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Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 19 horas, 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 convidou-os a se colocarem em pé para 

entoar o hino rio-grandense. Após o hino, a Presidente  colocou para apreciação a ata de nº 1786 do dia 

09 de setembro, que teve seu conteúdo aprovado. 

Em virtude das comemorações da Semana Farroupilha, vieram a convite dos Vereadores dois jovens 

gaiteiros, Eduardo e Oberdan que tocaram três musicas: Roubo da gaita velha,  lembranças e no fundo 

da grota.  O Vereador Jânio foi convidado pela Presidente a entregar chocolates aos dois rapazes em 

forma de agradecimento. 

CORRESPONDÊNCIA – Of. DT. Nº 037/2019 em atenção ao ofício nº 387/2019 do Vereador 

Márcio Guth sobre a previsão do mapeamento do novo alargamento viário, informa que os recuos 

viários previstos no Município foram inseridos na Lei Municipal  do Parcelamento do solo de 2010 e 

no ano de 2014 foram reduzidos, e qualquer alteração do sistema viário deverá ocorrer através de 

estudo a partir de um plano de mobilidade urbana que está sendo estudado para contratação conforme 

indicação do Conselho do Plano Diretor e Urbanismo. Convite da Comissão Especial de Parcerias 

Público Privadas para a Mesa Redonda a realizar-se no dia 23 de setembro das 9h às 12h no Plenarinho 

da Assembleia Legislativa do RS para tratar sobre parcerias público privadas, concessões públicas e 

fundos de investimento em infraestrutura. Ofício da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo do 

Vereador Cristiano Coller, agradecendo as palavras de conforto recebidas durante a fase tão triste de 

sua vida e convida para visitarem seu gabinete, sala 506 na Câmara Municipal de NH. Of. SO nº 

002/2019 em resposta ao ofício nº 465/2019 do Vereador Jânio, esclarece que a cobrança da taxa para 

recolhimento de galhos e restos de poda espalhados pela cidade está prevista no Código de Posturas e 

Código Tributário do Município. Of. DT nº 036/2019 em resposta ao ofício nº 398/2019 sobre a 

sugestão de uma rotatória no refúgio central da Avenida Capivara com a Goetz, esclarece que a questão 

da rotatória foi discutida em reunião, porém devido ao espaço existente no local, ficou decidido a 

criação do refúgio central, no lugar do canteiro. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: Ofício para equipe Caveira Muay 

Thai parabenizando pelas conquistas durante o Campeonato Brasileiro de Muay Thai no Espírito 

Santo, onde 7 atletas lutaram e voltaram com importantes premiações: Clóvis Andrade – Campeão 75 

kg amador masculino, Josecler  Vieira – Campeã 75 kg amador feminino, Jeferson Ribeiro – Vice 

Campeão categoria 75 kg, Tarkan Kamikaze – 3º Lugar categoria 67 kg, Paulo Trator – 3º lugar 

categoria 70 kg e Thayse Maluquinha – 3º Lugar categoria 58 kg. Ofício para o Conselho Municipal da 

Saúde solicitando que o mesmo encontre junto a Secretaria da Saúde uma solução para a questão do 

não comparecimento das pessoas a consultas marcadas, o que faz com que as pessoas que realmente 

precisam da consulta não conseguem o agendamento, a Vereadora sugere a implantação de sistema que 

encaminha automaticamente SMS para as pessoas comunicando o dia da consulta, para que se não  
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puderem ir à consulta, desmarquem para que a mesma possas ser repassada a outro paciente. Ofício 

parabenizando a proprietária da Estética Mari Corpo e Forma pela comemoração dos 25 anos de 

existência no dia 10/09, onde a Vereadora teve a honra em participar. Ofício para Assembleia de Deus 

de Ivoti, agradecendo pelo carinhoso acolhimento da Vereadora durante o 31º Congresso de Jovens, no 

dia 08/09. Ofício parabenizando a jovem Andrieli Werlang pela conquista do 3º Lugar no Campeonato 

Paranaense de Bicicross no Paraná. Ofício parabenizando Martiele Rolim pela inauguração da 

Boutique Vouga, no dia 31/08, localizada no Bairro Cidade Nova, desejando-lhe muito sucesso. 

JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita o que segue: Envio de ofício ao Executivo solicitando 

informações referente ao Loteamento Popular Bairro Bom Pastor, se é possível realizar a venda dos 

lotes, caso contrário informe se existe fiscalização, considerando que está sendo colocado a venda 

diversos lotes de forma direta. Parabenizar os organizadores da mateada que em virtude do mau tempo 

foi transferida para o CTG Sentinela da Tradição, onde o Vereador e a Vereadora Marli se fizeram 

presentes. Parabenizar o CTG Sentinela da Tradição, Cotiporã, Piquete Chão Batido, e Rancho 

Sentinella Jesuíta que escoltaram a Chama criola da cidade de Sapiranga até Ivoti. MÁRCIO GUTH 

solicita o que segue: Envio de ofício parabenizando a Presidente Leda pela inauguração da Associação 

Encanto de vida realizado no dia 14/09 – antiga Cebecor, extensivo a todos os funcionários. Ofício 

para EMEI Jardim dos Sonhos parabenizando a todos os voluntários que participaram do mutirão 

realizado no dia 14/09 para melhorias no pátio e nas demais dependências da escola, obras essas que 

visam melhorar e embelezar o espaço das crianças. 

GRANDE EXPEDIENTE: RAFAELLA solicitou o envio de ofício ao executivo parabenizando pela 

abertura oficial da semana farroupilha no último sábado, dia 14, no CTG Sentinela da Tradição, e 

justificou sua ausência em virtude da participação num curso do Conselho Regional de Farmácia na 

cidade de Porto Alegre, de aurícula terapia. Solicitou o envio de ofícios aos demais CTG’s e Piquetes 

do Município parabenizando pelas programações, e até as escolas se engajaram e fizeram piquetes, e 

desejou a todos um maravilhoso dia 20/09 a todos os gaúchos, principalmente aos ivotienses. Rafaella 

também comentou do sucesso da feira colonial no dia de ontem, que estava lotada, e cada vez as feiras 

estão melhores e reconhecidas por toda região. Jânio registrou a presença do assessor da deputada Ana 

Ortiz. Comentou sobre os lotes do Loteamento Popular, dizendo que foi procurado por algumas 

pessoas que lhe disseram que tem muitos lotes vendidos, inclusive algumas pessoas compraram três a 

quatro casas, sendo que tem gente a espera de um lote, e por isso solicitou ao executivo para que 

informe sobre essa venda de lotes. MÁRCIO falou do ofício resposta do Departamento de trânsito 

referente a previsão do estudo para alargamento viário e a resposta que veio é de que não existe 

previsão, mas havia sido anunciado que até o final do ano seria feito um estudo. Márcio disse que no 

ofício consta que foi indicação do Conselho do Plano Diretor, e disse que não foi indicação do 

conselho e sim, assunto levantado pelo Vereador. Márcio acha que os Vereadores deveriam se mais 

ouvidos, antes de fazer os projetos... Discutir as alterações antes, inclusive coma população, que elegeu 

os Vereadores. Jânio pediu um a parte para comentar sobre a Avenida Capivara, do alargamento viário 

e sobre as construções que não conseguem a liberação do seu imóvel. Márcio disse que se querem fazer 

o alargamento, que façam, mas que liberem os imóveis, de mais de trinta anos. Márcio parabenizou 

todos os pais que ajudaram no mutirão da EMEI Jardim dos Sonhos, pelo belíssimo trabalho feito nas 

dependências da escola, onde o pátio foi dividido, colocada areia e brita, trocado piso, algo a ser 

seguido por todas as escolas, pois daí não dependem somente do Poder Público. Rafaella pediu um  
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aparte e disse que a  EMEF Concórdia também precisa ser parabenizada pois fez um mutirão no mês 

passado, onde vários pais ajudaram e a escola ficou muito bonita, e disse que não pode estar presente 

pois estava em curso de mestrado. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA - DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 56/2019 – Autoriza o Município a receber doação de aterro de Plenisa Incorporações 

Eireli. Não houve discussão. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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. Cleiton disse que 

lhe ligaram e pediram que o Projeto fosse colocado em votação o quanto antes. A Presidente perguntou 

aos Vereadores se concordam em colocar o projeto em votação hoje, mesmo sabendo que os pareceres 

das comissões não estão prontos, mas que suspenderia a sessão para dar tempo para fazê-los, uma vez 

que é época de plantio. Satoshi pediu a palavra e disse que segundo o regimento seria para a próxima 

semana, mas disse que tem o parecer pronto e não se trata de projeto polêmico, poderia ser aceita a 

proposta da presidente, dependendo dos Vereadores. Edemar concordou, uma vez que o trator está 

parado. Alexandre disse que os colonos já compraram as sementes. Jânio pediu que fosse feita uma 

sessão extraordinária para a votação do projeto. Alexandre disse que foi procurado por moradores de 

Picada Feijão, informando que compraram plantadeira nova e tem as sementes, e precisam plantar logo 

para não passar o tempo do plantio. Leonir disse que concorda em colocar em votação, pois uma 

semana para a agricultura é muito tempo. Todos concordaram. 

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. Sem discussões 

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

denominado centro esportivo municipal. Sem discussões. 

Veto Parcial aos Projetos de Lei nº 40, 41 e 42/2019. A presidente perguntou se podia colocar o veto 

em votação. Todos concordaram. Jânio perguntou sobre o ofício pedindo cópia da ata do Conselho. 

Marli disse que não veio, mas que não irá alterar em nada. Satoshi leu a parte que veio no ofício do 

gabinete referente a emenda de nº 13, e disse que na Lei original, consta que no desmembramento de 

glebas com área superior de 5000 e inferior 10000, fala da área original, não adianta a pessoa pegar e 

dividir em quatro para ganhar isenção, a pessoa não vai ganhar, por causa da interpretação da Lei. Foi 

acrescentado na Lei que já existe, a palavra da parcela da área e desmembramento, e a emenda permite 

que uma parte possa ser desmembrada, considerando a doação da parte desmembrada, mas o que rege a 

porcentagem refere-se a área total da gleba original e não do pedaço que está sendo desmembrado. 

Satoshi disse que nem o Conselho se deu conta disso e acha que a redação da emenda está certa. O 

Veto referente a emenda 13, a redação não está correta do jeito que foi colocada no papel e as 

justificativas apresentadas ao Projeto de Lei nº 40, 41 e 42, não veio nenhuma explicação, a 

justificativa é plausível, dizendo porquê. Satoshi disse que pelo que acompanharam no conselho, o 

mesmo admitiu a hipótese de ter que fazer alguma mudança na Legislação, de modo que seja feito um 

estudo. E com isso não proíbe a votação e a aprovação da Lei, sendo que o estudo poderá ser feito  
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encima das leis aprovadas, onde o executivo terá a prerrogativa de fazer as mudanças que achar 

necessárias. Satoshi disse que negando o veto e aprovando os projetos de lei, não estarão proibindo o 

executivo de nenhuma ação ou mudança por parte dele. Todos são livres para votar a favor ou contra o 

veto de acordo com a consciência de cada um. Márcio fez leitura do parecer jurídico da Câmara ao 

Veto do executivo ao Projeto de Lei nº 40/2019, após a leitura a presidente chamou nominalmente os 

Vereadores que receberam a cédula para votar. A apuração do Veto parcial às Emendas de nº 06, 07 e 

09 do PL 40/2019 foi de 07 votos contra o veto, 01 voto a favor e 01 abstenção. Márcio leu o parecer 

jurídico da Casa referente o veto do executivo às emendas 10 e 13 do PL 41/2019. A apuração ficou 

assim definida: 08 votos contra o veto e 01 voto a favor do veto. Márcio procedeu a leitura do parecer 

jurídico da Casa referente veto do executivo à emenda 15 do PL 42/2019. A apuração ficou assim 

definida: 07 votos contra o veto, 01 voto a favor e 01 abstenção. Veto rejeitado. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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

Ivoti. Sobre esse projeto, o Vereador Satoshi disse que avaliou melhor o projeto na questão da 

propaganda e leu o artigo 8º do projeto, onde consta que não pode ser usada a palavra Ivoti num 

banner. Satoshi perguntou aos Vereadores se concordam em suprimir esse artigo. Também citou o 

artigo 9º onde consta que precisa ter alvará para colocar outdoor, e acha que vai dar mais trabalho para 

a Prefeitura que já é demorada em expedir os alvarás. Sobre o art. 12º não será permitido a colocação 

de outdoor nos seguintes trechos do Município... Na Avenida Bom Jardim na intersecção da BR 116 

até a Rua Rio Grande do Norte... Art. 25º A placa ou letreiro não poderá descaracterizar a arquitetura 

original do prédio e nem ocultar o telhado, mesmo que parcialmente... Citou as propagandas dos postos 

de gasolina...Citou também o art. 31º, art. 54º. Satoshi disse que para a próxima sessão estará fazendo 

as alterações e apresentando. Márcio pediu a palavra e solicitou cópia do estudo que foi feito para 

chegar a esse projeto. Edemar disse que no domingo esteve na feira e viu que tem falta de lixeiras no 

local e pensou que seria muito bom ter mais lixeiras que pudessem ter patrocínio e com esse PL já não 

pode. Jânio falou da importância da ata da audiência que foi feita para abordar o assunto. Já a 

presidente disse que a ata não acrescenta nada que agora está nas mãos dos Vereadores decidirem... 

Cleiton disse que trabalha há anos no comércio e que a propaganda é a alma do negócio, esse projeto é 

mais um atraso para o Município. Márcio falou sobre as placas com nome de ruas, onde hoje o 

Município não paga mais as placas de rua, vinha a empresa colocava a placa com o nome da rua e 

colocava uma propaganda da empresa e onde o Município não tem custo com isso... Agora com esse 

projeto não pode mais ser feito e em cinco ou seis anos não vai mais ter nenhuma placa de rua... 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO parabenizou pela inauguração da Associação Encanto de 

Vida que aconteceu no sábado dia 14/09 que foi uma luta contra o tempo e o prazo era muito curto... 

Uma vez que já estão por 15 anos no Município e merecem o carinho de todos, inclusive todas que se 

transformaram em associação. Marli disse que com isso retorna muito dinheiro ao Município e paga 

em torno de 150 reais por criança e o Ministério devolve ao Município em torno de 440 reais. 
A Presidente interrompeu a Sessão por 10 minutos para que as comissões possam fazer seus pareceres 

referente Projeto de Lei nº 53/2019. Retomando a Sessão a Presidente pediu que as comissões 

apresentem os pareceres referente o Projeto de Lei nº 53/2019. Após a leitura dos pareceres, foi feita a 

votação e o projeto de nº 53 foi aprovado por unanimidade. A Presidente desejou a todos uma feliz 

semana farroupilha e convocou para a próxima sessão no dia 23/09 às 18h30min. E para constar, eu  
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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 


