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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.786 13ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 09 DE SETEMBRO DE 2019  

 

Aos nove 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 1785 do dia 02 de setembro, que teve seu conteúdo aprovado. 

TRIBUNA LIVRE – Vasco Magno Ribeiro usou a tribuna para comunicar oficialmente a toda a 

comunidade que foi oficializada na última quinta feira a campanha de arrecadação para poder a 

campanha do vídeo monitoramento, baseada numa Lei Municipal aprovada nessa Casa, onde foi feita 

uma parceria com a autarquia, no sentido somente de usar o programa da autarquia, ela não se envolve 

em nada, é tudo com o CONSEPRO. A campanha visa arrecadar fundos para manter o vídeo 

monitoramento que está funcionando na cidade com 06 câmeras em oito pontos, e é preciso manter e 

por isso é preciso arrecadar alguma coisa, e também a fim de aprimorar toda a estrutura. Falou que 

estiveram em Bento Gonçalves a corporação, conheceram o CIOP, que é um centro integrado, e várias 

coisas agradaram, pois são vários módulos que podem ser instalados futuramente em Ivoti, mas tudo 

depende de verba. Vasco disse que o dinheiro que for arrecadado na campanha, que é uma contribuição 

espontânea, foi distribuído pela cidade as urnas e os formulários, onde o cidadão preenche o formulário 

com nome dele e anexa uma conta de água e coloca o valor que deseja contribuir, e no momento que 

não quiser mais contribuir é só procurar o CONSEPRO. Vasco deixou com os Vereadores 05 

formulários de adesão  e pediu a colaboração dos mesmos, para que façam uma adesão e tentar 

conseguir mais adesões junto a comunidade. Vasco agradeceu a oportunidade e disse que a cada 

trimestre estará vindo à Câmara para prestar contas a comunidade. A Presidente agradeceu a presença 

do Vasco e o elogiou pela iniciativa em frente ao CONSEPRO lutando pela segurança do Município, 

assim como fez durante anos quando na Delegacia. 

CORRESPONDÊNCIA – Of. Gab. nº 331/2019 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 

52/2019. Of. Gab. nº 336/2019 que encaminha para apreciação os projetos de lei nº 53 e 54/2019. 

Convite para inauguração da Associação Encanto de Vida no dia 14/09 a partir das 9h. Of. Gab. nº 

339/2019 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 55/2019. Of. Gab. nº 345/2019 que 

convida os Vereadores para participar do 22º Festival de Corais de Ivoti no dia 14 de setembro de 

2019, às 20h. Of. Gab. nº 346/2019 em resposta ao ofício 309/2019 encaminha cópia dos orçamentos 

dos eventos do seminário da educação Ivoti.  Of. Gab. nº 341/2019 em resposta ao ofício 424/2019 dos 

Vereadores Jânio e Márcio sobre a contratação de serviços de manutenção da iluminação pública, 

informa que foi realizada de forma emergencial, embasada no Art. 24, IV da Lei 8.555/93. Of. Gab. nº 

342/2019 em resposta ao ofício nº 442/2019 sobre o repasse do valor de 30 mil para a Sociedade 

Harmonia, informa que o valor foi repassado. Convite do Desporto para Final do Basquete no dia 

13/09 no Ginásio Municipal 20 de setembro e Torneio dia dos pais no dia 14/09 com início as 8h e 

término às 14h no Ginásio. 
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PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita envio de ofício parabenizando as empresas de 

Ivoti que expuseram e divulgaram seus produtos na expointer: - AFLOR, LUMIX energia Solar, Finger 

Flores, e em especial a Cachaçaria Weber Haus que foi premiada com a melhor cachaça e a Queijaria 

Nova Alemanha que foi premiada com o queijo prata colonial. JÂNIO SIMIÃO DROVAL, MÁRCIO 

GUTH e MARLI HEINLE GEHM parabenizam os organizadores da 5ª Etapa do Campeonato Gaúcho 

do BMX que aconteceu na pista de bicicross do Município de Ivoti nos dias 07 e 08/09. JÂNIO 

solicita envio de ofício ao executivo para que informe por qual motivo a obra da Avenida Perimetral 

encontra-se parada. 

GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO falou da reunião que aconteceu na última terça feira no 

Gabinete com o Conselho do Plano Diretor, onde o Vereador e o colega Satoshi estiveram presentes e 

ficou bem visível que alguns membros do conselho estavam mais preocupados com o trabalho que 

essas mudanças feitas pelos Vereadores e a população que pediu, geraria. Do impacto dessas mudanças 

no futuro do Município, e segundo o Vereador, acha que deveria ter mudanças urgentes. Márcio 

solicitou que fosse encaminhado ofício para o Corpo de Bombeiros de Ivoti, para que a responsável 

possa vir à Casa Legislativa falar sobre o funcionamento para liberação do PPCI, pois muitas pessoas 

estão perdidas e não sabem como proceder, dizendo que ligam para os bombeiros onde são informadas 

que precisam entrar em contato com empresas que vendem extintores, para que essa empresa venha até 

o local e faça um laudo técnico. Márcio questionou o procedimento, pois acha que isso é atribuição dos 

bombeiros... Marli pediu um aparte e disse que na verdade não precisa ser a empresa que vende 

extintores, pode ser um outro engenheiro, mas o projeto precisa ser feito e encaminhado para os 

bombeiros e eles analisam e aprovam ou não. Márcio comentou que talvez esse valor poderia ser 

revertido para os bombeiros e eles fazerem esse trabalho...Márcio disse que a Prefeitura também 

manda as pessoas fazerem laudos disso e daquilo e tira o dela fora, e a pessoa precisa pagar, no caso de 

laudos de APP, pois o certo seria a Prefeitura dizer que existe APP em tal lugar, e isso não acontece. 

Marcio disse que a Prefeitura vê que tem água no terreno e solicita laudo ao proprietário para ver se 

não se trata de APP, isso cabe ao Município fazer... Marli disse que são coisas distintas, pois é 

responsabilidade do proprietário, assim como é com a planta da casa. Edemar pediu um aparte e disse 

que a função dos bombeiros é somente fiscalizar e cobras as taxas necessárias, e citou como exemplo o 

seu caso, que precisou da liberação e se informou com os bombeiros que lhe orientaram a procurar no 

site como proceder. Edemar disse que o escritório de contabilidade lhe orientou a procurar uma 

pessoas de Dois Irmãos para vir fazer o projeto, e até agora ninguém apareceu para dizer se está certo 

ou errado, e espera que quando os bombeiros vierem lá esteja tudo certo. RAFAELLA parabenizou o 

CONSEPRO, mesmo sendo um trabalho de formiguinha, buscar pessoas voluntárias que ajudem nessa 

campanha e pediu o apoio da comunidade e disse que estará passando na casa dos vizinhos para pedir o 

apoio que é para a segurança de todos, algo importantíssimo. A Vereadora disse que recebeu a 

informação da liberação da emenda da bancada gaúcha para o custeio do hospital São José, no dia 

09/09, hoje, e solicitou o envio de ofício ao Deputado Federal Danrlei agradecendo pela liberação da 

emenda e também ofício ao hospital para que informem sobre a ciência desse valor (se já receberam o 

pagamento ou como está o andamento). Rafaella também parabenizou a comunidade de Ivoti e os 

voluntários da ação beneficente no último sábado, coxa e sobre coxa em prol da construção da casa da 

família Marques, que tiveram sua residência destruída pelo fogo, e solicitou o envio de ofício para a 

comunidade católica e agradecer a todos os voluntários que trabalharam na realização da promoção.  
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JÂNIO comentou sobre o Veto que veio do executivo referente as alterações no Plano Diretor, e 

solicitou que o Conselho encaminhe cópia das duas atas da reunião do conselho, com a justificativa e 

tudo o que foi decidido, para que a comissão de justiça e finanças possa avaliar. Jânio comentou sobre 

o seu pedido referente a pavimentação da Avenida Perimetral, onde a obra está parada e gostaria de 

saber o que aconteceu, se foi o DNIT que interditou ou o que aconteceu, na saída para a BR 116, pois 

as pedras estão lá, mas a obra está parada. Jânio disse que uma parte dessa Avenida recebeu 

recapeaçrão asfáltica que foi feita com recursos do banco badesul, e disse que ficará um trecho em 

torno de sete metros sem pavimentação no meio da Avenida, e questionou porque não foi tudo 

emendado. Pediu que o executivo verifique se não tem algum recurso para terminar a via, e porque 

esse trecho não será pavimentado. Jânio falou que na Avenida Perimetral existem quatro tipos de 

pavimentação... Edemar pediu um aparte e disse que gostaria de saber qual foi o estudo para colocar 

aquele pedaço de asfalto numa via de três a quatro quilômetros, foi colocado uns cinquenta metros de 

asfalto. JÂNIO solicitou o envio de ofício para as obras, para melhorias na Rua do Grotão na Nova 

Vila. LEONIR pediu o envio de ofício ao Departamento do Trânsito para que estude a possibilidade 

em recuar a faixa de segurança na Presidente Lucena, 1919, pois onde a mesma está é o local onde os 

carros precisam entrar. ALEXANDRE agradeceu ao Deputado Covatti Filho pelo destino de emenda 

parlamentar para compra de quatro carros da marca gol para a saúde, que foram entregues hoje, no 

valor de 200 mil e pediu que fosse encaminhado ofício de agradecimento ao Deputado, hoje secretário 

da agricultura. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA - DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 53/2019 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito trator agrícola de propriedade do 

Município à Cooperativa de Produtores e Agroindústrias de Ivoti Ltda – PROAGRII. 

Projeto de Lei nº 54/2019 – Dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de 

atividade econômica e disposições sobre a atuação do município como agente normativo e regulador, 

reinstitui a Lei Geral Municipal da microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor 

individual, e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 55/2019 – Autoriza a concessão de uso de imóvel de propriedade do Município, 

denominado centro esportivo municipal. 

Veto Parcial aos Projetos de Lei nº 40, 41 e 42/2019. Referente ao Veto, a Presidente pediu que a 

assessora jurídica analise o mesmo e dê o seu parecer, para ver se fere a Lei Municipal, Estadual e 

Federal. Marli disse que no ofício foi lido que confronta com a metroplan, por isso precisa analisar. 

Jânio disse que também é citada a questão das audiências públicas e se for necessário mais uma 

audiência pública, a Casa está a disposição e é o caso da assessora ver sobre a necessidade. Jânio falou 

da importância das atas do conselho, para ver o que foi abordado. Rafaella concordou, pois nem todos 

puderam participar. Referente o Projeto de Lei nº 40/2019, Jânio disse que ficou muito vaga a 

colocação do executivo, apenas colocaram que precisa de estudo técnico, mas não colocaram o que 

precisa de estudo. Marli disse que por isso a assessoria jurídica estará analisando para ver o que precisa 

ser feito. Márcio disse que antes mesmo dos projetos virem à Casa, o Conselho e, nenhum momento 

pediu opinião dos Vereadores, do que a população precisa. Márcio pediu que o conselho encaminhasse 

o estudo de todas as mudanças propostas pelo conselho quando encaminharam os três projetos. Márcio 

falou do estudo que foi feito para o alargamento viário que até hoje não saiu do papel.  



4 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.786 13ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 09 DE SETEMBRO DE 2019  

 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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

Ivoti. O Vereador Satoshi, relator da comissão de justiça e comentou sobre o art. 7º do projeto, onde 

proíbe anúncios em bancos e cadeiras, e disse que a ideia é boa, porém existem muitos bancos e 

cadeiras patrocinadas, como Skol, Brahma e outros, e talvez essa proposta não seja tão bem vinda, 

talvez tenha que ser feita uma emenda supressiva. Satoshi também comentou sobre o Parágrafo 54º  

consta sobre a proibição de propaganda em paradas de ônibus e equipamentos urbanos... Satoshi disse 

que seria essa a proposta para alteração. Márcio disse que deveria ser solicitado o estudo que foi feito 

para chegar a esse projeto, porque se os Vereadores dão sua opinião é solicitado o estudo. Cleiton disse 

que é preciso ter cuidado quando se fala de estudo, pois isso é algo que foi solicitado pelo conselho, e 

esse projeto partiu do executivo e não do conselho. Marli disse que foi feita audiência pública referente 

o projeto. A comissão de justiça irá analisar para apresentar emenda. Edemar falou que visitou uma 

cidade onde as paradas de ônibus são fechadas e tem luminoso de propaganda, aí a pessoa fica na 

claridade, e já evita assalto e nesse caso do projeto é proibir algo que nem tem na cidade.  

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: Não houve. A Presidente lembrou a todos que a próxima sessão 

começará às 19h em virtude da inauguração do ginásio da escola Aroni Mossmann. Nada mais 

havendo a declarar, a Presidente encerrou a sessão e convocou a todos para a próxima Sessão 

Ordinária, no dia 16/09, às 19h. 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 


