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Aos vinte e dois 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 1779 do dia 15 de julho, que teve seu conteúdo aprovado. 

CORRESPONDÊNCIA – Of. Gab. nº 242/2019 em atendimento ao ofício nº 297/2019 do Vereador 

Márcio Guth, informa que os dados referentes ao veículo Mercedes Benz leiloado no último dia 27/06 

é de 954,39 gastos com manutenção, 3.139,85 gastos com combustível, 644,00 gastos com seguro e 

valor de arrematação foi de 25.000,00. Of. Gab. nº 246/2019 que solicita reserva do plenário para 

realização de audiência pública no dia 08 de agosto com inicio as 16h até as 18h. Of. Gab. nº 245/2019 

que encaminha para apreciação projeto de lei nº 49/2019. Of. Autarquia nº 027/2019 que informa sobre 

as tampas abertas na Rua Colinas, as tampas já foram trocadas e será feito o cercamento do local. Of. 

DT. Nº 023/2019 em resposta ao ofício nº 271/2019 sobre o estacionamento da Rua Goetz, que o 

assunto será levado ao Conselho do Trânsito. Of. DT nº 022/2019 em resposta ao ofício nº 237/2019 

informa que está aprovada a alteração no entorno da escola e sobre a parada está sendo estudada a 

melhor forma para a instalação da mesma. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: Ofício para o Poder Executivo 

para que verifique a possibilidade de fazer parceria comunitária para as calçadas, como já ocorreu em 

anos anteriores, para que as pessoas possam fazer suas caminhadas com tranquilidade e também para 

embelezar a cidade. Ofício para os proprietários da Tenda Carmem de Nova Vila, agradecendo o 

convite recebido e também a parabenizando pela linda Festa Julina realizada na última sexta feira, 

onde a Vereadora não pode se fazer presente em virtude da formatura de sua filha na Unisinos de Porto 

Alegre. Ofício parabenizando a jovem Andrieli Werlang por sua participação no Campeonato 

Brasileiro de BMX em Paulínia, São Paulo, onde participou da corrida 13/14 anos, sendo premiada 

pela Confederação Brasileira de Ciclismo com o 6º lugar, trazendo orgulho para a cidade de Ivoti. 

Ofício parabenizando os proprietários da Queijaria Nova Alemanha por mais uma conquista, agora 

com o selo sabor gaúcho, o qual passará a ser impresso  nas embalagens dos produtos. Ofício 

parabenizando o Executivo e Secretaria da Educação pela organização do 23º Seminário Municipal de 

Educação, inclusive parabenizar pela escolha dos palestrantes, professora Fabiane Bitello e professora 

Fernanda Antoniolo Hammes de Carvalho e também pelas oficinas proporcionadas aos profissionais da 

educação. Ofício para o PLUG parabenizando pela linda ornamentação e recepção durante o 23º 

Seminário da Educação. JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita o que segue: Envio de ofício para a 

Prefeitura de Nova Petrópolis, parabenizando o Prefeito Regis Luiz Hahn, pelo 47º Festival 

Internacional de Folclore, onde no dia 21 de julho o Vereador se fez presente e pode prestigiar as lindas 

apresentações dos grupos. Envio de ofício parabenizando o Grupo Folclórico Russo Troyka da cidade 

de Campina das Missões pela linda apresentação feita durante as festividades do 47º Festival  
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Internacional de Folclore que aconteceu em Nova Petrópolis, onde no dia 21/07, o Vereador teve a 

honra em prestigiar as apresentações.  Ofício ao Poder Executivo, justificando sua ausência durante o 

desfile da Festa do Colono no dia de ontem, em virtude de ter recebido um convite para prestigiar as 

apresentações durante o 47º Festival Internacional de Folclore na cidade de Nova Petrópolis. JÂNIO e 

MÁRCIO: - Solicitam o envio de ofício ao Executivo para que INFORME se os pagamentos referente 

ao aluguel do Campo Municipal e as taxas de água e luz estão em dia. - Ofício executivo para que 

informe se a capela A da Casa Mortuária esteve fechada e por qual motivo, e também que informe 

quais as melhorias que serão feitas no local. MÁRCIO solicitou o envio de ofício para a Queijaria 

Nova Alemanha, parabenizando a mesma pela conquista do selo sabor gaúcho.  

GRANDE EXPEDIENTE: JÂNIO agradeceu ao executivo por ter atendido seu pedido de vários 

anos, em fazer uma parada de ônibus em frente a escola Ildo e também por fazer no local uma via de 

mão única para trazer mais segurança ao local. Jânio também comentou que prestigiou o Festival de 

Folclore em Nova Petrópolis, 47ª edição, sendo que recebeu um convite do Grupo Troyka de Campina 

das Missões para assistir e parabenizou também o executivo de Nova Petrópolis. EDEMAR 

parabenizou o executivo em ter contratado uma empresa terceirizada para fazer a troca e manutenção 

das lâmpadas de iluminação pública, fazendo um arrastão pela cidade. Márcio disse que a parte boa 

dessa empresa é que está vistoriando de noite os locais para ver onde precisa trocar as lâmpadas. 

Edemar comentou sobre o Plano Diretor, onde foram feitas reuniões na Câmara e pode ver a 

dificuldade dos empresários em fazerem construções... Edemar falou que a atitude de ouvir os 

empresários é um avanço para a cidade, e inclusive o ex-prefeito Arnaldo se fez presente na reunião. 

Edemar falou também da festa julina na Tenda da Carmem, na última sexta feira, onde se fez presente 

e solicitou encaminhar ofício parabenizando os proprietários da Tenda e outro ofício para o Bar da Ju 

de Picada Feijão que também fez um evento muito bom. Edemar parabenizou os colonos pelo lindo 

desfile. Jânio pediu um aparte e disse com relação a presença do ex-prefeito na reunião referente as 

alterações do Plano Diretor, foi ele que encaminhou o novo Plano Diretor em 2014 quando era prefeito 

e agora está vendo os erros que foram feitos. Jânio parabenizou os Vereadores que tiveram iniciativa 

de promover essas reuniões, como o Vereador Cleiton, pois antes não tinha nada com relação a isso. 

Marli disse que na verdade a iniciativa foi dos próprios empresários e comunidade e com relação ao ex 

prefeito disse que ele mesmo falou que o Plano Diretor precisa ser revisto ano a ano, pois as realidades 

são diferentes. MÁRCIO fez comentário sobre as calçadas do Município, e disse que foi um assunto 

seu desde o primeiro ano de mandato e sugeriu que o Município fizesse a obra de melhoria e parcelasse 

para os moradores. O Município iria anunciar e estipular um prazo para iniciar a obra, e com isso 

ficaria tudo padronizado e embelezaria a cidade. Márcio falou que as pessoas que são contra esse 

método depois vão achar bonito. Rafaella disse que concordava com a sugestão e já que o prefeito teve 

a iniciativa de fazer a pavimentação comunitária e poderia ver a possibilidade de fazer isso com as 

calçadas, talvez a prefeitura faz a obra e depois inclui o valor no IPTU ou em parcelas. Marli disse que 

em anos anteriores tinha uma parceria, onde a prefeitura executava a mão de obra e o morador 

comprava o material, mas precisa ter um projeto para poder fazer a obra. Marli comentou sobre como 

funciona no Município de Estância Velha, onde era dado um prazo para as pessoas fazerem as 

calçadas, e quem não fazia, recebia uma multa, e a partir disso deu resultado. Jânio comentou sobre a 

existência da lei das calçadas, porém não é feita a fiscalização por parte do executivo. Márcio  
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comentou sobre a reunião que foi marcada para quinta feira referente publicidade as 16h, que torna 

quase que inviável a participação, deveria ser pelas 18h. Márcio solicitou envio de ofício para a 

secretária da saúde para que informe qual o valor do conserto do motor da sprinter e os gastos com a 

mesma desde janeiro até agora. Márcio solicitou que fosse encaminhado um ofício para a prefeita de 

Santa Maria do Herval, Mara parabenizando-a pela festa da kartofelfest, que gerou um valor de 231 mil 

de lucro. O Vereador falou que isso sim é festa, e organização, pois é um Município que trabalha para 

ter retorno. E sugeriu que o Município de Ivoti siga esse exemplo aos promover as festas. Rafaella 

pediu ao Vereador Márcio para se incluir no ofício. Márcio pediu ao diretor do jornal O Diário, senhor 

Raul, para que divulgue na imprensa quando a Câmara de Vereadores levanta assuntos de interesse da 

população, pois referente o Município de Dois Irmãos publicou referente as reuniões do Plano Diretor. 

Marli disse que no caso de Ivoti, não foram audiências públicas, e sim reuniões de estudos. Márcio 

falou da importância da divulgação no jornal, devido a importância do assunto e pelo jornal abranger 

milhares de pessoas. RAFAELLA disse que concordava com a fala do Vereador Márcio referente a 

audiência pública referente projeto de propaganda e publicidade, e disse que inclusive encaminhou 

mensagem ao prefeito colocando que a comunidade não conseguirá participar as 16h, e pediu que isso 

seja reavaliado, pois é um assunto que repercutiu muito na cidade na questão das placas de propaganda 

que tiveram que ser retiradas... Rafaella disse que inclusive foi autora de projeto referente ao assunto... 

Rafaella solicitou o envio de ofício parabenizando o executivo pela festa do colono e encaminhar para 

todas as comunidades que participaram e pelo lindo desfile. Marli pediu para se incluir no ofício e 

disse que o primeiro lugar nos jogos rurais ficou com Nova Vila, segundo lugar Picada Feijão e 

terceiro lugar Colônia Japonesa e quarto lugar Picada 48 Alta, e frisou que não importa a classificação, 

todos são importantes. Rafaella pediu para parabenizar a Colônia Japonesa que foi a comunidade 

homenageada nesse ano. 

1ªPAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 49/2019 – Institui o programa de incentivos à construção de pavilhões de uso 

industrial e dá outras providências. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

VETO PARCIAL AO PL 32/2019. Sem discussões. 

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. Sem discussões. 

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. Sem discussões. 

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. Sem discussões. 

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. Sem discussões. 

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. Sem discussões. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO:  
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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. Sem discussões. 

5ª PAUTA – VOTAÇÃO:  

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. Referente aos projetos de nº 40, 41 e 42, o Vereador Satoshi da 

Comissão de Justiça disse que as alterações estão sendo formalizadas, depois de conversas com a 

comunidade e com o jurídico e a partir disso formando o texto para uma audiência pública e depois 

encaminhar para a votação. A Presidente perguntou se a audiência poderia ser marcada ou se aguarda. 

Satoshi disse que a expectativa é de que até a próxima sessão tenha feito as alterações, já que na 

próxima segunda não terá sessão, até a próxima estará tudo pronto para marca a audiência naquela 

semana, talvez na terça ou na quarta da primeira semana de agosto e provavelmente pelo dia 12 de 

agosto votar. 

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.  

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.  

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: O Vereador MÁRCIO pediu que fosse encaminhado um ofício para o 

Guilherme do hospital São José, agradecendo por sua atenção no atendimento ao Vereador e em certo 

ponto não o culpa, pois está fazendo o seu melhor, porém citou o caso de uma paciente que estava 

internada, e precisou fazer exames em outros municípios, dentre os quais fez uma colonoscopia no 

hospital Regina, porém faltou agilidade devido ao problema de saúde da paciente. Márcio falou da falta 

de médicos, que precisaria aumentar o numero, pois após avaliarem o exame precisavam transferir a 

paciente e não conseguiram, sendo que a mesma ficou por vários dias no hospital até a noite de ontem, 

quando não tinha mais o que fazer e a encaminharam para o hospital Geral. Chegando no Geral o 

médico avaliou os exames e constatou que a paciente estava com três perfurações que foram feitas 

durante o exame do intestino e foi feita cirurgia, porém agora, a mesma precisa de uti e não tem. 

MÁRCIO disse que sabe que o Guilherme do hospital São José fez tudo o que podia, mas disse que 

fica triste com a situação da saúde, e acha que algumas coisas precisam ser revistas para não chegar a 

esse ponto como dessa paciente. Jânio pediu um aparte e disse que o local onde foi feito o exame 

deveria ser responsabilizado e dar um atendimento adequado a essa pessoa. JÂNIO comentou sobre as 

roçadas que são feitas na beira da estrada, inclusive tem postagem no face onde estavam roçando na 

Avenida Bom Jardim e uma pedra voou no vidro do carro. Jânio disse que já conversou com o prefeito 

para que fossem colocadas as telas de proteção nos locais das roçadas para evitar esses transtornos. 

Falou que estavam roçando na Avenida Popular e estava passando de carro e sentiu uma batida na 

lateral do seu carro. Sobre as calçadas, o Vereador Jânio disse que na descida do curtume A Buhler já 

foi solicitado por diversas vezes que fosse feita calçada no local, pois devido às chuvas, com a água, a 

brita desce e fica acumulada na baixada. Rafaella pediu um aparte e disse que referente a proteção das 

roçadas, cobrou do prefeito, mas ele lhe disse que quando foi feita a licitação, não foi colocado que 

precisava ter telas de proteção, mas disse que nas próximas licitações fosse incluída a tela. LEONIR 

parabenizou o prefeito e o vice, por terem atendido um pedido seu referente  a quadra de esporte do  
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Loteamento Dilly e também a pracinha, que foi um pedido feito em 2017, e já tem ganhador da 

licitação e em breve será feito. EDEMAR comentou sobre as calçadas e questionou sobre o que foi 

feito nas gestões passadas referente o assunto. Marli disse que existia uma lei de parcerias, por um 

tempo determinado, onde o Município pagou a mão de obra e as pessoas o material. Marli disse que 

isso foi uma solicitação feita por escrito ao prefeito, para rever e voltar a fazer isso. Edemar disse que 

nessa gestão muita coisa foi feita como a descida do Bairro Morada do Sol, que liga o Município a 

Lindolfo Collor, ali era um caos quando chovia, foi feito tudo, e inclusive foi asfaltado um pedaço lá, 

foi feita também a Colônia Japonesa a pedido do Vereador Satoshi. Marli disse que foi feita a parte 

onde faleceu o menino na Castro Alves. Edemar disse que o executivo é cobrado, mas não há recursos 

para tudo, mas alguma coisa está sendo feita. Edemar disse que foi feito o pedaço para cima do 

curtume A. Buhler para cima...Márcio pediu um aparte e disse que não acha justo o município fazer em 

partes com o dinheiro público, e acha que o que faltou em todas as administrações até hoje foi ter feito, 

“bater no peito e dizer, vamos fazer”, estipular data e horário para iniciar as obras, é isso que está 

faltando no Município, e não pensar em política daqui a três anos, se vai se eleger ou não. Márcio disse 

que as mudanças precisam ser feitas para o Município ficar bonito... Márcio disse que é feita muita 

política encima disso, fazer um pedaço com dinheiro público e outro não, não é certo, pois beneficia 

três, quatro moradores e o resto da população precisa se virar. Márcio comentou que a Avenida 

Capivara era urgente sim, mas precisa ser feito em todo o Município. Jânio pediu um aparte e 

comentou sobre a calçada da Avenida Capivara, e pediu que o Vereador Edemar fosse até o local para 

ver, pois a chuva está levando a brita para os terrenos baldios e que deveria ser feita uma contenção, e 

tem alguns lugares onde foram feitas as calçadas na área central, onde as pessoas estão reclamando que 

estão tropicando e disse que deveria ter uma garantia, a empresa que fez a calçada deveria refazer esses 

locais. Edemar disse que referente a descida da Avenida Capivara, a questão foge do poder público, 

que fez a calçada, pois é entre os moradores... Edemar falou também sobre a mão única da Rua 

Reinaldo Enzweiler, entre o mercado dalabrida e a escola, segundo os moradores, queriam que fosse 

somente via única para quem desce e conversando  com o diretor do trânsito a ideia dele é para que 

seja somente para quem sobe, principalmente para evitar o fluxo muito grande... Edemar disse que 

ainda tem um empasse entre moradores e executivo para definir a questão. Márcio disse que pela 

experiência com ônibus, seria melhor descer, até pela questão do desembarque de alunos, porque na 

subida, os alunos precisam atravessar a via, além da falta de segurança com os carros que vem atrás. 

Marli comentou que foi atrás e foi informada que o executivo fez reunião onde foram consultados os 

vizinhos, proprietários do mercado, e o que existe até o momento é que será construído um paradão em 

frente da escola (não onde entram atualmente, no outro lado) e fazer mão única na descida dessa rua 

onde vai ficar o paradão, fluxo bairro-centro, algo bem combinado com as pessoas do local. Marli disse 

que o executivo está de parabéns, pois está fazendo algo em conjunto com a comunidade para ver o 

que fica melhor para todos. Jânio disse que existe inclusive um abaixo assinado dos comerciantes do 

local que solicitaram a via de mão única, e referente ao paradão, disse que a escola tem mais de trinta 

anos, e os alunos nunca tiveram uma parada de ônibus em frente a escola, e parabenizou o executivo e 

disse que estava cobrando isso da outra administração e não foram tomadas providências e agora o 

executivo atendeu o pedido. Marli disse que o diretor do trânsito falou que não pode fazer a cobertura 

do paradão que fica na calçada, porque a lei não permite e sugeriu que isso fosse levado para apresentar  
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no plano diretor. Cleiton comentou que as paradas de ônibus do centro também ficam na calçada... 

Márcio acha que paradas de ônibus não se encaixam nisso... Satoshi disse que pode ser vista a questão 

referente parada de ônibus e também a respeito da utilidade pública e de repente incluir um artigo no 

plano diretor possibilitando a cobertura. EDEMAR encerrou parabenizando a Rádio Ivoti pela 

excelente cobertura durante a Festa do Colono, onde entraram ao vivo. RAFAELLA falou que o 

prefeito já lhe respondeu e disse que haverá outra audiência pública no horário da noite referente 

publicidade e propaganda ao ar livre. Outra coisa que a Vereadora disse, foi que questionou o prefeito 

foi referente a Rua José Fuhr, que faz um tempão que está interditada, e ele lhe informou que a 

licitação sai dentro de quarenta e cinco dias e que a obra inicia ainda neste ano. Marli disse que a obra 

está parada tanto tempo porque precisava ser feita a negociação das terras com o proprietário, e isso o 

prefeito conseguiu fazer, tanto que a licitação já está aberta. Rafaella solicitou o envio de ofício 

parabenizando o prefeito pela iniciativa. Rafaella solicitou também o envio de ofício ao executivo para 

que veja a possibilidade de ampliar as feiras do Núcleo de Casas Enxaimel para todos os domingos do 

mês, pois isso é algo que a própria comunidade que frequenta o espaço, que vai ao local todos os 

domingos tomar seu chimarrão, estão solicitando isso. Rafaella disse que sabe que o prefeito diz que a 

feira da colônia que é sempre no último domingo do mês, que precisa respeitar, mas a Vereadora disse 

que hoje em dia já tem público para tudo, e citou o evento da Kolonistenfest que aconteceu no dia de 

ontem e ao mesmo tempo tinha a feira no Núcleo e tinha feira em Dois Irmãos, mas mesmo assim tinha 

público em todo lugar. A Vereadora pediu para que fosse pensado nas pessoas que frequentam o 

Núcleo aos domingos, disse que independente de ter as feiras todo mês, a ampliação é válida, pois tem 

público para tudo. Márcio disse para acrescentar ao seu pedido, pois falou do assunto na semana 

anterior. Satoshi disse que sempre houve uma disputa entre os expositores, e falou também sobre a 

questão de fazer um ponto comercial no local, não existe uma isenção, e a proposta é de transformar 

cada um num CNPJ diferente para contribuir e pagar seus impostos... Satoshi levantou a questão 

principalmente por causa dos comerciantes da cidade. Edemar disse que na época em que houve toda 

uma discussão sobre a abertura da casa amarela, foi conversado com os feirantes sobre a possibilidade 

de abrir todos os finais de semana, e apenas uma pessoa se manifestou para abrir todos os domingos, 

dos outros ninguém concordou. Outros Vereadores se manifestaram referente ao assunto dando suas 

opiniões. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente sessão convocando a todos 

para a próxima, no dia 05/08, 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 


