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Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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 1783 do dia 19 de agosto, que teve seu conteúdo aprovado. 

CORRESPONDÊNCIA – Convite do PLUG para o espetáculo Circo no dia 03/10 às 19h no Ginásio 

Municipal 20 de Setembro. Ofício 03/2019 do Hospital São José em resposta ao ofício nº 414/2019, 

informa que o paciente Evaldo Perez foi classificado como azul no momento da triagem o que mostra 

que naquele momento não havia urgência no atendimento, o paciente deveria ser encaminhado na hora 

para o pronto atendimento Mais Vida, conforme protocolo da instituição, mas essa conduta não foi 

seguida e comunica que está ajustando novamente a rotina da equipe. Ofício 02/2019 do Hospital São 

José em resposta ao ofício nº 428, informa que a negociação é feita  conforme cada município e os 

representantes da instituição e os valores negociados variam de acordo com o percentual de 

atendimentos de cada município. Of. Gab. nº 327/2019 em resposta ao ofício nº 365/2019 da 

Vereadora Rafaella, informa que assim que a restauração da casa de janelas amarelas estiver pronta, 

será comercializado produtos de todos os feirantes na casa e ficará aberta de segunda à segunda. Of. 

Gab. nº 324/2019 em resposta ao ofício nº 360/2019 do Vereador Márcio Guth, encaminhando em 

anexo o relatório de gastos com a sprinter. Ofício da Presidente da Comissão de Educação e Cultura do 

RS encaminhando um exemplar do observatório da educação estadual do RS, elaborado pela Comissão 

de Educação da Assembleia Legislativa que organiza e apresenta através de dados gráficos e texto um 

retrato da área, abordando desde a execução orçamentária à valorização profissional. Of. Gab. nº 

314/2019 convidando para participar do almoço-baile em comemoração ao Dia do Idoso no dia 26/09 

na Associação de Moradores do Bairro Morada do Sol a partir das 10h. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: - Ofício para a EMEF 25 de 

Julho, parabenizando os alunos pelas lindas apresentações no dia 20/08 durante a entrega do fogo 

simbólico, alusivo à semana da Pátria. - Ofício ao Executivo e Secretaria de Educação e Cultura 

parabenizando pela escolha do patrono da 37ª Feira do Livro, Eliandro Rocha, assim como todos os 

escritores tanto de repercussão nacional, quanto local, e também parabenizar o PLUG pelo lindo 

espetáculo teatral baseado em histórias do patrono, que a Vereadora teve a honra de prestigiar. - Ofício 

para o Prefeito de Antônio Prado, Juarez Santinon parabenizando-o pela 39ª Noite Italiana, evento do 

qual a Vereadora teve a oportunidade de participar. - Ofício ao Executivo e departamento de turismo 

parabenizando pelo lançamento do Livro Sabores de Ivoti, com 22 receitas valorizando a cultura 

alemã, japonesa, gaúcha, lançado durante a Feira do Livro no último dia 21/08. - Ofício para a 

Secretaria do Meio Ambiente solicitando relação das árvores autorizadas para corte. MÁRCIO GUTH 

solicita o que segue: - Ofício para Autarquia Água de Ivoti para que informe por qual motivo o 

caminhão pipa está estacionado no pátio do poço dos canaviais, exposto ao sol e chuva sem ser 

utilizado. - Ofício para Núcleo Morada do Sol – Vida Saudável, aos cuidados da senhora Ivanete dos  
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Reis, coordenadora do mesmo e demais participantes, parabenizando pela bela apresentação realizada 

durante o último final de semana durante a Feira do Livro.  - Ofício para parabenizando o PLUG pelas 

belas apresentações realizadas durante a 37ª Feira do Livro, bem como parabenizar todos os membros 

do CPA do PLUG pelo empenho em arrecadar recursos para melhorias do espaço e aquisição de 

materiais. - Ofício para Escola de Educação Infantil Jardim dos Sonhos parabenizando pela realização 

do delicioso 1º Chá Literário da escola e pela bela encenação feita pela equipe escolar. JÂNIO 

SIMIÃO DROVAL solicita o que segue: - Ofício ao executivo, solicitando o recolhimento de entulhos 

na Rua Farroupilha próximo ao nº 622 no Bairro Jardim Buhler, que estão no local desde 

fevereiro/2019, sendo que a proprietária do imóvel ligou na Secretaria de Obras perguntando se iriam 

recolher e lhe informaram que sim. - Ofício para Secretaria de Obras parabenizando pelo conserto do 

barranco que despencou no final da Rua Farroupilha próximo ao centro esportivo. 

GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO comentou sobre as belas apresentações do pessoal do PLUG 

durante a Feira do Livro, um trabalho muito lindo. E disse que gostaria de falar somente bem da Feira 

do Livro, mas que infelizmente no dia de ontem se deparou com uma cena lamentável, que é a questão 

da situação deplorável dos banheiros públicos, sem água, e pediu que fosse enviado ofício para a 

secretaria de obras para que providencie a limpeza e que coloque uma pessoa para fazer a limpeza e 

manutenção do local. Márcio também pediu que fossem feitas melhorias no Bairro Irmãos Dilly, no 

final, perto do cemitério, colocar brita e fechar os buracos. Márcio falou da Praça Alamêda dos Ipês no 

Jardim Panorâmico, que está numa escuridão, sugeriu que fossem colocados dois postes de luz no local 

para iluminar a praça. Márcio pediu o conserto da boca de lobo na Rua Riachuelo com a Goetz, bem na 

esquina. Márcio comentou que foi informado que o Município fez licitação para a compra de tampa de 

bueiro, e se mostrou indignado se de fato isso for verdade, e que irá investigar o fato. Márcio falou do 

empenho dos Vereadores nas alterações do Plano Diretor, mudanças que a comunidade pediu... O 

Vereador falou de pessoas que vão e postam piadinhas nas redes sociais... Postam que os Vereadores 

pagam coisas em troca de votos, que são incompetentes, mas que essas pessoas que criticam, não 

fazem o numero do chinelo que calçam em votos, nunca ajudaram uma comunidade ou participaram de 

uma ação beneficente para ajudar o próximo... Márcio disse que é preciso ficar de olho na próxima 

eleição com esse tipo de pessoas, que tem só interesse e essas pessoas vão tá pedindo alguma coisa no 

próximo ano... JÂNIO solicitou o envio de ofício ao executivo para que informe se o auxílio de 

30.000,00 foi concedido para a Sociedade Harmonia, conforme Lei Municipal nº 2816/2013. LEONIR 

disse que foi atrás de informações sobre a Rua São Pedro, e disse que o valor de 480 mil retornou, pois 

o bairro está fora do padrão, e a Rua São Pedro invadiu uma chácara. Leonir disse que talvez seria o 

caso do prefeito se reunir com as pessoas do local para ver se não pode indenizar, uma parte parece que 

foi doada, mas precisa mais uma parte para poder ser feito. A Presidente pediu um aparte e disse que 

houve mudança de administração, acabou uma gestão e entrou a seguinte, e a administração que entrou 

preferiu devolver o recurso ao Badesul. Leonir disse que a rua invadiu as terras de outra pessoa, não 

tem como fazer. Jânio pediu um aparte e disse que achou um absurdo, pois em vez de fazer a Rua São 

Pedro, o executivo podia ter investido o valor nas travessas. Márcio disse que concorda com as 

travessas conforme o colega falou, mas que aquela rua que desce, a São Pedro, não tem a mesma 

largura como a que vem de cima. Disse que no Bairro Bom Pastor foi autorizado fazer seis metros, e lá 

tem seis metros para pavimentar, podia ter autorizado a pavimentação dos seis metros, eliminaria o pó, 

e futuramente se alargaria a rua e faria o resto 
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PAUTA DO DIA 

4ª PAUTA - VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 50/2019 – Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação 

do sistema de água residencial ou comercial e dá outras providências. As comissões apresentaram seus 

pareceres. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 51/2019 – Concede incentivo financeiro à Empresa Omega Leather Indústria e 

Comércio de Couros Eireli. Sem discussão. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi 

aprovado por unanimidade. 

6ª PAUTA – VOTAÇÃO: 

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. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO comentou sobre um ofício que chegou informando que as 

pessoas que frequentam a praça ao lado da EMEF Ildo poderiam utilizar o banheiro do ginásio da 

escola, mas o Vereador questiona como vão pular o portão para utilizar o mesmo, pois não tem acesso 

da praça para o ginásio, a não ser fazendo toda a volta por fora. Marli disse que precisa ser informado 

se o ginásio ficará aberto. Jânio disse que sabe que o CPM está responsável por essa parte e soube que 

no local vai ter reforma, talvez sejam feitas modificações. Marli disse que iria conversar com o prefeito 

sobre a possibilidade em fazer um banheiro junto a praça, separado do ginásio. Márcio comentou sobre 

as alterações no Plano Diretor, onde veio um ofício do DPU questionando as emendas e de que não 

foram informados das mesmas. Márcio disse que foram informados sim, dizendo que eles não 

mandaram convite especial quando fizeram suas audiências, se reúnem em meia dúzia e aprovam as 

coisas. Já os Vereadores chamaram a população e as emendas foram aprovadas pela maioria. Márcio 

comentou que um assunto tão importante deveria ser feita uma reunião extraordinária para debater o 

assunto, assim como é feito na câmara quando tem urgências, podiam ter marcado uma reunião com os 

Vereadores para debater antes de encaminhar o projeto. Márcio falou que se trata do desenvolvimento 

do município, arrecadação, receita. E disse quem delibera sobre as leis é o Prefeito e os Vereadores. 

Falou da importância do Conselho e do DPU que tem uma participação muito importante, mas projetos 

precisam ser debatidos e se necessário, apresentar emendas. Márcio falou do estudo que precisa ser 

feito referente ao recuo viário e recuo de jardim, da possibilidade em contratar uma empresa para fazer 

esse estudo, e se encaminhe para a Casa Legislativa para debater o assunto. RAFAELLA agradeceu 

aos colegas pelo apoio ao projeto que finalmente foi aprovado, que foi um questionamento da 

comunidade que reclamava que as contas vinham bem elevadas, e disse que conversou com o diretor 

da autarquia e o engenheiro Gabriel e aí surgiu esse projeto. Rafaella disse que agora com a aprovação 

da Lei, as pessoas podem solicitar a instalação do eliminador de ar para parar de pagar uma conta 

absurda de água. EDEMAR falou que gostaria de ter a resposta do executivo referente a reunião 

realizada com o pessoal da área do DNIT, que está uma enrolação a questão e ninguém quer bancar o 

macho e fazer para não responder processo depois. Edemar ironizou e disse que daqui a pouco o 

Presidente da França vai vir para Ivoti para resolver, já que criticou o governo Bolsonaro, que pegue 

um balde de água e venha apagar o fogo da Amazônia. Márcio pediu um aparte e disse que conversou 

com pessoal do DNIT, e veio um projeto bem amplo para a câmara, sobre a supressão da vegetação,  
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que foi aprovado, e as pessoas foram se informar e um funcionário as orientou a  procurar seus direitos 

via judicial. Marli disse que participou da reunião com o pessoal do DNIT, como representante da 

Câmara, e disse que estiveram presentes o Renato do DPU e o Renato do meio ambiente, assessor 

jurídico, Prefeito, pois houve muito mal entendidos, e nessa reunião todos conseguiram colocar os seus 

anseios e foram mostrados os caminhos corretos e acredita que a partir de agora a coisa vai andar. 

CLEITON pediu para se incluir no pedido do Vereador Márcio referente o caminhão pipa. E também 

comentou sobre o Plano Diretor dizendo que tem pessoas que não sabem que vivemos num país 

democrático e não estão aceitando o que foi feito na Câmara de Vereadores. Cleiton comentou sobre o 

funcionário Renato se mostrou contrário às alterações, mas que ele precisa entender que quem paga o 

salário dele são as pessoas que querem essas mudanças. Nada mais havendo a declarar, a Presidente 

encerrou a sessão e convocou a todos para a próxima Sessão Ordinária, no dia 02/09, 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 


