questão da entrada de água no relé 

(empresas de internet quebram o suporte) e a lâmpada fica ligada ininterruptamente. 6 – 

Que a Semec Informe referente o concurso da professora Andrea Schilling: a) se tem 

concurso em vigor, porque teve ampliação de carga horária para aulas de reforço de 

matemática, anos finais? Sendo que ela é professora de anos iniciais? b) qual a carga 

horária da referida professora, qual a ampliação, qual a lotação, qual turma e qual cargo foi 

nomeada por concurso público? 7 – Ofício ao Executivo solicitando a instalação de 

câmeras no espaço do cemitério municipal, onde segundo denúncia, novamente houve 

violação de túmulo. LEONIR solicita: 1 – Ofício para RGE solicitando a instalação de 

rede baixa para iluminação pública na Rua Sapiranga no Bairro Jardim Buhler; 2 – Ofício 

para a empresa Socaltur solicitando que informe o motivo pelo qual não tem ônibus 

circular, principalmente no início da manhã e no final do dia. FABIANI solicita: 1 – Ofício 

ao Executivo solicitando melhorias na Rua Mato Grosso, a pedido de pais das crianças da 

Escola de Educação Infantil Estrelinha Feliz. MARLI solicita1 – Ofício para a secretária 

da educação, e em nome dela, cumprimentar a todas as equipes diretivas das escolas, aos 

servidores ligados a pasta da educação, alunos e pais, desejando as boas-vindas a toda a 

comunidade escolar, desejando um ano de muito sucesso na realização das metas escolares, 

nos planejamentos, com boas e harmoniosas vivências no âmbito escolar; 2 -  Ofício aos 

diretores de escolas para que se reúnam com suas equipes de profissionais a fim de 

informar se o quadro de professores e servidores estava completo no primeiro dia de aula. 

Solicita ainda que ao enviar a resposta, anexe a listagem dos presentes na reunião e no caso 

do quadro estar incompleto, informe qual a necessidade de pessoal; 3 – Ofício ao 

Executivo, para que informe se foram executadas melhorias na infraestrutura das escolas 

durante o período de recesso? Se essas melhorias estavam concluídas no início das aulas. O 

Vereador IVANIR solicita ofício ao Executivo para que seja terminado o serviço nas ruas 

2 e Colinas, onde foram abandonados restos de materiais, até o momento os trabalhos não 

foram retomados. Solicita o conserto do calçamento e da boca de lobo na Rua das Colinas 

em frente ao prédio nº 81, onde fica água empoçada e lama. Providenciar o conserto das 

pedras do passeio público na Esquina da Castro Alves com a Avenida Bom Jardim, as quais 

se soltaram, sugeriu colocar um ferro de contenção nas respectivas esquinas a fim de evitar 

que caminhões invadam o passeio. Trocar a tampa do bueiro que está quebrada em frente 

ao Nani Veículos. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 
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Projeto de Lei nº 03/2023 – Autoriza a aprovação da execução da extensão a oeste do 

condomínio horizontal de lotes para fins residenciais vista da serra, aprovado pela Lei 

Municipal 2305/2007 e dá outras providências. A Presidente comentou que a Prefeitura 

deveria fazer uma audiência pública para esse projeto. E disse que se a Prefeitura não fizer, 

a Câmara fará pela internet. 

Projeto de Lei nº 04/2023 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2373/2008, que 

estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e institui o respectivo Quadro de Cargos. 

Projeto de Lei nº 05/2023 – Cria o Conselho Municipal da promoção da igualdade racial 

de Ivoti – COMPIR. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 91/2022 – Concede autorização para instalação de micro cervejaria em 

imóvel de uso comercial. O Vereador Volnei comentou que conforme consta no plano de 

mobilidade, ali no Bar do Gordo vai ser a principal entrada do Município, e com a 

instalação da cervejaria, sugeriu que fosse feito um acesso pelos fundos... Volnei disse que 

as terras que ficam no local são praticamente todas do Gordo. Disse que poderia ser feita 

uma continuação da Rua Regis Bitencourt pelos fundos, pois o edifício construído ali é 

dele, assim como sua casa e a outra área... Marli concordou e sugeriu que o Vereador 

Volnei encaminhasse essa sugestão ao proprietário. Volnei disse que com isso tiraria o 

trânsito da rótula, que já é um caos, disse que não é contra o projeto, mas irá gerar 

movimento. Ivanir disse, que se não se engana, está prevista a ampliação da rótula... 

Projeto de Lei nº 92/2022 – Reestrutura o Programa de Apoio Agrícola e dá incentivos a 

sua diversificação. A assessora jurídica falou para a Presidente que chegou parecer 

favorável do Conselho da Agricultura. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 80/2022 – Autoriza a desapropriação de imóvel mediante concessão de 

índices construtivos e dá outras providências. Esse projeto está aguardando do Executivo 

resposta ao e-mail da Câmara enviado em dezembro de 2022 continuará aguardando retorno do 

Executivo. 

Projeto de Lei nº 87/2022 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2374/2008 que institui o 

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores efetivos do Município de Ivoti. As 

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

Projeto de Lei nº 89/2022 – Autoriza a aprovação de projeto e dá outras providências. O 

Vereador Ivanir solicitou vistas do Projeto, as vistas foram aceitas por todos. Ivanir solicitou 

parecer do Conselho do Plano Diretor 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI fez um breve relato do fato que aconteceu com o 

menino ( a mãe está no Plenário) que sofreu um choque elétrico), dizendo que os Vereadores 

precisam começar a fiscalizar mais as obras que são realizadas pelo Município. Volnei mostrou 

fotos do menino que provavelmente ficará com sequelas graves, além de um processo contra a  
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Prefeitura... Volnei disse que dará todo o apoio a essa mãe e se precisar de testemunha.... É 

preciso fiscalização... A mãe do menino disse que não teve apoio nenhum da Prefeitura, nem 

ajuda de custo para realização de tomografia. A mulher relatou que o prefeito lhe disse que não 

tinha nada a ver com isso. Volnei disse que o fato aconteceu numa praça pública do 

Município... O secretário da saúde comentou que a tomografia não era necessária (e se fosse 

filho/a dele?). Se a médica solicitou, deve ser feito o exame. Volnei disse que solicitou a cópia 

do projeto, o responsável pela fiscalização, uma vez que isso vai longe, vai gerar um processo 

grande para o Município... Volnei pediu o apoio dos demais Vereadores para a instalação de 

câmeras no cemitério público, pois novamente foi violado um túmulo na sexta feira. O 

Vereador SATOSHI pediu um aparte referente a fala do Volnei com relação ao acidente 

ocorrido com o menino e disse que conversou com o prefeito, e no projeto falta o aterramento 

da cerca, e citou exemplos como geladeira, micro-ondas que tem aterramento, porque nunca se 

sabe o que acontece. Então, toda a cerca que tem uma luminária, deveria estar aterrada ( com 

barra de cobre, pedaço de ferro...) e daí se acontece um curto, a chave cai. Satoshi disse que 

não sabe se existe norma para isso (aterramento), e se não tiver, fazer uma Lei que obriga a ter 

aterramento nas cercas e em qualquer equipamento que tiver iluminação que encosta em fios de 

energia elétrica...  VOLNEI disse que o eletricista da prefeitura foi até o local no outro dia e 

constatou que onde o menino levou o choque tinha voltagem de 155, e se ele levasse o choque 

10 metros mais para o lado, seria fatal.  MARLI disse que o Vereador Volnei não levantou 

somente a questão do problema, do cuidado da eletricidade, mas também citou o problema do 

não atendimento devido que deveria receber pela saúde. Marli disse que isso não deveria ser 

assim, precisa dar toda a assistência, ainda mais quando acontece numa área pública, que é de 

responsabilidade do Município. IVANIR disse que lhe preocupa, não é a questão financeira do 

Município, e sim com a vida do menino (disse que a mãe também lhe ligou), e por pouco não 

foi uma fatalidade e podia ter perdido o menino tão jovem (por causa de um descuido) Ivanir 

disse que concorda com o Vereador Satoshi, e acha que deve existir uma norma para isso e 

provavelmente essa norma não foi cumprida e por isso é muito relevante o pedido do Vereador 

Volnei, cópia do projeto, para ver se existe ou não essa obrigatoriedade e aí levantar as 

responsabilidades... Ivanir disse que se preocupa com a vida das pessoas... Satoshi fez 

comentário sobre aterramento de cercas e o Vereador Volnei disse que a cerca foi presa na no 

poste da lâmpada. IVANIR solicitou que o Executivo verifique na Praça Concórdia a situação 

de um gradil que está no local e é bastante alto e bem vazado, e crianças podem cair ali. 

MARLI atualizou os casos de coronavírus, com 18 casos novos com idades variadas, 50 

pessoas em isolamento domiciliar. Marli comentou que no dia 15/12 aconteceu uma reunião no 

CDL referente ao plano diretor de mobilidade urbana, onde não pode estar presente e solicitou 

que a assessora jurídica a representasse. Marli disse que dias antes foi surpreendida por várias 

ligações (não estava na cidade) referente a retirada de canteiros de flores. Marli falou de sua 

surpresa, e disse que na ocasião quando foi retirado o canteiro perto da sociedade harmonia,  
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falou com o excelentíssimo senhor prefeito Martin, e ele informou que não retiraria mais 

canteiros de flores. Para a surpresa da Vereadora foi retirado também o canteiro em frente ao 

super unissuper, em frente a sociedade concórdia, em frente a padaria cantinho doce e na frente 

do bar do Gordo. Marli disse que Ivoti é a cidade das flores, e cadê as nossas flores? Marli 

disse que Ivoti está perdendo sua característica. Referente ao Plano de Mobilidade Urbana, 

onde a assessora jurídica se fez presente (o qual ainda não está pronto) e foi pago um alto valor 

para esse plano (vai buscar saber o valor), sendo que mesmo antes do plano funcionar, os 

canteiros de flores já foram retirados (não consta no plano a retirada dos canteiros) segundo 

informou o engenheiro Schiavon que está elaborando o plano, que disse não estar prevista a 

retirada dos canteiros de flores. Marli disse que ficou muito sentida com a situação e disse que 

se for necessária a retirada, que seja compensado em outro lugar... Marli disse que entrou na 

Prefeitura há alguns dias e viu um folder “A cidade das flores convida”, e no folder tem rosas, 

que é o símbolo da cidade de Sapiranga, Ivoti é a cidade das flores, ao seu ver, deveria ter no 

folder, flores sortidas ou então a flor símbolo de Ivoti, que é a petúnia. Marli disse que quando 

os alunos dos terceiros e quartos anos vem visitar a Câmara, explica para eles que Ivoti é a 

cidade das flores, mostra a eles a petúnia... Marli disse que ao lado da Câmara sempre tem 

petúnias plantadas (agora não tem, mas vai ser providenciado), Satoshi doou algumas vezes e 

outra ela comprou as mudas. Marli questionou onde está o turismo e a cultura? Ou não são 

ouvidos assim como os vereadores. Falou que quando aconteceu a retirada do canteiro de flores 

em frente a sociedade harmonia, em frente a secretaria da comunidade evangélica, falou com o 

prefeito e ele disse que não seriam mais retirados canteiros de flores. Não estava na cidade e 

recebeu ligações sobre a retirada de canteiros, disse que ficou muito triste, uma porque tem 

gente que não tem palavra (que diz que não retira e manda retirar). Marli disse que são dadas 

sugestões, não são ouvidos, pedem e também não são ouvidos. Marli acha que nenhum dos 

colegas Vereadores iria concordar a retirada dos canteiros, e falou que nasceu em Ivoti, é 

ivotiense, e o nome do Município é cidade das flores, então precisa ter a característica das 

flores. Marli também comentou de como retiram os canteiros se contratou uma empresa para 

fazer o estudo de mobilidade urbana. Marli disse que deveria esperar o plano ficar pronto e daí 

mexer nessa parte (pois no plano não existe nada sobre a retirada dos canteiros). Marli disse 

que está muito indignada com a situação e falou que foi sorte não estar na cidade, pois se 

estivesse, iria com certeza ligar para RBS para filmar e iria de plantar em frente ao canteiro de 

flores, e dizer “cadê as flores da cidade das flores”? Marli disse que em ligação com o prefeito, 

ele lhe falou que na frente da sociedade concórdia não concordou com a retirada, mas que 

estavam retirando... Marli disse que se o prefeito não deu permissão para retirar o canteiro, 

quem tinha autorização para retirar o mesmo? E pediu que fosse encaminhado ofício ao Prefeito 

para que informe quem deu a ordem para a retirada do canteiro em frente a sociedade 

concórdia, já que ele falou a Vereadora que não deu essa ordem. Marli disse que comentou 

com o Prefeito referente as Leis que não são cumpridas pelo Executivo. Projetos apresentados  
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por Vereadores, aprovados pelos Vereadores (se não se engana, aprovados por unanimidade) 

mas não estão sendo cumpridos. A Vereadora falou do porque a Prefeitura paga os Vereadores, 

se não são ouvidos, se os projetos aprovados não são observados. Marli disse que ficou muito 

triste com essas situações. A Vereadora disse que quando conversou com o Prefeito, pediu que 

fosse cumprida a legislação, mas segunda ela, está observando que as leis continuam não sendo 

cumpridas, então estará encaminhando por escrito um ofício, alertando que se as Leis não 

forem cumpridas num prazo de 30 dias, estará encaminhando denúncia ao Ministério Público, e 

disse que estão na Casa como representantes do povo, eleitos pelo povo e precisam ser 

respeitados. Os projetos são apresentados pelos Vereadores e aprovados e não são respeitados. 

Marli pediu desculpas, acaso tenha sido severa demais. Marli falou que é preciso trabalhar de 

acordo com a legislação. A Presidente encerrou a presente sessão, convocando a todos para a 

próxima no dia 27/02 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                                                      IVANIR GILMAR MEES  

Presidente do Legislativo                                                                        Secretário 

   


