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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.757 13ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 07 DE JANEIRO DE 2019. 

 

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta 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 SHUMANN, JÂNIO SIMIÃO 

DROVAL, LEONIR SCHULER, MARCIO GUTH, RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA e 

SATOSHI SCALDO SUZUKI. A Presidente abriu a presente Sessão e saudou a todos com o seguinte 

texto: Boa Noite, senhoras e senhores. Ao nosso Prefeito Martin Cesar Kalkmann, Vice-Prefeito 

Roberto Schneider, aos Vereadores dessa Casa e de modo especial aos munícipes. Quero agradecer por 

este momento do Poder Legislativo ivotiense, além de desejar a todos um Feliz 2019, com muita 

saúde, paz e harmonia. Estou ciente de que na qualidade de Vereadora escolhida democraticamente 

pelo voto popular, a mais votada, com 1.159 votos, cabe a mim, assegurar a continuidade do 

compromisso de transformar a Câmara Municipal de Ivoti, no centro das grandes decisões em prol do 

cidadão e cidadã que aqui vive. Meus colegas Vereadores estou aqui, plenamente consciente da tarefa 

que temos pela frente, grata pela confiança que depositaram em mim, agora como Presidente da 

Câmara de Ivoti e ciente de todos os desafios que nos esperam no caminho de nossos objetivos, e no 

fiel cumprimento do nosso Regimento Interno. Então, nessa noite, eu, Marli Heinle Gehm, assumo o 

compromisso com a esperança que nos move, na expectativa de uma Ivoti melhor para todos e na 

confiança da integração e apoio conjunto que estarão ao meu dispor na Presidência da Casa. Juntos 

caminharemos, no intuito de levar aos nossos munícipes, saúde, educação, esporte e lazer para as 

comunidades locais; garantia de acesso e atendimento às pessoas carentes; atenção às entidades 

filantrópicas de nosso Município; adoção de políticas públicas com foco no aperfeiçoamento, 

capacitação e valorização de nossos servidores; garantia de segurança e respeito à sociedade civil 

organizada e aos Poderes constituídos Estadual e Federal. Que Deus nos proteja e nos dê muita saúde, 

para assim conduzirmos os trabalhos a partir de agora. Contem comigo e com os demais Vereadores 

para fazermos o melhor, sempre, pelo Município. Ivoti acima de tudo. Deus acima de todos. Muito 

Obrigada! Após a saudação a Presidente colocou para apreciação a Ata de nº 1756 do dia 19 de 

dezembro de 2018, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA – Não teve correspondência para ser lida. 

PROPOSIÇÕES: A Vereadora RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA solicita o encaminhamento de 

MOÇÃO DE PESAR para a família enlutada em virtude do falecimento da Prefeita de Alegrete, CLENI PAZ 

DA SILVA, falecida dia 23/12/2018 em virtude de um câncer, deixando dois filhos enlutados, Fábio e Rodrigo. 

A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita envio de ofício ao executivo a pedido dos moradores da Rua 

Jacob Schneck com a Rua do Sindicato dos trabalhadores rurais, para que seja feita uma operação tapa buracos 

no local. A Vereadora Marli com apoio dos demais Vereadores solicita o encaminhamento de Moção de Pesar 

ao Vereador Diogo Lopes de Lindolfo Collor que perdeu sua filhinha Cecília Lopes. 
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GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO GUTH solicitou um Pedido de Informações ao Executivo para 

que informe sobre a restauração do salão Holler, inclusive existe uma ação, e pediu que o executivo 

informe se está sendo cumprido o prazo pelo Ministério Público. Outro ofício para a secretária da 

educação solicitando que seja informado sobre a existência de uma máquina de foto cópias no local, 

pois as pessoas que procuram o local a fim de fazer inscrição de crianças na educação infantil ou outros 

serviços, precisam se deslocar até o centro para fazer as cópias dos documentos. Jânio pediu um aparte 

para dizer que já recebeu as mesmas reclamações... Jânio falou que se for falta de papel que seja feita 

uma doação... O Vereador Márcio também solicita informação ao Meio Ambiente, sobre compensação 

ambiental, quando uma pessoa retira uma árvore, quantas precisa plantar em troca? Márcio citou um 

exemplo de uma pessoa que adquiriu um terreno e retirou duas árvores a fim de construir sua casa, mas 

ela precisa compensar a retirada plantando outras árvores, porém se forem muitas árvores para plantar, 

om terreno nem comporta... Satoshi pediu um aparte e disse que a questão da compensação das árvores 

vem de legislação estadual, onde para cada retirada de árvore precisa plantar quinze, o que se torna 

inviável... Foi sugerido talvez um, Projeto de Lei que viabilizasse transformar a árvore em valor e 

reverter isso para um fundo do meio ambiente... Rafaella sugeriu o envio de ofício para Assembleia 

Legislativa do Estado colocando o assunto, ou uma Moção colocando sobre a alteração da Lei. Marli 

falou que na Escola Mathias Schutz tem uma figueira que já está rachando os muros com suas raízes, 

mas que se a mesma for retirada, terão que ser plantadas 15 árvores. Jânio pediu que fosse solicitado 

para Autarquia sobre a retirada das árvores no Jardim Panorâmico, onde que as árvores foram 

plantadas. RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA desejou um Feliz 2019 e que os trabalhos na 

Câmara sejam para melhorar a vida da comunidade de Ivoti. JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicitou o 

envio de ofício para RGE Sul informando sobre dois postes de madeira, um em frente a Lebes e outro 

em frente ao Hospital, os quais com a ventania da tarde de hoje, balançaram muito e pediu que os 

mesmos fossem trocados. Jânio questionou sobre um vazamento no reservatório do Loteamento 

Carolina, no final da Rua Graça Aranha, estava vazando por horas a fio... 

PAUTA DO DIA 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO:  

Projeto de Lei nº 69/2018 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a área da 

educação. O Vereador Satoshi disse que em conversa com as comissões, e como é um projeto que tem 

uma certa urgência já que trata da contratação de pessoal para o inicio do ano letivo, a comissão de 

justiça já tem seu parecer favorável, apenas falta o parecer da comissão de finanças. Satoshi sugeriu 

para a Presidente que coloque o PL em votação. já tem seus pareceres. A presidente disse que também 

iria fazer essa proposta uma vez que o ano letivo inicia dia 15 de fevereiro e perguntou se todos 

concordam com a votação. Todos os Vereadores concordaram. Jânio sugeriu que depois a Sessão fosse 

suspensa para que a comissão de finanças faça o seu parecer. As comissões apresentaram seu parecer 

favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 66/2018 – Disciplina e limita os gastos com publicidade e propaganda do Município 

de Ivoti e dá outras providencias. O Vereador Cleiton pediu o adiamento da votação para poder  
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conversar com o prefeito sobre. O Parecer da Comissão de Justiça é favorável à aprovação do PL. O 

Parecer da comissão de finanças também é favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

Nesse momento, a Presidente suspendeu a sessão para que fosse feito parecer pela comissão de 

finanças. 

Projeto de Lei nº 68/2018 – “Autoriza a instalação de sistema gerador de energia fotovoltaica em 

imóvel do Município e dá outras providencias”.  Esse projeto ficará para pauta de votação na próxima 

sessão. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO GUTH agradeceu aos colegas Vereadores pelo apoio ao 

Projeto de Lei nº 66/2018 e disse que é um projeto que já deveria ter sido aprovado há bastante tempo e 

que gerará economia ao Município, para investir em outras áreas... Jânio também comentou sobre a 

importância da aprovação do Projeto. A Vereadora Marli disse que anos atrás ela e a Vereadora 

Verônica apresentaram Projeto de Lei, o qual foi aprovado, onde para cada publicação deve constar a 

tiragem e o valor. Márcio disse que quando fizeram a divulgação do Kerb não constou a tiragem e o 

valor... SATOSHI SCALDO SUZUKI disse que entre a comunidade estão pipocando muitas 

reclamações com relação a Autarquia da Água, onde ás vezes vem, outro mês não vem... Satoshi disse 

que deveria ser feita a leitura todo o mês e também deveria vir documento de quitação de débitos. 

Falou sobre uma propriedade que estava sendo alugada e a pessoa foi embora e não tinha nenhuma 

conta em aberto, e depois apareceu uma conta alta para pagar, isso é muito prejudicial para a cidade, 

sugeriu que fosse feito um levantamento de forma regular a cada trinta dias para saber qual o consumo. 

Satoshi pediu também que constasse em cada conta que não existem pendências. Satoshi também 

desejou um excelente trabalho como Presidente à Marli com muito sucesso e harmonia na Casa 

durante 2019. EDEMAR SCHUMANN disse que também recebe muitas reclamações referente a 

Autarquia, onde é feito o conserto do relógio, abrem a calçada da entrada até a caixa de luz e depois 

não fazem o fechamento, as pedras são retiradas e ficam ali, e pediu o encaminhamento de ofício para 

Autarquia, que informe porque não é consertada a calçada após a abertura. Edemar também desejou 

sucesso para a Vereadora Marli. A Presidente lembrou a todos o convite para lançamento do Kerb no 

dia 11 de janeiro na Sociedade Harmonia. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a 

sessão e convocou a todos para a próxima Sessão no dia 14 de janeiro. 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                                                         MÁRCIO GUTH 

PRESIDENTE                                                                           SECRETÁRIO 


