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Aos sete dias do mês de outubro 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 colocou para 

apreciação a ata de nº 1788 do dia 23 de setembro, que teve seu conteúdo aprovado. 

CORRESPONDÊNCIA – Of.SO nº 03/2019 em resposta ao ofício nº 440/2019 informa que a 

dona do imóvel lhe ligou, e pode entender o mal entendido, onde o estagiário Diego não 

conseguiu ser claro na sua resposta, e o problema ficou sanado. Requerimento da Sra. Dalci 

Finger, solicitando um parecer favorável para a preservação da pintura mural na fachada da 

antiga livraria ipê. Tribuna Livre agendada pela sra. Silvia Silva para o dia 14/10 para falar sobre 

melhorias nas vias públicas. Ofício Gabinete nº 379/2019 encaminhando para apreciação o PL 

60/2019. Of. Gab. nº 366/2019 encaminhando para apreciação o PL 59/2019. Of. Autarquia nº 

37/2019 em resposta ao ofício nº 436 e 458 sobre a religação da água no Centro Esportivo 

Municipal, informa que a situação foi normalizada na mesma semana em ocorreu o corte. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: Envio de ofício 

parabenizando a equipe do CRAS pela organização das comemorações em prol do Dia do Idoso, 

regado com muita alegria e harmonia, inclusive com a participação dos lares de idosos. Envio de 

ofício para a equipe do CAPS pelas atividades proporcionadas durante o mês de setembro com 

foco na prevenção do suicídio, onde a Vereadora teve a oportunidade em prestigiar o Futebol 

pela Vida que aconteceu na comunidade católica. Ofício parabenizando o atleta de Ivoti, Nardel 

Jakson Zimmermann pela conquista do título de campeão no campeonato Gaúcho de Jiu Jitsu 

promovido pela Federação Sport Jiu-Jitsu do Rio Grande do Sul (FSJJRS). A competição foi em 

Lajeado, no Vale do Taquari. Envio de ofício parabenizando o PLUG pelo sucesso do espetáculo 

CIRCO, do qual não pôde participar por motivos de saúde, mas ficou sabendo do sucesso do 

evento. Ofício para a equipe do Programa Vida Mais Saudável pelo delicioso almoço em família 

realizado no dia 05/10, do qual a Vereadora teve a oportunidade de participar.  JÂNIO SIMIÃO 

DROVAL solicita envio de ofício ao Poder Executivo para que informe o horário de 

atendimento na UBS do Jardim Buhler, pois recebeu reclamações de pessoas que foram até o 

local para fazer pesagem de crianças, vacinas etc, depois das 16h30min e não foram mais 

atendidas, sendo informadas pela atendente que os serviços seriam feitos somente no dia 

seguinte.  JÂNIO e ALEXANDRE solicitam envio de ofício ao Executivo para que tome 

providencias com relação ao ponto de vendas dos produtores rurais, pois conforme constatação 

foi observado a autuação de comerciantes sem comprovação de vinculo com a prefeitura de Ivoti, 

em virtude dissio solicita-se a fiscalização e a regularização conforme o objetivo pelo qual a feira 

foi criada. MÁRCIO GUTH solicita o que segue: Envio de ofício parabenizando o Grupo de 

Danças “Dance Vanessa Trasel espaço de dança, pelas belas apresentações realizadas na cidade 

de Bento Gonçalves no dia 06/10, do qual o Vereador teve a oportunidade de prestigiar o evento  
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artístico, o qual foi um verdadeiro espetáculo. Envio de ofício para Fort Brain em nome Jair 

Konzen, pelo belíssimo evento da 3ª Cãominhada realizado no dia 29/09 em parceria com a 

Clinivet. Marli pediu permissão ao Vereador Márcio para se incluir junto no ofício 

parabenizando pela cãominhada, onde inclusive participou pela primeira vez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

GRANDE EXPEDIENTE: CLEITON comentou sobre a questão da manutenção da 

iluminação pública, dizendo que na semana passada o caminhão da eletricidade ficou pronto, e 

fez um pedido ao prefeito para consertar três lâmpadas de iluminação pública, que estavam 

queimadas em frente a Padaria Broth Haus e foi prontamente atendido e as lâmpadas foram 

substituídas, porém no domingo a noite já tinha duas novamente queimadas e solicitou que fosse 

comunicado por escrito à secretaria de obras para que verifiquem a qualidade das lâmpadas ou 

verificar se não existe outro problema no local e falou que em muitos postes estão sendo trocadas 

seguidamente as lâmpadas, teria que verificar o problema. Márcio pediu ao Vereador Cleiton que 

incluísse junto a Rua Irmãos Dilly, onde por várias vezes foi trocada a lâmpada e não resolve o 

problema. CLEITON pediu para que fosse recolhido os entulhos depositados ao lado da praça no 

Bairro São José, pois a rua já é estreita. MÁRCIO solicitou o envio de ofício para o Núcleo 

Morada do Sol do Programa Vida Saudável situado no Bairro Bom Pastor, parabenizando a 

coordenadora Ivanete dos Reis, pelo belíssimo evento que aconteceu no sábado, dia 05/10 onde 

foi servida uma deliciosa galinhada, da qual pode participar. Márcio falou da importância desses 

projetos, que o Município deve investir, pois tem a participação principalmente de pessoas idosas 

que ficam muito felizes com essas atividades. Márcio comentou que lhe chamou a atenção que 

um engenheiro do município se dirigiu até DPU da prefeitura e deu de cara com um cartaz que 

dizia: Horário de atendimento do DPU, segunda feira e quarta feira a tarde, das 13h30min às 17h 

para tratar sobre aprovação de projetos, loteamento, desmembramento/desdobro, retificação de 

matrícula, licença de demolição, habite-se. Márcio disse que quando viu isso, entrou em contato 

com o prefeito e pra sua surpresa o prefeito não sabia disso... O Vereador se mostrou indignado, 

pois o setor faz as coisas e nem tem autorização para tal. Márcio falou que deve ser aberta uma 

sindicância para apurar quem fez isso. MÁRCIO solicitou o envio de ofício ao DPU para que 

informe quais são as atividades realizadas no setor nos demais dias que não constam no cartaz e 

que justifiquem do porque só tem atendimento nesses dois dias. Márcio disse que os moradores 

quando tiverem dúvidas, sempre devem se manifestar, porque nesse caso quantas pessoas viram 

esse cartaz e foram embora e não se informaram junto ao prefeito ou responsável pelo setor. 

RAFAELLA solicitou o envio de ofício parabenizando os organizadores do jantar baile de 

casais que aconteceu na sociedade de Nova Vila, promovido pelas escolas do campo no último 

sábado que estava maravilhoso e do qual pode participar no dia 05/10. Ofício para a deputada 

Fran Somensi e Deputado Valdecir de Oliveira parabenizando pelas leis estaduais de autoria dos 

deputados que foram sancionadas na semana passada pelo Governador, em prol da saúde da 

população Lei 13.546/2019 que Dispõe sobre farmácia como estabelecimento de saúde e a Lei 

15.339/2019 que institui o programa farmácia solidária. Rafaella disse que conversou com o 

prefeito sobre a questão da farmácia solidária que se trata de devolução de medicamentos por 

parte da população, onde é feito uma seleção para ver se os mesmos estão em condições para uso 

e durante um dia da semana é feito o atendimento à comunidade, onde as pessoas vem com a 

receita e retiram os medicamentos. A Vereadora disse que esse trabalho já é feito informalmente  
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em Ivoti, recebe muita amostra grátis, muitos medicamentos devolvidos que a comunidade não 

utiliza mais, é devolvido para a farmácia e aí é feita uma seleção. Rafaella falou também do 

descarte correto dos medicamentos, que não deve ser feito no lixo comum ou no vaso sanitário, 

orienta para levar na farmácia para ser descartado corretamente. Rafaella disse que são duas leis 

que vêm em benefício da saúde da comunidade. RAFAELLA solicitou envio de ofício para o 

PLUG pelo belo espetáculo CIRCO realizado, e disse que por motivos pessoais não pode 

participar. JÂNIO comentou sobre o seu pedido ao executivo referente o Posto de Saúde do 

Jardim Buhler, e disse que pais foram até o local levar as crianças para fazer pesagem e vacinas 

chegando às 16h40min e não foram mais atendidos, sendo que o posto fecha às 17h e por isso 

solicitou o ofício ao executivo. Jânio também parabenizou os novos conselheiros tutelares eleitos 

no último domingo, Silvia da Silva com 192 votos, Jéssica Milena Koch com 171 votos, Lidia 

Barreto com 157 votos, Giselle Campos com 153 votos, Yasmin Schallenberger com 81 votos e 

Monica 49 votos, desejando um bom trabalho a partir de janeiro de 2020. Cleiton pediu para ser 

incluído junto no ofício e disse que é uma pena que na eleição anterior foram 1.500 votos e dessa 

vez somente 800... É uma causa que muitas pessoas não dão importância, mas o trabalho dos 

conselheiros é fundamental, e disse que muita coisa que acontece as pessoas não ficam sabendo e 

comentou que o delegado que esteve antes dessa delegada atual, fez uma reunião e colocou que a 

população não imagina a quantidade de casos de abuso de crianças e demais coisas que 

acontecem entre famílias... Cleiton sugeriu que no futuro fosse feita uma campanha para 

conscientização das pessoas sobre a importância do conselho tutelar. A Vereadora Rafaella 

também pediu para se incluir no ofício. A Presidente disse que na última eleição para conselheiro 

tutelar se informou e parece que foram 900 eleitores que votaram e disse que talvez poucos 

foram votar em função do mau tempo. A Presidente sugeriu que fosse encaminhado ofício em 

nome de todos os Vereadores. 
PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Emenda de nº 25 da Comissão de Justiça ao PL 52/2019. Satoshi disse que isso evita que 

coloquem propagandas nas caixas de correio das pessoas. A Emenda foi aceita por todos os 

Vereadores. 

Emenda nº 26 da Comissão de Justiça ao PL 54/2019. A emenda foi proposta para deixar claro 

que se trata de risco ambiental. A emenda foi aceita por todos os veradores. 

Projeto de Lei nº 59/2019 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício 

Financeiro de 2020. 

Projeto de Lei nº 60/2019 – Dispõe sobre a regularização de construções irregulares em situação 

consolidada até a data de publicação desta Lei, no território do Município de Ivoti e dá outras 

providências. Jânio parabenizou o colega Márcio pelo empenho no projeto em conjunto com 

assessoria do executivo e o fiscal, e disse que a comunidade de Ivoti só tem a ganhar com o 

mesmo, principalmente as construções antigas que por pouca coisa não estão conseguindo o 

habite-se. Jânio disse que verificando o projeto disse que a comissão de justiça irá protocolar 

algumas emendas e falou de aumentar o prazo...Falou também da questão da calçada, que não 

consta no PL. Edemar disse que concorda com o Vereador Jânio sobre prolongar o prazo. 

Rafaella também parabenizou o Vereador Márcio algo que foi bastante debatido no plano diretor,  
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pois não tem como uma lei alterar e as pessoas terem que destruir sua casa ou derrubar o prédio 

para adequar. A Vereadora disse que era um anseio de todos e espera que todos consigam a 

regularização. A Presidente também comentou sobre as construções com mais de quarenta anos 

onde os proprietários não ganhavam a regularização... Leonir também acha muito bom o PL, e 

sugeriu que o Município informe quais são os imóveis irregulares para que possam ser avisados. 

A Presidente a questão precisa ser divulgada para que as pessoas possam se regularizar. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 057/2019 – Autoriza o Executivo municipal a conceder Bolsa-Auxílio aos 

alunos de Ivoti que frequentam o curso técnico em agropecuária junto a Escola Bom Pastor de 

Nova Petrópolis. O Vereador Satoshi sugeriu que o PL entre na pauta de votação da próxima 

sessão. Todos os Vereadores concordaram. 

Projeto de Lei nº 058/2019 – Concede incentivo à Empresa Materiais de Construção Weber 

Ltda. Sobre esse PL foi solicitado que também fosse incluído na pauta de votação  na próxima 

sessão. Todos concordaram. 

3ª PAUTA - DISCUSSÃO: 

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

Incorporações Eireli. A Presidente perguntou aos demais Vereadores se concordam em colocar o 

PL em votação. Todos concordaram.  

4ª PAUTA – VOTAÇÃO: 

Emenda Retificativa nº 24 ao PL 56/2019: altera-se o art. 3º Os processos de escavação e 

terraplanagem no local serão realizados e custeados pela empresa Plenisa Incorporações Eireli. 

Acrescenta-se o Art. 4º A contrapartida, para eventual benefício a ser usufruído pela empresa, 

será na forma de fornecimento gratuito de cargas de aterro produzidas no local definido no art. 

1º. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

A emenda foi aprovada por todos os Vereadores e o Projeto também foi aprovado. 

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. Teve apresentação de mais uma 

emenda e o PL ficará para a próxima sessão. 

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

Município, denominado centro esportivo municipal. As comissões apresentaram seus pareceres. 

O PL foi aprovado por unanimidade. 

5ª PAUTA – VOTAÇÃO: 

Emendas da Comissão de Justiça ao PL 52/2019: 

Emenda Retificativa nº 18 altera-se o art. 8º É proibida a utilização do Brasão Oficial do 

Município de Ivoti, sem a autorização do Poder Executivo. 

Emenda Retificativa nº 19 altera-se o art. 9º A colocação de outdoor fica condicionada à: 

a) (...) 

b) Licença do Município, mediante expedição de autorização correspondente, sem custos. 
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c) O outdoor deverá  ter dimensões de 3,5m x 2,00, conforme modelo padrão anexo desta Lei, 

sendo o local a ser fixado ser autorizado mediante prévia licença do Município. 

§ 1º (...) 

§ 2º Será permitido mais de um (01) outdoor por lote, desde que respeitada distância mínima de 

10,00m entre outdoors, e, 00m da divisa. 

Emenda Retificativa nº 20 altera-se o art. 12º - Nos trechos do Município listados a seguir, será 

permitida a colocação de outdoor somente para divulgação das atividades econômicas realizadas 

no Lote onde situa-se o instrumento de publicidade. 

Emenda Retificativa nº 21 altera o art. 25º - A placa e/ou letreiro, não deverá descaracterizar a 

arquitetura original do prédio. 

Emenda Retificativa nº 22 altera o Art. 31 – Somente os estabelecimentos comerciais e de 

serviços localizados na parte térrea e no 2º piso dos prédios e galerias podem fixar placas 

publicitárias, letreiros e/ou adesivos em janelas frontais do seu pavimento. 

Emenda Retificativa nº 23 modifica-se p seguinte texto: 

Art. 54º São proibidos os anúncios: 

I – (...) 

II – (...) 

III – (...) 

IV – (...) 

V – (...) 

VI – (...) 

VII – em bancos e cadeiras, salvo equipamentos patrocinados e custeados pelo beneficiário do 

anúncio. 

VIII – (...) 

IX – em paradas de ônibus e equipamentos urbanos, salvo licença especial do Município para 

equipamentos patrocinados e custeados pelo beneficiário do anúncio, e segundo regulamentação 

específica do Município. 

As emendas foram aprovadas por todos os Vereadores. 

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

de Ivoti. Em virtude da apresentação de mais uma emenda, o projeto entrará na pauta de votação 

da próxima semana. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO comentou sobre o Decreto do Executivo que 

retira o ponto facultativo no dia 28/10, terá expediente normal. E solicitou o envio de ofício ao 

executivo para que informe se o dia 15/10 onde é comemorado o Dia do Professor, se esse dia 

será feriado, pois as serventes, merendeiras e secretárias de escola não ganham esse feriado. A 

Presidente pediu um aparte e disse que esse dia é recuperado, pois precisa fechar as horas do ano 

letivo. Márcio também comentou sobre a sua alegria pelo encaminhamento do PL 60 da 

regularização, que após a aprovação do Plano Diretor, trabalhou na montagem de um projeto de 

regularização a pedido da população. Márcio disse que não quer essa honra só para si, e 

agradeceu ao prefeito pelo encaminhamento dizendo que quando lhe apresentou o projeto de 

indicação, já havia conversado com munícipes e engenheiros do município e também procurou o 

fiscal Marcos Feil, pessoa tão temida pela população, e disse que ele não é uma pessoa ruim,  
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apenas não foi ouvido e seguia a Lei.  Márcio disse que buscou informações junto a outros 

municípios e também com a assessoria da câmara saiu o projeto, e foi apresentado ao prefeito 

que encaminhou ao DPU que o lugar onde os projetos depois serão analisados e autorizados. 

Existem hoje imóveis no município que não conseguem seu habite-se por construções antigas e 

com o novo plano diretor não se adequaram mais. Márcio pediu apoio dos colegas para a 

aprovação do projeto. Márcio disse que concorda em aumentar o prazo de três meses, que é onde 

a pessoa faz o protocolo de interesse de regularização... Márcio falou que depois de sancionada 

essa Lei teria que encontrar uma maneira para divulga-la. Márcio convidou a todos em nome da 

comunidade Nossa Senhora Aparecida para prestigiar a festa da padroeira a ser realizada no dia 

13/10 com missa a partir das 10h e após será servido um delicioso almoço e a tarde terá 

animação com duas super bandas Monte Azul e Alma Nova. EDEMAR  fez um convite a todos 

para a 1ª Conferencia Missionária dos Atletas de Cristo do RS que acontecerá no mês de 

novembro, 15, 16 e 17 e entre os palestrantes estará Baltasar de Deus, centro avante do grêmio 

que vai contar sua história e dizer porque se converteu, também estará João Derly bicampeão 

mundial de judô, estará também o Chiquinho, lateral esquerdo do internacional e também a 

campeã de karatê ( da qual não lembrou o nome). O Evento acontecerá no pavilhão do Ministério 

Bíblico de Ivoti, perto da EMEF Aroni Mossmann. RAFAELLA falou sobre o outubro rosa a fim 

de que os maridos incentivem suas esposas a fazer o auto exame, fazer avaliação para prevenir o 

câncer de mama. A prevenção é o melhor remédio e disse que tem várias atividades nas unidades 

básicas em relação ao outubro rosa. Marli disse que a Liga está proporcionando muitas 

atividades, sendo que na quarta feira acontecerá o festival de tortas e acontecerão palestras nas 

empresas, exames gratuitos, as mulheres podem ir até a liga e solicitar sua mamografia. Marli 

disse que fica feliz que todos aderiram a campanha, Vereadores, assessora jurídica e funcionária. 

Marli falou que a secretaria da saúde também está engajada com muitas atividades especiais. A 

Presidente encerrou a presente sessão e convocou a todos para a próxima no dia 14/10 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 


