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Aos oito dias 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 1777 do dia 01 de julho, que teve seu conteúdo aprovado. 

CORRESPONDÊNCIA – Of. Gab. nº 202/2019 em resposta ao ofício nº 226/2019 referente a isenção 

de IPTU para maiores de sessenta anos, informa que conforme art. 237 do Código Tributário 

Municipal nº 2500/2009, alterado pela Lei 2915/2014 está valendo a isenção para contribuintes 

aposentados com renda inferior a dois salários mínimos e mais de 60 anos que possuam um único 

imóvel no Município com área inferior a 360m². Of. Gab. nº 209/2019 em atendimento ao ofício nº 

269/2019 da Vereadora Marli referente ao protocolo do senhor Genezio Lopes Prates, informa que o 

assunto já foi discutido em reunião do Conselho Municipal do Plano Diretor no dia 26 de junho. Of. 

Gab. nº 210/2019 em resposta ao ofício nº 186/2019 do Vereador Márcio Guth referente área da 

prefeitura localizada na Avenida Presidente Lucena, próximo ao nº 414, informa que foi feita vistoria 

pelo fiscal da prefeitura na área e não foi constatada irregularidade no local. Of. Gab. nº 211/2019 

convidando a todos para a programação da 32ª Kolonistenfest nos dias 20 e 21 de julho. Of. Gab. nº 

212/2019 em resposta ao ofício nº 285/2019, responde questionamentos referente PL 38/2019.Of. Gab. 

nº 213/2019 em atendimento ao ofício nº 253/2019 do Vereador Márcio, encaminha em anexo laudos 

técnicos referente ao açude. Of. Gab. nº 214/2019 em resposta ao ofício nº 251/2019 encaminha 

informações em anexo. Of. Gab. nº 216/2019 em resposta ao ofício nº 246/2019 sobre a legalização 

dos lotes do Bairro União.  Of. Gab. nº 217/2019 em resposta ao ofício nº 243/2019 do Vereador 

Márcio Guth informa que a referida Associação ainda está providenciando a entrega da documentação 

necessária à firmatura da parceria voluntária e por tratar-se de um grande volume de documentos o 

protocolo 2722/2018 foi encaminhado ao e-mail da Câmara e sobre a Feira do Mel optou-se novamente 

por contratar profissionais eletricistas terceirizados para a instalação da estrutura elétrica e também 

para ficarem de plantão. Of. Gab. nº 218/2019 em resposta ao ofício 272/2019 do Vereador Cleiton, 

informa que o demonstrativo das diárias do ex- servidor Márcio Guth estão em anexo ao ofício e 

podem ser consultadas  no portal da transparência. Of. Gab. nº 219/2019 em atendimento ao ofício nº 

257/2019 dos Vereadores Jânio e Márcio solicitando informações sobre o cumprimento de carga 

horária de Marcelo Augusto Frohlich, informa que o mesmo possui contrato com a Associação 

Evangélica de Ensino somente para atuar no Ensino Superior, no turno da noite e desempenha suas 

funções como secretário durante o dia. Oficio nº 088/2019 do Corpo de Bombeiros Militar informando 

que no período de 01/07/2016 à 30/06/2019 foram atendidas um total de 1787 ocorrências. Convite a 

toda a comunidade artística e em geral de Ivoti e região para reunião extraordinária do Conselho 

Municipal de Cultura no dia 10/07/2019 a partir das 18h30min na Câmara de Vereadores de Ivoti. Of. 

Autarquia nº 024/2019 em resposta aos ofícios 258, 238 e 295/2019, informa que a utilização de  
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gerador ETE vivalhar, se deve ao fato da suspensão do fornecimento de energia elétrica no local, e 

referente ao vazamento na Rua Farroupilha, esclarece que existem várias possíveis causas tais como: 

desgaste por tempo de uso, alteração de pressão, impacto de circulação de veículos e outros, e acerca 

da quantidade de consertos na Rua Peru, informa que no número 563 consta no histórico de 02 

vazamentos.  

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: 1. Ofício parabenizando a EMEF 

CONCÓRDIA pelo Arraiá realizado no dia 05 de julho com lindas apresentações, onde a Vereadora se 

fez presente. 2. Ofício parabenizando a EMEI Bom Pastor pela bela festa julina realizada no dia 06/07 

com lindas apresentações, onde a Vereadora se fez presente. 3. Ofício parabenizando a Comunidade 

Santa Ana do Jardim Panorâmico pela Festa realizada no dia 07/07. 4. Ofício parabenizando a EMEI 

Meu Cantinho pela linda festa julina realizada no dia 06/07, onde a Vereadora se fez presente. 5. 6. 

Ofício parabenizando a aluna Thaís Caroline Moraes, da Escola Municipal 25 de Julho, pela Medalha 

de Ouro conquistada na OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – 2018. 

7. Ofício ao Instituto de Educação Ivoti, parabenizando pelo Encontro da Música realizado no dia 

07/07. 8. Ofício parabenizando o Patrão Ricardo Schertenleib do DTG HARMONIA GAÚCHA e os 

coordenadores artísticos Fernanda Muller e Richard Ely, pela organização e realização do 1º Rodeio 

Artístico Escolar que reuniu CTG’s de Presidente Lucena, São José do Hortêncio, Lindolfo Collor, 

Estância Velha, Novo Hamburgo, Escola Ildo Meneghetti. MÁRCIO GUTH solicita o que segue: - 

Ofício para a Comunidade Santa Ana do Jardim Panorâmico pelo saboroso almoço e pela linda festa 

realizada no dia 07/07 e também pela construção da nova igreja, inclusive o Vereador participou dos 

mutirões de construção aos sábados. - Ofício parabenizando o PLUG e todos os colaboradores pela 

realização da coxa e sobre coxa realizada no dia 06/07, onde o Vereador ajudou na organização da 

promoção e também ajudou a assar o galeto. JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita o que segue: - ofício 

ao executivo solicitando informações complementares referentes o Ofício Gabinete 162/2019, para que 

informe sobre os valores repassados ao IEI, informe: - Qual rubrica foi utilizada para efetuar os 

pagamentos; - Esse valor saiu da secretaria da educação? Ofício ao executivo para que apresente cópia 

dos orçamentos para a realização dos dois próximos eventos da educação: Seminário Municipal da 

Educação e a Feira do Livro, especificando cada rubrica, incluindo custos de locação e pessoal, e onde 

os eventos serão realizados. Ofício para o Corpo de Bombeiros de Ivoti para que informe se as vistorias 

de PPCI são realizados pelos bombeiros de Ivoti. Ofício ao executivo solicitando a programação para 

semana farroupilha. RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA solicitou o que segue: - Ofício 

parabenizando a EMEF Concórdia pela linda Festa Julina realizada na última sexta feira, justificando 

sua ausência por motivos de saúde em família. - Ofício parabenizando a família DTG Harmonia 

Gaúcha pela organização e sucesso na realização do 1º Rodeio Escolar no dia 07/07, onde vários 

grupos se apresentaram e onde a Vereadora se fez presente e prestigiou as lindas apresentações, e 

também parabenizar as invernadas artísticas pré-mirim e mirim do DTG Harmonia Gaúcha. Ofício 

parabenizando a Direção da EMEF Ildo Meneghetti parabenizando os grupos de invernadas artísticas, 

pré-mirim, mirim e juvenil pelas lindas apresentações durante o 1º Rodeio Escolar que aconteceu no 

DTG Harmonia Gaúcha. Ofício para a comunidade Santa Ana do Jardim Panorâmico justificando sua 

ausência em virtude de estar participando do 1º Rodeio Escolar no DTG Harmonia Gaúcha e 

parabenizar pela linda festa no dia 07/07. PEDIDO DE INFORMAÇÕES dos Vereadores Jânio e  
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Márcio solicitaram que o Poder Executivo informe quais ruas foram executadas no ano de 2018 e 2019 

pelo Programa Pavimentação Comunitária, qual a metragem de cada uma e quanto custou ao erário 

cada obra, individualizada. Informar também qual critério está sendo utilizado para asfaltar as vias, tal 

como ocorreu com a Rua Graça Aranha, que já contava com pavimentação com pedra irregular, em 

detrimento com outras ruas como Sapucaia e a Rua da Escola Bem Querer, que está em precário estado 

de conservação. 

GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO solicitou o envio de ofício ao Departamento de Cultura para 

ver a possibilidade de venda de produtos no Núcleo de Casas Enxaimel nos finais de semana em que 

não tem feira, pois pessoas visitam o local e não tem produtos a venda como artesanato e lanches. 

Solicitou outro ofício ao executivo para que informe quem é o atual Diretor do Departamento de 

Habitação, e convidar o mesmo a vir à Casa para falar sobre sua pasta. JÂNIO comentou sobre a 

comemoração da Semana Farroupilha e disse que até o momento não houve nenhuma iniciativa por 

parte do executivo para fazer reunião com os piquetes e CTG’S para ver a programação. Falou da 

importância do evento e pediu para não deixar para última hora. Jânio falou sobre o PL que foi 

aprovado na Sessão passada sobre bloqueio de via, e pediu que o executivo estude a possibilidade de 

fechar a rua do Núcleo de Casas Enxaimel aos domingos, pois ali sempre tem muito movimento, carros 

circulando e pessoas passeando pelo local. CLEITON fez um convite a todos os edis para quinta feira, 

dia 11 de julho, às 18h, acontecerá a inauguração do Deck 93, que é uma quadra de futebol com grama 

sintética em frente ao antigo Quero Quero. Cleiton também comentou sobre a situação dos vendedores 

ambulantes na cidade aos finais de semana e disse que conversou com o pessoal de Dois Irmãos sobre 

o assunto e foi lhe informado que a Brigada Militar ajuda no recolhimento desses vendedores 

ambulantes que não tem alvará. Cleiton disse que conversou com o Prefeito sobre o assunto e sugeriu 

que o mesmo converse com o pessoal de Dois Irmãos para ver o que pode ser feito. Cleiton falou que 

muitos vêm de fora, alguns de Alvorada, que é um lugar bem perigoso pela violência, falou dos 

vendedores de abacaxi que colocam adoçante nos mesmos para ficarem mais doces, e também 

vendedoras de aromatizantes... Como o senhor Vasco do Consepro esteve presente na Sessão, o 

Vereador pediu que ele também pudesse estudar junto com os brigadianos o que pode ser feito. A 

Presidente pediu para o vice Leonir assumir sua cadeira, enquanto utiliza a tribuna. MARLI falou 

sobre as festas de São João, onde se comoveu pela integração comunidade e escola, todos se envolvem 

e com isso se preocuparam com a parte de econômica, oferecendo rifas, sorteios de brindes, e se disse 

orgulhosa por tal atitude. A Vereadora disse que teve a oportunidade de participar de muitas festas e 

parabenizou todas as comunidades escolares, escolas de educação infantil da rede pública e privada e 

escolas de ensino fundamental. MARLI parabenizou o Corpo de Bombeiros de Ivoti pela passagem do 

terceiro ano de existência no Município e falou do número de atendimentos durante esses três anos, 

que somam 1787, dentre acidentes de trânsito, incêndios e outras ocorrências. MARLI parabenizou em 

nome da comandante Deise a todos os demais que fazem parte da corporação. MARLI também falou 

que Ivoti está cada vez mais na mídia e citou o 1º Rodeio Escolar realizado no DTG Harmonia Gaúcha, 

parabenizou o casal Fernanda Muller e Richard Ely foram atrás e organizaram esse lindo evento. A 

Vereadora falou também que no sábado, dia 06 de julho na Sociedade São João Batista da localidade 

de Picada Feijão aconteceu o Encontro de Danças Folclóricas alemãs e parabenizou o organizador do 

evento, senhor Rafael Luan Jahnel que é coordenador do Volkstanzgruppe BERGHANSCHNEISS  
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pela realização desse encontro onde vieram muitos grupos para participar. Leonir passou a cadeira 

novamente para a presidente Marli. 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: Do Poder Legislativo (Marli Heinle Gehm) 

Projeto de Lei nº 43/2019 – Regulamenta a instalação aérea de cabos e fios e exige que as empresas 

prestadoras de serviços retirem os fios, ou cabos quando excedentes ou sem uso. 

 

3ª 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. 

4ª PAUTA – VOTAÇÃO: 

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

unanimidade. 

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. As comissões apresentaram seus 

pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. Referente esse projeto o Vereador Jânio disse 

que não é contra a aprovação, apenas pediu o laudo da vegetação para não dar problemas futuros. 

6ª PAUTA – VOTAÇÃO 

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 apresentou seu 

parecer com dois votos favoráveis de Satoshi e Alexandre e dois votos contrários, a saber, os 

Vereadores Márcio e Jânio. A comissão de finanças também apresentou seu parecer com todos 

favoráveis a aprovação. O Vereador Jânio justificou seu voto contrário dizendo que não concorda com 

o limite de horas em banco que é de 40% , pois se a pessoa ultrapassar o limite o que acontece com as 

horas, quando serão pagas? Falou que no projeto não consta nada com relação a substituição da pessoa 

e se um funcionário adoecer ou se aposentar, como ficam essas horas? Márcio disse que é contra por 

não acreditar em acordo entre administração e funcionário. Rafaella leu alguns parágrafos referente aos 

questionamentos dos colegas: § 4º A inscrição das horas excedentes em banco de horas será controlada 

pela chefia imediata e supervisionada pelo Departamento de Recursos Humanos. § 5º O chefe imediato 

do servidor poderá determinar os dias da compensação de horas, observado sempre o interesse público. 

§ 6º Todas as horas terão o mesmo peso e deverão ser compensadas na proporção de 1 (uma) para 1 

(uma), exceto as realizadas aos domingos e feriados onde a compensação será na proporção de 2 (duas)  
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para 1 (uma). § 7º O saldo de banco de horas será informado na frequência mensal do servidor e caberá 

a ele solicitar a compensação das horas no prazo indicado no § 1º. § 8º  Se o servidor não proceder na 

forma do parágrafo anterior sua chefia imediata  designará a data em que  será realizada  a 

compensação. § 9º Em qualquer caso, a compensação dependerá de autorização do superior imediato 

de cada servidor, indicando o início e término da fruição de horas inscritas em Banco de Horas. O 

Projeto foi aprovado com seis votos favoráveis e dois votos contrários, do Vereador Jânio e Márcio. 

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

obras para que coloque o triturador num local protegido da chuva e do sol, pois é uma máquina muito 

cara para ficar exposta ao tempo e também que informe como a máquina será utilizada, se vai ser feita 

uma parceria, ou se irão passar pelos bairros e triturar os galhos na hora em que são recolhidos, para 

evitar o serviço dobrado, ou seja, recolher os galhos, levar para secretaria de obras para triturar e 

depois transportar novamente ao local apropriado. O Vereador Cleiton pediu um aparte e solicitou que 

o Vereador Márcio inclua no ofício que em muitos locais não soma uma metro cubico, e não está sendo 

recolhido, e em virtude disso acontece a proliferação de ratos e também com ventanias espalha tudo e 

pode trancar as bocas de lobo. Márcio sugeriu que o promotor fosse chamado à Casa Legislativa para 

explicar sobre isso, pois foi feito um acordo com o prefeito para que comprasse um triturador para 

acabar com a demanda dos galhos, porém como o triturador demorou muito, a prefeitura optou pela 

cobrança da taxa para o recolhimento e também que informe como é feita a medição do metro cúbico. 

Márcio sugeriu que o material triturado seja destinado para empresas ou para os agricultores, talvez 

firmar uma parceria. Jânio sugeriu que fosse retirado o artigo da Lei que estipula cobrança de taxa para 

recolhimento de galhos. Márcio também comentou sobre o tele entulhos onde a pessoa paga uma taxa 

de 150 a 200 reais para o recolhimento, e se as pessoas se conscientizarem com isso, logo essas 

empresas virão e se instalação e daí o morador não precisa mais pagar a metade da taxa e não haverá 

mais entulhos pelo Município. Márcio sugeriu ao executivo divulgar no jornal, e incentivar a 

população a aderir ao tele entulho, e fazer cumprir a Lei. Jânio sugeriu que assim como os galhos são 

triturados, os tijolos também poderiam ser triturador e ser utilizados como base para pavimentação. 

RAFAELLA solicitou o envio de ofício ao executivo agradecendo ao Poder Executivo por finalmente 

estar regularizando a área do DNIT e agradecer pela pavimentação da Rua Graça Aranha que foi uma 

reinvindicação de anos da população. Rafaella também comentou sobre a falta de iluminação nas 

faixas de segurança, conforme já havia sido comentado em sessão anterior, e recebeu a sugestão para 

que as faixas de segurança sejam pintadas com uma tinta refletiva que com a luz do carro o motorista 

consegue ver, e sugeriu ao executivo para que estude a possibilidade mesmo se custar mais, porém 

trará mais segurança tanto aos pedestres, quanto aos motoristas. Jânio gostou da ideia da Vereadora 

Rafaella e isso também evitaria a constante pintura das faixas, pois o executivo está pintando as 

mesmas em torno de dois em dois meses. Rafaella também comentou sobre bichinhos atropelados na 

Castro Alves e pediu que o executivo estude a possibilidade em instalar placas ao longo da via para 

que os motoristas prestem mais atenção e diminuam a velocidade. EDEMAR falou sobre a falta de 

iluminação pública e solicitou que os funcionários da prefeitura se sensibilizem e façam as trocas das 

lâmpadas, pois as pessoas não sabem mais onde reclamar. O Vereador falou que Ivoti é a única cidade 

que tem alta tensão dos dois lados e disse que já conversou com o prefeito sobre o assunto, pois tem 

postes no lado esquerdo onde poderia ter iluminação, claro que isso teria um custo, mas com pouco  
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dinheiro iria terminar com a falta de iluminação. Edemar também comentou sobre a falta de 

iluminação nas faixas de segurança e concordou com a fala da Vereadora Rafaella sobre o uso da tinta 

refletiva. Edemar também agradeceu o pessoal do DNIT presente na Sessão e graças a Deus o projeto 

foi aprovado. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente sessão convocando a 

todos para a próxima, no dia 15/07, 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 


