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Aos quinze 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 1778 do dia 08 de julho, que teve seu conteúdo aprovado. 

CORRESPONDÊNCIA – Convite para Abertura Oficial do 23º Seminário Municipal de Educação de 

Ivoti, a realizar-se no dia 18 de julho, quinta feira, às 18h45min no Auditório Central do Instituto Ivoti. 

Of. Gab. nº 220/2019 em resposta ao ofício nº 266/2019 informa que a agenda para consultas é aberta 

nas segundas feiras e referente a Rua José Fuhr, informa que está sendo feito orçamento para instalação 

de galeria no trecho. Of. Gab. nº 221/2019 em resposta ao ofício nº 270/2019, informa que as ligações 

da prefeitura não são gravadas. Of. Gab. nº 224/2019 em resposta ao ofício nº 239/2019, informa que a 

mini carregadeira Bobcat vem sendo utilizada em serviços de limpeza de vias e será muito útil agora 

com a aquisição do triturador de galhos, ajudando na limpeza de vias. Of. Gab. nº 230/2019 que 

encaminha para apreciação os projetos de lei nº 44/2019, 45/2019, 46/2019, 47/2019 e 48/2019. Of. 

Gab. nº 236/2019 em resposta ao ofício nº 276/2019, informa que o valor de 400 mil é de recursos 

próprios e referente a sociedade concórdia não foi doada ao Município. Of. Gab. nº 238/2019 em 

resposta ao ofício nº 289/2019 informa que a entidade deve primeiramente formalizar sua intenção de 

utilização e manutenção da referida pista por meio de ofício e plano de trabalho. Of. Gab. nº 239/2019 

em resposta ao ofício nº 298/2019 informa que o Regime Jurídico dos Servidores não impõe vedação 

ao recebimento acumulado de diárias e vale-alimentação. Of. Gab. nº 237/2019 em resposta ao ofício 

nº 291/2019 do Vereador Márcio referente acidente com veículo do meio ambiente, informa que os 

fatos relativos ao referido acidente estão sendo apurados por sindicância. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: Ofício para a Operadora de 

Telefonia VIVO, solicitando melhorias no sinal da internet para o Bairro Jardim Panorâmico até o Bar 

do Gordo, pois os moradores reclamam da falta de sinal. Ofício parabenizando as Professoras da 

EMEF 25 de Julho, Graziela Benícia Schiehll e Vanessa Hartmann Dheim pela premiação recebida 

referente a OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Ofício parabenizando 

a Direção da Escola Ildo Meneghetti, professores, voluntários e o CPM da escola, pela organização do 

V Bingo realizado na última sexta feira, onde a Vereadora se fez presente. Ofício ao executivo 

solicitando um redutor de velocidade em frente a EMEI Pedacinho do céu, na Rua Caxias do Sul, antes 

que aconteça um acidente no local. Ofício parabenizando o senhor Pedro Albino Bach, proprietário das 

Chaves Bach, pelos 34 anos de empresa, sendo que o mesmo foi o primeiro chaveiro a se instalar na 

cidade de Ivoti. Ofício ao executivo solicitando a instalação de um banheiro na Praça ao lado do 

Ginásio da Escola Ildo Meneghetti. Os Vereadores Jânio e Márcio solicitaram o envio de ofício ao 

executivo para que informe quais os eventos que foram realizados na Associação Evangélica de Ensino 

Educação Ivoti, com datas e total de público, e também que informe como funciona o uso do espaço  
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físico para a prática de esporte, quantos alunos municipais são atendidos e beneficiados e se o 

professor é municipal e qual a carga horária e dias. Os Vereadores Jânio e Márcio solicitaram envio de 

ofício ao executivo para que informe onde vai ser realizado o 23º seminário de educação e qual o custo 

para o Município com o evento, discriminando as despesas, locação do espaço e qual o critério para a 

escolha do local.  

GRANDE EXPEDIENTE: JÂNIO solicitou envio de ofício ao Executivo para que seja feita uma 

licitação para mais um ponto de táxi em Ivoti, pois tem uma Lei onde consta que a cada três mil 

habitantes pode ter um ponto de táxi na cidade. Jânio disse que por várias vezes já havia solicitado um 

redutor de velocidade em frente a EMEI Pedacinho do Céu e pediu que fosse instalado um redutor na 

descida da Avenida Capivara em direção a fábrica de ração, em frente a fruteira, pediu que o executivo 

discuta em reunião com o DAER sobre o assunto, já que a via é de responsabilidade do DAER. Jânio 

comentou sobre a aprovação na última Sessão Ordinária do projeto do DNIT, disse que fica feliz pela 

aprovação, porém o laudo ambiental que foi encaminhado pelo executivo foi realizado no ano de 2016. 

Jânio abordou o assunto para que depois os Vereadores não sejam penalizados sobre o assunto, pois o 

laudo está desatualizado. MÁRCIO disse que alguns dias fez um comentário sobre a máquina Bobcat 

que foi comprada e estava parada juntando pó e na resposta que veio do Executivo informou que está 

sendo utilizada em limpeza de vias. O Vereador disse que no Jardim Panorâmico não está acontecendo, 

pois o bairro está bem sujo. Márcio disse que não criticou a compra da máquina e sim o uso da mesma 

e disse que ficou feliz de saber que está sendo utilizada, mas a mesma não é vista na rua, mas que a 

partir de agora estará acompanhando diariamente para ver o uso da máquina. Outra resposta comentada 

pelo Vereador é sobre as ligações da Prefeitura que não são gravadas. MÁRCIO disse que comentou 

em tribuna sobre o mau atendimento da servidora e foi gerado um BO contra o Vereador, e por isso 

solicitou novamente um ofício ao executivo para que a servidora informe de onde a mesma retirou as 

palavras quando disse que o Vereador foi ríspido com ela. Márcio disse que será obrigado a fazer um 

BO contra a servidora para ver quem está com a verdade. Márcio disse que se não há gravação, não 

tem como provar. MÁRCIO falou sobre o acidente que aconteceu com veículo da Prefeitura, e se 

espantou com o alto valor do seguro, e disse que quando esteve no Departamento do Trânsito o valor 

do seguro de toda a frota, chegava a 15 mil reais. MÁRCIO solicitou o envio de ofício ao executivo 

para que informe de que localidade a Corretora Barão Seguros é, o endereço da seguradora e cópia do 

seguro de todos os veículos, relacionado por placa da Prefeitura e o valor total dos veículos, incluindo 

os micros que fazem Porto Alegre. Márcio falou sobre o alto valor da franquia, que segundo consta na 

apólice é de 8.730, e que um motorista não tem como pagar esse valor. 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

VETO PARCIAL AO PL 32/2019. Marli autora do projeto disse que havia comentado sobre o 

assunto, de que a secretaria de obras poderia colocar e retirar os cavaletes. Satoshi disse que na época 

foi comentado de que somente o departamento de trânsito e ficou essa sugestão a fim de que nenhum 

maluco ficasse arrastando os cavaletes para cima e para baixo. Foi comentado sobre o pagamento de 

horas extras para fazer o serviço e o Vereador Edemar disse que sempre tem um funcionário de 

sobreaviso para fazer esse tipo de serviço. 

 



3 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.779 13ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 15 DE JULHO DE 2019 

 

Projeto de Lei nº 44/2019 – Autoriza o Município de Ivoti a retirar-se do consórcio público da 

Associação dos municípios do Vale do Rio dos Sinos – CP – SINOS. Jânio disse que é um projeto que 

foi aprovado na Casa e disse que não sabe se teve economia ou não com esse consórcio, pois com esse 

consórcio podia fazer compra de pneus e outras coisas. Jânio disse que se não houve economia, o 

Município não foi atrás para ver. Rafaella comentou sobre sua experiência na parte da farmácia, onde 

fizeram aquisição de medicamentos com outros seis municípios, porém como o consórcio não estava 

preparado para isso, se teve mais problemas do que benefícios. Sendo que na parte financeira não havia 

diferença para os pregões feitos pelo Município... Rafaella falou também da falta de estrutura e por isso 

conversaram com o prefeito para que o município se retirasse do consórcio, pois estava atrasando a 

entrega de medicamentos, pois além do preço ser igual, ainda tinha o custo mensal de R$ 1.800,00... 

Projeto de Lei nº 45/2019 – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3.196/2018, autoriza a desafetação 

de terreno em área verde para fins de desdobro e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 46/2019 – Cria o cargo na Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o Plano de 

Carreira dos Servidores e institui o respectivo Quadro de Cargos. 

Projeto de Lei nº 47/2019 – Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 2719/2012 que cria o 

Conselho Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – CMTTM. 

Projeto de Lei nº 48/2019 – Autoriza a Autarquia Água de Ivoti a elaborar projetos e executar estação 

de tratamento de esgoto, poço e rede de abastecimento de água e esgoto na área do Loteamento 

Industrial 48 Alta, dá destinação específica para a quadra B do referido loteamento e dá outras 

providências. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO:  

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. O Vereador Cleiton 

disse que quando apresentou o projeto dos postes de luz, já havia comentado sobre o assunto e disse 

que é favorável a aprovação do projeto, pela necessidade do mesmo e disse que inclusive ligou para o 

prefeito denunciando a amarração de um poste da RGE para aplicar a multa. Edemar disse que é a 

favor do projeto, mas a lei precisa ser cumprida e questionou sobre a fiscalização. Disse que no final de 

semana foi surpreendido em frente a lotérica pelos ambulantes vendedores de abacaxis e ironizou que 

quase foi esfaqueado pelo vendedor de abacaxi e nada é feito a respeito. Márcio também disse que é 

um projeto muito bom, e que precisa de uma atuação da fiscalização e citou um poste com fio 

amarrado mais de ano. Rafaella disse que várias pessoas entraram em contato com ela para falar sobre 

o assunto sobre o perigo desses fios devido a crianças e se disse favorável ao projeto. Jânio também se 

disse favorável, apenas questionou sobre a questão da fiscalização, pois não adianta ter o papel e não 

ser cumprido. Rafaella disse que os Vereadores estão na Casa para legislar, esse é o papel do Vereador 

e depois fiscalizar o executivo. 

4ª PAUTA – VOTAÇÃO:  

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. As comissões apresentaram seus pareceres. 

O projeto foi aprovado por unanimidade. 

Referente os projetos de lei nº 40, 41 e 42 a presidente comentou que foi feita uma reunião na semana 

passada e acontecerá outra no dia de amanhã e passou a palavra para o Vereador Satoshi para fazer  
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suas considerações. Satoshi começou falando sobre o projeto 40 onde na segunda página fala sobre o 

impacto baixo e o impacto alto e analisando a classificação do Município de Novo Hamburgo, verifica-

se que existem seis tipos de classificação que são muito bons, que tem o que é permitido e o que não é 

permitido. Principalmente na questão das indústrias, onde as pessoas pensam naqueles prédios enormes 

soltando um monte de fumaça, mas não é bem assim. Satoshi disse que a pessoa pode ter por exemplo 

uma costureira que trabalha para ela... E conforme consta no projeto, teria que ter um recuo na frente, 

que é desnecessário e trava a economia. Satoshi disse que será discutido na reunião com os demais 

sobre a sugestão de como é feito em Novo Hamburgo e a fim de não ter questionamentos sobre o 

assunto, justamente já buscaram algo que existe no município vizinho. Satoshi também falou sobre o 

recuo lateral que faz parte do projeto 42, que diz que o recuo lateral seja de um metro e meio, mas 

conforme Resolução dos bombeiros contra incêndios, os prédios teriam que ter mais de um metro e 

meio e se for um ao lado do outro, seria cinco metros, então esse um metro e meio não serviria para 

nada, pois os bombeiros não autorizariam para alguns tipos de atividades. A proposta é que tenha um 

isolamento nas paredes contra chamas e gola lateral com uma divisa mais alta e os prédios mais 

antigos, poderia ser feito um isolamento e estabelecer uma indústria no local. No projeto 42 também 

fala sobre a casa do zelador que precisa em alguns prédios, porém hoje em dia são contratadas 

empresas de zeladoria, não precisando mais dessa exigência. Satoshi falou sobre a exclusão do art. 127 

e do 126, inciso I. Também comentou sobre as vagas para visitantes, de propor quatro em vez de oito e 

do lado de fora e não dentro. Satoshi falou sobre o art. 56ª que impede que as industrias instaladas com 

direito adquirido não possam mais fazer ampliação e a proposta é de retirar essa parte... O Vereador 

falou sobre a classificação das atividades que não tem... CLEITON comentou sobre a situação da altura 

dos muros, onde hoje é medido pelo nível da rua, porém tem a questão do desnível dos terrenos, onde 

entra a questão da interpretação... A comissão de justiça vai organizar todas as propostas para alteração 

e apresentar as emendas. Satoshi lembrou sobre a audiência pública que precisa ser agendada, pois 

precisa um prazo de quinze dias. Foi cogitado marcar a audiência para o dia cinco, mas depois os 

Vereadores resolveram esperar até a próxima semana para decidir, após a reunião de amanhã. 

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. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: O Vereador CLEITON comentou sobre o título que o jornal O Diário 

colocou no Diário Net, colocando que o Vereador estava bravo porque os ambulantes estavam 

colocando adoçante nos abacaxis... Cleiton disse que o jornal coloca esse tipo de título para vender 

jornal, porém algumas pessoas, infelizmente, só leem o título e não a matéria... Cleiton disse que sua 

preocupação não é com a pessoa que está desempregada e vem aqui para vender abacaxis ou outros 

produtos e sim com os indivíduos que são abordados por brigadianos, sendo que a ficha dessas pessoas 

é de se assustar. E muitas dessas pessoas vem para cá para verificar maneiras de agir na cidade como 

pratica de assaltos e afins... E também comentou que esses indivíduos não pagam impostos e é só uma  
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questão de alerta para as pessoas ficarem atentas. Cleiton disse que duas semanas atrás tinha um carro 

no estacionamento do super Ivoti com placa de Alvorada, e tinha duas mulheres vendendo velas 

aromáticas e dois homens sentados dentro do carro... Cleiton disse que foi criticado pelas pessoas que 

disseram que era um monstro e que não tinha nada para fazer e são pessoas que nunca vieram numa 

sessão para ver do porque está batendo nesse assunto. Rafaella disse há algum tempo passou por uma 

situação onde duas mulheres estavam pedindo dinheiro pra comprar leite em frente ao sicredi, aí ela 

disse que era farmacêutica e que a Assistência Social fornecia o leite, e simplesmente sumiram. 

Rafaella disse que queria ensinar o caminho para conseguir, e daí sumiram, então não dá para saber se 

estavam ali por isso, é uma insegurança. Jânio acha que esses vendedores deveriam pagar uma taxa na 

prefeitura para poder vender seus produtos. MÁRCIO solicitou o envio de ofício para a saúde 

relatando que a renovação das receitas não está funcionando, pois as pessoas estão reclamando que 

demora em torno de dez dias para serem feitas, e foi dito que as pessoas fossem ao Posto de Saúde 

levar a receita velha para fazer a renovação. Rafaella disse que pelo que sabe foi combinado que seria 

feita uma renovação, porque a receita já vale seis meses e renova por mais seis meses, que dá um ano, 

e depois de um ano a pessoa deve ser avaliada por um médico por causa das doses. Rafaella também 

disse que o paciente tem trinta dias para retornar com a nova receita, que acha viável a questão dos dez 

dias, claro que a pessoa não pode deixar para a última semana. Márcio também comentou sobre o 

atendimento do servidor Renato do DPU para com a população, que não sabe atender as pessoas, não é 

educado com as pessoas, só falta empurrar para fora da porta, isso não pode acontecer. Pois é um setor 

onde muitas pessoas vão pedir informações e solicitou que o prefeito converse com o servidor para 

melhorar o atendimento. RAFAELLA solicitou que fosse enviado um ofício para a Igreja Evangelica 

Congrecacional do Brasil parabenizando pelo Café Colonial Gospel realizado no dia 13 de julho, 

justificando sua ausência por motivos de saúde.  Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a 

presente sessão convocando a todos para a próxima, no dia 22/07, 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 


