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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.790 13ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 14 DE OUTUBRO DE 2019  

 

Aos catorze 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 1789 do dia 07 de outubro, que teve seu conteúdo aprovado. A Presidente 

comunicou que a pessoa que estava inscrita para usar a tribuna, cancelou por motivo de luto em 

família. 

CORRESPONDÊNCIA – Ofício informando que a atividade de Administração Mirim 

acontecerá no dia 21/10 e solicita que os Vereadores estejam na Câmara por volta das 17h30min 

para conhecer o aluno que o acompanhará: Alexandre dos Santos – Rihana Steiner da EMEF 

Eng. Ildo Meneghetti, Cleiton Birk – Bianca Rauber Vier da EMEF 25 de julho, Edemar 

Schumann – Victor Eichtol da EMEF Jardim Panorâmico, Jânio Simião Droval – Henrique 

Schmitt da EMEF Nicolau Fridolino Kunrath, Leonir Schuler – Patrick Gerard dos Santos da 

EMEF Guilhermina Mertins, Márcio Guth – Maria Antônia Hieger Medeiros da EMEF Eng. Ildo 

Meneghetti, Rafaella Fagundes Pereira Lima – Erika Rafaela Flores da Silva da EMEF Eng. Ildo 

Meneghetti, Satoshi Scaldo Suzuki – Valentina França Piccinini da EMEF 25 de Julho, Marli 

Heinle Gehm – Maria Eduarda de Lima da EMEF 25 de Julho. Convite do Desporto  para a 

caminhada Feira das Flores no dia 20/10, com inicio às 9h no Núcleo de Casas Enxaimel. Of. 

Gab. nº 386/2019 que encaminha para apreciação Projeto de Lei nº 61/2019. Convite da EMEF 

19 de outubro para a II Mostra de trabalhos a realizar-se nos dias 29 e 30 de outubro. Ofício da 

Secretaria da Saúde solicitando espaço na Câmara de Vereadores para apresentação do relatório 

do 2º quadrimestre do ano de 2019. Pedido de doação do Hospital São José para galinhada que 

acontecerá no dia 09/11 a noite. Ofício da Secretaria do Saneamento informando a relação das 

árvores autorizadas para corte em resposta ao ofício nº 435/2019 da Vereadora Marli.                                                                     

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue:- Ofício para o DAER e 

para Secretaria de Segurança Pública do RS, solicitando a instalação de redutores ou tachões ao 

longo da RS 865, trecho que vai da descida da Rua Tuiuti até a divisa do Município de 

Presidente Lucena, principalmente nos locais onde tem acessos de entrada como: o acesso de 

entrada para Núcleo de Casas Enxaimel, acesso de entrada para o Município de Lindolfo Collor, 

acesso para a Rua do Grotão, acesso para Picada 48 Alta, acesso para localidade de Linha Nova 

Baixa e Lindolfo Collor ao lado da sociedade Bolão União de Nova Vila e o acesso de entrada 

para a EMEF Nelda Julieta Schneck, e também colocar placas de sinalização. - Ofício para a 

comunidade Nossa Senhora Aparecida do Bairro Morada do Sol, parabenizando pelo delicioso 

almoço servido durante a festa da padroeira no último domingo, onde a Vereadora se fez 

presente. Ofício ao Poder Executivo parabenizando pelas atividades de recreação proporcionadas 

para as crianças pelo seu dia no sábado 12/10 na praça do Chafariz, com a participação de 

personagens dos super heróis que cativaram a atenção dos pequeninos.  
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JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita conforme segue:- Ofício ao Executivo para que tome 

providências com relação às calçadas do Núcleo das Casas Enxaimel, que estão bastante 

precárias, pois pessoas reclamam da dificuldade em passear com carrinho de bebê no local e os 

cadeirantes também. - Ofício para a secretaria de obras para que providencie o recolhimento dos 

entulhos depositados na esquina da Rua Sapiranga com a Arthur Augusto Gerhardt, pois no local 

já aconteceram dois acidentes  em menos de quinze dias. Os Vereadores JÂNIO e MÁRCIO 

solicitam ofício ao executivo para que encaminhe cópia dos cartões ponto dos cargos em 

comissão lotados no gabinete do prefeito.  

 GRANDE EXPEDIENTE: CLEITON pediu que fosse incluído no pedido feito pela Marli 

referente os redutores de velocidade na RS 865, sugeriu que o diretor do departamento do 

trânsito poderia explicar ao DAER para fazer um entorno onde fica o Mercado Feitoria onde tem 

o acesso de entrada para a EMEF Guilhermina Mertins, idêntico ao que foi feito ali na Avenida 

Bom Jardim, próximo ao Beto Imóveis, pois essa medida diminuiria a velocidade para quem 

entra a direita para a escola e diminui a velocidade para quem quer ter acesso ao Núcleo de Casas 

Enxaimel. Cleiton comentou sobre a questão do povo que mora no chão batido, quer 

paralelepípedo, depois quer asfalto e depois quer quebra molas, e disse que o povo não se 

educa... E comentou sobre a Graça Aranha, onde os carros estão praticamente voando na descida, 

até o dia em que acontecer um acidente grave, e foi solicitado ao Vereador para que visse com o 

departamento do trânsito a instalação de um redutor de velocidade no local. MÁRCIO solicitou 

o envio de oficio para a secretaria de obras para que verifique a situação das árvores que estão na 

calçada da Rua Humberto de Campos esquina com a Henrique Dias, pois ali não tem mais como 

caminhar na calçada, as raízes das mesmas já levantaram toda a calçada. Outro ofício ao 

secretário do meio ambiente solicitando a resposta do seu pedido feito solicitando cópia na 

íntegra do protocolo nº 04/2019 e também convoca-lo a vir à Casa para falar sobre questões 

pertinentes a sua secretaria. Márcio também comentou sobre uma publicação feita pelo jornal O 

Diário sobre a polêmica de um Decreto publicado pelo executivo referente o dia do servidor 

público, onde o prefeito entende que o funcionalismo público deve trabalhar. Márcio disse que 

não é contra o Decreto, porém tirou somente de alguns e dos outros não... Márcio disse que no 

jornal consta:  Os Vereadores Márcio e Jânio comentaram sobre o assunto na última sessão, 

lembrando que eles tem parentes que trabalham como funcionário público de Ivoti. Márcio disse 

que em nenhum momento pensou em causa própria e sim na coletividade... Márcio disse que não 

entende, que toda vez que um assunto importante é levantado, sempre levam para o lado 

pessoal... E se as mesmas estão lá hoje, é porque passaram no concurso e trabalham muito 

bem...Márcio disse que já que não foi dado o dia do funcionário público que  dia 15/10 também 

fosse retirado, assim como quando é comemorado o dia do motorista, nenhum ganha esse dia, ou 

é pra todos ou pra ninguém. Jânio pediu um aparte e disse que já que o seu nome também foi 

mencionado no jornal, colocou que ali foi colocado que tinha parentes trabalho na prefeitura, mas 

que dentro da Casa também tem colegas com parentes trabalhando na Prefeitura como CC, aí 

ninguém comenta... Márcio também comentou sobre o PL 60 que trata da regularização, e disse 

que a partir do momento que o mesmo for aprovado, será necessário o apoio da imprensa, do 

Município para fazer a divulgação para que as pessoas possam regularizar seus imóveis. Márcio 

também comentou sobre a Lei Municipal nº 3.199/2018 que trata do registro do ponto pelos  
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ocupantes de cargos em comissão e solicitou ao Prefeito que encaminhe PL que determina o 

registro de ponto pelos secretários do Município, assim como já acontece em outros Municípios. 

Marli pediu um aparte e disse que pra ela secretário, prefeito, vice prefeito, a disposição 24h por 

dia, ou seja, telefone à disposição, pois são pagos pelo dinheiro público. E disse que toda vez que 

precisava de algum secretário ligava e se não atendiam na hora, depois retornavam, e se não 

querem assim, que deixem o cargo. Márcio disse que sempre está a disposição da população e 

que por muitas vezes chegou na prefeitura atrás de secretários que não se encontravam no local... 

Satoshi pediu um aparte e disse que acha louvável a ideia de exigir que secretários batam ponto, 

mas acha que essa situação sairá mais cara ao Município pois gerará muitas horas excedentes, 

uma vez que está a disposição 24 horas, acha que isso tem uma certa implicância, e talvez tenha 

que se encontrar outra forma mais eficaz. Márcio solicitou o envio de ofício para a secretaria da 

saúde para que informe sobre um fato ocorrido na última quinta feira onde foi solicitada uma 

ambulância para socorrer uma pessoa que estava jogando bola no gaúcho e quebrou o pé em dois 

lugares, onde que a ambulância demorou mais de quarenta minutos, foi quando o Vereador ligou 

direto para o motorista da ambulância e logo se prontificou e nesse meio tempo também ligou 

para o hospital e foi informado que não poderiam atender o chamado pois estavam em 

atendimento... Daí o Vereador ligou para os bombeiros que também não podiam vir, e aconteceu 

que veio a SAMU, que é uma ambulância com UTI móvel, e pensou que o paciente seria logo 

encaminhado para Canoas, mas para sua surpresa foi transportado para o Hospital São José... 

Márcio comentou que não precisava deslocar uma SAMU de outro Município para transportar 

paciente até o hospital, pois com tantos acidentes graves, achou desnecessário... Cleiton pediu 

um aparte e disse que em termos discordava do Vereador porque o Município de Ivoti paga para 

ter a SAMU também, e só está em Dois Irmãos por ter uma população maior e disse que precisa-

se agradecer que veio uma ambulância. Márcio disse que concorda, apenas achou desnecessário 

uma ambulância desse porte para um resgate simples. Marli acha que os bombeiros estavam em 

outro atendimento, pois nunca recebeu nenhuma reclamação de que deixaram de atender 

ocorrências. Márcio disse que quando ligou nos bombeiros lhe informaram que iriam chamar a 

SAMU, e que não tinham condições de resgatar a pessoa. Por isso pediu o envio de ofício aos 

bombeiros para que se manifestem sobre esse assunto, uma ligação feita no dia 09/10. JÂNIO 

comentou sobre a situação da Rua Arthur Augusto Gernhardt com a Sapiranga e disse que no 

local já aconteceram acidentes, atropelamento, onde a versão do motorista foi a falta de 

visibilidade... Falou que os alunos estão se dividindo entre os entulhos... Jânio disse que uma 

vida vale muito mais que o monte de lixo que está no local. Jânio disse que a Lei que trata do 

assunto existe, mas precisa ser alterada, entrar com um ante projeto e retirar o artigo que trata da 

cobrança de entulhos. Márcio pediu um aparte e disse que tanto foi falado da compra de um 

triturador para resolver o problema do Município, e o problema continua... Márcio disse que até 

pediu para o executivo de como é feita a metragem para o recolhimento, está aguardando a 

resposta. Jânio sugeriu que fosse feita uma Moção para o executivo tomar providências. Cleiton 

disse que em conversa com o prefeito ficou sabendo por ele, que está sendo feito um estudo para 

ver a questão, reduzir a taxa, pois se retirar esse artigo estará renunciando receita, e a promotoria 

está encima do executivo quanto a isso. Edemar se manifestou e disse que acha que o grande 

problema é o Ministério Público que deu ordem para ser cobrado junto com o IPTU e o Prefeito  
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não quer fazer isso, e tem um empasse... Marli disse que participou de uma reunião junto com o 

prefeito, assessor jurídico para modificação da Lei, porém teve um empasse, sendo que até uma 

caçamba não pagaria, mas ficou em aberto a parte dos metros cúbicos e o valor da taxa... A Lei 

está sendo modificada, e foi um pedido de todos os Vereadores e das pessoas. Jânio falou do 

triturador que deveria estar sendo utilizado... Jânio também comentou sobre as reclamações das 

pessoas e dos visitantes que utilizam o espaço do Núcleo, onde as calçadas estão bem precárias, e 

também sugere que aquela rua deveria ser fechada nos finais de semana para evitar o trafego de 

carros no local pela segurança das pessoas.  

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 61/2019 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito parte de imóveis de 

propriedade do Município à Autarquia Água de Ivoti. 

2ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

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

Financeiro de 2020. Sem discussão. 

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. Foi comentado que um munícipe encaminhou sugestões para emenda, que foi 

encaminhada para a comissão de justiça. Cleiton disse que recebeu a sugestão também, porém 

acha que o prazo proposto é muito extenso, teria que avaliar bem a questão. Satoshi acha que o 

prazo para o protocolo não deve ser maior e sim aumentar o prazo para a regularização. Jânio 

sugeriu que o prazo para o protocolo seja de seis meses... Márcio, disse que a proposta inicial do 

projeto era de três meses, mas cabe agora discutir e melhorar, mas não estender demais, porque 

tem pessoas que usam de má fé, quando entra um projeto para ajudar a população, tem alguns 

malandros que se aproveitam da situação. Jânio disse que releu o projeto e não encontrou nada 

sobre os imóveis construídos no recuo. Márcio disse que ligou para o DPU para falar sobre o 

assunto e sentará com eles para ver esses detalhes, mas disse que na Lei Municipal 2925 fala do 

recuo, que é o código de obras do Município e segundo foi informado, o projeto irá abranger sim 

essa questão, de como o imóvel está construído no terreno, no caso, se construiu no recuo, a obra 

será liberada. Márcio disse que estará indo no DPU para conversar sobre o assunto e tirar suas 

dúvidas. Houve mais discussões sobre construções clandestinas, fiscalização, etc... A comissão 

fará um estudo para apresentação de emenda. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

Emenda nº 25 da comissão de justiça ao PL 52/2019. Emenda aprovada 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. As comissões apresentaram parecer favorável a aprovação do PL. Projeto 

de Lei aprovado por unanimidade. 

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  
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microempreendedor individual, e dá outras providências. A comissão de justiça retirou a emenda 

para que o PL fique dentro das normas federais. As comissões apresentaram seus pareceres e o 

projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 57/2019 – 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. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

Projeto de Lei nº 58/2019 – Concede incentivo à Empresa Materiais de Construção Weber Ltda. 

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

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: EDEMAR solicitou envio de ofício para a secretaria de obras para 

que verifique na esquina da Rua Henrique Dias com a Humberto Graef ali tem um declive entre 

as duas, perto da entrada do campo do gaúcho e em frente a Padaria Confé também tem um 

declive, pois ali o ônibus não consegue se aproximar da parada de ônibus que existe no local. 

Parabenizou a comunidade do Bairro Morada do Sol pela linda festa que aconteceu no domingo, 

e comandada pelo colega e Vereador Márcio, parabenizou pela organização. Edemar falou da 

importância das pessoas que vestem a camiseta em prol desses eventos e citou o presidente da 

Associação Morada do Sol, senhor Jaco e no Panorâmico, o Arlei. Edemar lembrou e convidou a 

todos para a abertura da Feira das Flores na próxima sexta feira dia 19/10 no Núcleo de Casas 

Enxaimel. Márcio pediu um aparte e solicitou ao colega Edemar para se incluir no pedido 

referente a ondulação na entrada do campo do gaúcho com a Henrique Dias e também na 

Humberto de campos com a Riachuelo. Edemar também pediu uma atenção especial na 

iluminação pública, pois os Vereadores estão sendo bastante cobrados. Jânio falou da união dos 

Vereadores para a aprovação dos projetos, trabalhando unidos pela comunidade. JÂNIO disse 

que já está na casa por seis anos, e não funcionava assim, dos projetos aprovados, inclusive a 

área industrial ficou travada, poderia ter várias indústrias... Jânio disse que nesse ano de 2019 já 

chegaram ao PL 58, chegou o veto do executivo que foi derrubado, disse que fez o comentário 

para a comunidade saber que a câmara está unida. MÁRCIO disse que na sexta feira foi fazer 

uma visita no CEAMI e disse que ficou bem triste em ver que a bobiquet está parada, que foi 

adquirida para facilitar o trabalho, um equipamento adquirido com dinheiro público, custou em 

média 280 mil, lamentou a situação. Márcio falou também de uma patrola adquirida na gestão 

passada e está lá parada. O Vereador sugeriu que se essas máquinas não são utilizadas que se 

coloque no leilão. MÁRCIO pediu que o executivo justifique do porque essas máquinas estão 

paradas. MÁRCIO solicitou envio de ofício para a comunidade Nossa Senhora Aparecida do 

Bairro Morada do Sol, agradecer a todos os colaboradores e patrocinadores, jovens que ajudaram 

a servir, o CLJ, parabenizar a diretoria da comunidade pela realização da bela festa. Rafaella 

pediu para se incluir no ofício parabenizando pela bela festa. Jânio pediu um aparte e disse que 

uma pessoa lhe disse que teria que ir no CEAMI tratar uns bichos e pediu que fosse incluído no 

ofício do Vereador Márcio para saber que tipo de bicho tem no CEAMI. RAFAELLA comentou 

sobre um pedido do Vereador Márcio (Ata retificada conforme áudio do dia 05/08, onde não 

consta o pedido do Vereador) onde teria solicitado o encaminhamento de ofício ao executivo 

solicitando cópia dos agendamentos médico realizados no dia 04/06 e informe o número de  
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consultas realizadas por cada médico nesse dia. A presidente comentou sobre o convite para 

abertura da Feira das Flores, às 19h30min no Núcleo de Casas Enxaimel no dia 18/10, onde após 

a abertura terá um show do violinista Simão Wolf, que é ex aluno do IEI. A Feira das Flores 

acontece em dois finais de semana, 19 e 20 e 26 e 27/10. A presidente lembrou que na próxima 

sessão dia 21/10 acontecerá a sessão mirim e convidou que todos estejam antes para recepcionar 

as crianças. Presidente encerrou a presente sessão e convocou a todos para a próxima no dia 

21/10 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 


