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Aos treze 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 saudou a todos e de imediato colocou para apreciação a 

ata do dia 06 de maio, que teve seu conteúdo aprovado. 

CORRESPONDÊNCIAS – Ofício da APAE de Ivoti encaminhando um relatório com os serviços 

oferecidos à comunidade de Ivoti nas áreas da Assistência Social, Educação, Saúde, consultoria, 

assessoria e formação continuada. Convite da EMEF 19 de Outubro para comemorar o aniversário da 

escola no dia 18 de maio, às 8h30min na própria escola. Convite do Departamento do Desporto para 

Atletismo Escolar Categoria Mirim no dia 15 de maio com inicio às 13h 30min na pista atlética do 

Instituto de Ivoti. Mensagem via site da Câmara do senhor Roberto Daniel Muller comentando sobre o 

evento de trilha de motos realizado no dia 05 de maio, reclamando do atoleiro que ficou na sua rua 

devido ao evento, Rua Theoblado Klein esquina com a Nicolau Dilly. Ofício do CDL apresentando a 

documentação financeira da Promoção Compra Premiada é aqui – 2018 para apreciação e também 

informando que estão trabalhando na edição 2019. Of. Gab. nº 141/2019 em resposta ao ofício nº 

070/2019 do Vereador Jânio sobre o habite-se nas escolas e encaminha relatório do DPU em anexo. 

Of. Gab. nº 142/2019 em resposta ao ofício nº 129/2019 do Vereador Márcio sobre o pagamento da 

internet nas escolas, informa que as escolas de ensino fundamental tem sua internet paga pela 

Prefeitura e as escolas de educação infantil tem a internet paga pelo Círculo de Pais e Mestres. Of. 

Gab. nº 143/2019 em resposta ao ofício nº 109/2019 do Vereador Márcio sobre o transporte para o 

pessoal do skate, bicicross e ceami, informa que para o ceami há transporte para os alunos da rede 

municipal sempre que solicitado pelas escolas e que não há transporte do Plug para a pista de skate e 

bicicross. Of. Gab. nº 144/2019 em resposta ao ofício nº 108/2019 do Vereador Jânio, informa que a 

situação do muro do cemitério está sendo analisada pelos técnicos do Município, que segue em anexo 

tabela do atendimento dos médicos édiatras, que a secretaria de educação atua prioritariamente na 

oferta com qualidade de ensino regular, mesmo assim, reconhecendo que oficinas extracurriculares são 

importantes, a SEMEC oferece diversas oficinas culturais e esportivas no PLUG e que é inviável 

financeiramente para Administração Municipal assumir compromisso financeiro com projetos 

escolares planejados e realizados pelas 14 escolas municipais. Of. Gab. nº 146/2019 em resposta ao 

ofício nº 148/2019 do Vereador Márcio com relação a não utilização da verba oriunda de consulta 

pública em 2017não foi utilizado em virtude da não inscrição  dos cinquenta  interessados. Of. Gab. nº 

145/2019 em resposta ao ofício nº 029/2019 sobre qual motivo foi negadoa ampliação do perímetro 

urbano no Conselho do Plano Diretor, informa que foi negado tendo em vista que o perímetro urbano 

atual encontra-se com vários vazios urbanos.  

PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI HEINLE GEHM parabeniza os campeões feminino e 

masculino de futsal, os atletas que se classificaram no atletismo e também o campeão do campeonato  
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de canastra que ocorreu no último dia 10 de maio. O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita o 

encaminhamento ao Executivo de Projeto de Indicação para alterar artigo no Código de Posturas.  O 

Vereador MÁRCIO GUTH solicita o envio de Projeto de Indicação ao Executivo para regularização 

das placas de propaganda dos comércios. As Vereadoras MARLI HEINLE GEHM e RAFAELLA 

FAGUNDES PEREIRA LIMA solicitam o envio de ofício para a Paróquia São Pedro Apóstolo, 

parabenizando a diretoria e os organizadores pelo excelente chá das mães servido no dia 11 de maio no 

pavilhão da igreja. A Vereadora RAFAELLA solicita o envio de ofício parabenizando a Prefeitura de 

Santa Maria do Herval pela linda abertura da 22ª Kartoffelfest que aconteceu no último dia 10 de maio, 

na qual a Vereadora teve o privilégio em prestigiar, inclusive a convite da Prefeita Mara Stoffel. A 

Vereadora parabeniza também a Prefeitura de Dois Irmãos pela belíssima abertura da Fest Feira, da 

qual pode participar. 

GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO GUTH começou falando sobre seu Projeto de Indicação para 

regularização das placas do comércio, e disse que já havia encaminhado pedido semelhante, mas na 

resposta que chegou é de que deveria ser feito um Projeto de Lei de iniciativa do Poder Legislativo, 

mas o mesmo não pode partir do Legislativo e por isso está reencaminhando seu pedido. Márcio falou 

também sobre o debate referente às alterações no Plano Diretor e acha que Conselho do Plano Diretor 

deveria ser formado por pessoas dos bairros, do comércio, envolvendo mais as pessoas... Cada 

alteração que vai ser feita, precisa antes ser discutida pelos membros do conselho conforme a fala do 

secretário Renato, mas Márcio acha que esse método não funciona se a sugestão de alteração partir da 

população, a menos que seja de interesse do Poder Executivo... O Vereador disse que o conselho é 

formado oitenta por cento por servidores da Prefeitura e isso inibe os mesmos de ter voz ativa para 

votar pelas mudanças, pois muitas vezes o conteúdo vem pronto e precisam acatar... Márcio citou 

nomes de servidores da Prefeitura que fazem parte do conselho.... A presidente pediu um aparte e disse 

que existe uma Lei referente à composição do Conselho que prevê o número de participantes por parte 

da administração. Márcio também falou sobre a resposta que recebeu do executivo referente a não 

utilização da verba oriunda da consulta popular para ser investida na agricultura e que não foi utilizada, 

onde o executivo informa que o número de inscritos foi inferior a duzentas pessoas, justamente por ser 

muita papelada a ser preenchida... O Vereador disse que não é culpa da administração, pois tem 

pessoas competentes na pasta, mas é pela burocracia para conseguir a verba... JÂNIO SIMIÃO 

DROVAL falou um pouco sobre a reunião da Autarquia da Água que aconteceu hoje nas dependências 

da Casa Legislativa, com a presença do Promotor Charles, representante do Tribunal de Contas, e disse 

que tomou nota de alguns apontamentos que foram discutidos, como o valor do custo da energia 

elétrica da Autarquia que é de dois milhões, oitenta e oito mil com oitenta três reais ao ano e foi feito 

um comparativo com a cidade de Vera Cruz que gasta o valor de 916.508,00 para uma população de 

6.400 e Ivoti com 22.500... Jânio falou da sugestão feita pelo Vereador Cleiton para colocar placas de 

energia solar para economizar... Jânio disse que segundo os dados apresentados pelo Diretor Adriano, a 

Autarquia perde em torno de 51 por cento de água... Marli disse que Ivoti estava com 57% de perda de 

água, já conseguiram reduzir... O Vereador Jânio falou sobre a resposta que veio do executivo referente 

ao habite-se das escolas, onde foi apresentado que a escola Aroni Mossmann não possui habite-se, e 

disse que não entende como o local foi liberado para utilização e citou o exemplo dos comércios que 

não podem abrir quando não tem habite-se... O Vereador disse que antes de liberar o espaço da escola  
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deveria regularizar o habite-se, e disse que não sabe a quantidade de alunos que frequentam o local, e 

isso é preocupante... CLEITON BIRK solicitou o envio de ofício ao executivo e para RGE para que 

verifiquem a situação de um poste localizado na Rua Felipe Exner nº 28, código do cliente 

3091241124, o qual está completamente podre. Outro ofício ao executivo aos cuidados da secretaria de 

obras para que faça uma força tarefa na iluminação pública nas seguintes ruas: Rua da República 

esquina com Jacob Muller, Rua Jacob Muller nº 210 e nº 305, Rua São Leopoldo, subida para a 

localidade de Picada 48 Alta, Rua Castro Alves, nº 2600 e esquina com Bertoldo Enzweiler, Rua Boa 

Vista, 90 no Bairro Jardim Buhler, protocolo 2030/2019, Avenida Popular entre as ruas Crissiumal e 

Travessão, Rua Estância Velha, Novo Hamburgo. Márcio pediu um aparte e disse que a equipe da 

RGE está trocando os postes, porém as luminárias que estão presas a esses postes muitas vezes são 

jogados na valeta e quebram, seria o caso da secretaria de obras retirar no local. Cleiton falou que isso 

é algo que cabe a secretaria de obras entrar em contato com a gerente da RGE para que oriente sua 

equipe... LEONIR SCHULER para que seja feita a limpeza na ciclovia, onde a grama cresceu por 

cima da calçada e também fazer sinalização no local para pedestre e ciclovia. O Vereador Jânio pediu 

um aparte e disse que quando foi cortada a grama no local os servidores da secretaria de obras não 

colocaram proteção, e os motoristas que passavam pelo local se queixaram das britas que voavam na 

lateral do carro, e pediu que o Vereador Leonir incluísse esse pedido junto ao seu. A Vereadora 

Rafaella também disse que já recebeu reclamações nesse sentido, da falta de proteção na hora de cortar 

a grama, pois não são utilizadas telas de segurança, inclusive a Vereadora conversou com o Prefeito 

sobre o assunto e esse lhe informou que o serviço era terceirizado, e seria o caso de incluir isso na 

próxima licitação. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: Do Poder Legislativo: 

Projeto de Lei nº 33/2019 – Determina a transferência da titularidade das contas de água, demais ônus 

e responsabilidades para o nome do locatário do imóvel. 

2ª PAUTA - DISCUSSÃO 

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. Sem 

discussão. 

3ª PAUTA DISCUSSÃO 

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 Jânio disse que ele e o 

Vereador Márcio conversaram sobre o projeto e levantaram a questão de acontecer algum sinistro na 

Autarquia e precise desse gerador e o mesmo está no Núcleo de Casas Enxaimel, aí dá aquele 

transtorno, mas tomara que não aconteça. O Vereador Satoshi acha que o projeto traz economia ao 

Município, pois não precisa arcar com gasto de aluguel de gerador, e sugeriu para a Presidente que 

colocasse o projeto em votação já que a Feira do Mel está na porta. O Vereador Márcio disse que o 

projeto poderia ter vindo antes, já que a Feira já vem sendo realizada por vários anos, mas que é a favor 

do projeto, e disse que deveria ter um papel ou documento atestando que o gerador está em condições 

de uso, pois se der qualquer problema, quem irá pagar e quando devolver fazer a mesma coisa. A  
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,Presidente perguntou aos Vereadores se esse projeto pode ser colocado na pauta de votação, todos 

concordaram. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO GUTH comentou a resposta que recebeu da SEMEC 

respondendo se a internet das escolas é paga pelo Município ou pelas escolas, e a resposta que veio 

informa que as escolas de educação infantil tem a internet paga pelo CPM e as escolas de ensino 

fundamental pelo Município. Márcio disse que não concorda que o CPM pague a internet, pois a 

Prefeitura usa a internet na escola para o registro do ponto, e pediu que o executivo encaminhe o 

acordo que foi feito com as escolas para que as mesmas paguem sua internet. Márcio falou também 

com relação ao valor que é repassado pelo executivo para as escolas de educação infantil, que é de 

900,00 para gastos com papel toalha, papel higiênico, produtos de limpeza, pois está difícil de 

administrar o mesmo e disse que a escola Jardim dos Sonhos tem 180 crianças, mais professores e 

pessoas que trabalham no local, dá em torno de 200 pessoas. CLEITON BIRK falou sobre como as 

pessoas distorcem as coisas e disse que recebeu reportagem dos EUA sobre armamento, Chicago com 

2 milhões e 500 mil habitantes, renda média familiar de 38.600,00 e Houston com 2 mil e duzentos 

habitantes e renda familiar 37.000,00, negros 38%, hispânicos 29%, asiáticos 5%, brancos 28% em 

Chicago e 24%, hispânicos 44%, asiáticos 6%, brancos 26% em Houston. Porte de armas na rua em 

Chicago não tem e Houston tem. Lojas de armas em Chicago nenhuma e em Houston são 1684 lojas. 

Mortes por armas de fogo dados em 2012, 1806 em Chicago e 207 em Houston, onde é liberado o 

porte de armas. Cleiton disse que relatou isso porque tem muitas pessoas que condenam o porte legal 

de armas, conforme o Governo de Bolsonaro.., Falou também sobre a temperatura nos locais citados, e 

a conclusão foi de que o frio faz com que as pessoas se matem. CLEITON também disse que tem 

pessoas lhe cobrando sobre sua posição referente o caso da Vereadora Rafaella e citou o abaixo 

assinado que foi feito na Casa e falou que gostaria de deixar esclarecido que o caso que aconteceu com 

a Vereadora em 2015 e aconteceu no executivo e cabe a este investigar e tem esferas maior que vão 

decidir sobre isso. O Vereador Jânio e Leonir se manifestaram referente a fala do Vereador com 

relação a Vereadora Rafaella e a Presidente sugeriu que fosse encaminhada correspondência ao 

Promotor para que esclareça o que de fato está acontecendo, uma vez que a população está cobrando 

dos Vereadores. O Vereador Márcio acha que não deveria ser encaminhado ofício via Câmara para não 

induzir o Promotor... A Vereadora Rafaella se manifestou e disse que a Câmara não tem poder sobre 

isso, disse que está a disposição e até o momento não foi notificada e irá esclarecer todos os fatos, de 

algo que aconteceu em 2015. E disse, que o colega Vereador Márcio é testemunha das coisas que 

aconteceram em 2015 com a sua pessoa na Prefeitura, e disse que isso virá à tona, tudo o que 

aconteceu como funcionária pública e o que aconteceu com ela em 2015. Rafaella disse que não sabe o 

que o médico quis dizer, mas que ele mesmo disse que entregou o atestado na sua mão e que foi ao 

atendimento e estão dizendo que o atestado é falso... JÂNIO SIMIÃO DROVAL falou sobre 

economia no Município, e se referiu ao aluguel da Autarquia Água, que saíram de onde estavam, numa 

sala em frente ao Jornal Diário, momento em que tiraram fotos do caminhão de mudança, 

descarregando as coisas a fim de gerar economia levaram a Autarquia num espaço dentro da Prefeitura, 

ao lado da farmácia básica e um ano depois a economia caiu por água abaixo, e já pagam aluguel 

novamente. E citou novamente a questão das oficinas na escola Ildo, onde o Município não tem 

recurso para mantê-las. E sugeriu que a Autarquia fosse instalada dentro da secretaria de obras para  
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economizar, pois criticaram a administração anterior pelo gasto com aluguel... Márcio citou o prédio 

onde fica a SEMEC, onde também tem espaço. RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA 

solicitou o envio de ofício de agradecimento pelo carinho recebido pelo seu conterrâneo, Deputado 

Federal Afonso Motta, amigo pessoal do seu pai, pois esteve com ele durante a abertura da Festa da 

batata, momento em que lhe pediu um carinho especial por Ivoti e tentar destinar uma Emenda 

Parlamentar para o Município, quando ele disse que não sabia que Rafaella era Vereadora, mas que a 

partir de agora iria ter um carinho especial por Ivoti. Nada mais havendo a declarar, a Presidente 

encerrou a presente sessão convocando a todos para a próxima a ser realizada no dia 20 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 


