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Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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, desejando um 

bom retorno a todos e de imediato colocou a Ata de nº 1758 do dia 14 de janeiro para apreciação, a 

qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade. A Presidente convidou o senhor Prefeito Martin a 

tomar assento junto com os Vereadores e passou a palavra para o mesmo. O Prefeito saudou a todos e 

disse que é habito participar das sessões da Câmara, e não poderia ser diferente na primeira Sessão de 

2019. O prefeito fez algumas colocações sobre temas polêmicos que acha que serão trazidos na Sessão 

sobre a questão da educação infantil. Martin disse que já foram feitas várias reuniões sobre o assunto e 

essa mudança em forma de editais, fundações, associações, já existem em vários municípios, e citou 

Dois Irmãos, onde existe a FAD a muito tempo, também no município de Morro Reuter... Martin disse 

que existe hoje um repasse do Governo Federal, que é feito a partir das matrículas efetuadas em escolas 

do Município ou escolas sem fins lucrativos, que são as associações ou fundações. Martin disse que, no 

Município de Ivoti está sendo trabalhado numa licitação que será feita para contratação de serviço de 

auditoria a fim de buscar recursos e também verificar para onde estão indo os recursos e algumas 

perdas que o município está tendo. Em um de seus levantamentos está um apontamento de perda de 

seis milhões ao ano nas diferentes áreas, e uma delas é na educação, e justamente no FNDE que é o 

recurso destinado ao município por aluno com uma perda de dois milhões e quatrocentos mil... Um 

valor que ficaria dentro da educação para comprar mais vagas e assim poder resolver a questão da 

educação infantil, assim como fizeram esses outros municípios. Martin disse que o Município 

atualmente recebe 593 reais por criança, conforme dados do ano de 2017. O Prefeito citou um 

exemplo, usando o Município de Lindolfo Collor, onde no ano de 2017, recebeu 1.120 reais por 

criança matriculada... Martin disse que a finalidade do Edital, existe um contrato assinado com uma 

associação para cem vagas, para que o Município tenha retorno e possa voltar em investir em educação 

infantil, comprando muito mais vagas e resolvendo a questão da educação infantil definitivamente. 

Martin disse que durante uma gestão olhar para esses números e simplesmente não fazer nada, não é 

seu estilo de trabalho, mas sabe que toda mudança gera conflitos e problemas, e entende a situação das 

escolas de educação infantil...  Porém o problema da educação infantil precisa ser solucionado... O 

prefeito disse que está a disposição para esclarecer e disse que tem certeza que o problema da educação 

infantil será solucionado através dos editais, transformando as escolas que existem no município em 

associações ou fundações e esse é o desejo da administração. Martin também se colocou a disposição 

da comunidade, atende a todos sempre nas quartas feiras, basta agendar... Martin também se colocou a 

disposição após a sessão para esclarecer qualquer dúvida. A Presidente usou a palavra e complementou 

a fala do Prefeito dizendo que é necessário reconhecer que as escolas de educação infantil particulares 

ajudaram o Município durante muitos anos e por isso precisa ser encontrada uma solução para não  
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prejudica-las. 

CORRESPONDÊNCIA – Folder convidando a comunidade a participar do PROJETO VIDA 

SAUDÁVEL, que atende preferencialmente pessoas com mais de sessenta anos, podendo inscrever-se 

pessoas a partir de quarenta e cinco anos, com oficinas variadas, informações 35631488 – PLUG. Of. 

Gab. nº 36/2019 em resposta ao ofício nº 495/2018 do Vereador Jânio referente às placas solares 

supostamente colocadas na calçada ao lado do container da empresa Luminix, segue em anexo 

informações prestadas pelo departamento de planejamento urbano. E-mail para o site da Câmara 

pedindo que os Vereadores verifiquem a situação do campinho de areia do Bairro Panorâmico na Rua 

Riachuelo. E-mail para o site da Câmara de Vereadores sugerindo que fosse feita uma campanha 

explicativa sobre o mosquito da dengue. Of. Gab. nº 35/2019 em resposta ao ofício nº 495/2018 do 

Vereador Edemar Shumann, informa que a calçada do centro, as paradas de ônibus e a academia de 

saúde ao ar livre no Bairro Bom Pastor, encaminha em anexo informações prestadas pelo departamento 

de planejamento urbano. Of. Gab. nº 34/2019 em resposta ao ofício nº 518/2018 do Vereador Márcio, 

informa que o diretor do departamento de transito informou que a placa de “carga e descarga” já foi 

recolocada e sobre os terrenos cercados segue resposta do departamento de planejamento urbano. Of. 

Gab. nº 30/2019 em resposta ao ofício nº 013/2019 do Vereador Jânio, informa que em anexo está a 

resposta do departamento de planejamento urbano. Of. Gab. nº 29/2019 em resposta ao ofício nº 

592/2018 do Vereador Márcio, informa que referente aos projetos a nível federal, a secretária da saúde 

encaminhou solicitação de recursos para aquisição de veículos, materiais odontológicos e construção 

de uma nova UBS Central, já a secretaria de educação apresentou solicitação para aquisição de 

veículos, móveis e quadras para as escolas, a secretaria do meio ambiente firmou parceria com a 

FUNASA e a UFRGS para elaboração do Plano Municipal de saneamento e a secretaria de obras 

solicitou recursos para a pavimentação de ruas e construção de quadras esportivas. Of. Gab. nº 28/2019 

em resposta ao ofício nº 549/2018 da Vereadora Marli, informa que a ampliação do perímetro urbano 

da Avenida Leonel Brizola, foi assunto abordado em reunião pelo Conselho do Plano Diretor e o 

mesmo não foi aprovado. Of. Gab. nº 27/2019 em resposta ao ofício nº 02/2019 do Vereador Márcio, 

informa que a restauração do salão Holler está em fase de estudos a fim de captação de recursos para a 

realização de licitação e as impressoras e copiadoras da Semec se destinam ao trabalho interno da 

secretaria e que os pais são orientados a trazerem as cópias prontas no momento da matrícula, e a 

secretaria de meio ambiente apenas faz cumprir a legislação estadual e federal. Of. Gab. nº 26/2019 em 

resposta ao ofício nº 553/2018 do Vereador Márcio, informa que nenhuma verba pública foi destinada 

para a realização do referido jogo de futebol. Of. Gab. nº 25/2019 em resposta ao ofício nº 547/2018 do 

Vereador Alexandre e Rafaella, informa que a pavimentação da Rua Pejuçara está em fase de licitação. 

Of. Gab. nº 24/2019 que encaminha para apreciação os Projetos de Lei nº 4/2019, 5/2019 e 6/2019. Of. 

Gab. nº 17/2019 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 3/2019. Of. Gab. nº 14/2019 que 

encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 2/2019. Of. Autarquia nº 003/2019 que encaminha 

resposta aos ofícios de nº 004/2019, 006/2019 e 007/2019. Of. SSMA nº 048/2019 que encaminha 

arquivos da SSMA para o vereador Márcio. Of. Fazenda nº 01/2019 que solicita a cedência da Câmara 

para apresentação de audiência publica referente avaliação das metas fiscais do 3º quadrimestre de 

2019 e o relatório de gestão anual de 2019 para o dia 25 de fevereiro a partir das 18h. 

PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: 
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1- Que o executivo informe sobre o andamento da instalação das câmeras de vídeo monitoramento; 

2 – Que o executivo informe sobre o sinal de internet  no Núcleo de Casas Enxaimel e nas praças; 

3 – Que o executivo providencie abrigo nas paradas de ônibus que realmente protejam os usuários. 

4 – Ofício para o senhor Prefeito providenciar as audiências públicas referente às alterações a serem 

feitas no Plano Diretor, eis que os interessados em investir em loteamentos estão aguardando as 

mudanças que trará investimentos para o Município. 

5 – Ofício parabenizando O Poder Executivo juntamente com o coordenador geral Marco Aurélio, 

Diretor do Desporto pela iniciativa em firmar convênio entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura 

Municipal de Ivoti com o nome PROJETO VIDA SAUDÁVEL que visa atender, preferencialmente 

pessoas com mais de 60 anos, podendo inscrever-se a partir dos 45 anos. Parabenizar também os 

coordenadores das oficinas: Ana Maria – Coordenadora Pedagógica; Franciele Groth atenderá no 

Núcleo Feitoria; Carol Viegas no Núcleo Harmonia; Ivanete dos Reis Barbosa no Núcleo Morada do 

Sol. O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita o que segue: 

1 – Envio de ofício ao executivo para que informe se existem concursados para serem nomeados para o 

cargo de nutricionista, tendo em vista a necessidade de mais um profissional para as escolas de 

educação infantil. 

2 – Envio de ofício ao executivo para que informe porque a fila de espera por vaga na educação infantil 

não foi zerada no final do ano passado. 

3 – Cópia da Prestação de Contas do Kerb/2019, bem como, que o executivo informe qual valor foi 

pago para a comissão julgadora para avaliar a casa mais festiva durante as festividades do kerb-2019. 

4 – Conserto da iluminação pública na Rua São Pedro, onde tem lâmpadas queimadas, abaixo do 

Cemitério Municipal. 

5 – Ofício para o Hospital São José, convidando a diretora a vir à Casa Legislativa para falar sobre os 

procedimentos e atendimento do Plantão 24h. 

6 – Ofício para Pronto Atendimento Mais Vida para que informe quantos médicos fazem atendimento 

diário no local. O Vereador EDEMAR SCHUMANN solicita o que segue: 

1 – Que o executivo providencie a instalação de brinquedos no Núcleo de Casas Enxaimel e também 

mais lixeiras para o local. 

2 – Limpeza da área verde localizada na Rua João Albino Dilly, 490 no Bairro Concórdia e 

implantação da área de recreação, para lazer da comunidade e interação dos moradores. 

GRANDE EXPEDIENTE: SATOSHI SCALDO SUZUKI disse que gostaria de comentar e 

enaltecer um fato que viu na internet durante a semana, onde uma família de Ivoti fez a limpeza do 

passeio público na Colônia Japonesa, senhora Tatiane Schuler, que fez uma limpeza e compartilhou no 

facebook e o Vereador lendo a notícia também compartilhou, pois é uma ação revolucionária, pois as 

pessoas da comunidade pensam que o Município é da Prefeitura e dos políticos. Satoshi disse que no 

dia em que a comunidade ajudar a limpar e se tornar responsável, com certeza irá melhorar muito a 

cidade. Satoshi parabenizou a família pelo bom exemplo. O Vereador também agradeceu ao público 

presente na Sessão, fruto da mobilização do Vereador Márcio e disse que assim as leis serão de acordo 

com a vontade da comunidade. MÁRCIO GUTH: Cumprimentou a todos os presentes e falou da 

importância da Casa cheia, e desejou que se repetisse mais vezes. O Vereador começou falando sobre a  
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situação das creches, e disse que vários pais lhe ligaram desesperados por não ter onde deixar seus 

filhos, alguns até perdendo o emprego por causa disso. Márcio disse que a fila de espera por uma vaga 

está muito grande, estão se buscando soluções, porém a seu ver não sabe se vai ser bem assim. Márcio 

disse que fez um breve resumo do que colheu nas creches particulares: “Entrada das associações em 

Ivoti, até o final de 2016 a Prefeitura Municipal de Ivoti mantinha uma parceria pré-estabelecida 

exclusivamente com as escolas particulares de educação infantil do município, através do convênio 

entre Prefeitura e escolas. Este convênio estabelecia a compra de vagas disponíveis nas escolas para 

encaminhamento das crianças que se encontravam na lista de espera do Município. Até então, sempre 

que havia um chamamento público para a compra de vagas nas escolas particulares, a mesma se dava 

nas quatro escolas conveniadas conforme a demanda estabelecida neste chamamento. Eventualmente 

quando alguma vaga comprada era liberada por motivo de desistência ou transferência, ou mesmo 

outro motivo, havendo a necessidade de um novo encaminhamento, geralmente a vaga era preenchida 

logo, pois a gestão municipal da época tinha preocupação de garantir às crianças o direito à vaga nas 

escolas, o que era possibilitado através desse convênio. A Prefeitura comprava as vagas nas escolas 

conveniadas conforme a necessidade do momento e assim as escolas contribuíam para que a gestão 

alcançasse um de seus objetivos cumprindo suas obrigações com dedicação e competência, assim 

ocorreu até essa data, dezembro de 2016. A partir da mudança de gestão, o ingresso das crianças nas 

escolas de educação infantil deixou de ser prioridade, de modo que a compra de vagas passou a ser 

realizada de forma diferenciada, as vagas não foram mais compradas pela Prefeitura de acordo com 

a disponibilidade das escolas, mesmo havendo muitas famílias dependentes desse recurso para 

poderem trabalhar e garantir além do seu sustento, um mínimo de qualidade de vida para oferecer às 

suas famílias. Assim as escolas passaram a ter sempre vagas disponíveis para compra pela Prefeitura, 

o que começou a afetar a realidade das escolas, que até então sempre atenderam e estavam à 

disposição da Prefeitura, auxiliando-a nos períodos de necessidade. Em 2017 começaram a circular 

boatos sobre a possível entrada de associação ou fundações em Ivoti, com o objetivo de prestar os 

mesmos serviços oferecidos pelas escolas conveniadas. Em 2018, a notícia se confirmou, já com a 

publicação de Edital para chamamento público das primeiras cem vagas para associações ou 

fundações. Para esse primeiro Edital não houve aprovação de interessados, uma vez que não estariam 

aptos conforme as exigências determinadas para sua aprovação e também pelo não cumprimento do 

valor informado no encontro para conversação sobre o assunto, houve também uma impugnação no 

edital pelas escolas de educação infantil, devido ao fato de não honrar a prestação dos serviços 

oferecidos pelas instituições particulares a mais de uma década. Desde que a parceria do convênio foi 

estabelecida em Ivoti, as escolas serviram ao Município atendendo suas necessidades sempre que 

solicitadas, foram muitas e muitas limpezas, pinturas, reformas feitas pelas escolas para estarem 

sempre aptas a participarem dessa parceria, atendendo as reinvindicações de cada gestão. As escolas 

não se tornaram associações pela simples falta de condições. Houve tentativas de negociação para 

encontrar alternativas, mas não saíram da mesa das salas de reuniões. Porém o fato não terem se 

tornado associações, não significa que deixaram de ser aptas para oferecer seus préstimos, bem pelo 

contrário, permanecem oferecendo seus serviços com o mesmo comprometimento, as mesmas 

responsabilidades, a mesma preocupação e dedicação que sempre prestaram no decorrer desses anos 

de convênio. Sempre obedecendo ao que rege a resolução em relação à professoras, funcionárias e  
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prestação de serviços, sempre zelando pelo bem estar das crianças em sua totalidade em primeiro 

lugar. Sempre contribuíram com seus impostos, esses que retornam ao Município. As escolas 

particulares conveniadas vêm hoje solicitar a revisão dos termos impostos pela secretaria de 

educação e administração municipal e pedindo a reconsideração em fazer uso das vagas disponíveis 

nas escolas através do convênio, pois precisam que essa parceria seja mantida para que possam 

garantir sua permanência após tantos anos de dedicação a Prefeitura, pois geram emprego, pagam 

impostos, honram com profissionalismo o compromisso que tem para com cada família dos seus 

alunos e toda a comunidade ivotiense, assim como para com todas as suas funcionárias, cumprindo 

com sua cidadania perante a sociedade. As quatro escolas querem apenas que seja garantido o seu 

direito juntas até 350 crianças, conforme citado no contrato firmado com a Prefeitura. Estão à 

disposição, as escolas tem vagas, a Prefeitura tem uma grande demanda a espera dessas vagas. Há 

um contrato que permite que essas parcerias sejam mantidas e há uma história que registra esse longo 

período de parceria entre essas escolas e a Prefeitura. Até pouco tempo atrás foram úteis servindo a 

Prefeitura e a comunidade, hoje não servem mais? Estão sendo descartadas, ficando de lado e aos 

poucos cedendo espaço para as associações. É preciso reconhecer o quanto já ajudaram a 

comunidade e a Prefeitura principalmente, em situações normais e de dificuldade, são instituições 

dignas de reconhecimento, respeito e consideração por tudo o que fizeram e pelo que fazem até hoje. 

Muitas famílias precisam trabalhar nesse período de férias escolares e não recebem vaga, sendo que 

as escolas estavam à disposição para atender a Prefeitura. Pais estão sendo informados que não estão 

recebendo vaga, pois elas não existem nas escolas conveniadas, ou seja, os pais ligam para a Semec e 

são informados que não existe vaga nas escolas particulares. Há vagas sim, e as escolas não deixaram 

de honrar suas propostas e seus compromissos para com a comunidade ivotiense e nem tão pouco com 

a Prefeitura, estão todas disponíveis, aguardando reconhecimento, respostas e valorização. “Então, 

temos vagas disponíveis na Cebecor, Foquinha, Meu cantinho e Vem Brincar”. Márcio disse que saiu 

o Edital para as associações, inclusive uma associação se cadastrou e até cem vagas vão para essa 

associação. Márcio disse que a associação se cadastrou, porém não tem sede e está pedindo esmola 

para a Prefeitura. Foi anunciado que essa associação seria colocada no prédio do antigo Amaral que é 

junto à Avenida Capivara, porém lá não vai sair, pois o prédio não tem habite-se e o imposto por anos 

e anos atrasado, são três donos do prédio... Então ali está descartada a abertura dessa creche... Márcio 

disse que outro boato seria de instalação na escola que foi desapropriada no Bairro Cidade Nova. 

Márcio disse que não entende, será que a Prefeitura precisa arrumar um prédio para essa associação? 

Márcio disse que não é contra associação e inclusive as creches particulares são a favor, mas se tivesse 

sido feito como deve ser. Ter comunicado às escolas, feito reuniões, dar apoio necessário para que se 

tornassem associações. Márcio disse que não existem registros de solicitação da Prefeitura para as 

creches particulares se tornarem associações, nenhum e-mail ou protocolo... Márcio aproveitou a 

presença do Prefeito e pediu que as vagas sejam preenchidas, pois tem 120 vagas que podem ser 

preenchidas. Márcio disse que foi feita uma reunião com o promotor no ano passado, a qual foi 

solicitada pelo Vereador, e não como o jornal O Diário publicou dizendo que foi iniciativa do 

Ministério Público, onde foram abordados vários assuntos, inclusive da importância da associação. As 

escolas tem interesse em se tornar associação, se essa for a única alternativa para manter-se 

conveniadas, mas precisam de oportunidade e tempo hábil para isso e estão dispostas a passar por isso.  
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Márcio acha que está faltando um pouco de diálogo... Márcio falou da existência de uma Lei de nº 

11079 de 30 de dezembro de 2004 que prevê uma parceria pública privada, sendo assim, duas escolas 

de educação infantil fundaram sua associação para poder prestar esse serviço, já que a proposta anterior 

está sendo inviável pelo custo. Duas escolas estão habilitadas para prestar esse serviço, com sede 

própria e estão com a documentação em dia e já foram visitadas pelo conselho... E segundo entende, 

acha que as mesmas tem direito adquirido pelos anos de prestação do serviço e estarão protocolando 

essa documentação para que assumam essas cem vagas. Márcio disse que não concorda que o 

Município precisa correr atrás para conseguir um prédio para a associação... A Presidente usou da 

palavra e disse que se informou e atualmente existem 165 crianças na lista de espera, mas o que 

acontece é que a Prefeitura não coloca crianças antes do quatro meses nas creches, e segundo foi 

informada dessa lista de espera as crianças que tem quatro meses serão colocadas para preencher as 

vagas... MARLI disse que no ano de 2010 foi assinado um TAC, ou seja, foi feito um acordo com o 

promotor o qual determina que a criança ao completar os seis meses, o Município tem a obrigação de 

colocar a criança na educação infantil... Marli disse que as creches particulares ajudaram muito o 

Município, inclusive nas férias, quando as escolas de educação infantil do município estão de férias, 

essas escolas conveniadas abrigaram essas crianças.,. Marli disse que o valor de uma criança em escola 

particular é mais barato que na escola municipal, nas particulares uma criança custa em média 592 

reais e conforme aumenta o numero de crianças diminui o valor e nas associações o valor é de 650 

reais... Marli disse que o executivo havia aberto uma licitação para chamamento, mas a mesma foi 

anulada por ter dado problema e agora foi aberta uma nova com previsão para chamamento no início 

de abril... MARLI disse que o valor que o Governo Federal repassa às fundações e associações por 

criança é de 497 reais através de recursos de FNDE, e isso diminui o custo para o Município... Mas a 

Vereadora disse que precisa ser pensada uma maneira de resolver a situação das escolas particulares, já 

que atenderam por tantos anos as crianças no Município. Marli pediu permissão ao Vereador Márcio 

para que o prefeito se manifeste, Márcio permitiu, mas disse que mesmo assim estaria encaminhando 

ofício ao executivo para que responda aos questionamentos por escrito. O PREFEITO falou que 

referente as parcerias público privados, existe uma orientação, e elas estão suspensas pelo Tribunal de 

Contas em todas as áreas. Mas, as associações sendo criadas, pode se abrir um novo edital para 

chamamento de mais vagas... Com relação a concessão do prédio, Martin disse, quando o edital é 

aberto, a empresa tem um prazo para se estabelecer no Município, sendo que terão que indicar o local 

para instalação... Martin disse que todos sabem que o Departamento de Planejamento Urbano e até 

ambiental é muito chato com relação a fiscalização e até demais, às vezes, mas é assim que funciona, e 

não vai ser diferente com essa associação, e se, porventura essa associação não conseguir se instalar no 

Município, a administração já está trabalhando num segundo projeto para chamamento de mais vagas, 

não soube dizer o número, mas pode ser mais que cem. Martin deixou bem claro que o prédio da antiga 

escola Aroni Mossmann estará a disposição para qualquer associação que queira se instalar no local. 

Então o novo edital contemplará novas associações e inclusive as que já existem no Município para 

utilizarem o prédio. Referente às vagas nas creches, o Prefeito disse que é aberto um edital de cem 

vagas, onde as quatro escolas vão e se credenciam, e os pais escolhem onde querem colocar os filhos 

dentro das escolas que foram habilitadas e com relação às listas de espera, as mesmas estão 

disponibilizadas no site e são encaminhadas toda sexta feira para o MP. Também disse que as listas  



7 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.759 13ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 18 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

não são fidedignas com relação à idade, porque a criança nasce, e após o nascimento os pais fazem a 

sua inscrição, e nem todas tem quatro meses. Martin disse que hoje, dentro das vagas que precisaria, 

tem muitas crianças que optam por esperar para ir para as escolas municipais, então são várias 

situações. O prefeito disse que dentro do Conselho Tutelar, uma comissão que se reúne e encaminha os 

casos mais graves por idades. Então os pais podem procurar o conselho tutelar para serem avaliados 

pela comissão... Referente a compra de vagas, o Prefeito disse referente a fala do Vereador Márcio, que 

se o Município comprar em torno de 120 vagas gastará em torno de um milhão de reais ao ano, sem ter 

retorno e se essas vagas forem compradas de fundação ou associação dará em torno de 700 mil, e o 

valor retorna para a educação, e não pode ser usado para outra finalidade, apenas para a educação. O 

Vereador MÁRCIO disse que entende que o Município irá economizar, mas que essa conta não pode 

ser passada para os pais. O Vereador disse que conversou com o pessoal do conselho da educação para 

que atenda a demanda nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril e depois passa para a associação... 

Márcio disse que não está pedindo ao Município para que não economize, mas que pense nos pais, pois 

alguns até perderam emprego... Márcio disse que também foi ao conselho tutelar para falar sobre o 

assunto, e ali também tem muitos pedidos... O vereador disse que não concorda em instalar uma 

associação no antigo prédio da escola, porque a escola saiu de lá devido ao barulho da Avenida Bom 

Jardim, e agora querer colocar crianças lá, elas não vão conseguir dormir ao meio dia... O vereador 

disse que estará constantemente fiscalizando a situação... Márcio falou que pensou em encaminhar 

novamente um ofício ao promotor para que fosse feita uma reunião com todos os interessados e que ele 

dê seu parecer. Márcio solicitou que fosse encaminhado ofício para o promotor para que ele marque 

uma reunião sobre o assunto com as donas das creches particulares, os Vereadores que queiram 

participar, secretária da educação e Prefeito. A Presidente lembrou a fala do Prefeito que disse que a 

lista vai cada semana para o promotor, mas se a pessoa não tem onde deixar a criança entra em contato 

com o conselho tutelar, que encaminharão a solicitação para a secretaria da educação, que tem uma 

comissão que analisa a necessidade, e após isso é feita a autorização para passar a criança na frente, no 

caso de pais que não tem onde deixar a criança e não tem condições de pagar particular. Marli 

agradeceu a presença do público e disse que estão no seu direito para reivindicar, agradeceu também ao 

prefeito pelas respostas e ao Vereador Márcio por ter abordado o assunto. RAFAELLA PEREIRA 

FAGUNDES LIMA saudou a todos e falou da sua alegria em ver o grande número de pessoas que 

vieram prestigiar a Sessão. A Vereadora falou da importância do debate do assunto e disse que 

inclusive sua filha participava das EMEIs, na Bem Querer, que é uma escola maravilhosa, também na 

Cebecor, só elogios, e disse que naquela época uma coisa boa, foram as férias de julho, que hoje 

muitas mães reclamam, pois hoje tem as férias de verão e as férias de julho, o que não é o caso das 

escolas particulares. Rafaella disse que fica feliz em saber que a associação está formada e aproveitou 

para parabenizar o Prefeito pela inauguração da nova escola Aroni Mossmann que foi no dia 14, na 

abertura do ano letivo e na oportunidade o prefeito falou da possibilidade das instituições serem lá, 

mas tem o porém que foi colocado pelo colega e Vereador Márcio da questão do barulho. A Vereadora 

acha que tudo isso precisa ser reavaliado e que seja aberto um novo edital para contemplar as 

instituições que ajudaram durante anos o Município. JÂNIO SIMIÃO DROVAL começou falando 

sobre um episódio que aconteceu na saúde, mais precisamente no dia 26 de janeiro, onde foi até o 

Plantão 24 Horas no Hospital São José e percebeu que estava tudo muito confuso no local, apenas um  
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médico estava atendendo a comunidade de Ivoti e os demais Municípios conveniados. Jânio disse que 

o médico fazia de tudo para atender, mas parava de vir gente, e o médico do Pronto Atendimento foi 

até o Hospital socorrer uma pessoa que estava enfartando e que depois veio a óbito. Jânio disse que 

devido a esse episódio solicitou em seus pedidos ofício para que a diretora do hospital venha até a Casa 

para prestar esclarecimentos. Jânio disse que a saúde, educação e segurança são prioridade num 

Município. Márcio pediu um aparte e disse que naquele final de semana o Vereador Jânio lhe 

telefonou, sendo que saiu de casa para dar apoio ao Vereador Jânio... Márcio disse que diante da 

situação entende que está faltando fiscalização por parte da secretaria da saúde com o convênio do 

Mais Vida, onde o médico foi auxiliar no Hospital, claro que entende que o mesmo honrou o seu 

juramento, para não deixar uma vida se perder por falta de atendimento, porém ao se deslocar ao 

Hospital, as pessoas que aguardavam por atendimento no Mais Vida ficaram desamparadas, e tinha 

criança com 40 graus de febre, porém o médico retornou e atendeu a todos, inclusive passou do 

horário. Márcio disse que o Hospital está falhando, principalmente no final de semana, o Hospital não 

está cumprindo com seu papel, pois o Município repassa todo mês um valor alto. O PREFEITO disse 

que gostaria de esclarecer que essa situação... E disse que quem já trabalhou em emergência sabe como 

funciona e disse que trabalhou durante quatro anos na emergência, se chegar vinte pacientes junto, 

você não consegue atende-los, nem em dez minutos, quinze e nem em meia hora. E quanto é uma 

questão de emergência, onde o paciente nem deveria estar no Mais Vida, onde o familiar trouxe para o 

Mais Vida enfartado, então o médico fez o primeiro atendimento, passou o caso para a médica do 

hospital e ela disse que devido a gravidade gostaria que o médico acompanhasse esse paciente até o 

hospital, e fez muito bem, porque mesmo que é só uma voltinha acompanhou o paciente e chegando no 

hospital, tinha dois acidentados no local, o médico do Pronto Atendimento agiu corretamente, e deve 

ser elogiado, pois pela ética não abandonou o paciente... MARTIN disse que esse médico ficou durante 

quarenta minutos auxiliando no hospital e depois voltou para o Pronto Atendimento, e disse ao 

Vereador Márcio, que o que não pode acontecer é trazer pacientes que são de Presidente Lucena para 

serem atendidos no pronto Atendimento... E disse que o Vereador trouxe uma paciente de Presidente 

Lucena, inclusive tem o relato da enfermeira, enquanto que a comunidade ficou esperando pelo 

atendimento. Martin deu um exemplo, citando o Vereador Edemar, se os parentes dele vierem para a 

cidade e passarem mal precisando de atendimento, claro que vão ser atendidos. Os únicos pacientes 

que não são atendidos no Mais Vida são de Lindolfo Collor, Presidente Lucena e São José do 

Hortêncio, justamente porque esses três Municípios possuem contrato de 24 horas com o plantão do 

hospital, e o paciente que foi atendido é morador da estrada geral de Presidente Lucena. O Prefeito 

disse ao Vereador Márcio que o mesmo não se preocupou em pedir o cartão do SUS, ou não sabia. 

Martin disse que inclusive tem o relato da enfermeira sobre a situação. MÁRCIO falou que o Prefeito 

elogiou o médico pelo atendimento, mas na verdade não sabia da gravidade dessa pessoa... E se essa 

pessoa morresse pelo não atendimento do Município, pois ela foi picada por uma aranha venenosa, é 

alérgica a picada, estava passando mal no hospital, e por isso sugeriu que ela viesse ao Mais Vida para 

ser atendida, pois era só fazer uma injeção que não foi feita no hospital porque estava um caos o local. 

MARTIN disse que pessoa pode e deve vir para o Pronto Atendimento nesse tipo de situação, porém 

sendo encaminhada pelo hospital e não pelo nobre Vereador, pois o hospital abriu a ficha dela e quem 

faz o contato nesse tipo de situação é o hospital. JÂNIO disse que a mulher estava mais de uma hora  
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esperando por atendimento e sendo que foi passado para a mulher que tinha o atendimento geral em 

Novo Hamburgo e foi sugerido levar no Mais Vida e que bom que foi atendida. Jânio disse que na 

verdade está pedindo mais médicos para atender no hospital durante o final de semana e não ficar 

batendo num assunto que já foi esclarecido. MARLI perguntou ao Prefeito o que consta no contrato 

com o hospital. O PREFEITO disse que geralmente no hospital tem de um a dois médicos na 

emergência e esses mesmos médicos atendem os pacientes que estão no leito. Martin que questões 

assim acontecem até em hospitais privados, que é onde trabalhou, onde tinha um médico na 

emergência e as intercorrências são feitas pelo médico plantonista. O prefeito disse que também esteve 

reunido com o pessoal do hospital colocando os pontos citados aqui e acha muito pertinente chamar a 

equipe do hospital para fazer esclarecimentos, isso ajuda muito o Município, pra não ficar somente o 

prefeito fazendo cobranças e por isso parabenizou o Vereador Jânio. Jânio também perguntou ao 

prefeito se o Conselho Deliberativo está em ata, o Prefeito respondeu que sim. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

VETO do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 66/2018. 

Projeto de Lei nº 02/2019 – “Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 3.216/2018, que institui 

o Programa de Gestão Autônoma das Escolas Públicas Municipais, com o objetivo de repassar recursos 

financeiros às respectivas unidades executoras, regularmente constituídas, para a melhoria do 

funcionamento do ensino municipal”. 

Projeto de Lei nº 03/2019 – “Autoriza o desdobro do lote nº 06 da quadra nº 1005 do Loteamento 

Industrial Kaihatsu e posterior cessão de uso gratuito à Autarquia Água de Ivoti”. 

Projeto de Lei nº 04/2019 – “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3004/2015, que autoriza 

disponibilizar servidor ao Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Ivoti – SIMI”. 

Projeto de Lei nº 05/2019 – “Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área 

da saúde”. 

Projeto de Lei nº 06/2019 – “Autoriza a concessão de isenção de taxa de aprovação de projeto de ISS 

em zona especial de interesse social – ZEIS”. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 01/2019 – “Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, trator agrícola de propriedade 

do Município, à Cooperativa de Produtores e Agroindústrias de Ivoti Ltda – PROAGRII”. O Vereador 

Satoshi solicitou à Presidente para que pergunte aos demais Vereadores se concordam em colocar o 

Projeto na pauta de votação na próxima sessão ordinária, devido ao tempo que o projeto já está na Casa 

Legislativa e tem uma certa urgência para aprovação do mesmo. A Presidente perguntou aos 

Vereadores se concordavam e todos concordaram em colocar o mesmo na pauta de votação na próxima 

Sessão. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: EDEMAR SCHUMANN disse que há 28 anos não conseguiu colocar 

suas filhas na creche e torce para que todos consigam colocar seus filhos na creche. Edemar disse pra 

cima da oficina RK os moradores estão pedindo uma limpeza na área verde e ali não tem praça, e disse 

que já foi feita uma reunião com o Prefeito sobre o assunto, e ele informou que estão sendo 

revitalizadas as praças já existentes e assim que der será contemplado no local. Edemar também 

solicitou a instalação de mais brinquedos no Núcleo de Casas Enxaimel e mais lixeiras em alguns  
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pontos. Edemar disse que recebeu a boa notícia de que a Avenida Bom Jardim será contemplada com a 

instalação de luz de led, e também contemplará as cobranças das pessoas que não tem iluminação. 

SATOSHI SCALDO SUZUKI comentou sobre a resposta que veio da Autarquia, referente às médias 

do consumo que aparecem nas contas da água sugerindo que a medição fosse feita de forma regular a 

cada trinta dias e que fosse incluído nas contas a existência de pendencias. E a resposta que veio diz: 

que estão em fase de implantação de software comercial, o qual também permitirá de forma automática 

o aviso de pendencias... Satoshi disse que está trazendo essa resposta para a comunidade, a fim de que 

as pessoas paguem o que for justo pelo seu consumo. JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicitou envio de 

ofício ao executivo para que providencie abrigo nas paradas de ônibus que não tem o mesmo e mais 

uma vez solicitou um paradão para escola Ildo Meneghetti, também para os moradores da Rua São 

Pedro, Loteamento Dilly. Jânio também falou sobre o espaço da associação do Bairro Bom Pastor, 

dizendo que foi procurado por moradores que dizem que o espaço está fechado e não pode ser 

aproveitado, tem uma sede , um campo de futebol e perguntou ao Prefeito se o local está interditado. 

Jânio falou da necessidade de uma área de lazer para o local. O Vereador SATOSHI pediu um aparte e 

disse que numa época havia sido feito um projeto para fazer uma cessão de uso para que o local 

pudesse ser usado, mas aquilo não progrediu... O PREFEITO disse que a sede tem uma cessão de uso 

para a associação do Bairro Bom Pastor, e a mesma está em vigência, e pode ser usada para praticas 

esportivas. Martin disse que ali existe o problema que a mesma está instalada num local cercado por 

residências, e tem várias questões no Ministério Público referente o uso do espaço para fazer 

domingueiras e festas. A Prefeitura orientou a associação para que usasse o espaço com bom juízo 

dentro daquilo que é possível realizar. Referente à academia de ginastica ao ar livre que fica ao lado, 

agora com o Projeto Vida Saudável vai ser utilizada, claro que a mesma pode ser mais utilizada. Já a 

sede precisa de melhorias para outros tipos de eventos. Martin disse que ali precisa ter planta com 

todas as adaptações. O vereador Jânio disse que referente essa parte de planta e habite-se, a fiscalização 

deveria ser feita desde o inicio da obra, e não depois que está pronta pedir para demolir por causa de 

irregularidades. A Vereadora RAFAELLA disse que o que acontece muitas vezes é que a pessoa tem a 

planta aprovada, mas não faz a obra como está na planta, claro que obras de vinte anos pra trás precisa 

ter o bom senso, mas hoje em dia constrói conforme a planta e fica tudo certo. O Vereador EDEMAR 

perguntou ao Prefeito se as quadras de areia estão liberadas. O PREFEITO disse todas estão liberadas, 

porém durante cinco a seis meses as mesmas não são utilizadas. O Vereador EDEMAR perguntou se 

não existe alguma restrição quanto ao uso devido à doenças, por causa da areia, pois segundo o 

secretário de obras as mesmas seriam revitalizadas e onde tem areia seria colocado concreto. MARTIN 

disse que tem uma verba de 250 mil para usar em duas quadras do Município e colocar concreto, uma 

fica ao lado da pista de skate e a outra é ao lado da pista de bicicross. MÁRCIO GUTH falou sobre o 

Veto referente ao projeto de lei, disse ser de sua autoria que visa limitar os gastos com publicidade. 

Márcio disse que saiu uma reportagem na Panela de Pressão do Jornal O Diário que diz que o Prefeito 

é pão duro... O Vereador Márcio pediu o apoio aos demais colegas Vereadores para que o Veto seja 

rejeitado, pois é muito dinheiro gasto em publicidade, e disse que se for poupado em torno de 

cinquenta mil por ano esse valor poderia ser usado na compra de vagas para a creche. O vereador Jânio 

disse que verificou o veto que veio do executivo e disse que poderia ter feito o Veto parcial, pois tem 

itens que o Vereador concorda com o Prefeito e tem itens que deveria melhorar... Márcio disse que  
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concorda em melhorar o valor da Autarquia. MÁRCIO solicitou cópia do edital referente transporte 

escolar. Márcio também falou sobre os terrenos baldios no Município que precisam de limpeza, e 

solicitou que os proprietários fossem notificados para efetuar a limpeza, e pediu encaminhamento de 

ofício para o setor de fiscalização para que notifiquem os proprietários e posteriormente apliquem 

multa. Também falou que na Rua Caxias do Sul tem um buraco aberto na calçada em virtude da troca 

de canos, e pediu que a secretaria de obras providenciasse o fechamento do mesmo. RAFAELLA 

FAGUNDES PEREIRA LIMA agradeceu pela resposta que recebeu do executivo referente a 

pavimentação no Bairro União, pedido feito por ela e pelo Vereador Alexandre, onde o executivo 

informou que está em licitação e que a previsão para inicio das obras depende do referido processo 

licitatório, que deve ocorrer ainda no mês de fevereiro. A Vereadora disse que já repassou a resposta 

para os moradores que perguntam qual a previsão para o término da obra. O Prefeito MARTIN disse 

que as cartas referente a rua foram entregues na quarta feira e após tem todo um período de 

contestação, depois se assina o contrato e inicia a obra, e essa obra tem previsão para iniciar final de 

março e o término depende da questão climática. O Vereador EDEMAR pediu um aparte para 

perguntar ao Prefeito sobre a Rua Graça Aranha. O prefeito MARTIN disse que a Rua Graça Aranha 

passou por três processos de licitação, mas nenhuma empresa se habilitou e disse que na semana 

passada esteve reunido com o pessoal da Caixa Federal em Novo Hamburgo para achar alguma 

solução para essa rua, pois as empresas não estão querendo vir para fazer o serviço por várias questões 

que estavam gerando dúvidas, porém agora já foi encaminhado processo para uma nova licitação com 

as devidas alterações. CLEITON BIRK  agradeceu a Autarquia da Água por sempre estar resolvendo 

o problema da falta de água, porém se vier a ter asfalto na Rua Graça Aranha, precisa ter cuidado, pois 

estão abrindo demais nas proximidades do nº 480, onde a pressão está muito forte e uma vez por mês 

os canos estão estourando, então antes de asfaltar precisa resolver esse problema. CLEITON disse que 

aproveitando a presença do Prefeito e também porque no passado o mesmo era do Departamento do 

Desporto, falou que na sexta feira participou de um campeonato no Ginásio Municipal e verificou que 

de quatro  a cinco chuveiros instalados no local apenas 1 está funcionando, inclusive tem uns que nem 

água sai e pediu que fosse verificada a situação. Solicitou o envio de ofício solicitando melhorias na 

Rua Tricolor, também na Avenida Castro Alves, após o quebra mola que fica em frente à escola 

concórdia tem um buraco bem grande. Cleiton falou sobre o fato abordado pelo Vereador Jânio 

referente ao Mais Vida, onde seu nome não foi citado, mas Jânio lhe ligou, e inclusive a pessoa que foi 

a óbito por enfarte é seu amigo...Falou sobre as Moções que são encaminhadas e assinadas por todos os 

Vereadores e disse que até ficou comovido da maneira como o Vereador Jânio estava falando ao 

telefone e inclusive tinha um filho de amigo de ambos os Vereadores também aguardando 

atendimento... Cleiton disse que agora o PREFEITO veio à Casa com o relato de uma enfermeira 

referente ao que aconteceu no dia, onde o Vereador Márcio teria encaminhado uma pessoa ao Pronto 

Atendimento por causa de uma picada de aranha e era de fora do Município, e tudo isso é muito grave. 

Porque dentro da Câmara precisa ser tudo muito transparente, se falar, precisa falar a verdade, porque 

se pode brigar por todos os Vereadores, como citou o caso das Moções, quando é solicitada, todos 

assinam e nunca negam, porém se algum Vereador está apoiando alguém precisa se informar e saber se 

a história é verídica. Cleiton disse que o Vereador Márcio falou que tinha uma criança aguardando 

atendimento com 40 graus de febre, então não é só culpa do médico, se alguém traz uma pessoa que é  
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de fora do Município para ser atendido, e que não paga imposto no Município. CLEITON disse que 

está falando isso, não pelo fato do Vereador Márcio ter feito isso, ou se não fez, não lhe interessa... 

CLEITON lembrou que o Vereador Márcio teve um incidente com a secretária da saúde que até hoje 

não se sabe qual a verdade do que realmente aconteceu... São coisas que precisam ser cuidadas, não 

ficar denegrindo a imagem por questões políticas e pediu transparência aos demais Vereadores e tentar 

ajudar o Município. CLEITON disse que tem um problema grave com as creches que não é da gestão 

do Martin, é de tempo e até citou o nome da Vereadora Marli brigava bastante com a Maria para acabar 

com a fila de espera e cortar as férias... E hoje agravou mais porque as férias aumentaram, porque 

agora tem férias de inverno também e disse que tem um amigo que é Vereador em Picada Café e lá as 

férias foram de 20 dias, enquanto que aqui em Ivoti foi de 52 dias, então não adianta os pais 

conseguirem a vaga na creche porque no período de férias das creches vão perder o emprego por terem 

que cuidar dos filhos... CLEITON disse que por serem políticos não precisam que o povo os bajule e 

sim que os cobre... Cleiton disse que não adianta trazer pessoas para a Câmara e ficar apontando dedo 

para prefeito, promotor e não fazer nada... Cleiton também falou sobre o Regimento Interno referente a 

questão dos minutos para uso na tribuna, etc... Falou também da questão das alterações no Plano 

Diretor com relação ao número de andares... CLEITON também comentou sobre as FAD de Dois 

Irmãos pois fornece leite em pó para as mesmas, e todos os anos vem mudando coisas onde precisa se 

adequar, e citou o exemplo de que agora as mesmas só podem comprar leite em pó para as crianças de 

cooperativas, porque existe um documento DARF onde tu precisa te enquadrar, e disse que ficou um 

ano sem vender porque não era cooperativa e hoje trabalha para uma cooperativa...MÁRCIO pediu a 

palavra para dizer que o esposo da mulher que foi picada por uma aranha trabalha há trinta anos como 

frentista do Posto Schell e disse que nem sabia que o mesmo era de Presidente Lucena, achava que era 

de Nova Vila, mas era uma emergência, pois a mulher estava passando mal, pois tem alergia a picada e 

por isso disse para a mulher ir ao Mais Vida para ser atendida, lhe fizeram uma injeção e pode ir 

embora. E, MÁRCIO disse que isso é o mínimo que se pode fazer por alguém e se a pessoa tivesse ido 

até o Hospital Geral, iria ficar lá aguardando por mais algumas horas. MÁRCIO disse que quando é o 

caso de picada, tem prazo de duas horas para atender porque se passa disso já começa a dar problema 

na pessoa... MÁRCIO disse que em nenhum momento exigiu que a pessoa tivesse que ser atendida... O 

PREFEITO disse que apenas para concluir o assunto, quando fala sobre a questão do Pronto 

Atendimento é apenas para orientar de como funciona. O Prefeito disse que o Vereador Márcio se 

contradiz em algumas coisas diante do relatório que foi feito pela enfermeira do Pronto Atendimento, e 

disse que precisa colocar isso, pois no relatório que foi feito quando o paciente estava indo ao hospital 

em parada cardíaca: “mesmo com toda a explicação, diz que isso não interessa a ele, pois os médicos 

são pagos para ficar no PA, digo, é uma situação atípica, estamos lidando com vidas humanas e nesse 

momento há prioridades”. MARTIN disse, então uma picada de aranha é defendida pelo Vereador 

Márcio como prioridade, mas o enfartado queria que o médico ficasse no Pronto Atendimento e não o 

acompanhasse. MARTIN disse que acha estranha essa forma de atendimento e de novo diz, que todos 

os pacientes que estão no Pronto Atendimento e estão no hospital, podem ir e vir, desde que isso seja 

feito pelas instituições. Pelo Pronto Atendimento não pode encaminhar pacientes para o hospital sem 

fazer o comunicado, assim da mesma forma, o hospital liga para o Mais Vida e diz que irá encaminhar 

pacientes... MARTIN disse que claro que é sensível às coisas, mas é uma questão que não pode ser  
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encaminhada pelo nobre Vereador, pois já teve muitos problemas no Município por situações 

parecidas. A Presidente aproveitou a presença do Prefeito e perguntou se mais alguém teria algum 

questionamento ou que gostaria de fazer alguma pergunta e perguntou ao prefeito também se ele se 

dispõe a responder. O prefeito disse que sim. O Vereador JÂNIO perguntou ao Prefeito se além da Rua 

Pejussara tem mais alguma rua em andamento. MARTIN disse que na verdade são duas ruas licitadas, 

que é o caso da Rua União que aquela que vai para Picada 48 Alta e leva para área industrial, já está 

licitada, falta abrir as propostas, tem a Rua Pejussara e a Rua Graça Aranha, a qual estão aguardando a 

conclusão da licitação e também a Avenida Popular que será feita ainda no próximo mês, que já está 

com projeto aprovado e estão fazendo um estudo de algumas outras ruas com algum recurso que tem 

mas que não é muito, mas poder colocar algumas camadas de asfalto, principalmente naquelas que 

estão piores, mas não vão conseguir fazer todas, pois não tem recurso financeiro... CLEITON 

perguntou se existe no cronograma a Rua do Grotão, pois sabe que os moradores estão pedindo 

calçamento no local, que é a inclusão no programa de pavimentação comunitária e principalmente 

porque existe no local uma curva bem fechada e quando chove a patrola precisa ir sempre lá. 

CLEITON pediu para o prefeito marcar uma reunião com os moradores. MARTIN falou sobre a 

pavimentação comunitária e até para esclarecer a todos, que se tiver alguma rua onde os moradores 

queiram que seja feita a pavimentação comunitária, onde os moradores pagam o material e o 

Município entra com a mão de obra, basta recolher as assinaturas e fazer o pedido via protocolo para o 

gabinete ou para a secretaria de obras, pois ainda estão sendo feitas as obras de pavimentação 

comunitária das vinte duas ruas que ainda não estão prontas, após essas estarem prontas será lançado 

um novo edital lá por março ou abril. MARTIN disse que precisa saber do interesse da comunidade, 

pois não tem como saber se a Rua do Grotão quer pavimentação se não tem as assinaturas de cem por 

cento dos moradores, porque para ser pavimentada precisa da adesão de cem por cento dos moradores. 

O Vereador EDEMAR disse que sabe que o Prefeito está fazendo obras que há vinte anos não foram 

feitas, pois passava de um para o outro, e perguntou sobre a situação financeira do Município, pois 

segundo o jornal recebeu no vermelho e hoje melhorou? Como está? MARTIN disse que o Município 

está vivendo um momento estável, pois na verdade o ano foi encerrado sem déficit, mas sem dinheiro 

em caixa. O que acontece que no ano anterior quando assumiu tinha um déficit de quase dois milhões, 

e sendo que em janeiro sai mais dinheiro que entra, em virtude de férias, onde foi paga uma parte da 

dívida e ficaram sem dinheiro durante os meses de março, abril e maio, quando entrou o valor do 

IPTU, daí sim, pagaram o restante das dívidas e sobrou um pouco de dinheiro para investimento, mas 

em setembro já não tinha mais dinheiro e fecharam as portas para fechar o ano no azul. Esete ano já 

está um pouco melhor, não tem dívidas, mas tem muito dinheiro em caixa, mas o superávit de janeiro 

já consegue ser investido... MARTIN disse que foram feitas algumas obras que estavam sendo 

solicitadas a tempo que é o caso da Avenida Capivara, Avenida Popular... Politicamente, Martin disse 

que sabe que lá não mora ninguém, mas disse que não pensa politicamente, pensa como gestão, e por 

mais que não acrescente votos ou alguma coisa nesse sentido, não se pode pensar dessa forma. Com 

relação a outros investimentos, perguntou se os Vereadores se lembram das vezes que pediram  sobre a 

questão de que o munícipe tinha que ir para a secretaria do meio ambiente e solicitar uma ADM 

quando havia dúvidas se era APP ou não, e onde a pessoa tinha que pagar o laudo, onde constasse se  
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era APP ou não ... MARTIN disse que foi encerrado o processo licitatório essa semana e já tem uma 

empresa vencedora que vai fazer o mapeamento novamente de todas as APPs do Município, e nos 

próximos dias essa empresa iniciará seus trabalhos que durará em torno de cinco a seis meses, e agora 

o Município irá dizer onde ficam as APPs, pois essa é uma atribuição do Município e não do munícipe. 

A Presidente perguntou sobre a coleta de lixo. O Prefeito disse que será feito um trabalho de 

divulgação. MARLI comentou sobre as alterações no Plano Diretor, e disse que tinha solicitado para 

que fosse aumentado o perímetro urbano na Avenida Leonel Brizola e disse que a resposta que recebeu 

é de que o assunto não foi aprovado pelo conselho. A Marli disse que não está satisfeita com a resposta 

e quer saber o porque não foi aprovado se isso é em prol do Município e dá para fazer um loteamento 

em função de alguns metros e pediu o apoio dos demais Vereadores para encaminhar por escrito a fim 

de que o Prefeito também tenha algo nas mãos a fim de seja informado o que já foi decidido em 

reunião do conselho e que já foi alterado, para que isso já seja encaminhado para as audiências públicas 

e já encaminhar o Projeto de Lei com as alterações e não esperar pelas novas alterações para não 

demorar novamente em torno de dois a três meses, atrasando o progresso do Município. Marli pediu 

que o Prefeito explicasse sobre as alterações. MARTIN falou que é um processo dos mais lentos que já 

viu na história, principalmente como Órgão Público, essa discussão do Plano Diretor. MARTIN disse 

que infelizmente também tem o mesmo entendimento como administração, mas os assuntos já 

discutidos, não vieram ainda para a Câmara apreciar, pois houve uma intervenção do MP. O prefeito 

disse que até tentou argumentar com o MP para que fosse feita audiência publica com os novos 

assuntos, mas infelizmente isso não foi aceito pelo MP e tem um assunto ali que exige bastante 

discussão sobre a questão de ter cisternas nas residências...Referente a solicitação da Marli, o Martin 

disse que esteve presente na reunião do conselho, sendo que o conselho decidiu que existem muitas 

áreas a serem loteadas no perímetro urbano e não haveria a necessidade de se fazer a expansão 

enquanto as mesmas não forem ocupadas... São discussões muito grandes que existem e disse que para 

os Vereadores terem uma ideia, cada loteamento, cada edifício é mais consumo de água, mais saúde, 

mais educação, tudo precisa ser planejado, pois não tem como a cidade crescer e não crescer nas outras 

questões como saúde e educação, segurança... É uma questão que precisa andar junto... MARTIN disse 

que tem uma discussão muito grande com relação às ETES – Unidades de tratamento de esgotos, pois 

existe uma incoerência segundo a sua visão, pois não tem como fazer isso em todos os loteamentos 

novos, pois daqui a alguns anos vai gerar um custo muito grande para a Autarquia manter essas 

unidades de tratamento. MARTIN pediu que os Vereadores de fizessem presentes nas reuniões do 

conselho para poder participar das discussões, que acontecem sempre na última quinta feira do mês, às 

9h da manhã. O Vereador ALEXANDRE agradeceu ao Prefeito o empenho em fazer a Rua Pejussara, 

onde o Vereador juntamente com a Vereadora Marli foram a Brasília buscar emenda para a rua. 

MARLI agradeceu a presença do prefeito e também a presença de todos no recinto. Para encerrar leu 

um pensamento do John Lenon “ Quando fizeres algo nobre e belo, e ninguém notar, não fique triste, 

pois o sol faz um espetáculo lindo todas as manhãs e mesmo assim, a maioria da plateia ainda dorme”. 
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Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a sessão e convocou a todos para a próxima 

Sessão no dia 25 de fevereiro de 2019. 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 


