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LEGISLATIVO – 21 DE OUTUBRO DE 2019  

 

Aos vinte e um 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, em especial os 

Vereadores Mirins, os pais, e convidou o Prefeito a se sentar junto a mesa com os Vereadores. 

Marli também registrou a presença de educadoras e professoras, a secretária da educação 

Cristiane. A Presidente colocou para apreciação a ata de nº 1790 do dia 14 de outubro, que teve 

seu conteúdo aprovado. Como a Sessão é de administração mirim, a Presidente leu os nomes das 

crianças e quais Vereadores estão representando:  

Vereadora Marli Heinle Gehm – Maria Eduarda de Lima – EMEF 25 de Julho 

Vereador Alexandre dos Santos – Rihana Steiner - EMEF Ildo Meneghetti 

Vereador Edemar Schumann – Victor Eichtotl - EMEF Jardim Panorâmico 

Vereador Jânio Simião Droval – Henrique Schmitt - EMEF Nicolau Fridolino Kunrath 

Vereador Leonir Schuler – Patrick Gerard dos Santos – EMEF Guilhermina Mertins 

Vereador Márcio Guth – Maria Antônia  Hieger Medeiros – EMEF Ildo Meneghetti 

Vereadora Rafaella F. Pereira Lima – Erika Rafaela Flores da Silva – EMEF Ildo Meneghetti 

Satoshi Scaldo Suzuki – Valentina França Piccinini- EMEF 25 de Julho 

TRIBUNA LIVRE – Leandro Correa, servidor do tribunal de justiça do RS usou a tribuna para 

falar sobre questões do judiciário e disse que hoje estão se completando 28 dias de greve do 

Poder Judiciário, dizendo que a Comarca de Ivoti não paralisou, pois tem poucos servidores, 

duas servidoras no cartório e um no gabinete, sendo que desses, cada servidor é responsável por 

cinco mil processos, ou seja, muito trabalho para pouca gente. Além desses, tem servidores 

cedidos pela prefeitura de Lindolfo Collor e estagiários... Esses servidores desempenham uma 

função importantíssima dentro da comunidade, como diversas ações que tramitam dentro do 

judiciário, ações de alimentos, medicamentos, internações... Tem juizado especial cível, onde 

também tem bastante processo tramitando. Leandro disse que por muito tempo o Tribunal de 

Justiça tem fechado os olhos para seus servidores de todas as comarcas do Estado, sendo que por 

11 anos consecutivos o tribunal tem recebido prêmios de melhor produtividade, maior eficiência 

do País e isso é às custas do sangue dos servidores... Leandro explicou que no ano de 2017, o 

tribunal de justiça protocolou o PL 93 que prevê a extinção dos oficiais escreventes, e caso seja 

aprovado esse projeto, em torno de 5 mil servidores terão seus cargos extintos, e no momento 

que o cargo é extinto ele deixa de existir, e não pode ser incluido no plano de carreira... Técnicos 

judiciários terão a mesma função e serão ensinados pelos oficiais escreventes... Leandro disse 

que veio à Câmara pedir uma Moção de Apoio para que esse PL seja aprovado. Leandro disse 

também que a mídia fala muito sobre privilégios por parte do judiciário, e disse que esses 

privilégios existem sim, mas para a alta cúpula do magistrados e desembargadores. Leandro disse 

que a Moção de Apoio é para apoiar o pleito dos servidores, que é legítimo. Esse PL depende dos  
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Deputados Estaduais, e se for aprovado do jeito que está, extingue o cargo de oficial escrevente, 

então todos os que exercem essa função serão cargos em extinção e novos técnicos judiciários 

serão contratados, inclusive já existem técnicos judiciários esperando a aprovação, mas como a 

Lei não foi sancionada, não podem ser chamados. Leandro falou da possibilidade de 

apresentação de algumas emendas, mas para isso os deputados precisam se sensibilizar, como 

por exemplo extinguir os cargos vagos para que os técnicos possam ser nomeados, sem colocar a 

nomenclatura de escrevente para técnico ou então equiparar os cargos 

CORRESPONDÊNCIA – Convite para o jantar de 40 anos da APAE no dia 24/10 no 

Restaurante Wecker, no valor de 40,00. Ofício SMS nº 057/2019 solicitando o espaço na Câmara 

de Vereadores para apresentar o relatório do 2º Quadrimestre do ano de 2019. Convite para a 

formatura do PROERD no dia 24/10 às 19h na EMEF Aroni Mossmann. Of.DT. nº 42/2019 em 

atenção ao ofício nº 459/2019 do Vereador Jânio, informa que no cruzamento da Avenida 

Capivara com a Avenida Presidente Lucena foi cri9ada uma faixa de segurança a muito tempo 

atrás, porém a mesma  já não é mais repintada pelo fato do sinal estar sempre verde em algum 

dos sentidos aos veículos que cruzam o local, ficando apropriado aos pedestres cruzarem a Av. 

Presidente Lucena, na faixa localizada próxima a parada de ônibus e transitarem na calçada do 

lado direito, no sentido sul-norte e sobre a pintura  das faixas de retenção, as mesmas serão 

pintadas assim que chegar a tinta, que já foi solicitada. Convite da Associação Palmares Piscina 

Clube para a reinauguração do parque aquático a se realizar no dia 09/11 às 10h. Convite 

Outubro Rosa no dia 26/10 com inicio às 9h na Praça do Chafariz. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue:- Ofício ao Executivo para 

que contrate empresa terceirizada para a manutenção da iluminação pública, uma vez que o 

caminhão do município está novamente para manutenção, para que a cidade volte a ficar 

iluminada e os moradores se sintam mais seguros. - Ofício parabenizando a aluna da EMEF 25 

de Julho, Victoria Strassburguer, a Vicky pela conquista de diversos títulos em nível estadual e 

também nacional de tênis de mesa. - Ofício parabenizando a APAE pelo aniversário de 40 anos 

da entidade, comemorados no dia 20/10, agradecendo a entidade pela dedicação durante todos 

esses anos em prol das pessoas com deficiência. JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita o que 

segue: - Ofício ao executivo para que informe qual a previsão para a pavimentação do 

Loteamento Dilly e trecho da Rua Albino Cristiano Muller ( que vai da EMEI Bom Pastor até o 

loteamento Vivalar e a Rua Sapucaia. 

GRANDE EXPEDIENTE: CLEITON solicitou envio de ofício de agradecimento à ASGA – 

Associação dos Suboficiais e sargentos da Guarnição da Aeronáutica de Porto Alegre com base 

em Canoas por todos os anos que se deslocam até a cidade de Ivoti para jogar bola quando 

acontece a Feira das Flores, seu agradecimento vai para João Carlos Zagirski que é o 

coordenador e também aos dois representantes de Ivoti, que são aposentados da aeronáutica, Sr. 

Jacob e Limeira e também parabenizar pelo dia do coordenador de voo comemorado no dia 

20/10. CLEITON também parabenizou ao responsável que trouxe trinta pessoas da cidade de 

Colinas para visitar a cidade de Ivoti e ver o que é comercializado na Feira das Flores. Alexandre 

dos Santos pediu para ser incluído no segundo ofício. MÁRCIO comentou sobre uma pessoa 

que veio a óbito no dia de ontem, que é um senhor que estava internado no hospital e aguardava 

transferência para UTI e disse que a família o procurou para colocar a situação, sendo que o  
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Vereador ligou para o hospital e foi informado que não tinha leito, e lhe disseram que esse senhor 

não estava tão mal a ponto de ir a óbito e não tinha necessidade de ser transferido imediatamente. 

Márcio comentou que talvez se essa pessoa tivesse sido encaminhada talvez estaria viva... O 

Vereador comentou sobre os políticos, deputados, dizendo que a situação somente irá mudar o 

dia em que precisarem do atendimento do SUS... Márcio falou de um deputado que gastou mais 

de 100 mil com seus dentes. MÁRCIO solicitou o envio de ofício ao secretário da saúde, Renê 

agradecendo pelo seu empenho e ao diretor do hospital, Guilherme, pois fizeram sua parte. Mas 

infelizmente não se teve êxito em salvar a vida. O Prefeito complementou a fala do Vereador 

Márcio, e disse que quando chega um paciente no hospital, ele é cadastrado no sistema que 

cadastra os leitos em todo RS e quando abre vaga a mais de 200 km o paciente precisa ser 

removido por uma SAMU, e disse que quem dá o leito é o Estado. Disse que infelizmente a 

população está cada vez mais aumentando e os leitos de UTI cada vez reduzindo mais e os 

próprios leitos diminuindo e muito disso é em virtude do que é pago pela tabela SUS (que 

deveria ser corrigida). RAFAELLA pediu para ser incluída junto no ofício para a APAE e 

solicitou envio de ofício ao executivo parabenizando pelo aniversário de 55 anos do município 

no dia 19/10.  Outro ofício ao executivo parabenizando pela bela Feira e estendeu o convite a 

todos aqueles que ainda não foram visitar a mesma. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Emenda Retificativa ao PL 60/2019 da Comissão de Justiça. A Emenda foi aceita por todos os 

Vereadores. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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. Sem discussões. 

3ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

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

Financeiro de 2020. Sem discussão. Sem discussões. 

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. Sem discussões. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: Nessa parte as crianças fizeram suas exposições e pedidos que 

serão encaminhados ao executivo. O Vereador Edemar elogiou as crianças e o nível de ensino no 

Município e os professores coordenados pela secretária Cristiane que faz um bom trabalho. Após 

as colocações, a Presidente passou para a entrega individual dos certificados para cada aluno 

onde também tiraram foto com seus Vereadores. O Vereador Cleiton disse que recebeu por 

mensagem de aplicativo a solicitação para que o Pedal do Leo fosse incluído no calendário de 

eventos do Município. O Prefeito disse que já estava incluído no calendário de 2019 e está 

programado para o próximo, só não sabe ao certo o mês. A presidente lembrou a todos que na 

quinta feira estarão acontecendo dois eventos, a comemoração dos 40 anos da APAE e a 

formatura do PROERD. A Presidente também falou que na terça feira dia 29/10 acontecerá a 

sessão solene para entrega dos títulos de cidadão honorário às 19h. Também no final da sessão 

serão entregues pela semec aos Vereadores Mirins um livro que foi lançado na última feira do  
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livro, sabores de Ivoti. A vereadora Rafaella disse que estuda nas terças feiras a noite e não 

poderá participar da sessão solene. A Presidente encerrou a presente sessão e convocou a todos 

para a próxima no dia 28/10 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 


