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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.771 13ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 20 DE MAIO DE 2019  

 

Aos vinte 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 de nº 1770 do dia 13 de maio, que teve seu conteúdo aprovado. 

CORRESPONDÊNCIAS –  Ofício SMS nº 014/2019 em resposta ao ofício nº 113/2019 que solicita 

esclarecimentos sobre a marcação de consultas para médico pediatra nos bairros e demais unidades 

básicas de saúde, informa que as agendas são abertas na segunda feira e as marcações são presenciais 

ou por telefone e referente ao questionamento de pessoas favorecidas e passadas na frente de outras 

não é de conhecimento da secretária. Of. Autarquia nº 18/2019 em resposta aos ofícios nº 147 e 

102/2019, informa que a repavimentação da Rua Sapiranga será feita, e que a estação está em 

funcionamento, também encaminha o processo de licenciamento ambiental do loteamento solicitado. 

Of. Gab. nº 128/2019 que encaminha Projeto de Lei nº 31/2019. Of. Gab. nº 150/2019 em resposta ao 

ofício nº 168/2019 do Vereador Márcio, informa que a disponibilização de internet nas escolas de 

educação infantil é custeada pelos CPAs e nesse sentido, é importante mencionar que os Círculos de 

Pais e Amigos das Escolas de Educação Infantil tem por finalidade proporcionar a participação da 

família na escola, e da escola na comunidade; assim entendem que a utilização da internet para o 

registro do ponto dos trabalhadores em educação que atuam nas escolas em nada atrapalha ou prejudica 

a rotina escolar. Of. Gab. nº 156/2019 em resposta ao ofício nº 155/2019 sobre questionamentos sobre 

execução de serviços de máquinas pesadas na propriedade privada de um munícipe na localidade de 

Nova Vila, informa que o nome do proprietário é Jakson André Fey, em anexo cópia da planilha de 

controle de execução do serviço, horas executadas, protocolo de solicitação do serviço, cópia da 

licença ambiental. Marli comentou referente ofício que chegou da secretaria da saúde referente 

consultas, e disse que foi atrás também e pediu informações sobre o assunto e disse que ficou bem 

triste, pois foi-lhe informado que algum dos Vereadores marcou duas ou três vezes consulta com 

pediatra em postos diferentes e não compareceu, sendo que sempre é pedido para ninguém faltar nas 

consultas, e se um dos Vereadores fez isso, é muito chato. A Presidente comentou que novamente tem 

problema na transmissão do vídeo, e disse que se não funcionar, estará rompendo com o contrato, pois 

ultimamente sempre está dando problema 

 PROPOSIÇÕES: A presidente perguntou aos demais Vereadores se todos concordavam em 

encaminhar uma Moção de Pesar ao Vereador Cristiano Coller de Novo Hamburgo pela perda do seu 

filho. A Moção foi lida e aprovada. A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: 

Ofício parabenizando a Diretoria do Rotary Club Ivoti, em especial seu presidente, senhor Valério 

Weirich, pelos 39 anos em que a entidade presta serviços a comunidade ivotiense; Ofício 

parabenizando a Diretora Gisele Berner e toda a equipe de profissionais pelo 1º ano de 

municipalização da Escola Municipal 19 de Outubro. Ofício parabenizando a Professora Liana  
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Machado e os alunos do 9º ano da Escola Concórdia pelo desenvolvimento do Projeto Arte Neon. 
Ofício parabenizando o Poder Executivo, Departamento de Cultura e Turismo e demais organizadores 

da 13ª Feira do Mel, Rosca e Nata, pela belíssima abertura do evento no dia 18 de maio, do qual a 

Vereadora teve oportunidade em participar, e também pelas lindas apresentações feitas nos dias 18 e 19 

de maio: almoço CTG Estância do Cotiporã, danças japonesas, Orquestra Caxias Ensemble, PLUG, 

Charles Maciel, Grupo de danças Mover de Presidente Lucena, Acústico Meneghallas, Espaço de 

Danças, Gabriel Schuck e Luis Antonio Machado. O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita o 

seguinte: Ofício ao executivo para que informe sobre os critérios utilizados para a vacinação contra 

gripe nas escolas de educação infantil, pois somente os professores e auxiliares de professor recebem a 

vacinação. Melhorias na iluminação pública e uma atenção especial para com as faixas de segurança 

que não tem nenhuma iluminação. Ofício para a Escola Mathias Schutz para que informe a justificativa 

da falta de professor de biologia, pois vários pais de alunos reclamaram, e qual a previsão para 

normalizar a situação. Os Vereadores JÂNIO e MÁRCIO solicitam envio de ofício para o Corpo de 

Bombeiros Misto de Ivoti, para que informem se já foi feita a vistoria na nova escola Aroni Mossmann. 
Foi lido também um ofício encaminhado pelo Prefeito e Vereador Jânio ao Deputado Federal Afonso 

Motta solicitando Emenda Parlamentar para o Município de Ivoti. Os Vereadores JÂNIO SIMIÃO 

DROVAL e MÁRCIO GUTH, solicitam encaminhamento de PEDIDO DE INFORMAÇÕES ao 

Executivo: Considerando a resposta que chegou através do ofício Gab. nº 144/2019 onde consta que a 

SEMEC oferece diversas oficinas culturais e esportivas no PLUG, Programa Lazer Unindo Gerações, 

solicitam o seguinte: - Que o Poder Executivo informe se além do PLUG, mantém mais algum projeto 

em Ivoti? - Qual a ajuda de custo, custeio de despesas ou compra de vagas? - Se sim, onde ocorrem, 

quais são e qual investimento anual? - De onde saem esses recursos? 

GRANDE EXPEDIENTE: RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA solicitou o envio de ofício ao 

Executivo, parabenizando toda a equipe que se mobilizou para a realização da 13ª Feira da Rosca, Nata e 

Mel. JÂNIO SIMIÃO DROVAL comentou sobre o ofício que foi lido referente ao açude que foi 

fechado no interior, disse que gostaria de saber do executivo quem autorizou o fechamento e também foi 

cortada uma árvore no local, onde parece que a autorização era para cortar um pé da acácia e foi cortado 

um pé de ipê. Márcio pediu um aparte e disse que conforme consta na resposta, toda a responsabilidade 

está sendo colocada sobre o operador de máquinas e que a Prefeitura apenas autorizou a abertura da rua... 

Márcio acha que a resposta deveria ser encaminhada ao Ministério Público. Jânio disse que antes da 

máquina entrar no local, o executivo ou secretaria de obras deveria ter verificado se o proprietário tinha 

licença ambiental. Referente a resposta que veio da Autarquia sobre o conserto da via da Rua Sapiranga, 

deveria ter garantia, e a empresa que fez o serviço, refazer. Márcio disse que segundo o Adriano, a mesma 

empresa que fez o serviço vai refaze-lo sem custo nenhum. EDEMAR SCHUMANN sugerindo ao 

diretor do departamento do trânsito que os veículos que sobem a terceira pista que entrem pela rua ao lado 

do hospital para evitar congestionamentos no trânsito na Rua do Posto Schell. O Vereador comentou 

sobre a questão do “fecha e abre açude”, de que se não houve dano ambiental, pudessem dar uma força 

aos colonos, talvez ver uma solução. Também parabenizou o executivo pela bela festa. Disse que cobrou 

do vice prefeito a falta de iluminação pública e lhe prometeu que iria resolver e também lhe informou que 

sobre as cobranças das paradas de ônibus, também serão cumpridas. A Presidente pediu que fosse 

encaminhado ofício em nome de todos os Vereadores parabenizando o executivo pela Feira. CLEITON  
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BIRK solicitou envio de oficio para secretaria de obras para que fechem um buraco na Rua 4, bem no 

meio da rua, sobre o qual foi colocado um cavalete, mas está dificultando o trânsito. Cleiton pediu um 

ofício para o departamento de cultura sugerindo um gazebo para abrigar os músicos que tocam durante o 

evento, para não ficarem expostos ao sol e calor, chuva. ALEXANDRE DOS SANTOS pediu 

manutenção na iluminação pública na Rua Três Passos no Bairro Bom Pastor, Avenida Popular, Rua Peru 

no Bairro Cidade Nova, Rua São Carlos no Bairro Concórdia, Rua Marcílio Dias e também na Avenida 

Castro Alves. Ofício para Autarquia para que feche os buracos na Rua Portugal, já foi feito protocolo há 

um ano e nada foi feito. Jânio sugeriu que fosse feita uma Moção de Repúdio referente a falta de 

iluminação pública e encaminhada para a secretaria de obras. Márcio disse que na Rua Jacob Muller ao 

trocarem dois postes foram tiradas as luminárias e não foram recolocadas. Alexandre também parabenizou 

o executivo e todos os envolvidos na organização da Feira, pelo sucesso do primeiro final de semana. O 

Vereador Edemar parabenizou o Vereador Alexandre e Marli por terem representado muito bem a câmara 

na reportagem da RBS... Marli disse que essa economia vem de muitos anos, não é de agora... Alexandre 

parabenizou todos os Vereadores pela economia e leu: dessa vez Ivoti volta à mídia pelo bom exemplo e 

respeito e teve mais de 130 compartilhamentos e mais de 6 mil visualizações... MÁRCIO GUTH 

solicitou envio de ofício ao executivo para que informe qual a forma de cedência da escola Aroni 

Mossmann e pediu cópia do documento. Márcio disse que na Lei Orgânica no art. 118 consta:  A 

concessão administrativa dos bens municipais de uso especial e dominiais dependerá de Lei e de licitação 

e far-se-á mediante contrato por prazo determinado, sob pena de nulidade do ato. E também art. 124 A 

concessão ou a permissão de serviço público somente será efetivada com autorização da Câmara de 

Vereadores e mediante contrato, precedido de licitação. Jânio pediu aparte para saber do executivo se essa 

cessão de uso vai sair e disse que recebeu reclamação de mãe de criança que já fez sete meses e ainda não 

conseguiu creche. Marli disse que anos atrás foi assinado um TAC com o promotor que a criança ao 

completar seis meses precisa conseguir creche. Jânio sugeriu que essas crianças fossem colocadas nas 

associações até resolver o problema da nova creche... Márcio disse que o prefeito poderia utilizar as vagas 

das creches do Município, nem precisava fazer edital, pois a Lei Federal determina que o prefeito precisa 

dar as vagas, independente de como é feito. Márcio comentou que desde o início sempre falou que o 

Prefeito está querendo ganhar tempo com as creches... Márcio falou do Edital com cinquenta vagas 

imediatas e mais cinquenta, onde saiu hoje o plano de trabalho, porém são associações de fora sem prédio, 

e vão ter dois meses para se adequar, e assim o tempo vai passando... O Vereador justificou sua ausência 

na abertura da Feira, pois esteve ocupado ajudando na promoção de coxa e sobre coxa da escola Jardim 

dos Sonhos, pois faz parte do CPA da escola para arrecadar recursos para a escola, mas esteve na Feira no 

dia de ontem. Márcio comentou sobre a resposta do executivo referente o custeio da internet nas escolas... 

Falou sobre a pintura da escola, onde o CPA entrou com 21 mil... Márcio disse que concorda que os pais 

precisam se empenhar, mesmo sendo sempre os mesmos, mas nunca tem ninguém da administração 

ajudando. Márcio pediu que o executivo informe porque foram retirados os aparelhos de ar condicionado 

da casa mortuária e solicitou a manutenção do muro que está com rachaduras e questionou sobre não ter 

banheiro para deficientes no local, se há alguma previsão para fazer essa mudança, já que existe legislação 

sobre isso. Pediu também cópia do Alvará de funcionamento do prédio. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:  
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Projeto de Lei nº 31/2019 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2372/2008, que dispõe sobre o 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti. O Vereador Jânio solicitou cópia da 

ata onde foi abordado o assunto. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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. A Presidente disse que concorda plenamente 

com o projeto de lei porque fica muito difícil para o dono do imóvel que tem um inquilino que não 

paga as contas e daí são cobradas do proprietário, e sem pagar a dívida não consegue fazer novas 

ligações, e talvez os inquilinos até gostem, pois assim o comprovante sai no nome deles. 

3ª 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. O Vereador 

Satoshi analisou a redação do projeto e perguntou sobre o fechamento onde consta no art. 1º sobre 

fechamento parcial e também sugeriu em alterar o horário das 14h até 18h, num primeiro momento, 

talvez poderia ser estendido, deixar uma alternativa. Satoshi disse que sua sugestão é de possibilidade, 

de flexibilização. Jânio perguntou se será um servidor público que ficará responsável pela sinalização, 

pois gera despesa para Prefeitura. Marli disse que já conversou com o prefeito que lhe informou que 

existem pessoas a disposição para fazer isso, e não trará ônus ao Município. A Comissão de Justiça irá 

apresentar Emenda Retificativa na próxima sessão. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO GUTH mandou recado para o prefeito para que solicite a 

fiscalização da área de propriedade da Prefeitura, localizada na Rua São Leopoldo, atrás do nº 414, 

onde tem um açude e um espaço bem grande para ser utilizado, inclusive teve denúncia de que uma 

pessoa estaria construindo uma casa no local. Que o executivo faça um estudo do local e ver a 

possibilidade de fazer uma área de lazer no local. Solicitou o envio de ofício para a secretária da saúde 

solicitando a resposta ao ofício nº 110/2019 solicitando a retirada de observações da Médica Rafaela 

do prontuário de Nelci Inês Wolf. Márcio disse que uma moradora do Bairro cidade nova ligou 

indignada para a Câmara de Vereadores relatando que foi muito mal atendida por funcionário da 

secretaria de obras, ao ligar solicitando providências para com a iluminação pública na sua rua, que 

está completamente no escuro, Rua Santa Cruz do Sul, e esse funcionário teria dito que não tem 

dinheiro para comprar lâmpadas e que a prioridade é a Feira do Mel, a moradora falou também do 

descaso com o calçamento do local, onde somente uma parte foi feita, sendo que os moradores pagam 

seus impostos. MÁRCIO pediu que fosse encaminhado ofício para o executivo relatando o fato. O 

Vereador também solicitou cópia da vistoria feita no prédio localizado na Rua Albino Cristiano 

Muller, 558. MÁRCIO tambem solicitou cópia do plano de trabalho de todas as associações que 

participaram do último edital para compra de vagas nas escolas de educação infantil e o endereço de 

cada uma. MÁRCIO falou sobre a resposta que chegou referente o açude que foi fechado no interior, 

onde segundo a resposta estão colocando a culpa no servidor público que é novato e inexperiente. Pois 

o executivo informa que ele somente foi autorizado a limpar a rua. Márcio disse que vários imóveis 

estão embargados devido a suspostas vertentes ou APP nos terrenos. Disse que o secretário de 

saneamento sempre tem uma desculpa e nesses casos joga a culpa encima do operador. CLEITON 

BIRK solicitou o envio de ofício para secretaria de obras para que façam uma força tarefa para o  
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recolhimento de galhos e entulhos. Outro ofício para Autarquia solicitando providencias na ligação da 

água para ultimo morador pra cima da sede campestre, que não tem água, faz mais de ano que está 

aguardando. Márcio pediu um aparte e disse que ficou sabendo que está havendo cobrança para o 

recolhimento de galhos, para que o secretário informe qual os critérios para essa cobrança. Cleiton 

falou da Feira do Mel da divulgação dos comércios da cidade e se mostrou feliz pelo sucesso nas 

vendas. Falou que os empresários precisam ser valorizados, pois trazem retorno para o Município. 

JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicitou envio de ofício ao executivo para que verifique a situação na 

Avenida Perimetral, onde o asfalto está cedendo feito com o empréstimo do Badesul. Jânio também 

falou do protocolo feito pelos moradores da Avenida Perimetral esquina com a Porto Alegre 

solicitando pavimentação comunitária. Cleiton disse que o buraco no asfalto está bem grande, pois 

passa seguido por ali. Jânio também parabenizou a comunidade Nossa Senhora de Fátima do Bairro 

Concórdia pelo saboroso almoço servido e pela bela festa no último domingo. A Vereadora Marli 

solicitou que fosse incluída no ofício, assim como o Vereador Alexandre e Rafaella. Jânio também 

solicitou informações sobre a área industrial, a situação de um lote onde foi retirada a terra e colocadas 

pedras, solicitou saber o que aconteceu com esse lote, onde feita inclusive uma sindicância. Jânio 

também agradeceu o Deputado Afonso Motta por ter recebido o Vereador e o Prefeito no dia de hoje 

para fins de encaminhamento de emenda parlamentar. Nada mais havendo a declarar, a Presidente 

encerrou a presente sessão convocando a todos para a próxima a ser realizada no dia 27 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 


