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                            ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Avenida Presidente Lucena, 3565 – Centro – Ivoti/RS 

E-mail: camara@ivoti.rs.gov.br 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.929 14ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 27 DE FEVEREIRO DE 2023 

 

Aos vinte e sete 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 1929, 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 falou que a Ata de nº 1928 

do dia 22/02/2023 será apreciada na próxima Sessão Ordinária, em virtude de não ter 

ficado pronta. 

CORRESPONDÊNCIA: Não teve. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: VOLNEI solicita: 1 – Ofício ao Diretor do Departamento de trânsito 

solicitando uma solução para a alta velocidade dos veículos na Rua Graça Aranha, Bairro 

Jardim Buhler Sul, uma lombada ou redutor de velocidade, etc., antes que aconteça algum 

acidente de graves proporções no local. MARLI solicita: 1 – Ofício ao Diretor do Trânsito 

solicitando que instale uma placa “Proibido estacionar dos dois lados” da Rua da Cascata, 

pois em dias de evento no núcleo de casas enxaimel, as pessoas estacionam ao longo da rua 

citada, dificultando a entrada e saída dos moradores. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Emenda nº 03/2023 ao Projeto de Lei nº 91/2023. A emenda foi lida e aceita por todos os 

Vereadores. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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. 

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. 

 PAUTA – VOTAÇÃO: 

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

índices construtivos e dá outras providências. Esse projeto continuará aguardando retorno do 

Executivo. Referente ao projeto, a Presidente disse que o mesmo ficará baixado aguardando um 

estudo do Poder Público para uma melhor redação para o mesmo, a fim de regularizar a área  
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localizada no Bairro Cidade Nova, a fim de viabilizar a desapropriação com segurança jurídica. 

Referente sua fala registrada na última sessão, onde informou que o projeto estava aguardando 

retorno de um e-mail datado de dezembro de 2022, pediu desculpas ao procurador geral do 

Município, Dr. Tomás se porventura lhe foi causado algum transtorno profissional, uma vez 

que não será necessária uma resposta devido a complexidade do projeto que está em análise. 

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

projeto ficará baixado aguardando a manifestação do conselho do plano diretor que tem reunião 

extraordinária agendada para o dia 08/03 para tratar do assunto. 

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

imóvel de uso comercial. Em virtude da emenda apresentada o projeto aguardará até a 

próxima sessão. 

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

sua diversificação. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado 

por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI sugeriu que fosse criado um link no site da Câmara 

onde a comunidade pudesse consultar os ofícios encaminhados e respondidos. Marli 

complementou a fala do Volnei e disse que solicitou um levantamento pela secretária de todos 

os ofícios não respondidos e achou a sugestão do vereador válida. IVANIR complementou a 

fala do Volnei e disse que os pedidos de providências, o Executivo não é obrigado a responder, 

apenas os pedidos de informação. IVANIR levantou uma questão que a seu ver é bastante 

importante que é referente ao transporte de estudantes da Unisinos, sendo que não tem mais 

nenhuma topic que faz esse transporte. Falou que alguns pais de estudantes o procuraram e 

disseram que inclusive já conversaram com o prefeito e a princípio não tem uma solução... 

Ivanir disse que levantou a questão para que seja discutida em grupo a fim de encontrar alguma 

alternativa... falou que três pais o contataram sobre o assunto e disse que teria que ser avaliada 

a demanda que existe. Ivanir disse que conversou com o prefeito e ele informou que está em 

contato com a empresa wendling, que talvez tenha como fazer esse transporte. Ivanir disse que 

levantou a questão para ver se mais algum vereador teve essa queixa, ou se foi somente para 

ele, mas disse que seria a questão de trocar ideias para ajudar os moradores a enfrentar esse 

problema... Marli disse que foi procurada para transporte à Feevale na antiga sede, dizendo que 

a socaltur não está mais indo até lá. Marli disse que a empresa não tem como se manter se tiver 

só um ou dois alunos, é preciso analisar uma maneira de ajudar estes estudantes. MARLISE 

disse que também recebeu reclamações referente ao assunto e também sobre não ter circular na 

cidade, os moradores sugeriram que fosse colocada uma van a disposição dos moradores que 

precisam ir até o centro e moram nos bairros... Marli disse que para modificar essa questão do 

ônibus é preciso fazer um estudo da Lei, porque pela Lei não pode ser topic, e sim ônibus... 

Volnei disse que a van é considerada micro ônibus e micro ônibus de 27 lugares é considerado 

ônibus e uma van de 14 lugares é considerada micro ônibus. Marli pediu que a assessora  
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jurídica verifique a legislação. Marli disse que participou de uma reunião, onde motorista da 

socaltur se fez presente e na ocasião foi comentado sobre micro-ônibus, e ele disse que não 

podia ser micro, porque a Lei não permite. Ivanir complementou sua fala referente ao 

transporte para as faculdades, acha que os Municípios de Nova Petrópolis, Presidente Lucena, 

transitam por Ivoti, daqui a pouco a Prefeitura de Ivoti deveria manter um diálogo com esses 

municípios, para ver se não pode levar os alunos de Ivoti junto. CLEITON levantou a questão 

de pessoas que já estão 50 horas sem luz, e perguntou a advogada Ninon se teria como cobrar 

judicialmente da RGE, uma dessas pessoas possui um aviário e a outra tem captação de leite. A 

advogada confirmou que tem como recorrer. FABIANI disse que tem uma sugestão ao 

Executivo, de plantar flores nos canteiros das calçadas, e o cuidado com as calçadas é 

atribuição do proprietário do terreno, e perguntou se teria a possibilidade em fazer uma lei em 

conjunto com todos os colegas... Marli pediu que a assessora jurídica verifique essa questão 

durante a semana. Ivanir disse que acabou de receber mensagens do prefeito informando que a 

empresa wendling precisa de autorização da Metroplan. Ivanir sugeriu que fosse encaminhado 

um ofício pela Câmara para ter uma maior representatividade, o qual seria juntado ao processo 

e encaminhado a Metroplan para ter mais força... A presidente perguntou se todos 

concordavam em encaminhar o ofício para a Metroplan, todos concordaram. A assessora 

jurídica comentou sobre a questão do transporte para as faculdades, citando os Municípios de 

Presidente Lucena e São José do Hortêncio, o transporte é feito pela Associação do estudante, 

e seria o caso desses alunos entrarem em contato com essas associações, uma vez que pra eles 

também é importante preencher um ônibus, porque se não preenche fica mais caro... Marli 

atualizou os dados do coronavírus, dizendo que tem dias onde tem teste positivo em outros não 

tem, falou que no dia 22/02 tinha 11 testes positivos, dia 23/02 tinha 14 testes positivos, tem 62 

pessoas em isolamento. Marli disse que ficou sabendo através do secretário da saúde que os 

idosos acima de 70 anos nos lares foram vacinados e as vacinas que sobraram (irão repor mais 

vacinas) ficarão a disposição na secretaria da saúde para pessoas acima de 70 anos. A 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando a todos para a próxima no dia 06/03 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 

   


