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Aos dois dias do mês de setembro 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 1784 do dia 02 de setembro, que teve seu conteúdo aprovado. 

CORRESPONDÊNCIA – Of. nº 443/2018 aos cuidados do Vereador Alexandre dos Santos, 

comunicando que o Município de Ivoti foi contemplado com emenda parlamentar da senadora Ana 

Amélia no valor de R$ 250 mil para área da agricultura. Of. Gab. nº 331/2019 encaminhando para 

apreciação o projeto de lei nº 52/2019. Of. Gab. nº 335/2019 convidando os Vereadores para participar 

da inauguração do Ginásio da Escola Municipal Aroni Mossmann.  

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue:- Ofício ao Departamento do 

Trânsito solicitando uma faixa de segurança para Presidente Lucena com Thomas Edson, em virtude de 

dois novos pontos comerciais, além dos que já existem. - Ofício para o Desporto, parabenizando as 

campeãs e vice-campeãs do campeonato Intermunicipal Futsal Feminino que aconteceu no dia 30/08, 

onde a Vereadora esteve presente.- Ofício para a Escola Ildo Menghetti parabenizando os alunos do 

quarto ano que visitaram a Câmara e estavam devidamente uniformizados. - Ofício ao senhor Paulo 

Vargas, cumprimentando-o e lhe desejando sucesso pelo lançamento do livro “Aos olhos da vida”, no 

dia 29/08, e parabenizar o acompanhante Luiz Gustavo Dallastra que fez o acompanhamento com seu 

violão durante a declamação das poesias e canções, momento solene onde a Vereadora teve a honra em 

participar. LEONIR SCHULER solicita envio de ofício para RGE para que faça a troca do poste de 

luz que está completamente podre na Rua Romeo Brandt, 376 no Bairro Colina Verde. ALEXANDRE 

DOS SANTOS solicita envio de ofício para ex-senadora Ana Amélia agradecendo a emenda de 

150.000,00 para área da agricultura. MÁRCIO GUTH solicitou envio de ofício para solicitar cópia 

dos autos de infração emitidos pela secretaria de saneamento e meio ambiente aos proprietários do 

loteamento São Luis na Picada Feijão. RAFAELLA solicita envio de ofício para Associação de 

terapeutas em práticas  integrativas e complementares pelo maravilhoso evento holístico do Município 

de Ivoti realizado no dia 01/09 no Núcleo de Casas Enxaimel, onde a Vereadora teve a satisfação de 

participar, inclusive como palestrante do evento. A Vereadora também convida a toda comunidade a 

participar das atividades do setembro amarelo, prevenção ao suicídio. 

GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO elogiou o Prefeito pelo encaminhamento do projeto de lei que 

regulamenta as placas de publicidade ao ar livre no Município, que inclusive foi um pedido do 

Vereador e até encaminhou um projeto de indicação para fazer o mesmo. Rafaella pediu ao colega 

Márcio para se incluir no agradecimento, pois foi algo que todos os Vereadores debateram e teve 

pessoas se manifestando em tribuna e pessoas que tiveram que retirar as placas já de vários anos. 

MÁRCIO solicitou o envio de ofício para o Meio Ambiente, solicitando a cópia completa do 

protocolo nº 04/2018, na íntegra. Outro ofício para secretaria de obras para que faça melhorias na Praça 

Alamêda dos Ipês no Jardim Panorâmico, colocar mais areia e se possível cercar a praça e fazer uma  
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limpeza na área retirando as flores com espinhos que estão no local, que é bastante utilizada pelas 

crianças. Márcio também parabenizou o secretário Roberto que atendeu aos pedidos do Vereador, os 

quais foram feitos pelo aplicativo watts. Márcio também comentou sobre a situação precária do centro 

esportivo, as arquibancadas podres, falta de pintura. O Vereador falou que a pessoa que está como 

responsável pelo local é um picareta que não fez nada até hoje. E, disse que é lamentável um espaço 

daquele porte com toda a estrutura, abandonado. Falou que os banheiros estão inacessíveis, a 

churrasqueira e o telhado caindo. Márcio disse que o espaço era locado por 50 a 60 reais que eram 

destinados para as entidades. O Vereador disse que o campo está sempre fechado, sem acesso para as 

crianças... Márcio comentou sobre a quadra de areia que fica do outro lado da rua, nunca foi feito nada 

lá, e solicitou melhorias no local. Márcio comentou sobre a questão da sinalização no Município, e 

disse que ligou para o departamento de trânsito hoje e ninguém atendeu, e pediu ofício para que seja 

informado quantas pessoas trabalham no departamento, assim como o departamento do desporto onde 

liga e nunca tem ninguém. Márcio falou da falta de sinalização por parte da RGE quando estiveram na 

Rua São Leopoldo trocando os postes na última semana, onde fecharam a via  em frente a lojas Taqi e 

os veículos grandes que vinham de cima não tinham como manobrar, falou que o departamento de 

trânsito deveria auxiliar nesse sentido, saber fechar as ruas, pois os caminhões vinham até a loja Taqi e 

como estava interditado não tinham como manobrar, isso é falta total de organização. Márcio disse que 

foi reclamar com os técnicos da RGE e lhe mandaram calar a boca, uma falta de respeito, e solicitou o 

envio de ofício para RGE para que orientem seus funcionários nesse sentido. RAFAELLA falou do 

evento que teve no Núcleo de Casas Enxaimel no dia de ontem, com vários visitantes de vários 

municípios do Estado, que foi organizado pela Associação de terapeutas em práticas integrativas e 

complementares e pelo município de Ivoti. Rafaella disse que o evento foi muito elogiado, inclusive 

teve pessoas que disseram que o evento foi tão bom, ou até melhor do que o que teve em Porto Alegre. 

A Vereadora parabenizou a Associação que tomou a frente do evento, que teve muitas atividades. 

Rafaella também comentou sobre o setembro amarelo, da importância de falar e divulgar para quebrar 

os tabus, pois se sabe que o suicídio ainda é um tabu, assim como falar de depressão que leva ao 

suicídio. Falou dos números alarmantes do suicídio, cada cem mil óbitos, 11,04 no mundo, no Brasil 

6,5 e no Rio Grande do Sul 11,6, ou seja, 11,04 suicídios para cada cem mil habitantes. Rafaella falou 

das atividades que acontecerão no CAPS, as palestras... A Vereadora disse que leu no jornal hoje: 

Salve uma vida prestando atenção e distribuindo amor... JÂNIO também comentou sobre o campo 

municipal, disse que há algum tempo solicitou as negativas da água do local, e falando com o prefeito 

ficou sabendo que a água foi cortada. Márcio disse que foi até o local verificar se tinha água, e ligou o 

registro e não tinha água, sendo que ligou na autarquia e foi informado que houve o corte na água. 

Leonir disse que a pessoa que é responsável pelo local deveria responder judicialmente pela situação. 

Edemar disse que tinha uma pessoa que cuidava do campo há vários anos e funcionava muito bem, 

sempre organizado e limpo e a verba que entrava era destinada à Liga Feminina de Combate ao 

Câncer, mas com a troca da administração, resolveu mudar a situação, o que estava bom para o 

município, piorou. Edemar disse que o Ginásio Municipal está na mesma situação, um pouco mais 

organizado por causa das escolas que administram. Cleiton disse que a administração não mudou nada, 

e sim encaminhou um projeto aonde a verba do ginásio iria para a APAE e a do campo municipal para 

a Liga, e aconteceu que quando esse projeto veio, teve Vereadores esperneando aqui dentro, querendo 

fazer licitação, e agora tem o problema, e foi avisado. Disse que sempre funcionou e agora está desse  
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jeito, falou dos chuveiros que não funcionam no ginásio... JÂNIO solicitou que a autarquia verifique a 

possibilidade de religar a água do campo municipal, pois não tem como deixar as pessoas que utilizam 

o local sem água, e que informe se o aluguel do local está em dia. JÂNIO pediu que o departamento do 

trânsito verifique sinal para travessia dos pedestres na sinaleira do Socaltur, pois as pessoas não tem 

vez ali e também fazer o recuo da sinaleira, que está bem apagado. JÂNIO parabenizou o grupo de 

bolão do Bairro Morada do Sol pelo baile- jantar servido na Associação no último sábado. EDEMAR 

disse que recebeu uma ligação do Ivo Ribeiro que levou seu filho ao hospital São José no sábado a 

tarde, às 16h para consultar, e como tem plano unimed ganhou a ficha verde, e até as 17h não havia 

sido atendido e chegou uma emergência de acidente com moto que tinha preferência, até às 19h não foi 

atendido e foi falar com atendente que colocou a ficha como prioridade, sendo que a médica olhou a 

ficha e não chamou o paciente, chegou mais gente, e as outras pessoas foram chamadas e às 20h15min 

foram embora procurar atendimento em outro lugar. EDEMAR disse que comunicou o acontecido ao 

prefeito que já ligou para administração do hospital para verificar o que aconteceu e para que não 

aconteça novamente. ALEXANDRE agradeceu o início das obras na Rua Pejuçara no Bairro União, 

pois foi uma espera de mais de trinta anos e também agradecer a emenda parlamentar no valor de 250 

mil do Deputado Federal Covatti Filho, hoje secretário da agricultura, pecuária e desenvolvimento 

rural do Rio Grande do Sul e agradeceu em especial ao prefeito Martin pelo incansável esforço para 

que essa obra acontecesse. Alexandre também agradeceu ao deputado Covatti pela emenda parlamentar 

destinada para área da saúde do município no valor de 200 mil, que chegará nos próximos dias para 

aquisição de quatro carros. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA - DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 52/2019 – Dispõe sobre a publicidade e a propaganda ao ar livre no Município de 

Ivoti. Referente ao projeto, o Vereador Jânio questionou sobre as multas que foram aplicadas àquelas 

pessoas que estavam em situação irregular. Marli acha que as pessoas foram apenas notificadas. Jânio 

disse que sabe de pessoas que receberam multa de 900 reais e tinha prazo para pagar. Edemar disse que 

estava junto quando o dono do restaurante xeróx recebeu as notificações, que tinha o prazo de 90 dias 

para retirar, e caso não retirasse nesse prazo receberia a multa, ele retirou e deu tudo certo. Já referente 

às placas que estão vai ter um prazo para se adequar, tem até cinco anos para trocar. EDEMAR 

solicitou que fosse encaminhado ofício perguntando ao executivo se alguém foi multado referente às 

placas. JÂNIO disse que a multa foi de 972 reais de auto de infração que um comércio foi multado. 

JÂNIO disse que vai verificar se a multa foi paga ou não. Os Vereadores falaram que teria que ver se 

existe a notificação, pois não pode ser multado sem a notificação. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO solicitou que seja feita a limpeza das calhas do campo 

municipal, que está cheia de folhas em virtude das árvores no local, pois toda a água está escoando no 

terreno do vizinho. Márcio falou sobre as notificações dizendo que quando o morador é notificado 

precisa resolver logo a situação, mas e quando a prefeitura precisa fazer sua parte, porque enrola tanto? 

E citou o caso do posto de saúde do Jardim Panorâmico, onde tem várias árvores no terreno, onde as 

folhas das mesmas estão caindo dentro da calha do vizinho e alagando todo o seu terreno, sendo que 

esse morador fez o pedido para a prefeitura e lhe solicitaram a apresentação de três orçamentos. Márcio 

disse que isso não cabe ao morador, pois é área da prefeitura. Márcio pediu que a prefeitura 

providencie a poda da árvore. MÁRCIO solicitou o envio de ofício para o prefeito para que verifique  
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quais os auxílios que estão ativos no CRAS, e citou como exemplo o aluguel social, disse que pessoas 

vem para o Município e precisam de auxílio... Cleiton disse que concorda com as pessoas que moram 

em Ivoti, mas não dar o auxílio para quem quer vir para Ivoti, pois não vai ter casa de chega para 

colocar todo mundo. Márcio disse que não tem como proibir as pessoas de vir para Ivoti, e disse que 

tem casos de pessoas que se separaram, pelo desemprego e outras coisas e não tem como pagar aluguel, 

e nesses casos seria importante ter o auxílio moradia durante dois a três meses até a pessoa se 

estabilizar. JÂNIO comentou sobre a poda das árvores, falou das reclamações dos moradores com a 

falta de recolhimentos dos galhos e restos de poda e sugeriu que o executivo em conjunto com a 

secretaria de obras deveria fazer um estudo para viabilizar a questão, e fazer o recolhimento dos 

galhos, que em alguns locais dá para fazer uma fogueira, de tão secos que estão os galhos. JÂNIO 

parabenizou a pediatra Dra. Carla pelo ótimo atendimento prestado no Pronto Atendimento. A 

Vereadora Rafaella pediu um aparte e disse que a pediatra além de atender no Mais Vida, também 

atende em todas as UBS e disse que a Dra. Giane é concursada pelo Município e irá começar a realizar 

cirurgias no Hospital São José pelo SUS. A Presidente aproveitou o momento para elogiar a médica 

traumatologista que é uma ótima profissional. Jânio parabenizou o Grupo de Bolão do Bairro Morada 

do Sol pelo delicioso galeto, e citou a Lidia Barreto que faz parte da diretoria como tesoureira, 

promoção feita para arrecadar fundos para o grupo. MARLI perguntou aos demais Vereadores se todos 

concordam de atrasar a Sessão Ordinária do dia 16/09 em meia hora, começar às 19h, em virtude da 

inauguração do ginásio da EMEF Aroni Mossmann, às 18h. Os Vereadores Jânio e Márcio se 

opuseram os demais concordaram. Rafaella disse que é uma justificativa plausível, pois é para 

participar de um evento. Marli solicitou que fosse encaminhada correspondência para todas as escolas 

do Município  e todos os setores da Prefeitura comunicando que as Sessões acontecem sempre às 

segundas feiras, às 18h30min. Márcio questionou se um dia se atrasasse se teria a tolerância de meia 

hora. Satoshi sugeriu que a Presidente anunciasse na próxima sessão novamente para que as pessoas 

que assistem pela internet ouvissem que a sessão será adiada, fazer um anuncio antecipado. Edemar 

disse que a coisa está indo para o lado pessoal e pediu calma e que é questão de bom senso. Já 

referente a fala do Márcio que questionou se um dia se atrasasse se iriam esperar, disse que lógico que 

iriam esperar, pois ninguém se atrasa por querer. Os Vereadores questionaram sobre o dia da 

inauguração, justo na segunda que tem sessão. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a 

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


