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Aos quinze dias 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, EDEMAR SCHUMANN, JÂNIO SIMIÃO 

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

SATOSHI SCALDO SUZUKI. A Presidente saudou os presentes e convidou a todos para fazer um 

minuto de silêncio pela morte do servidor Edson Eduardo Rodrigues e pela morte do pai do Vereador 

Leonir Schuler. Logo após passou para a apreciação da Ata de nº 1765 do dia 01 de abril, a qual foi 

apreciada e teve seu conteúdo aprovado. 

TRIBUNA LIVRE – MARLIESE GODOFLITE – APAE, entregou a todos os Vereadores um resumo 

das atividades da APAE para acompanhar a sua fala. Marliese agradeceu a oportunidade e por todo 

apoio recebido dos Vereadores, e disse que é seu 5º ano na direção  da APAE de Ivoti, mas  a pouco 

mais de 19 anos que veio trabalhar no Município e já conhecia o trabalho da APAE, mas uma coisa é 

ouvir falar e outra coisa é quando se está dentro da instituição. Marliese falou da Presidente que esteve 

a frente na direção da APAE. Marliese trouxe alguns relatos de questões com relação a algumas leis 

que amparam o atendimento, ou seja, a Lei Brasileira de Inclusão que regulamenta algumas ações e que 

tem abrangência tanto na educação, saúde , moradia, acessibilidade...Marliese disse que pode ter uma 

rampa, um elevador, mas se a pessoa não tiver acessibilidade interna de poder olhar pro outro sem o 

olhar de pena, mas com olhar de possibilidade e capacidade, isso pode melhorar muito o trabalho. Esse 

é um trabalho que a APAE desenvolve que tem como meta principal, apoiar essas pessoas, 

principalmente com deficiência intelectual e múltipla. Na APAE tem diversas patologias e disse que 

está acompanhada pela Ana Lúcia, terapeuta ocupacional e também coordenadora clínica e 

representante também pela ABRATO que é uma Associação de Terapia Ocupacional junto ao 

Conselho Nacional de Assistência Social, então junto com a Ana, a coordenadora pedagógica, compõe 

a equipe gestora da instituição, mas também tem uma equipe com 23 profissionais de diversas áreas, 

tanto da parte clínica como da parte pedagógica. Mesmo que a APAE não seja regulamentada como 

escola, ela tem feito um trabalho bem importante e significativo na área da educação. A APAE tem três 

pilares de sustentação do seu trabalho, que é a assistência social, onde são ofertados serviços de 

proteção básica e especial de média complexidade, voltada para o acesso a direitos da pessoa com 

deficiência, fortalecimento de vínculos familiares, envolvendo tanto os profissionais da área do serviço 

social, como música, pedagogia, psicologia e terapia ocupacional. Na área da educação é feito o 

trabalho de apoio pedagógico que é diferente do trabalho ofertado nas escolas... Na Lei de 2008 foi 

regulamentado a atuação de acompanhante especializado junto às escolas, então em 2010 foi criado o 

NAI – Núcleo de Apoio à Inclusão... Marliese falou do espaço do aprender criativo, que é um espaço 

que oferece oficinas em diversas áreas... No apoio pedagógico tem a culinária, as artes... Tem 

atendimento nas diversas áreas de intervenção da saúde que são fonoaudiologia, estimulação precoce, 

fisioterapia, hidroterapia, psicologia e terapia ocupacional, além das consultorias, assessorias de 

informação continuada. Marliese falou do quadro que foi feito com base no plano de atendimento e que  
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foi entregue à Prefeitura quando foi feito o termo de fomento. Falou das parcerias com a Prefeitura de 

Ivoti, Presidente Lucena e São José do Hortêncio, e nesse quadro os números que aparecem são 

referentes ao Município de Ivoti, ali aparecem as atividades que são ofertadas com as metas previstas, 

o número de inscritos e o número de atendimentos, sendo que foi feito um recorte do dia 1º a 29 de 

março... Algumas metas foram atingidas, outras tem até mais pessoas sendo atendidas e outras menos... 

É analisado caso a caso, no momento em que os grupos são montados é buscado o que mais se adequa 

a necessidade daquela pessoa... Esses grupos são organizados pela equipe toda de trabalho e no final do 

ano é feito um plano de atendimento para cada um. Atualmente tem 81 beneficiários ativos no 

Município de Ivoti. Marliese falou do Baile, do pedágio feito em prol da APAE... Marliese falou das 

dificuldades que a APAE enfrenta, do apoio necessário aos pais e o próprio deficiente que depende de 

alguém que cuide dele... Marliese disse que além dos projetos e das oficinas que são desenvolvidas, 

tem alguns projetos que são mantidos através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente através 

da captação do Imposto de Renda, que é uma campanha. São três projetos mantidos por esse recurso 

que é pet terapia, acompanhamento familiar e alguns acompanhamentos de terapia... Todos os 

profissionais da APAE são contratados pela CLT. Marliese pediu o apoio dos Vereadores para 

conseguir recursos através de emenda com deputados para a instituição. A demanda é de aquisição de 

máquinas mais atualizadas (computadores), hidroterapia – compra de um elevador de piscina para 

facilitar a entrada e saída. Em outubro a APAE estará completando 40 anos de história. O Vereador 

Jânio parabenizou a diretora pelo trabalho desenvolvido e disse que uma mãe o procurou e disse que o 

seu filho não tem condução para ir até a APAE, mora na Rua Farroupilha no Jardim Buhler. Marliese 

disse que o transporte é cedido pela secretaria da educação e tem a planilha de atendimentos e disse 

que foi feita uma combinação desde o inicio do ano passado é a questão de horários... No geral o 

motorista comenta que passa nas casas e muitas vezes os alunos não estão prontos, e precisa vir o 

acompanhante junto até a instituição. Marliese disse que no ano passado teve um período em que o 

veículo de transporte esteve estragado... Ás vezes para conseguir encaixar o horário do motorista e dos 

demais profissionais... Tem também o passe livre para aqueles alunos que precisam se deslocar, e ainda 

se a pessoa precisa de acompanhante, esse também tem direito ao passe livre. Satoshi e Márcio 

também parabenizaram a diretora pelo trabalho. Rafaella também agradeceu a presença da diretora na 

casa e parabenizou-a pelo belo trabalho e que estará buscando emendas para a APAE junto com os 

demais Vereadores. Leonir perguntou qual o valor do elevador de piscina até para poder passar ao 

deputado, Marliese disse que em torno de 10 a 15 mil. A Presidente agradeceu a presença da diretora 

por trazer os esclarecimentos de como funciona a APAE.  

TRIBUNA LIVRE – NELCI INES WOLF – Começou dizendo que no dia 27/03 foi consultar no 

Mais Vida, pois estava com o ouvido bastante inflamado, onde foi muito mal atendida pelo médico Dr. 

Eduardo, e como o ouvido não estava melhorando foi marcar uma consulta no Posto de Saúde Central, 

e a atendente Fabiane lhe disse que não tinha mais consulta com o Dr. Rodrigo, mas que tinha consulta 

com a Dra. Rafaela, como não conhecia ela, concordou na hora e ficou marcada a consulta para a 

semana seguinte na quarta feira. No dia da consulta chegou ao consultório, a médica elogiou a senhora 

Nelci dizendo que a pressão estava ótima e perguntou no que poderia lhe ajudar. Nelci disse para a 

médica verificar o seu ouvido e que gostaria de solicitar exames do fígado. Nesse momento, a médica 

apresentou nervosismo e começou a gritar, “espera aí, duas coisas aqui não”, uma coisa de cada vez, ou  
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o teu ouvido ou o teu fígado, o que você prefere? A médica consultou no sistema e disse que o ouvido 

já foi medicado, mas a senhora Nelci disse foi atendida, mas que o ouvido não estava bem, foi quando 

a médica perguntou se a paciente havia trazido os últimos exames do fígado, que lhe disse que não 

havia trazido e que o resultado estaria no sistema. A médica não gostou da resposta pois disse que teria 

que consultar no sistema e lhe disse que deveria consultar sempre com o mesmo médico... Nesse 

momento a médica começou a reclamar dizendo, que ficavam pulando de médico em médico e daí 

precisa ficar procurando o resultado, e isso se chama pipocação disse a médica e falou para a paciente 

assim: “Você já recebeu atendimento para o teu ouvido”... reclamou porque não trouxe os exames... A 

paciente ficou calada e perguntou para a médica se ela estava ali para reclamar ou para atender os 

pacientes? A médica respondeu: você entrou aqui soltando as patas e empurrou as coisas que estavam 

encima da mesa dela e disse: vou agora mesmo sujar o teu nome no sistema e nesse momento a médica 

demonstrava que estava brava. A paciente disse para a médica: doutora, eu não soltei as patas, eu entrei 

aqui muito calma e estou precisando de ajuda ( a paciente disse que estava muito calma, bem ao 

contrário do que a médica colocou no sistema de que a paciente entrou ríspida e mal educada no 

consultório). A senhora Nelci disse que a médica realmente sujou o seu nome no sistema. Nelci disse 

que numa das falas da médica, ela lhe teria dito: se eu soubesse que tu era assim, jamais te teria 

chamado no meu consultório. Nelci disse que nunca foi tratada assim por nenhum médico e que mora 

em Ivoti, 36 anos , aqui que vota, aqui que comprou sua casa, aqui que paga IPTU, e disse que se tem 

algo que recebeu dos seus pais é a educação e a maneira para tratar o ser humano. A médica começou a 

digitar no sistema, a paciente levantou e saiu e foi direto na sala da Clarice, e pede desculpas por ter 

invadido a sua sala sem autorização, e disse para a secretária sobre o que aconteceu na consulta, e que 

estava ali porque precisava de ajuda, pois estava com o ouvido inflamado, e então conseguiram uma 

consulta para a mesma semana com o Dr. Rodrigo que a atendeu muito bem. Quando saiu da sala da 

Clarice voltou para o consultório da médica e lhe disse que conversou com a Clarice e que não 

precisava se preocupar. Quando a paciente consultou com o Dr. Rodrigo pediu que ele olhasse o que a 

médica havia colocado no sistema, Rodrigo olhou e disse para a Nelci não se preocupar que ele a 

conhecia e pediu que ela relevasse isso. Nelci disse que mesmo que os médicos não lêem o que está 

escrito ali, isso lhe incomoda, apenas quer a médica limpe o seu nome no sistema. O Vereador Márcio 

disse que já que foi ele que conversou com ela, estará encaminhando um ofício para a saúde. A 

Vereadora Rafaella disse que seria o caso de abertura de uma sindicância para investigar o fato. Claiton 

sugeriu que também fosse incluído no ofício que o Dr. Eduardo não medicou o ouvido da paciente o 

que levou a mesma a marcar consulta no posto. Marli acredita que a secretária Clarice deve ter tomado 

providências com relação ao assunto, conhecendo ela. 

CORRESPONDÊNCIAS – E-mail da EMEI Pedacinho do Céu manifestando seu comprometimento 

com o meio ambiente e utilizando canudinhos biodegradáveis quando necessário. O(f. Gab. nº 96/2019 

em resposta ao ofício nº 079/2019 informa que a consulta ao processo pode ser feita via site 

www.tjrs.jus.br e em relação ao assunto das placas de propaganda, sugere que os Vereadores redijam e 

encaminhem anteprojeto ao executivo para análise.  Of. Gab. nº 98/2019 que encaminha para 

apreciação os Projetos de Lei nº 22/2019, 23/2019 e 24/2019. E-mail da EMEF 25 de Julho 

manifestando apoio ao PL 13/2019.  Resolução de Mesa nº 01/2019 que adia a sessão ordináeria do dia 

08 de abril de 2019 em razão do luto oficial, por falecimento do funcionário público Edson Eduardo  

http://www.tjrs.jus.br/
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Rodrigues. Of. 011/2019 da Secretaria da Saúde informando que o controle e prevenção do Aedes 

Aegypti na zona urbana é realizado segundo as normas e orientações da secretaria estadual da saúde, já 

referente a zona rural, o aedes não se adapta, uma das causas é a falta de alimento pois a fêmea do 

mosquito precisa de sangue para desovar e na zona urbana encontra com mais facilidade, e, referente a 

desratização e dedetização nos bueiros, está em processo licitatório. Of. Gab. nº 103/2019 em resposta 

ao ofício nº 42/2019 do Vereador Márcio encaminha em anexo cópia do registro do ponto dos 

servidores ocupantes de cargos comissionados. Convite do Departamento do Desporto para atletismo 

escolar  no dia 17 de abril com início as 13h30min na pista de atletismo do Instituto Ivoti. Convite da 

Câmara Municipal de Vereadores de Bom Princípio para sessão solene no dia 22 de abril a partir das 

19h em Bom Princípio para entrega de títulos de honraria policial e de cidadão bom principiense a 

pessoas que prestaram relevantes serviços a comunidade. E-mail da Escola Nelda em apoio ao PL 

013/2019.  

PROPOSIÇÕES: A Presidente sugere o envio de MOÇÃO DE PESAR à família enlutada pela morte 

do Servidor EDSON EDUARDO RODRIGUES. A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita 

conforme segue: 1 - Ofício parabenizando a Diretora da APAE, Marliese Cristina Simador Godoflite 

juntamente com sua equipe, pais, alunos e demais colaboradores pela organização e realização do 4º 

Baile da Linguiça no dia 06 de abril, onde após a janta teve lindas apresentações e toda a decoração foi 

voltada aos anos 60. Ofício agradecendo o convite recebido pelos alunos do 3º e 4º anos da EMEF 

Guilhermina Mertins, em especial a professora Rita que encaminhou o e-mail convidando-a para vir a 

escola para falar sobre o PL 13/2019 que trata sobre a proibição dos canudinhos de plástico. A 

Vereadora parabeniza os alunos pela forma educada que a receberam e pelo interesse em preservar o 

meio ambiente, inclusive desenvolvendo um trabalho voltado à causa. Ofício ao Poder Executivo para 

que juntamente com o Departamento responsável providencie uma Placa de Advertência “Não nos 

responsabilizamos pelos veículos estacionados no local e por objetos deixados nos mesmos”, a 

qual fosse instalada logo na entrada do estacionamento da Câmara Municipal. Ofício ao Poder 

Executivo para que faça melhorias na Casa Mortuária, trocando as poltronas estragadas e também 

renovando o piso no local. Ofício ao Diretor do Instituto de Educação Ivoti, Senhor Everton Augustin 

juntamente com toda sua equipe, parabenizando a instituição pelos 110 anos dedicados à educação, e 

também parabenizar pela linda celebração realizada no dia 06 de abril. O Vereador JÂNIO SIMIÃO 

DROVAL solicita o que segue: Que o Poder Executivo, Secretaria da Saúde, informe o horário, dia e 

local do atendimento dos médicos pediatras nos Postos de Saúde do Município. Que o Poder executivo 

verifique com urgência a situação do muro em volta do cemitério municipal, o qual está a ponto de 

desabar, que sejam tomadas providências antes que aconteça o pior. Que o Poder executivo informe o 

que motivou o mesmo de cortar custo com os professores que atuavam nas oficinas de música, dança, 

coral, gaita, banda marcial, futsal, violão que aconteciam nas dependências do Ginásio Municipal da 

EMEF Ildo Meneghetti, pois vários pais de alunos procuraram o Vereador para expor o fato. O 

Vereador JÂNIO solicita o encaminhamento de PEDIDO DE INFORMAÇÕES ao executivo, em 

anexo. O Vereador MÁRCIO GUTH solicita o que segue: Ofício para a secretaria da educação para 

que informe se ainda existe transporte para o pessoal do skate, bicicross e Ceame. Ofício para o 

executivo para que informe se a internet das escolas é paga pelo executivo ou pela própria escola. Os 

Vereadores ALEXANDRE e MÁRCIO solicitaram o envio de  
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ofício com Projeto de Providências ao Poder Executivo. 

GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador MÁRCIO pediu o envio de ofício para a secretária da saúde 

solicitando que converse com a Dra. Rafaela para que retire qualquer coisa que possa ter sido 

introduzida pela médica no prontuário da senhora Nelci Inês Wolf, conforme relato da paciente em 

tribuna nessa Casa Legislativa que vai em anexo. O Vereador sugeriu também que se for o caso, seja 

aberta uma sindicância para apurar os fatos. MÁRCIO também solicitou o envio de ofício para a 

SEMEC para que verifique junto às Escolas de Educação Infantil do Município referente procedimento 

para com as crianças que apresentam algum problema de saúde que a impeça de frequentar a escola, 

onde a escola entrega uma ficha médica aos pais da criança para que levem até o médico para 

preencher, porém segundo relato de pais, os mesmos vão até o Pronto Atendimento Mais Vida para 

consulta do filho e consequente preenchimento da ficha da criança, mas o Mais Vida não preenche essa 

ficha, o que leva os pais a ir ao posto de saúde nos bairros, mas chegam no local e não tem médico. 

Uma pessoa lhe relatou que foi até o Mais Vida e como não preenche a ficha médica, foi até o Posto de 

Saúde central para marcar médico, e não tinha mais consulta para essa semana e que iriam ligar quando 

tivesse consulta, sendo que retornaram a ligação informando que teria médico para a próxima semana 

na quinta feira, porém como os pais vão ficar em casa sete dias com a criança, se trabalham e não tem 

onde deixar? O Vereador solicitou que a SEMEC estude uma maneira para resolver o problema. O 

Vereador Jânio pediu um aparte e relatou o caso de uma mulher com criança de colo que tinha consulta 

agendada com pediatra no Mais Vida e recebeu uma ligação que a consulta havia sido adiada para a 

próxima semana... MARLI disse que algo não está fechando, pois disse que se informou e que no PA 

não precisa agendar horário com pediatra é só ir lá e consultar. Marli disse que antes de trazer a 

denúncia ao Plenário é preciso investigar os fatos. A Vereadora Rafaella disse que realmente o pediatra 

no Mais Vida não é com consulta marcada, é emergência, chegou ali vai ser atendido. Talvez tenha 

acontecido em algum posto no bairro, a Vereadora disse que até estão sobrando consultas nos postos 

dos bairros. Márcio falou de favorecimentos, de pessoas que estão passando na frente de outros. 

Márcio quer saber se existe favorecimento nos postos de saúde, de passar pessoas na frente de outras. 

Márcio pede que a secretária da saúde explique sobre a situação do vazamento que acontece quando 

chove no Posto Bom Pastor, que não sabe se chove mais dentro que fora e inclusive tem um vídeo da 

situação, solicitou providências urgentes. MÁRCIO solicita o envio de ofício para convidar a 

Secretária da Educação a vir até a Casa Legislativa para esclarecer questões referentes às vagas na 

educação infantil, pois os pais estão esperando. Márcio disse que no jornal apareceu que a Prefeitura 

teria três milhões em caixa, e pediu ofício ao Prefeito para que informe se a notícia é verídica, e se 

tiver esse dinheiro que seja investido, pois falta médico, crianças sem creche, oficinas da escola Ildo, 

ruas a serem pavimentadas... Falou que tudo está sendo empurrado para o CPA das escolas, e que a 

Prefeitura não consegue manter o básico que é manutenção dos seus prédios. RAFAELLA pediu para 

se incluir junto no ofício da Vereadora Marli para a APAE. A Vereadora também parabenizou a 

comunidade de Picada Feijão pelo almoço servido no dia 07 de abril, do qual a vereadora pode 

participar junto com outros colegas Cleiton e Jânio. Parabenizou a Prefeitura e o Departamento de 

Cultura pela linda feira da páscoa realizada durante dois finais de semana no Núcleo de Casas  
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Enxaimel, que foi um sucesso. A vereadora também parabenizou o Instituto pela comemoração dos 

110 anos prestados aos educandários. A Vereadora leu um ofício de agradecimento que recebeu do 

Prefeito de Lindolfo Collor, onde a Vereadora parabenizou o mesmo pela realização da 8ª Feira de de 

tapetes e artefatos em couro de Lindolfo Collor. A Presidente Marli disse que só não foi a Feira pois 

não recebeu convite, e que sempre procura representar a Câmara de Vereadores quando recebe o 

convite. RAFAELLA disse que tem uma boa notícia, que é uma emenda que a Vereadora conseguiu 

para  custeio do Hospital São José no valor de 250 mil com o Deputado Danrlei, a qual foi entregue 

oficialmente na sexta feira no hospital, e é uma das primeiras emendas que o hospital recebe de 

custeio, que até agora recebeu de equipamentos e similares. A Vereadora solicita o envio de ofício de 

agradecimento ao deputado. JÂNIO comentou sobre o cancelamento das oficinas da Ildo Meneghetti, 

onde pais dos alunos o procuraram e relataram que a prefeitura cortou os professores... Jânio disse que 

a escola tem a banda marcial que em eventos grandes como por exemplo no Núcleo, onde tocam o 

Hino de Ivoti... O Vereador disse que os pais o procuraram para dizer que o Município não ajudará 

mais no custeio, sendo que o CPA terá que bancar uma parte e a outra parte fica a cargo dos pais. Jânio 

mencionou o garoto que tocou gaita na Casa Legislativa durante a semana farroupilha é da escola Ildo 

Meneghetti e foi um dos alunos das oficinas, assim como tantos outros que aprenderam violão, dança, 

canto de coral... Jânio disse que se tem o valor de três milhões em caixa, conforme relatou o Vereador 

Márcio, não se corta da educação e sim precisa investir, assim como na saúde. O Vereador sugeriu que 

o executivo converse com a direção da escola e com a diretoria do CPA para encontrar uma solução, 

pois são várias crianças que participam das oficinas. O Vereador disse que se entristece muito com a 

situação.  A presidente solicitou a palavra e disse que referente as oficinas da escola Ildo Meneghetti, 

questionou se não houve algum mal entendido, pois se for mesmo, a Vereadora também concorda que 

seja feito um apelo ao executivo para continuar com as oficinas, pois retiram as crianças das ruas e 

além de formar artistas, assim como o menino da gaita e a banda marcial. Teria que ver com o Prefeito 

para esclarecer a situação. Márcio pediu a palavra e disse que o fato é verídico sim, e que o prefeito 

falou com todas as palavras, assim como falou daquela vez da questão dos bombeiros... Márcio falou 

que na Ildo tem oficina de música, dança, coral, gaita, banda marcial, futsal, violão, então são muitas 

crianças envolvidas... Márcio pediu que o Vereador encaminhe um ofício ao executivo para que se 

explique... JÂNIO também solicitou melhorias na pista da biciross e na parte de iluminação para os 

treinos, pois tem quarenta atletas que levam o nome de Ivoti, inclusive já foram até Jaraguá do Sul, 

Santa Cruz do Sul, onde uma menina da Morada do Sol conquistou o segundo lugar, tudo isso eles 

bancam do bolso deles... O Vereador falou que parece que no campeonato Gaúcho de bicicross 

acontecerá em Ivoti, no dia 1º de setembro. Jânio pediu que o executivo entre em contato com os pais 

dos praticantes de biciross para ver alguma maneira de ajudar nos gastos. O Vereador JÂNIO também 

levantou um assunto referente a saúde do município e disse que no dia 14 de abril, às 11h recebeu uma 

mensagem de uma pessoa que reclamou dizendo que estava mais de três horas aguardando atendimento 

no hospital... O Vereador questionou se o fato se deve por falta de médico ou o que está acontecendo... 

Jânio disse que em conversa diretor administrativo Guilherme, o mesmo lhe explicou o que aconteceu. 

Márcio pediu a palavra e disse que também teve reclamação no dia 07 de abril pela manhã, num  
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domingo, quando ele e o Vereador Alexandre foram até o hospital, pois havia denuncia sobre a médica 

plantonista que não queria atender os pacientes, mas o assunto foi resolvido e parece que a médica não  

está mais atendendo no local. Marli acha que deveria ser esclarecido para as pessoas que estão 

aguardando atendimento do porque da demora, se é o caso de alguma emergência e tal. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO 

Do Poder Executivo provieram três Projetos de Lei: 

Projeto de Lei nº 22/2019 – Estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos 

servidores do Poder Executivo e Autarquia do Município, dos contratados por tempo determinado, 

bem como dos proventos dos aposentados e das pensões. 

Projeto de Lei nº 23/2019 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área da 

educação. A presidente perguntou aos Vereadores se concordam em colocar o projeto em pauta de 

votação na próxima sessão considerando a necessidade do mesmo. Todos concordaram. As comissões 

irão fazer o parecer. 

Projeto de Lei nº 24/2019 – Retifica dispositivo da Lei Municipal nº 3.188/2018, que autoriza a 

permuta de imóvel do Município por outro de propriedade de Helena Fuhr. 

Do Poder Legislativo: 

Projeto de Lei nº 25/2019 – Concede Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores da Câmara 

Municipal. 

Projeto de Lei nº 26/2019 – Concede Revisão Geral Anual dos subsídios dos Vereadores. 

Projeto de Lei nº 27/2019 – Concede Revisão Geral Anual dos subsídios do Prefeito e Vice Prefeito. 

Projeto de Lei nº 28/2019 – Concede Revisão Geral Anual dos subsídios dos Secretários Municipais. 

Projeto de Lei nº 29/2019 – Altera art. 47 da Lei Municipal nº 2273/2019. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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. Sem discussões. 

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

discussões. 

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

PAUTA DE VOTAÇÃO: 

EMENDA RETIFICATIVA ao PL 13/2019 da Comissão de Justiça. Marli disse que lamenta a 

apresentação da emenda que anula praticamente todo o projeto de lei. Marli disse que mesmo o projeto 

não sendo aprovado na íntegra, ao menos conscientizou a população, pois o plástico leva em torno de 

400 anos para se dissolver. Marli também disse que foi convidada pela escola Guilhermina Mertins 

para falar sobre o projeto de lei, e onde os alunos estão muito interessados, mostraram recortes de 

jornal... A Presidente agradeceu a todas as escolas que manifestaram apoio ao projeto, em especial a 25 

de julho, pedacinho do céu, Guilhermina e nelda julieta. Alguns Vereadores se manifestaram, como o 

Cleiton que disse que não era a favor de multa e que com a emenda concorda com o projeto, o 

Vereador Jânio também disse que é contra a multa, a Vereadora Rafaella disse que desde o início foi a 

favor do projeto e fica muito feliz em saber que tem estabelecimentos preocupados com a questão,  
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inclusive no município, sem existir a Lei, e entende que é necessário pensar no futuro...A emenda foi 

aprovada por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Emenda aprovada. 

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. As comissões apresentaram seus pareceres, 

Cleiton disse que ele e o Vereador Edemar eram contra o projeto devido a multa, e com a aprovação da 

emenda são favoráveis ao projeto. O Vereador Satoshi disse que o objetivo da Vereadora Marli é a 

conscientização, conseguiram alcançar o objetivo. A emenda dá opção, mas tem que ter a coleta e 

destinação correta. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: O Vereador CLEITON fez a divulgação de um evento onde a 

comunidade de Ivoti estará participando do Dia Mundial da Criatividade que acontecerá no próximo 

domingo na Praça do Charafiz das 15h às 22h, são poucas cidades no Brasil que conseguiram esse 

evento que terá workshop (recreação, artes, acessibilidade, dança e música e cinema ao ar livre), com o 

apoio de diversas entidades. Cleiton mencionou a presença do Rafael e Fernanda que estão divulgando 

o evento e trouxeram para distribuir entre os Vereadores mudas de flores. O Vereador MÁRCIO 

comentou sobre o Decreto de luto oficial em virtude do falecimento do servidor e colega Edson, e acha 

que deveriam ser estabelecidos critérios para esses Decretos, porque outros funcionários públicos 

vieram a óbito, um inclusive no trabalho, e por isso deveria padronizar para não ser injusto e pediu o 

envio de ofício ao Prefeito sinalizando isso. O Vereador disse que talvez apresente na próxima semana 

um projeto de lei sobre o assunto. Márcio falou com relação a resposta que recebeu referente o controle 

e prevenção do mosquito da dengue e dedetização dos bueiros... E disse que no papel é bonito 

colocar... E disse que por vários anos a prevenção não está sendo feita, pois tem muito rato e baratas e 

nada está sendo feito... Márcio disse que sempre tem uma desculpa e pediu para ir aprender com outros 

municípios se não sabe fazer... O Vereador disse que está indignado com a situação... E que é uma 

questão de administração, e que o Prefeito conversasse com o pessoal do meio ambiente sobre o 

assunto...Márcio disse que é uma questão de saúde pública e que está na hora de começar a trabalhar 

que no próximo ano terá eleição... Cleiton falou do caso de um comerciante que por conta própria 

estava aplicando produtos para combater as baratas e ratos, mas se alguém da vigilância fosse lá e 

encontrasse um rato seria multado. Márcio também falou sobre o convite para participar das audiências 

do Plano Diretor, e disse que espera que os Vereadores e comunidade possam se manifestar... E acha 

que é a população que manda no município e não o conselho. MÁRCIO solicitou envio de ofício ao 

executivo para que informe quem faz parte do conselho e por quem são indicados. A presidente disse 

que a mesma pediu para ser feito um estudo para ampliar limite urbano na Rua Leonel Brizola... Ela 

sugeriu que os Vereadores em conjunto apresentem ao conselho as sugestões de alteração. O Vereador 

JÂNIO comentou sobre a situação do muro em volta do cemitério e disse que passou nos bombeiros 

para irem até o local e verificar a situação, que foram lá e disseram que iriam entrar em contato com o 

executivo para fazer as melhorias, antes que cai encima de alguém, toda a lateral está condenada. Outra 

situação levantada pelo Vereador também com relação ao cemitério é o caso de um túmulo totalmente 

aberto, dá para ver o caixão, isso é saúde pública, e se chover vai encher de água... Márcio sugeriu que 

fosse colocada uma pessoa para fazer a manutenção... Márcio disse que quando morre alguém, os 

familiares entram em contato com responsável pelas covas, e o mesmo cobra em torno de 1.200 para  
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fazer o túmulo e depois lacrar a sepultura... O Vereador Jânio inclusive tem fotos do local... Sobre a 

Rua São Pedro está solicitando iluminação pública no local... O Vereador EDEMAR disse que gostaria  

de entender a fala do Márcio na questão da consulta das crianças e perguntou se levar a criança no 

Mais Vida, não é preenchida a ficha? Márcio disse que não, somente com pediatra que atende nos 

bairros ou então no pediatra que atende no Mais Vida... Márcio disse que é só colocar o nome e o dia. 

Edemar disse que isso é questão de conversar com a secretária Clarice para resolver, pois é coisa 

simples. O Vereador Alexandre disse que sua esposa levou sua filha no Mais Vida e a ficha foi 

preenchida. Edemar disse que sempre antes de fazer críticas vai atrás para ver se procede, de conversar 

com o prefeito, e disse que não acredita que ele vai fazer isso. Márcio disse que o prefeito falou em 

reunião que não poderia ajudar nesse ano e que os pais teriam que arcar com as despesas, ou então o 

CPA. O Edemar disse que tinha luta no CTG por causa dos fiscais, e inclusive esse pessoal dança no 

CTG, que é um centro de cultura... EDEMAR falou da reinauguração da Casa Amarela que vai trazer 

renda ao Município, onde na última sexta feira tinha um coquetel. Falou também sobre a questão das 

paradas de ônibus, onde solicita a retirada das paradas velhas e que sejam colocadas paradas novas. 

Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente sessão marcando a próxima logo a 

seguir, em dez minutos. 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 


