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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.777 13ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 01 DE JULHO DE 2019  

 

Ao primeiro dia do mês de julho 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 1776 do dia 24 de junho, que teve seu conteúdo aprovado. 

CORRESPONDÊNCIA – Of.DT nº 019/2019 em resposta ao ofício nº 219/2019 solicitando parecer 

referente PL 32/2019, informa que em reunião com o Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e 

Mobilidade realizado no dia 25 de junho, foi concordado unanimemente com o bloqueio da Rua São 

Leopoldo entre a Av. Presidente Lucena e o limite do terreno da praça com a casa vizinha, não 

atrapalhando o fluxo dos moradores e com relação ao horário sugeriu dois horários distintos para 

bloqueio, 18h no inverno e 20h no verão. Of. Gab. nº 196/2019 em resposta ao ofício 195/2019 

encaminha em anexo lista da fila de espera de vagas na educação infantil. Convite para Festa Junina da 

EMEI Bom Pastor no dia 06/07 a partir das 14h30min. Convite para a Festa Julina da Escola 

Concórdia que acontecerá no dia 05/07 das 18h às 21h na Sociedade Harmonia. Convite da Comissão 

de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do RS para 

Audiência pública que debaterá o Financiamento da Educação no dia 1º de Julho, às 14h. Convite para 

Festa da Comunidade Santa Ana do Bairro Panorâmico, que acontecerá no dia 07/07 com almoço. 

Carta Convite para visitação da 5ª Edição da Multifeira  da EMEI Ildo Meneghetti nos dias 01 e 02 de 

julho. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM: Ofício ao Poder Executivo para que informe a 

procedência do valor de 400 mil destinados para a restauração da Casa Holler. Que o Executivo 

informe se a Sociedade Concórdia foi doada para o Município; Ofícios parabenizando: As Escolas do 

Campo (Nelda, Nicolau, Olavo), Escola Jardim Panorâmico, vem brincar e 25 de Julho pelas lindas 

Festas Juninas realizadas no dia 28/06 e 30/06, momentos de descontração e união entre comunidade e 

famílias dos alunos. Adetur pela confraternização em prol dos 15 anos de existência, realizada  no dia 

24/06; - Instituto de Educação Ivoti, parabenizando a Direção, coordenadores do trabalho, professores 

e alunos pela realização da VII Mostra de Iniciação Científica com apresentação e exposição de vários 

trabalhos interessantes; JÂNIO SIMIÃO DROVAL: Ofício ao Executivo para que encaminhe relação 

dos imóveis alugados pelo Município com o valor mensal, informando o endereço. Ofício para 

Autarquia, para que informe sobre a dívida existente com a Sociedade Harmonia referente contas de 

água, se a mesma foi paga e se foi adotado algum procedimento para resolver a situação, e qual o valor 

total da dívida. Em nome do Grupo de Danças volkstanzgruppe Berghanschneiss Sênior, solicita envio 

de ofício ao Executivo para ver a possibilidade em disponibilizar uma ambulância  e uma enfermeira 

para o dia 06/07, durante o I Encontro de Grupos de Dança, que acontecerá na Comunidade São João 

Batista em Picada Feijão, onde acontecerá a apresentação de vários grupos de dança da terceira idade. 

ALEXANDRE DOS SANTOS: Ofício parabenizando a equipe Goela Sêca pela conquista no  
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Campeonato da 2ª Divisão de Futsal, ficando em 1º Lugar. MÁRCIO GUTH: PEDIDO DE 

INFORMAÇÕES PL 38/2019 - Qual o custo da supressão e reposição florestal? E também o manejo e 

monitoramento de quatro anos? - Qual os valores para a retirada das árvores e transporte das mesmas e 

onde serão depositadas? - Cópia do laudo de inventário vegetal de cada árvore. EDEMAR 

SCHUMANN solicitou ofício ao Executivo para trocar lâmpadas de iluminação pública na Rua G no 

Jardim Panorâmico. Ofício ao Departamento do Trânsito para fazer um estudo na Rua Reinaldo 

Enzweiler e ver a possibilidade de fazer mão única entre o trecho do Mercado Dalabrida e a Escola 

Ildo. ALEXANDRE DOS SANTOS solicitou a troca de lâmpadas de iluminação pública na Rua 

Santa Rita, São Carlos e na Rua do Grotão. 

GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO GUTH solicitou o envio de ofício ao executivo para que 

verifique a possibilidade em elaborar um Projeto para cessão de uso da pista bicicross para a equipe 

que está usando o local para treinos, pois atualmente já estão fazendo a manutenção do local e seria 

justo passar o local para essa equipe e para que possam colocar propaganda e manter o local sempre 

limpo e em perfeitas condições e com isso o Município não teria mais gastos com a pista. O Vereador 

Jânio pediu permissão para se incluir junto no pedido. Edemar disse que concorda com a ideia, mas 

que conhecendo o promotor, acha que o pedido é inviável, pois é uma área pública e não pode ser 

cedida para terceiros sem licitação. Márcio disse que seria o caso de aplicar a Lei 13049, a qual 

também foi discutida com o promotor referente as creches do Município, precisa analisar. Ofício para 

secretaria de obras efetue a troca de lâmpadas na Rua Getúlio Vargas, 295 e também em frente ao 

portão da Escola Jardim Panorâmico, na Rua D. Marli pediu um aparte e disse que referente a 

iluminação pública, metade do Município está às escuras, e as pessoas reclamam, e todos os 

Vereadores já pediram providências. E, disse que foi atrás e foi informada de que o caminhão da 

prefeitura não está de acordo com as normas de segurança e por isso não pode ser utilizado, e o 

Prefeito já fez orçamentos para adaptar o mesmo para voltar a circular, e além disso, está sendo 

contratada uma empresa terceirizada para agilizar o serviço, pois a cidade precisa de iluminação em 

prol da segurança. Jânio comentou sobre um atropelamento que aconteceu na Regis Bittencourt por 

falta de iluminação no local, um senhor estava caminhando e o motorista não viu e o atropelou. Jânio 

lamentou que só agora foi constatada a falta de segurança do caminhão, nenhuma outra administração 

viu isso. Rafaella disse que com relação ao caso que aconteceu, seria importante encaminhar um ofício 

para que seja verificada a possibilidade de colocar mais iluminação nas faixas de segurança, isso falta 

em vários locais e já aconteceram vários atropelamentos nas faixas de segurança justamente pela falta 

de iluminação. MÁRCIO também solicitou o envio de ofício ao executivo para que informe sobre o 

acidente envolvendo o veículo do meio ambiente de placa IXX-5187, e que encaminhe cópia do laudo 

da brigada, local do acidente, cópia da apólice de seguro, com todos os dados referente ao veículo, 

franquia e a cobertura, e também que informe quem foi o motorista. Márcio também solicitou envio de 

ofício para o secretário de administração para lhe informar que o Vereador está com a cópia dos 

contracheques em mãos, onde comprova o recebimento de diárias, para que se o mesmo quiser 

consultar, o Vereador estará encaminhando cópia. Márcio comentou sobre o Alcido não concordar com 

o pagamento dizendo que era ilegal, mas na época era Vereador e poderia ter questionado a questão. 

Márcio comentou sobre uma reportagem que foi publicada no Jornal O Diário sobre a gestante que 

peregrinou pela região em busca de atendimento, e lamentou o fato... Uma pessoa que está prestes a  
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dar a luz ter que passar por três hospitais... Um descaso total chega a ser humilhante, disse o Vereador. 

Jânio perguntou se o executivo não tem convênio com o hospital de Estância Velha, pois se tem, pega 

o dinheiro de volta, já que não tem atendimento. Márcio acha que os Municípios que tem convênio 

com o hospital deveriam se juntar e cobrar do mesmo o atendimento. RAFAELLA FAGUNDES 

PEREIRA LIMA solicitou o envio de ofício para Associação dos Moradores do Bairro Cidade Nova 

parabenizando pelo delicioso Café Colonial servido no dia 29 de junho, do qual a Vereadora 

participou. A Vereadora Marli pediu para ser incluída no ofício, Rafaella aceitou. Outro ofício 

parabenizando a Comunidade Católica São Pedro Apóstolo pela novena realizada e também pela linda 

festa do Padroeiro no dia 30 de junho onde a Vereadora se fez presente. JÂNIO SIMIÃO DROVAL 

convidou a todos a participarem no dia 06 de julho da festa junina da Escola Meu Cantinho a partir das 

13h30min no CTG Sentinela da Tradição. Jânio falou sobre Autarquia da Água sobre as contas de água 

com valores altos, onde vários munícipes instalaram redutor de pressão, e esse redutor deu resultado, 

pessoas que antes pagavam em torno de duzentos reais, depois do redutor passaram a pagar cem. Jânio 

falou da importância de tal medida e que o executivo e Autarquia deveriam se unir e colocar mais 

redutores, sugeriu que o executivo fizesse um Decreto ou uma Lei autorizando o munícipe a colocar o 

redutor, pois esses redutores podem ser comprados nas lojas de material de construção. A Vereadora 

Rafaella pediu um aparte e disse que está com projeto pronto, feito com a ajuda da assessora jurídica 

sobre essa questão, mas ainda não protocolou pois esteve conversando com o diretor da Autarquia que 

lhe informou que não tinha dado resultado a medida de instalação de redutor de pressão. Leonir disse 

que também disse que questionou o diretor da Autarquia e lhe disse que poderia instalar. EDEMAR 

SCHUMANN também falou sobre a questão da iluminação pública, onde o caminhão da prefeitura 

precisa de adaptação, a mesma gira em torno de 118 mil reais, ou seja, no tempo em que o Arnaldo era 

prefeito o caminhão servia no tempo em que a Maria era prefeita o caminhão servia e agora não serve 

mais, e a população paga o preço de ficar às escuras. Edemar disse que na Rua G no Jardim 

Panorâmico faz três meses que a lâmpada queimou e o morador que é motorista de caminhão, e levava 

o veículo para casa, teve o step roubado, e agora não pode mais levar o caminhão para casas. Edemar 

também comentou sobre o seu pedido para fazer mão única na Reinaldo Enzweiler, entre o mercado 

Dalabrida e a escola. Disse que sobre a sociedade concórdia, a mesma não foi doada ao Município. E 

sobre a Rua G, disse que finalmente foi colocada uma parada de ônibus no local. CLEITON BIRK 

Solicitou o envio de ofício ao amigo e ex-deputado Fixinha que se fez presente na Festa da 

Comunidade Católica, parabenizando o mesmo por ter assumido a presidência da Companhia Estadual 

de Silos e Armazéns – CESA. Outro ofício para Autarquia solicitando que informe o número de 

consertos realizados na Rua Peru, 563. Cleiton também falou sobre o atropelamento que aconteceu o 

qual não foi devido a falta de iluminação pública e sim por imprudência do motorista que estava em 

alta velocidade e falando ao celular. E, disse que não se pode sempre culpar o prefeito por tudo que 

acontece e citou o caso do caminhão de luz, onde um funcionário fez concurso para 40h/semanais e 

protocolou um documento exigindo as adequações no caminhão... Falou sobre parada de ônibus em 

frente a escola Ildo, que tantas gestões já passaram e ninguém fez nada a respeito...Lembrou que o 

Prefeito quando assumiu pegou o Município endividado. Cleiton pediu para que seu nome fosse 

incluído no ofício da Vereadora Rafaella para a comunidade católica. 

PAUTA DO DIA 
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2ª PAUTA – DISCUSSÃO:  

Projeto de Lei nº 39/2019 – Inclui item “4” no artigo 8º da Lei Municipal nº 2200/2005, que 

reorganiza a estrutura administrativa do Município de Ivoti. Sem discussões. 

Projeto de Lei nº 40/2019 – Altera, inclui e revoga dispositivos na Lei Municipal nº 2923/2014, que 

institui o Plano Diretor Municipal e estabelece as diretrizes e proposições de desenvolvimento no 

Município de Ivoti. Sem discussões. 

Projeto de Lei nº 41/2019 – Inclui e revoga dispositivos na Lei Municipal nº 2924/2014, que dispõe 

sobre o parcelamento do solo urbano e sobre o sistema viário do Município de Ivoti. Sem discussões. 

Projeto de Lei nº 42/2019 – Altera, inclui e revoga dispositivos na Lei Municipal nº 2925/2014, que 

institui o código de obras do Município de Ivoti. Sem discussões. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 37/2019 – Autoriza a Autarquia Água de Ivoti a cooperar com o CONSEPRO/Ivoti, 

visando ação em benefício da segurança pública. Edemar disse que se trata da doação de um 

determinado valor para o CONSEPRO e que será revertido para a segurança, e esse valor será 

descontado da fatura da água. Sem discussões. 

Projeto de Lei nº 38/2019 – Autoriza o executivo a realizar supressão de vegetação e reposição 

florestal obrigatória em zona especial de interesse social – ZEIS. A Presidente disse que havia 

encaminhado mensagem aos Vereadores para ver da possibilidade em colocar o Projeto em votação 

devido a situação precária em que esses moradores do DNIT se encontram. Porém nem todos os 

Vereadores responderam, e os que responderam disseram que não e pediram mais informações sobre o 

projeto. A Presidente disse que o Prefeito nem precisava ter encaminhado o Projeto de Lei por ser uma 

Zona Zeis, mesmo assim encaminhou o projeto e o mesmo está legalmente correto, apenas menciona 

que a responsabilidade legal para retirar a vegetação cabe a Prefeitura, uma vez que a mesma tem 

obrigação quando assumiu a área do DNIT, e tem que deixar os terrenos para os moradores 

construírem. A Presidente disse que é uma novela de muito tempo e que convidou inclusive 

Vereadores para irem ao local verificar a situação, e até recebeu fotos no dia de hoje dos moradores, 

onde as casas estão caindo e tem gente que não consegue dormir dentro de casa quando chove, os 

cupins estão destruindo as casas, está uma situação de calamidade e pediu que o processo para votação 

seja acelerado e olhar por essas famílias que estão aguardando por anos a regularização. Jânio disse 

que é favorável a aprovação do projeto e inclusive passou no meio ambiente e conversou sobre o 

projeto e lhe informaram que o laudo referente a vegetação está tudo certo. Jânio disse que apenas está 

tentando fazer a coisa certa para não dar problemas depois da aprovação do Projeto. Jânio disse que 

pediu o laudo para anexar junto ao projeto. A Presidente disse que na próxima sessão o projeto irá a 

votação, com laudo ou sem laudo. O Vereador Alexandre e Vereador Edemar concordam em colocar 

em votação o projeto. 

PAUTA – VOTAÇÃO 

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. Cleiton falou 

sobre a questão da falta de estacionamento se bloquear a via quando tiver velório, pois as pessoas não 

terão onde estacionar, referente a questão do lazer, o Vereador disse que é favorável. As comissões 

apresentaram seus pareceres. O Projeto foi aprovado por unanimidade.   
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Projeto de Lei nº 36/2019 – Inclui dispositivo na Lei Municipal nº 2372/2008, que dispõe sobre 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti. A comissão de justiça estará 

apresentando emenda 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: O Vereador MÁRCIO solicitou o envio de ofício para autarquia para 

que informem sobre o tratamento do esgoto na Rua das Colinas, pois disse que esteve no local e 

constatou que todas as bocas de lobo estavam abertas e sem cercamento e inclusive, quase uma criança 

caiu lá dentro e se cair vai morrer afogada, pois está tudo aberto, tem mosquito no local e o tratamento 

não está funcionando e pediu que a autarquia informe quais medidas foram adotadas e que tomem mais 

cuidado com essas questões. Márcio disse que no local tem várias fossas cheias de dejetos sem 

nenhuma proteção. O vereador disse que ali perto tem uma tia que cuida de crianças que estão sempre 

brincando na Rua, e inclusive tirou fotos da situação. MÁRCIO também comentou sobre a manutenção 

de veículos da saúde, sobre ameaças de abertura de sindicância, em virtude do motor de arranque da 

ambulância estar estragado, isso é desgaste natural do veículo, e não tem nada a ver com o motorista. 

Márcio disse que antes de ameaçar o motorista, deveria ir atrás e se informar melhor sobre o que está 

acontecendo. Marli pediu um aparte e falou da importância em sempre ouvir os dois lados, para 

ninguém ser injustiçado. MÁRCIO também pediu que o executivo informe qual o valor gasto na 

manutenção da Sprinter em 2018 a 2019 e agora foi a leilão, cópia dos empenhos, cópia do seguro e 

qual o valor do arremate no leilão. Márcio também falou sobre uma reportagem no jornal sobre vagas 

em creche, onde diz que a partir do dia 12 de agosto vão começar a chamar as crianças. RAFAELLA 

parabenizou o colega Edemar e o PRB de Ivoti pela posse da nova executiva que aconteceu na última 

sexta feira, e acha que agora o partido vai estar com força. A Vereadora sugeriu ao Vereador para 

encaminhar ofício agradecendo aos deputados que estiveram presentes, prefeitos da região e 

Vereadores que estiveram presentes, desejou sucesso ao vice-presidente da nova executiva, Edemar. 

EDEMAR convidou a todas as pessoas da área do DNIT para a próxima sessão onde será feita a 

votação do projeto de lei. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente sessão 

convocando a todos para a próxima, no dia 08/07, às 18h30min. 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 


