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Ao primeiro dia do mês de abril 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, JÂNIO SIMIÃO DROVAL, LEONIR SCHULER, 

MARCIO GUTH, RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA e SATOSHI SCALDO SUZUKI. A 

Presidente saudou a todos e constatou a presença do senhor Prefeito e convidou-o a sentar-se junto à 

Mesa para a seguir falar um pouco sobre sua viagem ao Japão. A Presidente colocou para apreciação a 

Ata de nº 1764, a qual foi apreciada e teve seu conteúdo aprovado. 

PREFEITO – Martin saudou a todos dizendo que gostaria de ter vindo semana passada, mas por uma 

intercorrência familiar não conseguiu. O Prefeito deu um retorno sobre sua ida ao Japão e disse que o 

Vereador Satoshi também já fez essa viagem. Martin disse que momentos muito especiais, primeiro 

por ser escolhido pela embaixada para fazer parte da comitiva num total de dez integrantes. Segundo 

em conhecer um País desenvolvido e partir dali fazer uma reflexão sobre a maneira de pensar e de 

governar. Martin disse que percebeu que o objetivo por parte do governo japonês foi mostrar a 

realidade dos brasileiros que moram lá e que contaram suas dificuldades, e a partir disso foram feitas 

várias audiências na cidade de Aichi e entre as várias reinvindicações foram para Deputados e 

Senadores, ficaram dentro da pauta deles... Martin disse que conheceu escolas, conheceu a empresa 

MEC que confecciona as carteiras de identidade de Porto Alegre e tem um braço em São Paulo, e a 

empresa se comprometeu para os próximos dias de abril, quando vem um representante da empresa 

para o Brasil de visitar Ivoti para apresentar sobre monitoramento, parecido com que já existe no 

mercado, porém a diferença está na forma que isso acontece, ou seja, uma câmera de vídeo 

monitoramento dentro de lâmpadas de led. Muitas empresas já oferecem esse material no Brasil, o 

interessante é a tecnologia, onde a própria câmera já faz uma contagem de quantas vezes as pessoas 

passaram pelo local. E citou o exemplo de se acontecer algo perto de um banco, a câmera puxa as 

imagens de quem passou pelo local por 15 a 20 vezes. Essa empresa vem para Ivoti para mostrar o 

material. Martin disse que constatou que na cidade de Tóquio não existem muitas lixeiras espalhadas 

pela cidade, pois as pessoas do local costumam carregar sacolas para recolher o seu lixo e descarta-lo 

em casa, e também porque existe uma preocupação com o terrorismo, de colocar bombas nas lixeiras, 

etc. O Prefeito também visitou  escolas que o fizeram refletir principalmente sobre a questão da 

limpeza, pois lá os alunos fazem a limpeza da escola e isso faz parte das atividades curriculares, e os 

alunos fazem com alegria, pois zelam pelo patrimônio público. Citou também que uma das escolas que 

visitaram conta com a maior comunidade de brasileiros, onde 60% dos alunos são estrangeiros, porém 

mesmo assim fazem igual aos japoneses na questão da limpeza. Martin disse que tal atitude serve de 

reflexão para as nossas escolas. O Prefeito também falou que conversou com o cônsul sobre a Colônia 

Japonesa e também agradeceu pelo convênio firmado de manter uma professora de japonês para dar 

aula na Colônia, onde atualmente tem 70 alunos. Martin contou de sua alegria em ter visitado o Japão e 

ter tido a oportunidade em participar da comitiva junto com deputados. Também disse que foi 

convidado a escrever um artigo sobre sua ida ao Japão para uma revista do noroeste do estado.  
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Finalizou dizendo que colheu bons frutos dessa viagem e que um dos momentos marcantes foi quando 

no Aeroporto Internacional tirou uma foto com a bandeira de Ivoti, foto que viralizou entre os 

deputados e o senador Marcos Rogério, e muitas pessoas perguntavam de onde era a bandeira. A 

presidente falou que foi bom terem selecionado o Prefeito de Ivoti, só traz aprendizagem a todos. Marli 

falou da ausência do Vereador Edemar, que não está na Sessão em virtude da sua saúde, pois está no 

Hospital Regina recebendo cuidados médicos, pois fez uma pequena cirurgia. 

CORRESPONDÊNCIAS – Convite do Instituto de Educação Ivoti para celebração de seus 110 anos, 

no dia 06 de abril, das 8h30min às 13h. Comunicado do cartório eleitoral informando que abrirá no dia 

06 de abril, sábado para recadastramento biométrico obrigatório, e o atendimento será feito mediante 

agendamento a partir do dia 01 de abril através do telefone 3561-1837 das 10h às 17h. E-mail da 

EMEF Guilhermina Mertins manifestando sua alegria com a notícia de que Ivoti está cada vez mais 

pensando nas questões ambientais, apresentando o Projeto de Lei nº 13/2019 sobre a proibição e venda 

de canudos de plástico. Convite do Departamento do Desporto para Festival de Ritmos no dia 05 de 

abril a partir das 8h30min no Ginásio Municipal e Final do Intermunicipal de Volei no dia 05 de abril 

com inicio as 20h no Ginásio Municipal de São José do Hortêncio. E-mail de Jessica Arnhold 

convidando para a apresentação do Produto D, no dia 10 de abril no mini auditório da semec a partir 

das 9h. convite do deputado Elton Weber para audiência publica  para discutir os problemas causados 

pelas constantes suspensões no fornecimento de energia elétrica, em especial no meio rural do RS, a 

ser realizada no dia 11 de abril, ás 10h no Teatro Dante Barone em Porto Alegre. Correspondência do 

SINPLAST – Sindicato das Industrias de Material Plástico no Estado do RS, encaminhando em anexo 

parecer jurídico referente Projeto de Lei nº 87/2018 que torna obrigatório restaurantes, bares, 

lanchonetes, quiosques e similares a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável ou 

reciclável individual de iniciativa do Poder Legislativo. Of. Gab. nº 074/2019 em resposta ao ofício nº 

051/2019 do Vereador Jânio, informa que foram investidos R$ 1.012.654,12 (um milhão, doze mil, 

seiscentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos) na aquisição de merenda escolar na rede 

municipal de ensino e comunica a abertura de processo licitatório para fornecimento de produtos 

orgânicos para a alimentação escolar. Of. Gab. nº 76/2019 em resposta ao ofício nº 031/2019 dos 

Vereadores Jânio e Márcio informa que os gastos com publicidade no ano de 2018 estão em anexo ao 

ofício. Of. Gab. nº 77/2019 em resposta ao ofício nº 035/2019 do Vereador Márcio, informa que a 

arquiteta Carolina Gemelli confirma que mesmo não havendo legislação específica é permitida a 

concessão de habite-se para contêineres. Of. Gab. nº 78/2019 em resposta ao ofício nº 15/2019 do 

Vereador Márcio informa que foi encaminhada cópia do arquivo da prestação de contas do conserto 

feito na estrada de Picada 48 Alta via e-mail câmara@ivoti.rs.gov.br. Of. Gab. nº 79/2019 em resposta 

ao ofício nº 34/2019 do Vereador Márcio informa que os laudos solicitados já foram fornecidos ao 

Vereador, através do Of. SSMA 48/2019 e os documentos exigidos para participação de entidades em 

chamadas públicas estão previstos no art. 34 da Lei Federal 13.019/2014, que regulamenta as parcerias 

entre administração pública e as organizações da sociedade civil, e também referente à Associação 

Cidade das Flores, informa que a mesma atuou nos municípios de Canela, Três Cachoeiras e 

Tramandaí. Of. Gab. nº 80/2019 em resposta ao ofício nº 024/2019 do Vereador Márcio, informa que 

segue em anexo cópia do edital referente transporte escolar. Of. Gab. nº 81/2019 em resposta ao ofício 

nº 33/2019 da Vereadora Marli, informa que o pedido para identificação dos caminhões de lixo já  
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havia sido solicitado e o mesmo já foi executado. Of. Gab. nº 82/2019 solicitando a cedência do espaço 

da Casa Legislativa no dia 07 de maio de 2019 a partir das 19h com previsão de termino as 21h para 

audiência publica para revisão do Plano Diretor. Of. Gab. nº 83/2019 que encaminha para apreciação o 

projeto de lei nº 19/2019. Of. Gab. nº 84/2019 em resposta ao ofício nº 65/2019 dos Vereadores Jânio e 

Márcio, informa que em reunião com o legislativo no dia 25 de março, o procurador jurídico do 

município de Ivoti esclareceu aos Vereadores as questões referentes ao processo judicial referido no 

oficio, e que trata de pedido judicial de aposentadoria  por invalidez. Of. Gab. nº 089/2019 que solicita 

a retirada do PL 11/2019 para a realização de nova análise e eventual readequação. 

PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: - Envio de ofício ao 

senhor Leandro Minozzo, nutrólogo e geriatra, parabenizando-o pela sua palestra esclarecedora durante 

a 7ª Conferencia Municipal da Saúde de Ivoti, que destacou as conquistas e os desafios da área da 

saúde, mas enfatizou a importância do Sistema Único da Saúde - SUS para o brasileiro. - Assim como 

também encaminhar oficio parabenizando a senhora Angela Inês Gasparini, Presidente do Conselho da 

Saúde, pela organização da conferência e pela escolha do palestrante, bem como parabenizar também a 

Secretária da Saúde, senhora Clarice Silva e toda a sua equipe.  - Ofício ao Presidente do CDL, senhor 

Fábio Ludke, parabenizando-o juntamente com toda a equipe pela organização do lindo evento 

promovido pela entidade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. - Ofício ao Diretor do 

Departamento do Desporto, senhor Marco Aurelio Garcez dos Santos e equipe pela organização da 

Brincana das Séries Iniciais e também o Festival de Mini Atletismo, levando alegria  e diversão aos 

alunos do Município. - Que o Executivo providencie através da Secretaria de Obras, a limpeza do 

entorno da Placa da Rota Romântica que fica na entrada de Nova Vila para quem vem de Presidente 

Lucena, pois muitos turistas tiram fotos no local que está tomado de mato. Fotos em anexo. A 

Vereadora RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA solicita o que segue: - Ofício para a 

Diretoria da Sociedade Teuto Brasileira de Bolão União, parabenizando pelo saboroso almoço servido 

aos sócios no dia de ontem. - Ofício parabenizando a Associação dos moradores da Colônia Japonesa 

pela Feira da Colônia realizada no dia de ontem, a qual foi um sucesso. - Ofício parabenizando a 

Secretaria da Saúde e sua equipe, a Presidente do Conselho Municipal da Saúde e demais conselheiros, 

bem como, o Executivo, pela organização e participação na 7ª Conferência Municipal de Saúde de 

Ivoti, a qual buscou promover melhorias e defesa do SUS – Sistema Único de Saúde. Rafaella agradece 

também a participação do Conselho Estadual de Saúde e parabeniza o palestrante, Dr. Leandro 

Minozzo pela palestra em defesa do SUS. Os Vereadores Márcio e Rafaella solicitam encaminhamento 

de Projeto de Lei de Indicação ao Executivio que Inclui dispositivos na Lei Municipal 2372/2008, que 

dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos, trata-se da inclusão aos incisos elencados no 

art. 111, que poderá ausentar-se o servidor, sem prejuízo da remuneração e inclui-se ao art. 41, incisos 

que definem requisitos para as possibilidades de remoção. 

GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador LEONIR disse que uns quatro meses atrás fez um abaixo 

assinado para a colocação de uma sinaleira na esquina da Rua Albino Cristiano Muller com a Avenida 

Capivara, e inclusive tem várias pessoas questionando sobre assunto, então hoje ficou sabendo que o 

Prefeito Martin e o Vice Roberto foram no DAER, e terão que aguardar a equipe vir fazer um estudo 

para ver a possibilidade para instalação da sinaleira. Jânio pediu um aparte e disse que ali precisa de 

uma sinaleira pois tem fluxo bem grande de caminhões das empresas, sendo que essa sinaleira é algo  
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que por vários anos já foi reivindicada com vários abaixo assinados. Jânio disse que esse estudo já está 

sendo feito desde a outra administração, e brincou dizendo que talvez já estejam até nos Estados 

Unidos fazendo estudo... Jânio disse que uma sinaleira no local irá trazer segurança aos moradores e 

também às crianças que estudam nas proximidades. O Vereador MÁRCIO solicitou envio de ofício 

para a secretária da saúde pedindo uma atenção especial com relação a realização das ecografias e de 

ver a possibilidade de romper o contrato com a empresa responsável pelo serviço, já que não está 

cumprindo com o que foi acordado, inclusive contratando uma nova empresa e aumentando o número 

de ecografias, ou então que num futuro contrato sejam repensadas essas questões, pois em conversa 

com a mesma, ficou sabendo que o aparelho não está sendo utilizado pois não tem pessoa qualificada 

para manuseá-lo, e parece que a empresa que firmou o contrato com o município não está cumprindo 

com o mesmo, e segundo a secretária foi encaminhado um pedido via judicial para que a empresa se 

manifeste a empresa responsável pelo serviço já foi comunicada mas até o momento não fez nada. 

Márcio disse que é bastante cobrado por munícipes nesse sentido, pois muitos não tem condições de 

pagar ecografia particular. Márcio falou da necessidade de ter psicólogos nas escolas e sugeriu que 

fosse feito um calendário para que esse profissional possa atender em todas as escolas, pois muitas 

vezes a criança não tem como se deslocar até o CRAS, e os pais trabalham, então se esse profissional 

acompanhasse as crianças na escola ficaria mais fácil, e até se a professora ou professor observarem 

algo de anormal poderiam estar encaminhando ao psicólogo. Márcio falou sobre a resposta ao pedido 

de informações feito por ele e o Vereador Jânio sobre os gastos de 2018 com publicidade, onde o 

executivo encaminhou a resposta e o valor ficou fora do que havia apresentado em seu PL, o qual foi 

vetado pelo Prefeito e os Vereadores aceitaram o Veto. Márcio disse que o valor empenhado foi de 

91.814,00, liquidado 76.265,48 e pago 73.696,48. Márcio disse que ao seu ver é um dinheiro muito 

mal aplicado, precisa ter a divulgação de algumas coisas, mas esse valor poderia ser reduzido, pois é 

um dinheiro que poderia ser investido em mais ecografias e tantas outras coisas necessárias. Marli 

pediu um aparte e disse que através dessa publicidade a cidade de Ivoti foi divulgada trazendo pessoas 

para cá, que compraram aqui, deixando seu dinheiro aqui. Márcio disse que já foi feita muita política 

encima de propaganda no jornal, e que foi uma pena que seu projeto foi rejeitado. JÂNIO solicitou o 

envio de ofício ao executivo para que providencie abrigo nas paradas de ônibus que não tem, 

principalmente no Loteamento Dilly onde os alunos precisam esperar o transporte muitas vezes na 

chuva e também um abrigo na Escola Ildo. JÂNIO parabenizou a comunidade católica São Pedro 

Apóstolo, voluntários e diretoria pelo trabalho realizado no dia 30 de março com a dedicação da 

comunidade em geral na realização da promoção da coxa e sobre coxa em prol do hospital. Cleiton 

pediu para se incluir nesse ofício, pois ajudou a assar o galeto, e tinha cinquenta voluntários em 

diferentes horários para ajudar no trabalho, e disse que foram em torno de 1.530 cartões vendidos. A 

Vereadora Rafaella também pediu para ser incluída. Jânio pediu que o ofício fosse feito em nome de 

todos os Vereadores. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO 

EMENDA RETIFICATIVA ao PL 13/2019 da Comissão de Justiça. Os Vereadores aceitaram a 

emenda. 
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Projeto de Lei nº 19/2019 – Inclui o item 3.1 no artigo 5º e revoga o item 2.1 e altera o item 3 do 

artigo 7º, ambos da Lei Municipal nº 2200/2005, que reorganiza a estrutura administrativa do 

Município de Ivoti. 

Do Poder Legislativo: 

Projeto de Lei nº 20/2019 – Concede o Título de Cidadão Honorário à Edson Jahnke. 

Projeto de Lei nº 21/2019 – Concede o Título de Cidadão Honorário à Mário Cassel. 

 

2ª PAUTA - DISCUSSÃO 

Projeto de Lei nº 18/2019 – Aumenta o número de cargos de nutricionista no Quadro de Cargos de 

provimento efetivo estabelecido pela Lei Municipal nº 2373/2008. A Vereadora Rafaella sugeriu aos 

demais Vereadores que esse projeto fosse colocado em votação devido a necessidade desse 

profissional. Todos os Vereadores concordaram e a Presidente passou o mesmo para a pauta de votação 

logo a seguir. As comissões se manifestaram dizendo que não tem parecer, mas poderia ser 

interrompida a sessão para fazer os pareceres. A Presidente concordou, e a Sessão foi suspensa por dez 

minutos. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

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”. As 

comissões apresentaram parecer desfavorável à aprovação do projeto O projeto foi rejeitado por 

unanimidade.  

Projeto de Lei nº 07/2019 – Cria e extingue cargo na Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o 

Plano de Carreira dos Servidores e institui o respectivo Quadro de cargos. As comissões apresentaram 

parecer favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 13/2019 – Proíbe a distribuição e venda de canudos plásticos flexíveis e descartáveis 

em restaurantes, bares, lanchonetes, quiosques e estabelecimentos similares, ou por ambulantes, no 

âmbito do Município de Ivoti/RS, e dá outras providências. Em virtude da apresentação da Emenda 

Retificativa pela comissão de justiça, o projeto entrará em pauta na próxima Sessão. 

Projeto de Lei nº 18/2019 – Aumenta o número de cargos de nutricionista no Quadro de Cargos de 

provimento efetivo estabelecido pela Lei Municipal nº 2373/2008. As comissões apresentaram parecer 

favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: A Vereadora RAFAELLA comentou sobre um projeto de indicação ao 

executivo de sua iniciativa, mas não teve êxito com o mesmo. A Vereadora disse que o Município de 

Salvador do Sul aprovou por unanimidade Projeto de Lei que altera a Licença Maternidade para seis 

meses, e comentou que isso é algo que deveria ser repensado a longo prazo, pois sabe que o cofre 

público não tem dinheiro e tal. Rafaella disse que existem até explicações científicas sobre o assunto. 

Falou que Municípios da região já aprovaram semelhante projeto, o caso de Novo Hamburgo, Estância 

Velha e Picada Café. Rafaella parabenizou o Município de Salvador do Sul pela aprovação do projeto 

de lei. A Vereadora disse que segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o assunto é priorizado, pois 

a criança precisa do aleitamento materno até os seis meses e também para o seu desenvolvimento 

mental e educacional... Rafaella aproveitou a presença do prefeito no recinto e sugeriu que o Município  
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pense sobre o assunto. A Presidente lembrou a todos sobre o recadastramento biométrico obrigatório, 

onde no dia 06 de abril será feito atendimento no cartório em Estancia Velha, precisando agendar o 

horário por telefone 3561-1837. A presidente também agradeceu a flor que recebeu da Sargento Deise 

Tecca, ex comandante do Corpo de Bombeiros de Ivoti. Marli agradeceu pela mensagem e pela bela 

flor. A Presidente agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou 

a presente sessão marcando a próxima para o dia 08 de abril, 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                                                         MÁRCIO GUTH 

PRESIDENTE                                                                           SECRETÁRIO 


