ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.774 13ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO
LEGISLATIVO – 10 DE JUNHO DE 2019
Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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 13ª Legislatura e do 3º Período Legislativo, de 2019. Verificou-se a existência de
quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante a seguinte relação:
ALEXANDRE DOS SANTOS, CLEITON BIRK, EDEMAR SCHUMANN, JÂNIO SIMIÃO
DROVAL, LEONIR SCHULER, MARCIO GUTH, RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA e
SATOSHI SCALDO SUZUKI. A presidente saudou a todos e de imediato colocou para apreciação a
ata de nº 1773 do dia 03 de junho, que teve seu conteúdo aprovado.
CORRESPONDÊNCIAS – CONVITE da Escola 19 de Outubro para o arraial da escola no dia 14 de
junho às 18h30min. CONVITE para festa junina da escola Guilhermina Mertins no dia 14 de junho às
19h30min. Ofício da Telefônica Oi em resposta ao ofício nº 050/2019 informando que o Município de
Ivoti é atendido pela telefônica com as tecnologias 2G, 3G e 4G por meio de três estações Rádio Base
provendo cobertura na área urbana da sede municipal e informa que está previsto para o ano de 2019
um novo site com as tecnologias 3G e 4G na área urbana e destaca que os compromissos de
abrangências e metas de cobertura são determinados pela Anatel em editais de licitação e as respectivas
comprovações são realizadas pela agencia. Of. Gab. nº 170/2019 em resposta ao ofício nº 151/2019 do
Vereador Leonir e encaminha em anexo cópia do edital do centro esportivo municipal. Of. SMS nº
021/2019 em resposta ao ofício nº 128/2019 solicitando informações sobre atendimento médico na
unidade básica de saúde do Bom Pastor, informa que o Município tem em aberto a reposição de um
profissional médico do Programa Mais Médico para o Brasil, no entanto até a presente data não
ocorreu a contemplação da vaga. CONVITE do Desporto para: - ATLETISMO ESCOLAR MIRIM no
dia 10/06 com inicio às 13h30min na pista de atletismo do Instituto; - PREMIAÇÃO do campeonato
municipal de bolão masculino de 2019 no Ginásio da católica no dia 11/06 às 20h; - JOGOS
ADAPTADOS no Ginásio 20 de setembro no dia 11/06 e 13/06 com inicio às 8h; - ATLETISMO
ESCOLAR INFANTO na pista atlética do Instituto no dia 12/06 às 13h30min; - XADREZ Aroni
Mossmann no dia 13/06 na parte da manhã e tarde, XADREZ na Guilhermina no dia 14/06 e FINAL
COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL Picada Feijão no ginásio da comunidade católica no dia 14/06
com inicio as 20h. CONVITE para o piquenique junino no dia 16/06 com inicio as 10h no Núcleo de
Casas Enxaimel. CONVITE para a solenidade de entrega de viatura auto bomba tanque ao corpo de
bombeiros comunitário com sede em Ivoti no dia 12/06 as 10h na Praça do Chafariz.
TRIBUNA LIVRE – O Senhor Elton Krauze se inscreveu para divulgar seu livro – Manual do
Vereador e iniciou dizendo que é natural de São Sebastião do Caí e atualmente mora em São Leopoldo
e tem experiência politica desde 1981, sendo que foi Vereador por um mandato de seis anos, conforme
permitia na época. Também foi procurador jurídico na secretaria de educação de São Leopoldo, depois
procurador jurídico da Prefeitura de São Leopoldo durante quatro anos durante a gestão do Dr. Olimpio
Haubrecht, depois atuou como procurador jurídico da Câmara Municipal de Igrejinha, também da
Prefeitura de Santa Maria do Herval, após foi nove anos procurador da Câmara Municipal de Portão,
procurador jurídico da Prefeitura de Jaquirani, dois anos advogado da Câmara Municipal de Arroio dos
Ratos... Falou que desde 1988 que foi ano da promulgação da Constituição Brasileira prestou concurso
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para ingressar na condição de professor na Unisinos, onde foi selecionado e ministrava aulas de Direito
Constitucional e Direito Administrativo e também fez concurso para universidade de Caxias, onde
também atuou... E até o ano passado ministrava aulas na Feevale para o curso de Direito. Elton
também ministrou aulas em Ivoti de técnico em direito e legislação social. Disse que seus filhos o
incentivaram a escrever um livro contando da sua experiência profissional e no ano passado publicou
seu livro com 200 páginas e está divulgando o mesmo nas Câmaras Municipais. No livro constam
modelos de projetos de lei, requerimentos, modelos de moção, indicações...
PROPOSIÇÕES - A Presidente pergunta se todos os Vereadores concordam em encaminhar em
nome da Câmara de Vereadores uma Moção de Pesar ao Vereador Carlos Bonne - PDT da cidade de
Estância Velha, pela perda repentina de sua filha Laura Bonne de 18 anos que faleceu na tarde do dia
08/06. A Vereadora Marli Heinle Gehm solicita o que segue: Ofício para o PLUG parabenizando os
organizadores pelo ARRAIÁ DO PLUG que aconteceu no dia 08/06 às 17h, evento do qual a
Vereadora participou. Ofício para a Secretaria do Meio Ambienta pelas atividades realizadas durante a
semana do meio ambiente, em especial pela caminhada ecológica da qual a Vereadora participou, que
aconteceu no dia 08/06 e parabenizar o técnico da Emater Rodrigo Sasso Rodrigues pela oficina de
plantas alimentícias não convencionais – uma forma de ver o mato, a qual foi muito esclarecedora.
Ofício parabenizando o proprietário da Farmácia São João pela reinauguração de sua filial ao lado do
banco Banrisul, desejando muito sucesso. Parabenizar a Liga Feminina de Combate ao Câncer pela 21ª
Edição do Café da Liga, servido na sexta feita, dia 07/06 e também parabenizar a todos os
colaboradores e voluntários que ajudaram para a realização do mesmo, inclusive a Vereadora que é
uma das voluntárias da entidade esteve presente auxiliando nos trabalhos. O Vereador JÂNIO
SIMIÃO DROVAL, solicita o que segue: Ofício ao executivo solicitando mão única da Rua
Sapiranga até a Rua Arthur Fritsch (descida); Ofício ao Executivo solicitando um paradão de ônibus
em frente a EMEF Ildo Meneghetti. Ofício para Autarquia solicitando que verifique o vazamento no
meio da Rua Farroupilha próxima ao nº 500 no Jardim Buhler. Os Vereadores JÂNIO e MÁRCIO
solicitam PEDIDO DE INFORMAÇÕES ao executivo: Que informe porque não estão sendo
utilizadas as máquinas bobiqueti e o triturador de galhos, e informar também cópia do empenho com o
valor da aquisição das mesmas. A Vereadora RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA solicita o
que segue: Ofício parabenizando a Liga Feminina de Combate ao Câncer pelo delicioso café servido no
dia 07/06 no pavilhão da Comunidade Católica, do qual a Vereadora participou. Ofício parabenizando
a Coordenadoria do PLUG pela organização do ARRAIÁ DO PLUG, que contou com várias
atividades, e do qual a Vereadora teve a honra em participar.
GRANDE EXPEDIENTE: CLEITON comentou que conforme a fala do senhor Elton, de que
Vereador não é para usar a tribuna para pedir lâmpadas, mas infelizmente, disse que há três semanas
solicitou iluminação no final da escadaria no Belvedere, e na última sexta feira aconteceu um assalto
no local na parte de cima, onde existe a iluminação, e por isso solicitou novamente ao executivo para
que providencie a iluminação da parte da escadaria, pois muitas pessoas passam pelo local,
principalmente mulheres. Cleiton comentou que a manutenção está sendo feita na Avenida Principal,
porém os bairros estão completamente abandonados. A Vereadora Marli solicitou que o Vereador
Cleiton incluísse no seu pedido o Bairro Cidade Nova que está às escuras. O Vereador Edemar
comentou que perto das Lojas Taqui tem um poste com lâmpada queimada e no mesmo trajeto tem
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vários postes sem luz, e na Avenida Popular trocaram os postes mas as hastes não foram recolocadas.
CLEITON também solicitou que o Executivo através do Setor competente, estude a possibilidade de
alteração na Lei do Código de Obras, colocando como base para o recolhimento de galhos a URM, que
é calculada por metro cúbico, que o valor seja dimunuído e fique em torno de 50 a 60 reais por metro
cúbico. O Vereador sugeriu aos munícipes que juntem todos os galhos provenientes de poda da rua e
dividem o valor entre os moradores. Cleiton disse que a situação é preocupante pois em alguns lugares
os montes de galhos ocupam a calçada, assim como as vias públicas, dificultando o tráfego de veículos.
E também comentou sobre os moradores já terem muitos impostos para pagar, alguns até pagam
aluguel e daí fica difícil pagar mais uma taxa para o recolhimento de galhos. Jânio pediu um aparte e
disse que inclusive ele e o Vereador Márcio fizeram pedido de informação ao executivo solicitando
que informe sobre o investimento que foi feito com a compra do triturador que não está sendo
utilizado. Márcio disse que havia sido feito um acordo entre Município e Promotoria para triturar os
galhos. CLEITON também solicitou Pintura de faixa de segurança na Rua Germano Hauschild,
esquina com a Rua Floriano Peixoto e uma na Rua da República em virtude da movimentação da
EMEF 25 de Julho. MÁRCIO GUTH disse que tirou algumas fotos para mostrar a situação que está o
cemitério municipal, da falta de iluminação, o conserto do portão que não foi recolocado no local. O
Vereador solicitou que a secretaria de obras vá até a Rua Chapada, em frente ao cemitério e faça a
troca e manutenção das lâmpadas de iluminação pública, também na Rua D, ao lado da EMEI Jardim
dos Sonhos. Márcio disse que ficou feliz com a resposta que recebeu do executivo sobre o
encaminhamento de projeto de lei para regularizar as placas de publicidade e solicitou o envio de
ofício agradecendo ao executivo pelo atendimento ao pedido. Márcio comentou sobre uma resposta
que veio da secretaria da saúde sobre o prontuário da senhora Nelci Inês Wolf, onde a médica colocou
no prontuário da paciente o que aconteceu, e a saúde respondeu que não pode retirar nada do
prontuário. Márcio disse que em virtude do que consta no prontuário, a paciente é atendida de forma
diferenciada. Falou sobre as vagas na educação infantil: A fila de espera da educação infantil foi
tratada na Câmara( na verdade não foi na Câmara, pois o Raul só veio dar uma explicação) o
representante da secretaria de educação, usou a tribuna para falar do tema e explicou que são 164
crianças na fila e que o sonho da administração é zerar esse número. “Acho que não é o sonho da
administração” disse Márcio, porque se a administração quisesse zerar a fila, hoje estaria zerada, e
disse que tem como provar. Aconteceram duas audiências com o Promotor, onde a Lei 19013 é clara, e
nela consta que se o Município tem como zerar a fila com as escolas (Associações) que existem dentro
do Município, não precisa abrir Edital para empresas de fora virem ao Município. Márcio comentou
sobre a Associação de fora do Município que venceu o Edital e tem três meses para fazer as
adequações para receber as crianças, sendo que poderia ser zerada a fila com as Associações que já
existem. Márcio também comentou sobre a Associação do Município que venceu o Edital, que é a
antiga Cebecor e parece que agora o Município está questionando a documentação da mesma, e por
isso solicitou o envio de ofício para o Raul da Semec para que explique o que de fato está acontecendo,
pois as vagas eram para ser imediatas. Márcio solicitou o envio de ofício ao Meio Ambiente
solicitando cópia do protocolo nº 2722/2018 anexada toda a documentação e os laudos. Outro ofício
para a educação, para que informe por qual motivo foi contratada empresa para fazer a manutenção da
parte elétrica da Feira do Mel, Rosca e Nata, sendo que sempre foi feita pelos eletricistas da Prefeitura,
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informando o valor e a justificativa para a contratação do serviço. RAFAELLA fez um convite a todos
os colegas Vereadores e a comunidade em geral para participar da reunião esclarecedora dos planos
para a causa animal em Ivoti, onde já foi feita uma primeira reunião aqui na Casa e agora acontecerá a
segunda, no dia 14 de junho, na Escola Mathias Schutz, as 19h30min, onde os apaixonados por pets
estão convidados, os que amam a fauna e os que tem um olhar carinhoso pela causa animal. Rafaella
falou da importância da presença do prefeito e do vice e do setor do meio ambiente na reunião.
Rafaella disse que estão convidados para a reunião, defensores da causa animal de outras cidades,
pessoas muito engajadas que ajudam o pessoal de Ivoti. Rafaella disse que a reunião é para fins de
encaminhamento de projeto de lei e também a organização da SIP. JÂNIO comentou sobre a reunião
com a Autarquia da Água sobre o esgotamento sanitário no Município, e disse qu8e o tempo foi muito
curto para tratar sobre o assunto, que precisa ser priorizado. Jânio disse que já participou de outras
audiências que aconteceram nos bairros pela importância do assunto. E disse que em meia hora não
tem como colocar todo o conteúdo. O Vereador falou sobre situações de esgoto a céu aberto, e
inclusive na Rua Capitão Pedro Muller no final tem um poço artesiano. Marli disse que a reunião de
hoje era destinada para todos os bairros, sendo que esteve presente somente os Vereadores, a
presidente do conselho da saúde e seu esposo, e além desses ninguém mais veio... Marli falou da
importância da comunidade participar de um assunto tão importante, são decisões a ser tomadas...
PAUTA DO DIA
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
EMENDA SUPRESSIVA E RETIFICATIVA ao PL 31/2019 da Comissão de Redação e Justiça. A
Presidente perguntou se todos os Vereadores concordam com a distribuição da emenda. Todos
concordaram.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 36/2019 – Inclui dispositivo na Lei Municipal nº 2372/2008, que dispõe sobre
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti. O Vereador Jânio disse que a
comissão aguardará o parecer do simi.
PAUTA – VOTAÇÃO
Projeto de Lei nº 31/2019 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2372/2008, que dispõe sobre o
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti. A comissão de justiça está
aguardando parecer do SIMI.
Projeto de Lei nº 32/2019 – Determina o bloqueio de trecho de via pública, para integração familiar e
sociedade aos domingos, com prática de lazer, esporte e cultura, e dá outras providências. A comissão
solicitou parecer ao departamento de trânsito e está aguardando o mesmo.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO comentou sobre o BO que foi registrado contra sua pessoa na
semana passada, alegando rispidez por parte do Vereador para com uma servidora pública... Márcio
disse que quando se trata de servidor público, prefeito, vereador, qualquer pessoa pode entrar no local e
fazer imagens... O Vereador disse que em virtude do BO pelo menos as coisas foram resolvidas, e disse
que na quinta feira foi novamente ao local, dessa vez com gravador, pedindo explicação de como
funciona e inclusive ligou para a prefeitura de Estância Velha e de Novo Hamburgo para saber como
funciona, e completou dizendo que nesses locais o serviço funciona e as pessoas sabem trabalhar. Lhe
informaram que o serviço é bem tranquilo para fazer o cartão do SUS, que a pessoa chega ao local e
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informa que não tem endereço fixo, aí faz uma declaração descrevendo o local onde mora, feito isso
ganha seu documento e pode ir embora. Esses Municípios tem o estratégia da família, um programa
que automaticamente repassa o endereço para a saúde e vão até o local fazer a vistoria. Márcio disse
que está definido em Lei que Órgão Público não pode exigir documento autenticado. O Vereador
perguntou para a servidora dos documentos sobre tal procedimento, e ela lhe disse que não estão mais
fazendo isso, causando surpresa, pois até a semana anterior estava sendo feito... Márcio comentou
sobre a fala do Senhor Krause, que disse em sua fala que Vereador precisa fiscalizar o executivo. Falou
também sobre a questão de denúncias, que assim que recebem a denúncia, precisam ir atrás verificar os
fatos. Cleiton levantou uma questão sobre o assunto do cartão SUS, e disse que foi informado sobre
uma família que veio ao Município através do Vereador Márcio e morava em Tramandaí, e disse que
não acha correto a família estar morando uma semana no Município e nem se sabe se a mesma vai ficar
aqui e também nunca pagou imposto ao município e sabendo também que tem gente na fila de espera
por consulta, e se referindo a isso, disse que acha certo que o prefeito tenha alguma segurança, pois as
vezes deixa de ajudar alguém para ajudar outro... Essa família veio ao município para quê? Para usar a
saúde? Cleiton também citou o exemplo da educação infantil, tão debatida pelo Vereador Márcio e
disse que é a favor que as vagas da educação infantil fiquem para as associações do Município, porém
é necessário verificar se a Associação que ganhou (a antiga Cebecor) está com toda a documentação
em dia... Márcio respondeu ao Vereador Cleiton e disse que a família citada, ainda não tem cartão do
SUS, e vão primeiro colocar o recibo de água no nome para conseguir provar o endereço. Márcio disse
que o que está dizendo é de que agora a pessoa pode fazer uma declaração a próprio punho declarando
o endereço. Marli disse que o controle justamente precisa ser feito pois foi apurado que Ivoti tem mais
cartão do sus que habitantes, e que isso não é justo. Márcio terminou dizendo que não quer que a
servidora seja condenada, apenas que respeite a população, pois a mesma paga o salário dos servidores
públicos. MÁRCIO pediu o envio de ofício para a EMEI Jardim dos Sonhos parabenizando pela
belíssima festa junina realizada no dia 08/06 nas dependências da comunidade Santa Ana, estendendo
o agradecimento a todas as pessoas que colaboraram com a organização e colaboração. MARLI
lembrou a todos do convite para a entrega do caminhão de bombeiros na quarta feira, dia 12, às 10h na
Praça do Chafariz. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente sessão convocando
a todos para a próxima, no dia 17/06, 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
PRESIDENTE

MÁRCIO GUTH
SECRETÁRIO
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