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Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 18 horas e 30 minutos, reuniu-

se, ordinariamente, o Poder Legislativo, tendo por local a sua sede, na Avenida Presidente Lucena, nº 

3565. A Reunião foi declarada aberta pela Presidente MARLI HEINLE GEHM, consistindo a mesma, 

Reunião Ordinária da 13ª Legislatura e do 3º Período Legislativo, de 2019. Verificou-se a existência de 

quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante a seguinte relação: 

ALEXANDRE DOS SANTOS, CLEITON BIRK, EDEMAR SCHUMANN, JÂNIO SIMIÃO 

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

SATOSHI SCALDO SUZUKI. A presidente colocou para apreciação as atas do dia 15 de abril, 1766 e 

1767 que tiveram seu conteúdo aprovado. 

CORRESPONDÊNCIAS – Convite do Departamento do Desporto para o Atletismo Escolar nos dias 

25 e 26 de abril com inicio as 13h30min na Pista Atlética do Instituto Ivoti. Of. Gab. nº 112/2019 que 

informa aos Vereadores que procedeu na autorização de uso do Ginásio Municipal 20 de setembro 

durante o dia 21/04/2019 para a realização do Dia Mundial da Criatividade. Of. Gab. nº 110/2019 que 

encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 030/2019. Ofício Circular nº 001/2019 da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul convidando para o engajamento pela luta contra o fim da 

violência da mulher e contar com a ajuda de criar uma frente parlamentar dos homens pelo fim da 

violência  contra as mulheres que ocorrerá no dia 29 de abril às 14h na sala Adão Pretto, no térreo da 

Assembleia Legislativa. E-mail solicitando uma Moção de Apoio aos aprovados no concurso da BM. 

Resposta do MP ao ofício nº 036/2019 informando sobre o Processo do Fura Fila. 

PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita conforme segue: - Parabenizar a 

psicóloga Aline Brito, coordenadora local e toda a sua equipe, pela organização do evento 

internacional realizado no dia 21 de abril no Ginásio de Esportes do Município, denominado “Dia 

Mundial da Criatividade”. - Ofício ao Poder Executivo solicitando uma academia de saúde ao ar livre 

para a localidade de Nova Vila. - Ofício de agradecimento ao médico pediatra Dr. Antônio Augusto 

Riani de Souza pelo ótimo atendimento na consulta de sua neta do dia 17/04 no Pronto Atendimento 

Mais Vida. - Ofício desejando um ótimo retorno à sargento Deise de Oliveira Teca, que está 

novamente a frente do comando do Corpo de Bombeiros de Ivoti, uma pessoa de grande competência e 

dedicação para com a comunidade Ivotiense. A Vereadora se coloca a disposição para o que for 

necessário. O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita: - Envio de ofício ao Poder Executivo 

solicitando a limpeza na saída da Avenida Perimetral, trecho que vai da Rua Porto Alegre até a BR 

116, bem como, iluminação pública para o local. - Ofício para que a secretaria de saúde informe 

quantas faltaram às consultas médicas durante o mês de março/2019. - Que a Autarquia Água Ivoti 

informe quais medidas estão sendo adotadas com relação a água contaminada com agrotóxicos. - Que a 

Autarquia Água Ivoti encaminhe planilha de gastos referente período de janeiro a março de 2019, bem 

como, informe as entradas e saídas. A Vereadora RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA 

solicita envio de ofício ao executivo para que informe como está a fiscalização da Lei nº 3.154 que 

“Dispões sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de segurança e monitoramento por câmeras 

de vídeo  nas áreas externas das instituições bancárias, financeiras, lotéricas, correspondentes bancários 

e demais estabelecimentos que tenham caixa eletrônico ou que possuam agencias ou postos de 

atendimento localizados no Município de Ivoti, e dá outras providências”, pois a Vereadora soube de  
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um incidente em frente a agencia Banrisul de Ivoti, que se as câmeras estivesse ali, poderiam esclarecer 

os fatos.           

GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO GUTH começou falando que na semana passada havia feito 

um questionamento sobre o preenchimento das fichas médicas das creches, onde teve pessoas que 

disseram que não era bem assim e por isso foi até o pronto Atendimento e tirou foto do aviso que está 

afixado no local: AVISO IMPORTANTE: Não fazemos preenchimento  de cadastro de creche e nem 

renovação de receitas, somente nas unidades básicas de saúde. Márcio disse que leu isso apenas para 

comprovar que falou a verdade e pediu que esta questão seja resolvida, pois as vezes as pessoas 

esperam por catorze dias pelo atendimento com pediatra, no caso o Pronto Atendimento tem o 

pediatra, mas não preenche a ficha, e sem o preenchimento da ficha a criança não entra na creche. A 

Vereadora RAFAELLA pediu a palavra e disse que acha que está havendo uma diferença, pois o 

cadastro é exigido quando a criança vai começar na creche, que os médicos do PA não preenchem, e aí 

precisa ser feito nas unidades básicas de saúde em consulta eletiva, mas não impede a criança de 

frequentar a escola sem o cadastro, pois se um caso de emergência onde a criança foi tirada da escola e 

vem consultar no PA é preenchido sim, e não é a ficha de cadastro de saúde é uma outra ficha para que 

a criança tenha autorização para voltar à escola após o atendimento, que são coisas diferentes. Márcio 

disse que quando a criança fica doente em sala de aula e passa mal, tem febre ou vômito, os pais são 

chamados e levam a criança até o PA, e lá não é preenchida a ficha de retorno para a creche, pois 

solicitam que os pais vão ao posto para consultar, e disse que aconteceu com ele próprio e com várias 

outras pessoas. Rafaella disse que seria o caso de chamar na hora alguém responsável... Márcio disse 

que estaria fazendo uma filmagem sobre o assunto...LEONIR pediu a palavra e disse que seu filho 

também foi ao Pronto Atendimento e levou seu filho e a ficha foi preenchida. Márcio disse que não foi 

o que aconteceu com ele, e que estaria verificando, e indo até lá para que respondam por escrito, caso 

contrário estará fazendo uma denúncia contra a secretária e a Prefeitura, porque daí para alguns estão 

fazendo e para outros não... A Vereadora Rafaella disse que talvez seja algum mal entendido, que na 

hora o médico tenha entendido que fosse uma ficha de cadastro e não era... O Vereador MÁRCIO 

solicitou o envio de ofício para Autarquia para que providencie o conserto da calçada que foi retirada 

em virtude da instalação de canos na Avenida Capivara, 328. MÁRCIO também comentou sobre as 

alterações no Plano Diretor, onde aconteceu uma audiência, e disse que está indignado com o que está 

sendo apresentado, na verdade uma encheção de linguiça, não estão querendo fazer nada para mudar as 

coisas que estão erradas no Município. MÁRCIO disse que esse Plano Diretor está sendo uma 

verdadeira farsa, porque nada está sendo mudado para melhorar. São poucas coisas que estão querendo 

mudar, inclusive o próprio conselho recebeu muitas coisas prontas e precisa dizer amém. O Vereador 

deixou bem claro que a partir do momento em que as alterações do Plano Diretor vieram à Casa 

Legislativa vai ter muitas mudanças que precisam ser feitas e pediu apoio dos demais colegas. Márcio 

disse que acontecerá uma audiência na quarta feira, mas que não adianta ir, pois nem pode questionar 

nada e mudam de assunto... Márcio disse que a população não está sendo ouvida, estão querendo fazer 

como sempre foi feito... O Vereador falou sobre situações em que a pessoa foi até o fiscal do 

Município, onde o fiscal apresentou a lei para a pessoa, e lhe disse que a Lei pode ser interpretada 

como o fiscal quiser... Márcio falou que além não querer fazer um plano para ajudar a população, a 

população não sabe mais o que fazer... Márcio disse que não está incluído nas alteração nada referente  
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ao alargamento viário, mas pediu o apoio dos colegas para ir atrás das necessidades da população e 

consiga fazer as alterações solicitadas pela população. Márcio apresentou uma foto da construção de 

uma moradora que está desesperada, que tirou tudo do seu prédio e fez toda a mudança... Tem seis 

metros de recuo, e não consegue a liberação da Prefeitura, pois alegam que faltam 60 centímetros... 

Isso precisa mudar... Márcio falou sobre as pinguelas nos loteamentos...E inclusive questionou a 

Prefeitura sobre a cobrança de IPTU... Márcio disse que já que os Vereadores precisam aprovar o Plano 

Diretor, também tem o direito de exigir as modificações cabíveis para o Município voltar a crescer... 

Jânio pediu um aparte e comentou que a foto apresentado pelo Vereador Márcio é da Rua Albino 

Cristiano Muller, que desde 2014 foi feito alargamento de rua e acredita que esse assunto estará 

entrando na pauta da próxima reunião do conselho... Jânio também comentou que muitos artigos que 

constam no Plano Diretor serão alterados via Decreto... RAFAEELA FAGUNDES PEREIRA LIMA 

falou sobre os últimos acontecimentos e disse que o que tem a declarar de que não foi notificada pela 

justiça e já está nos jornais e disse que não fez nada de errado e estará esclarecendo os fatos dentro dos 

trâmites para a justiça e disse que quer deixar bem tranquila a população e disse que é um fato de 2015 

que não tem nada a ver com sua vida pública como Vereadora e que está aberta a todos os 

esclarecimentos possíveis e necessários. O Vereador Jânio disse que em reunião com a comissão de 

justiça na próxima sessão estarão se manifestando e acha que os fatos precisam ser esclarecidos... O 

Vereador disse que a comunidade precisa de esclarecimentos. A Vereadora disse que tem a consciência 

tranquila quanto ao ocorrido... 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA - DISTRIBUIÇÃO  

Projeto de Lei nº 30/2019 – Autoriza a Autarquia Água de Ivoti a ceder temporariamente 

equipamento gerador de energia elétrica ao Município de Ivoti. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO 

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. Satoshi disse que o projeto 

se deve ao erro de digitação na matrícula. 

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

PAUTA DE VOTAÇÃO 

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. As comissões apresentaram seus pareceres. O projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

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

justiça apresentou parecer favorável. O parecer da comissão de finanças também foi favorável. Projeto 

aprovado por unanimidade. 

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

apresentaram parecer favoráveis ao projeto. Projeto aprovado por unanimidade. 

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

Municipal. As comissões apresentaram parecer favorável. A Vereadora Rafaella se absteve da votação 

desse projeto. Projeto aprovado por oito votos favoráveis e uma abstenção (Rafaella). 
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Projeto de Lei nº 26/2019 – Concede Revisão Geral Anual dos subsídios dos Vereadores. Parecer das 

comissões favoráveis. Projeto aprovado por unanimidade. 

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

Parecer das comissões favoráveis. Projeto aprovado por unanimidade. 

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

Parecer das comissões favoráveis. Projeto aprovado por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO GUTH solicitou o envio de ofício para Autarquia para que se 

manifestem referente um acidente que envolveu um veículo de empresa terceirizada pela Autarquia e 

um morador de Ivoti, que até hoje está aguardando o retorno, acidente ocorrido no dia 25/03. Falou 

sobre um ofício que encaminhou ao executivo sobre a fala de um morador que usou a tribuna para falar 

sobre recuo viário... Márcio está aguardando a resposta até a semana que vem, caso contrário estará 

entrando com providencias... Falou também sobre o conserto da parada de ônibus que foi atingida por 

um ônibus, e onde o motorista terá que pagar o conserto, e disse que não tem como estacionar o ônibus 

para pegar as pessoas, pois o telhado invade a rua...  voltou ao assunto do Plano Diretor dizendo que 

entrou em contato com várias pessoas e estará encaminhando as propostas... A Presidente lembrou a 

todos sobre a audiência pública na Casa Legislativa no dia 07 de maio. O Vereador Satoshi pediu que 

fosse encaminhado ao executivo a solicitação para marcar uma audiência pública referente o projeto de 

lei nº 29/2019. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente sessão convocando a 

todos para a próxima a ser realizada no dia 06 de maio 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 


