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Aos vinte dias do mês de março 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 1932 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 pediu para 

fazer 01 minuto de silêncio em memória do ex-vereador Romeo Ivo Bauermann, falecido no dia 

14/03/2023. Na sequência foi colocada em votação a Ata de nº 1931 do dia 13/03/2023, que teve 

seu conteúdo aprovado.  

CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. 79/2023 em resposta ao oficio 23/2023 informar: empreiteira 

Bruski Ltda, CNPJ 08924739/0001-00, arquiteta Fernanda Blauth CAU A17884-5, contrato 

114/2020, TP 005/2020, projeto memorial em anexo, fiscalização da obra engenheira Cristina da 

Silva CREA/RS 208482. Of. Gab. nº 80/2023 em resposta ao ofício 43/2023 sobre saneamento de 

eventuais inconformidades, solicita que seja esclarecido quais as Leis Municipais supostamente 

estariam sendo descumpridas. Of. Gab. nº 81/2023 em resposta ao ofício 22/2023 informar que a 

manutenção pode ser realizada pelo Município ou pelos CPMs, encaminha em anexo a prestação 

de contas do kerb de 2023, encaminha cópia do registro do cartão ponto da servidora Michele Z. 

dos Santos. Edital 01/2023 do Consepro convidando para a assembleia geral ordinária a ser 

realizada no dia 03 de abril, às 19h30min nas dependências do piquete da APAE. E-mail da RGE 

em resposta ao ofício 25/2023 do Vereador Leonir Schuler, informando que a extensão de rede 

para fins de iluminação pública não é uma responsabilidade da concessionária. Convite para a 

solenidade de abertura do evento 1ª Páscoa em Ivoti, a realizar-se no dia 25 de março, às 

16h30min no Núcleo de Casas Enxaimel. Convite do Instituto de Educação Ivoti para o evento de 

lançamento das comemorações alusivas aos 20 anos do Instituto Superior de Educação Ivoti – 

ISEI, no dia 20 de março às 19h30min no auditório central do Instituto Ivoti. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: IVANIR solicita: 1 – Ofício ao Executivo solicitando a pintura do meio fio ao 

longo da Avenida Bom Jardim, onde foi feita a recapagem asfáltica recentemente e repor os postes 

de energia elétrica que estão faltando; 2 – Ofício para a Autarquia da Água solicitando o conserto 

do buraco aberto na Rua Graça Aranha perto da Rua Goetz. MARLI solicita: 1 – Ofício ao 

Executivo para que solicite ao CRAS que seja verificada a situação de morador de rua, que está 

morando embaixo da ponte que liga o Bairro Harmonia ao Bairro Bom Pastor. 2 – Ofício ao Sr. 

Gilmar Krug parabenizando-o pela inauguração do espaço Naturelle e lhe desejando sucesso nessa 

nova etapa; 3 – Ofício desejando as boas-vindas ao Novo comandante do Corpo de Bombeiros de 

Ivoti, Tenente Napp. 4 – Ofício desejando as boas-vindas ao Delegado Sr. Fabio Motta Lopes, 

novo titular da Delegacia de Polícia de Ivoti. 
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TRIBUNA LIVRE: O senhor Sidnei Feiten fez uso da tribuna para falar sobre o PL 06/2023. 

Sidnei começou se apresentando, dizendo que é colono, natural de Picada Feijão e Presidente da 

Associação dos Produtores Rurais de Ivoti, fundada no dia 15 de março de 2022, registrado dia 

08/09/2022 (a PROAGRI encerrou as atividades), com 25 associados. A associação apresenta as 

Notas Fiscais referente a custos de manutenção para a Prefeitura até 5 mil reais ao mês e como 

contrapartida a associação se compromete em prestar serviços com desconto de 25% da hora, de 

até 80 horas mensais aos colonos aptos e inscritos no programa de apoio ao médio produtor rural. 

A associação também irá intermediar e organizar a prestação de serviços com máquinas agrícolas 

e mão de obra entre as propriedades dos associados, além de facilitar aos mesmos o acesso à 

novas fontes de renda através da prestação de serviços a terceiros. Promover a comercialização e 

assessorar os associados na compra e venda de máquinas agrícolas, insumos para manutenção das 

mesmas e da propriedade rural por meio de termos de parcerias. Aprimorar o convênio com o 

Poder Público e outras entidades a capacidade técnica profissional dos associados. Mobilizar 

recursos com vistas ao manejo e preservação da paisagem natural e cultural. Organizar o eco 

turismo rural e outras fontes alternativas de renda para os associados. Desenvolver outras 

atividades ou implantar serviços de interesse público. Marli perguntou se todos os agricultores são 

associados. Sidnei disse que são 25 associados, porque para ganhar o desconto o agricultor 

precisa ter bloco de Notas Fiscais e movimentá-lo. Volnei disse que pelo que entendeu, o valor de 

5 mil é para a manutenção do maquinário cedido pela Prefeitura, e pediu qual é o maquinário 

cedido. Sidnei disse que são 02 tratores, sendo que o primeiro foi repassado quando ainda existia a 

PROAGRI, uns quatro anos atrás e o outro uns três anos. Sidnei disse que para implementos tem 

uma clove, um disco, pé de pato, roçadeira, carretão. O responsável por cuidar e guardar esse 

material (protegido, embaixo do telhado) é o operador, que é também o tesoureiro da associação. 

Ivanir perguntou se o serviço será extensivo aos não associados que tenham bloco de NF. Sidnei 

confirmou. O prefeito Martin fez uso da palavra e disse que esse projeto visa o trabalho de forma 

coletiva e por isso é necessário projetar a questão da agricultura de forma coletiva, para não ter a 

necessidade de todos os agricultores terem todos os tipos de implemento... após as considerações 

dos Vereadores e prefeito, a Presidente agradeceu a presença do Sidnei na Casa e colocou a 

Camara de Vereadores a disposição para qualquer necessidade. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 10/2023 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a 

área da educação. A presidente perguntou se todos concordam em colocar esse projeto em 

votação na próxima semana. Todos concordaram. 

Projeto de Lei nº 11/2023 – Concede Título de Cidadão Honorário à Idemar Luiz Taufer. 

Projeto de Lei nº 12/2023 – Concede Título de Cidadão Honorário à Laerte José Corrêa Silva. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 
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Projeto de Lei nº 06/2023 –Autoriza a celebração de Termo de Fomento com a Associação dos 

Produtores Rurais de Ivoti e dá outras providências.  

Projeto de Lei nº 07/2023 – Concede incentivo financeiro à Empresa Suprema Comércio Eireli. 

O Vereador Cleiton agradeceu que logo na primeira pauta foi constatada a ausência de 

documentos e que já foi providenciado e encaminhado para a assessora jurídica. Cleiton disse que 

a empresa já adquiriu 41 máquinas e com isso serão contratadas 20 pessoas, então os números vão 

ser bem maiores do que os que constam no projeto. Ivanir disse que recebeu o balanço e falou que 

esse cuidado precisa ter, de pedir os documentos na primeira ou segunda pauta, para que os 

projetos não atrasem. 

Projeto de Lei nº 08/2023 – Altera a redação da Lei Municipal nº 3.329/2020 e dá outras 

providências. Esse Projeto está em consulta pública até o dia 29/03/2023. 

Projeto de Lei nº 09/2023 – Altera a redação da Lei Municipal 2.924/2014, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano e sobre o sistema viário do Município de Ivoti e dá outras 

providências. Esse projeto também está em consulta pública até o dia 29/03/2023. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

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

construtivos e dá outras providências. Esse projeto foi retirado pelo Executivo através do Ofício 

77/2023. 

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

Aguardando o retorno do conselho do plano diretor. 

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. Aguardando retorno do conselho do plano diretor. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI solicitou um ofício ao Executivo para que informe se já 

foi feito o ressarcimento referente a venda das lâmpadas, pois soube que pela sindicância, deveria 

devolver o valor de 2 mil reais. Outro ofício para o hospital, sugerindo que o valor de 300 mil 

referente emenda de deputado Carlos Gomes, comprar ar-condicionado para os quartos e 

poltronas (além de mais 200 mil que o senador Heinze vai destinar ao hospital) ... Volnei disse que 

o hospital diz que é inviável, mas então que venham até a Câmara, e que seja criada uma comissão 

para medir os quartos e ver a possibilidade de fazer o móvel sob medida, afinal vai ser 500 mil 

reais, a fim de tratar melhor as pessoas do SUS... Volnei também mostrou fotos do calçamento de 

Picada Feijão, não estão sendo feitas as travessias no meio fio, fizeram uma boca de lobo e 

esqueceram de colocar o cano e pediu para o prefeito verificar e evitar que aconteça o mesmo que 

aconteceu na Rua União, que teve que ser praticamente toda refeita. Volnei disse que a pessoa que 

era a responsável na época, não admite... O Prefeito disse que esse calçamento da Picada Feijão 

está sendo acompanhado pelo engenheiro Lucas Tartareli (teve chuvas fortes) e alguns pontos 

precisam ser refeitos, disse que viu a situação e acha válida a colocação do Vereador e disse que 

vai encaminhar o assunto ao Lucas para acompanhar... Martin disse que referente ao processo de  
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sindicância, precisa se inteirar, por mais que tenha terminado, tem os prazos... Referente ao 

pedido do Vereador Ivanir sobre a pintura do meio fio, disse que foi feita a licitação e acredita que 

nas próximas semanas vai ser feita a pintura, não só da Bom Jardim, mas de vários bairros. Marli 

perguntou ao prefeito sobre os buracos na Avenida Bom jardim, se a empresa foi notificada? 

Martin disse que toda a obra de pavimentação de asfalto tem validade de 05 anos, falou que 

conversou com a empresa, que lhe mostrou algumas imagens de que em dias secos tem umidade 

nesses pontos (inclusive o trecho foi um dos últimos a ser feito, justamente pela água que aparece 

ali, e que não é da Autarquia). A empresa se prontificou para fazer o conserto... Martin convidou 

os Vereadores a divulgarem o evento da páscoa, que vai ter desfile em três locais, na Praça 

Ecológica, no Núcleo e na Colônia Japonesa. Martin disse que resolveram acreditar na páscoa, 

pois poucos Municípios fazem e talvez em alguns anos (independente do prefeito) possa se 

transformar num evento de grande porte a exemplo do Natal de Dois Irmãos... Ivanir perguntou ao 

prefeito sobre a iluminação da praça ecológica (feita por indicação no final do ano) e perguntou se 

existe algum projeto a respeito e também referente aos banheiros. Martin disse que o projeto dos 

banheiros foi dado prioridade, para a construção de um banheiro mais amplo e referente a 

iluminação, está sendo finalizado o projeto... A presidente agradeceu a presença do prefeito, por 

ter esclarecido algumas dúvidas dos vereadores. MARLI disse que está preocupada com os casos 

de dengue e pediu que a comunidade colabore e deixe os fiscais entrarem para fazer a vistoria, 

pois lamentavelmente ficou sabendo que nem todos permitem a entrada. Tem 27 pessoas com 

dengue. Referente ao coronavírus, dia 09/03 tinha 12 casos positivos e 65 pessoas em isolamento, 

dia 10/03 tinha 04 casos positivos, dia 14/03 tinha 07 casos, dia 16/03 tinha 08 casos, dia 17/03 

com 07 casos, com um total de 90 pessoas em isolamento. A Presidente encerrou a presente 

sessão, convocando a todos para a próxima no dia 27/03 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 

   


