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Aos seis dias do mês de maio 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 22 de abril, 1768 

que teve seu conteúdo aprovado. 

CORRESPONDÊNCIAS – Documento da Comissão de Justiça referente ao uso de atestados médicos 

irregulares e a improbidade administrativa, sugerindo o afastamento da denunciada das atividades 

representativas em caráter voluntário e temporário até a elucidação do caso. Ofício Gab. nº 125/2019 

em resposta ao ofício nº 119/2019 do Vereador Márcio Guth, informar que a secretária de educação e 

cultura está em período de licença gestante. Of. Gab. nº 127/2019 em resposta ao ofício nº 111/2019 do 

Vereador Márcio Guth informa que referente às fichas de saúde para ingressar nas escolas de educação 

infantil, as mesmas são preenchidas nas Unidades Básicas de Saúde. Of. Gab. nº 131/2019 em resposta 

ao ofício nº 071/2019 do Vereador Márcio Guth informa que a previsão para abertura da Associação 

Educacional Cidade das Flores, o termo foi rescindido e foi realizado novo chamamento público. Of. 

Gab. nº 129/2019 em resposta ao ofício nº 114/2019 do Vereador Márcio Guth, informa que a 

disponibilidade de caixa municipal é instável e está ligada ao quantitativo de recebimento de diversas 

receitas e os dispêndios das despesas mensais. Of. nº 145/2019 da Vereadora Rafaella em resposta ao 

documento da comissão de justiça, fazendo suas considerações. Convite do Departamento do Desporto 

para o Atletismo escolar nos dias 10 e 13 de maio com início as 13h30min na pista de atletismo do 

Instituto de Ivoti e final campeonato municipal de futsal veterano e feminino no dia 10 de maio com 

inicio as 20h no ginásio municipal de Ivoti e campeonato municipal de canastra Bom Pastor no dia 11 

de maio com premiação as 15h na sede da Associação de Moradores Bairro Bom Pastor. E-mail do 

diretor da escola de ensino fundamental Ildo Meneghetti, senhor Ricardo Martini apresentando o 

projeto Sonho da Comunidade. Ofício da Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente nº 140/2019 

encaminhando cópia da Licença Ambiental LAS nº 024/2018 com vencimento em 18/05/2022 do 

Aterro de RSCC solicitada pelo Vereador Márcio. Of. Gab. nº 123/2019 em resposta ao ofício nº 

064/2019 do Vereador Márcio Guth referente liberação de habite-se do imóvel de Carlos Eduardo da 

Silva, informa que em vistoria feita no local, verificou-se que a construção não está de acordo com o 

projeto aprovado, e informa que o Município vai iniciar em 2019 seu Plano Municipal de Mobilidade 

Urbana, onde serão revisadas diretrizes gerais de mobilidade, entre as quais os recuos viários atuais. 

Of. Gab. nº 124/2019 em resposta ao ofício nº 120/2018 do Vereador Márcio encaminhar relação com 

nomes dos membros do Conselho Municipal do Plano Diretor. Convite da Comissão de Saúde e Meio 

Ambiente do Estado para audiência publica no dia 08 de maio, 9h30min no 3º andar do Plenarinho 

para debater problemas causados com a aplicação indevida do herbicida 2.4-D no Estado do RS. Of. 

Autarquia nº 16/2019 em resposta aos ofícios nº 137, 141 e 143/2019, sobre a água distribuída bno 

Município de Ivoti, não há contaminação na água e encaminha em anexo cópia dos balancetes de  
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verificação dos meses solicitados. Of. Autarquia nº 012/2019 que solicita a utilização do espaço do 

plenário da Câmara para realizar evento no dia 13 de maio com início as 14h para debate sobre 

saneamento. Of. Gab. nº 130/2019 em resposta ao ofício nº 138/2019 do Vereador Jânio, informa que é 

cobrado IPTU da Rua Estados Unidos. Of. Gab. nº 126/2019 em resposta ao ofício nº 119/2019 do 

Vereador Márcio referente Decreto de Luto pelo falecimento do servidor Edson Rodrigues, informa 

que Edson foi o único funcionário que faleceu em sua gestão e o decreto que determinou luto oficial 

foi realizado considerando a relevância dos serviços prestados pelo mesmo durante 23 anos. Od. 01/19 

do senhor Rodrigo Erhart, presidente do Conselho Municipal do Plano Diretor colocando-se a 

disposição para esclarecimentos quanto à condução, junto ao Conselho do Processo de alteração do 

Plano Diretor. Ofício do CONSEPRO convidando para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no 

dia 27 de maio de 2019, 19h30min e segunda chamada as 20h no Galpão Crioulo da Brigada Militar de 

Ivoti. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde e Assistencia Social nº 13/2019 em resposta ao ofícionº 

136/2019 sobre faltas às consultas, informa o que segue: Unidade Básica Jacob Schneider – 55 

pessoas; Unidade Basica Bom Pastor – 38 pessoas; Unidade Basica Cidade Nova – 37 pessoas; 

Unidade Básica Concórdia – 28 pessoas; Unidade Básica Jardim Panoramico – 38 pessoas; Unidade 

Básica Centro – 165 pessoas; Centro de Atenção Psicossocial – 35 faltas e Pronto Atendimento – 47 

pessoas. Of. SMS nº 012/2019 em resposta ao ofício nº 98/2019 sobre calendário de psicólogo nas 

escolas. A Presidente perguntou se algum Vereador se dispõe a participar da Audiência no dia 08/05, 

pois ela já assumiu compromisso com a Liga Feminina de Combate ao Câncer. 

PROPOSIÇÕES: O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita envio de ofício ao executivo para 

que informe o nome da pessoa responsável pela manutenção e abertura das covas do Cemitério Público 

Municipal e qual a modalidade de contratação. Que o executivo informe também se houve notificação 

aos entes do túmulo que está completamente aberto no local e também que informe se existe alguma 

legislação que trata sobre propaganda de empresas que colam suas propagandas nos túmulos a fim de 

vender seu produto. A Vereadora MARLI HEINLE GEHM sugere a devolução de R$ 100 mil ao 

executivo para que repasse esse valor ao CONSEPRO, a fim de investir em mais  segurança dos 

munícipes, para adquirir um veículo para a Brigada Militar e na instalação de mais câmeras de vídeo 

monitoramento, um pedido feito pelo CONSEPRO. A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicitou  

a troca de lâmpadas de iluminação pública no trecho que vai do mercadinho no Bairro Feitoria Nova 

até a subida e também trocar as lâmpadas em toda a via da Rua Ed vino Blauth em Nova Vila, onde já 

tinha lâmpadas queimadas e no dia de ontem caiu um raio no local e queimou o restante. O Vereador 

Leonir Schuler solicitou o envio de ofício parabenizando a ex aluna da Escola Concórdia, Bruna 

Land, por ter se classificado em terceiro lugar na Feira Internacional de Ciências da Malásia 

representando a Fundação Escola Técnica Salzano Vieira da Cunha e a mesma teve ajuda  de muitos 

munícipes através de um pedágio organizado para custear as despesas da Feira. Os Vereadores JÂNIO 

e MÁRCIO solicitaram o envio de PEDIDO DE INFORMAÇÕES ao Poder Executivo: Os 

Vereadores firmatários tomaram conhecimento, através de denúncia de munícipe, que o Município de 

Ivoti, executou serviços de máquinas pesadas na propriedade privada de um munícipe, localizada na 

localidade de Nova Vila, cujos serviços consistiam em fechamento de um açude, sem o devido 

licenciamento ambiental, justificando os serviços a título de incentivo ao produtor rural. Considerando 

que se trata de denúncia grave com fotos, e considerando que o legislativo deve fiscalizar as ações do  
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Poder Executivo, as quais devem estar dentro dos limites legais, solicita-se o envio do pedido de 

informação ao executivo para que informe no prazo legal o nome do proprietário beneficiário do 

serviço (hora máquina da prefeitura), apresente cópia da planilha de controle da execução do serviço, 

indicando data, total de horas, operador da máquina, quantas horas foram executadas pela prefeitura, 

assinatura do proprietário/beneficiário; ainda solicita que o executivo apresente cópia da licença 

ambiental e ou declaração de isenção para a obra, firmada pela técnica licenciadora da SSMA e 

informe quem foi o servidor municipal que autorizou o serviço.  

GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO GUTH solicitou o envio de ofício para a Autarquia para que 

desloque sua equipe até a Rua Sapiranga verificar a pavimentação, pois o local está intransitável 

devido a abertura da via em virtude da colocação de canos. Jânio pediu um aparte e disse que já havia 

solicitado o serviço para Autarquia que foi até o local, mas ficou pior do que estava. MÁRCIO 

solicitou o envio de ofício ao executivo para que informe o motivo pelo qual o Município perdeu o 

valor de 80 mil reais referente verba proveniente da consulta popular para a agricultura, que é uma 

verba que depende de projetos encaminhados pelo executivo... MÁRCIO comentou sobre a situação 

das escolas de educação infantil e disse que já está ficando doente e falou que se o povo não se 

manifestar e agir não vai mudar. Márcio falou sobre a abertura de um Edital para que a antiga escola 

Aroni Mossmann possa ser ocupada por empresas de fora...  Falou que existem três associações 

constituídas no Município, que tem sede própria e já prestam serviço ao Município a 15 anos, e 

gastaram o que tinham e não tinham para transformar em associação e agora o Município abre um 

Edital para empresas de fora se instalarem aqui, sem ter prédio e sem estrutura nenhuma... Márcio 

disse que não dá para entender... Parece que a pessoa não tem nada na cabeça pra fazer uma coisa 

dessas.. O Vereador falou de cento e vinte vagas que seriam zeradas pelas associações... Disse que o 

Município está deixando de arrecadar com isso... Pois as associações estão criadas e as vagas poderiam 

ser ocupadas... O Vereador disse que o Prefeito não faz porque não quer, por picuinha, por ser 

cabeçudo em virtude coisas que foram faladas e talvez não deveriam ter dito. Márcio falou da falta de 

respeito com as escolas do Município que geram renda... O Vereador disse que se continuar assim 

essas creches poderão fechar e que geram renda para o Município há muitos anos e empregos. Márcio 

disse que acha que o Prefeito está contra as crianças do Município... Márcio falou que foi ao gabinete 

do Prefeito questionar a demora para ocupar as vagas... Onde disse que o Prefeito só quer ganhar 

tempo e passar o ano enrolando as famílias e vai chegar fim do ano e as crianças estão sem creche... 

Márcio falou da abertura de Edital para dar em cessão de uso a antiga escola Aroni... E isso pode se 

estender até o final do ano... JÂNIO pediu um aparte e disse que referente a cessão de uso precisa vir 

projeto para a Câmara para ser aprovado... Jânio também falou sobre a questão do barulho no local. 

RAFAELLA pediu ao Vereador Leonir para se incluir junto no ofício para a Bruna Land, inclusive 

participou do pedágio para arrecadação do valor para a viagem. RAFAELLA também comentou sobre 

o documento apresentado pela comissão de justiça, e disse que o episódio que aconteceu no ano de 

2015 não tem nada a ver com sua conduta parlamentar, e o mesmo será plenamente esclarecido e que 

ela é a principal interessada nisso e disse que não tem respaldo jurídico para o pedido que fizeram. 

Rafaella agradeceu o apoio que vem recebendo da comunidade, das pessoas que sabem do seu trabalho 

e dedicação como funcionária pública nesses dez anos de Prefeitura e também aos colegas que já se 

dispuseram para testemunhar tudo o que passou em 2015. JÂNIO falou sobre a fala do Vereador  
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Márcio com relação às creches, e disse que acha que a cessão de uso não será gratuita, e disse que no 

Edital deve constar o valor que será repassado ao Município. Jânio falou sobre a resposta que veio 

referente seu questionamento sobre o pagamento de IPTU na Rua Estados Unidos, porém acha que 

como o loteamento está irregular deveria ser regularizada a situação, e dar uma atenção aos moradores 

do local, como fazer a pavimentação. Jânio também comentou sobre um ofício que encaminhou ao 

executivo para que informe sobre o corte de custos com as oficinas que estavam sendo ministradas na 

escola Ildo do qual aguarda resposta e disse que foi até a escola se informar sobre o custo com as 

oficinas, e foi lhe passado que o valor é 4.600 por mês, num total de 36.800 (oito meses). JÂNIO falou 

que a EMEF Ildo Meneghetti recebeu Certificado de Menção Honrosa em virtude de destaque em 

processo seletivo de 2019. Jânio citou o certificado pois foi mencionado que o corte com o custo das 

oficinas foi feito por causa que os alunos estavam mal na escola, e disse, que se aluno não tiver notas 

boas não pode continuar nas oficinas. JÂNIO disse que o CPM irá arcar com o valor de 24 mil e os 

alunos com 3 mil. Márcio pediu um aparte e disse que parece que as crianças de Ivoti não tem muito 

valor para administração e citou a Feira da Rosca e Mel, onde poderiam usar grupos do Município para 

se apresentar...JÂNIO solicitou que o executivo encaminhe cópia de todos os empenhos com valores 

pagos ao Instituto de Educação Ivoti, referente 2018 e 2019, tudo o que foi gasto com a instituição até 

aqui. EDEMAR reforçou a fala do Vereador Jânio sobre a Rua Estados Unidos, pois foi cobrado pelos 

moradores sobre a iluminação pública e calçamento no local. E falou também sobre um fato que 

aconteceu na terça feira a noite, onde sua esposa quebrou o dedo do pé e foram ao Pronto Atendimento 

Mais Vida, eram quase 21 horas, mas foram atendidos e foi solicitado um raio X e foram ao hospital, 

onde que fizeram todo o procedimento e o exame, e ficaram na sala de espera aguardando para serem 

atendidos e no dia tinha várias pessoas esperando por atendimento, citou uma moça do Super Ivoti com 

o pulso quebrado e já era em torno de 23h 30min da noite, quando entra uma mãe com uma criança 

praticamente desfalecida (engasgada) e graças a Deus as enfermeiras foram rápidas no atendimento... 

Edemar falou que tem somente um médico plantonista, mas o que estava naquele dia foi muito 

valoroso, pois abandonou tudo o que estava fazendo para socorrer a criança e em dois minutos a 

criança estava chorando... O Vereador disse que foi uma comoção geral frente a situação, até a mãe da 

criança desmaiou... EDEMAR falou que deveria ter mais um profissional no local, pois nesse dia 

estava bem tumultuado... Mas mesmo com tudo isso, os atendimentos foram feitos, pessoas foram 

encaminhadas ao HPS e a criança foi salva pela dedicação dos profissionais. LEONIR SCHULER 

solicitou o envio de ofício ao executivo para que encaminhe cópia do Edital referente ao Centro 

Esportivo Municipal, pois existe a reclamação de várias pessoas sobre a precariedade do salão de 

festas. Jânio pediu um aparte e disse que realmente tem muita reclamação referente ao local, está tudo 

abandonado e inclusive o forro do salão de festas caiu, e falou que deveria ser investigado o que houve. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA - DISTRIBUIÇÃO  

Do Poder Legislativo: 

Projeto de Lei nº 32/2019 – Determina o bloqueio de trecho de via pública, para integração familiar e 

sociedade aos domingos, com prática de lazer, esporte e cultura, e dá outras providências.  

2ª PAUTA DISCUSSÃO 
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Projeto de Lei nº 30/2019 – Autoriza a Autarquia Água de Ivoti a ceder temporariamente 

equipamento gerador de energia elétrica ao Município de Ivoti. O Vereador Edemar falou que é 

favorável ao projeto. 

PAUTA – VOTAÇÃO 

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. As comissões apresentaram 

seus pareceres. O Projeto foi aprovado por unanimidade. 

O Projeto de Lei nº 29/2019 – Altera art. 47 da Lei Municipal nº 2273/2019. Foi retirado pelo 

propositor Jânio Simião Droval, e será encaminhado Projeto de Indicação na próxima semana ao 

Executivo. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO GUTH disse que já foi solicitado pelo Vereador Jânio a 

cópia do processo 1316, e disse que tem várias fotos onde aparecem o caminhão e a máquina do 

Município, onde irão aguardar a resposta. Márcio disse que tem BO de um determinado morador que 

disse que não autorizou a entrada dos veículos. Márcio disse que em APP não se mexe... Márcio falou 

sobre a resposta que recebeu sobre o ofício nº 31 referente a instalação da Associação, que desistiu... O 

Vereador disse que desde o começo foi tudo irregular... Falou também da resposta sobre o que tem em 

caixa na Prefeitura, que segundo o ofício resposta não tem nada em caixa e disse que não faça 

politicagem e colocar no jornal...Falou da resposta que veio sobre o preenchimento das fichas médicas 

e disse que o ofício foi mal interpretado... E pediu que o ofício fosse reencaminhado para respondam se 

a ficha da criança que está doente, onde ela é preenchida. Márcio também pediu para reencaminhar o 

ofício convidando a secretária da educação, porém como a mesma está em licença maternidade que 

designem outra pessoa responsável para falar sobre as creches... Márcio falou sobre não ter uma luz no 

final do túnel... de que no próximo ano é eleição e irão fazer promessa de campanha prometendo 

creche para idoso e criança e que o Plano Diretor será o melhor, como fizeram na última campanha... 

Márcio acha que o Prefeito está mal assessorado, e deu muita liberdade para pessoas tomarem decisões 

e ele se prejudica... JÂNIO falou que há duas semanas comentou sobre o fechamento de um túmulo no 

cemitério municipal que estava aberto e sábado foi até o local verificar, e foi colocada uma lona que já 

caiu para dentro, e solicitou o envio de ofício para a vigilância sanitária para que vão até o local e 

verificam a situação sobre um túmulo aberto. Outra coisa que o Vereador comentou foi sobre as 

pessoas que faltam às consultas. O Vereador Márcio pediu um aparte e disse que principalmente as 

faltas para traumato, que é uma área precária. Rafaella falou que psiquiatria também... Edemar disse 

que o povo não se ajuda e que cada um tem o que merece... A Presidente pediu que fosse sugerido em 

nome da câmara que a secretaria da saúde confirme as consultas pela whatsapp e citou o exemplo do 

seu neto que teve consulta em Porto Alegre e lhe mandaram mensagem lembrando-o dois dias antes e 

inclusive na mensagem consta que se não puder ir a consulta que avise... O Vereador Edemar citou um 

exemplo dizendo que marca a consulta para segunda, daí dois dias antes seria avisado, é isso a sugestão 

da Marli? Marli disse que muitos marcam a consulta por medo de não conseguir e depois não vão, é 

uma falta de responsabilidade. A Presidente lembrou a todos sobre a audiência publica do plano diretor 

no dia de amanhã, as 19h na Câmara, dia 13 de maio, na próxima segunda feira as 14h acontecerá uma 

reunião sobre saneamento aqui na Câmara e também inicia 13ª Feira da Nata, Rosca e Mel no dia  
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17/05. E também no dia 26 de maio que acontecerá na Brigada Militar, assembleia geral do consepro, e 

inclusive perguntou aos demais Vereadores se concordam em destinar 100 mil ao Consepro para 

aquisição de veículo para brigada (que ficará no Município) e na segurança pública... Fazendo um 

ofício ao executivo de que esse valor seja destinado ao Consepro, todos concordaram. Alexandre disse 

que na sexta feira conversou com o Vasco, que lhe disse que com o valor iria comprar um carro, que 

fica no Consepro para uso da Brigada. Edemar disse que sentiu falta da Lei da Rafaella na Caixa 

Econômica, onde disse que foi lá e fez um repasse e todo mundo vê. Rafaella pediu que fosse 

encaminhado ofício ao executivo para que façam a fiscalização. A Presidente leu um pensamento: Não 

importa o seu nível de educação, talento, riqueza ou popularidade, a maneira como você trata o outro, 

diz tudo sobre você, texto de Eder Ademir Schitz. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou 

a presente sessão convocando a todos para a próxima a ser realizada no dia 13 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 


