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Aos quatro dias do mês de novembro 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 1792 do dia 28 de outubro, que teve seu conteúdo aprovado.  

TRIBUNA LIVRE – Pastor Valdir Heinn do Ministério Bíblico Ivoti se inscreveu para divulgar a 

1ª Conferência Missionária dos Atletas de Cristo no Sul. Valdir disse que os Atletas de Cristo 

existem há quase 40 anos e essa vai ser a primeira conferência que será feita no RS que é formada 

por ex-atletas e jogadores, alguns da 2ª divisão e jogando fora do País, que acontecerá nos dias 15, 

16 e 17 de novembro, onde estarão presentes, Alex Dias Ribeiro ex-piloto de formula um que 

morou durante muitos anos na Inglaterra e foi diretor executivo dos atletas de cristo no mundo, 

estará presente na sexta feira junto com João Derli que foi bicampeão mundial de judô. No sábado 

estará presente Rodrigo Zuliani que foi ex- atleta do flamengo e Ciça Maia, tricampeã de karatê e 

estará presente o Baltazar, artilheiro de Deus junto com o Chiquinho ex- jogador do Inter. O evento 

é gratuito, com início às 20h na sexta e no sábado e no domingo às 19h. Edemar disse que na 

próxima semana o evento será reforçado e disse que já teve oportunidade em participar de eventos 

na igreja e disse que ali não tem religião, todos são bem vindos. 

CORRESPONDÊNCIA – Of. Gab. nº 401/2019 que responde o ofício nº 491/2019 referente a um 

poste de luz  existente no meio da via na Avenida Popular, informa que a RGE já foi notificada para 

fazer a retirada do mesmo. Of. Gab. nº 402/2019 em resposta ao ofício nº 514/2019, encaminha em 

anexo cópia do cartão ponto dos cargos comissionados do Gabinete e com relação a solicitação para 

esclarecimentos sobre suposto fato ocorrido no dia 09/10, informa que não há qualquer registro de 

solicitação de atendimento no Mais Vida ou na Secretaria da saúde. Of. Gab. nº 403/2019 que 

solicita o prazo de mais quinze dias para responder o ofício 453/2019 do Vereador Márcio Guth, Of. 

Fazenda nº 12/2019 que informa que os estudos e as estimativas de receitas para o próximo 

exercício e as respectivas memórias de cálculo estão à disposição da Câmara Municipal, e o valor 

orçado para o próximo exercício é de R$ 101.500.000,00, sendo 73.600.000,00 da Prefeitura, R$ 

19.920.000,00 do Regime Próprio de Previdência e R$ 7.980.000,00 da Autarquia Água de Ivoti 

com as tabelas em anexo. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM: solicita o que segue: Agradecer ao Executivo por 

ter aceito a sugestão dos Vereadores e o pedido dos feirantes para abrir todos os finais de semana. 

Agradecer à Farmácia São João por atender os ivotienses por 24 horas. Parabenizar o IEI pela 

comemoração dos 110 anos com uma belíssima festividade que teve show de apresentações dia 

03/11 no Núcleo de Casas Enxaimel, onde a Vereadora prestigiou todas. Que o Poder Executivo 

tome providências com relação ao combate dos borrachudos, tanto na zona rural como na urbana. 

Sugerir ao executivo para que forneça mudas de flores a todos os que quiserem enfeitar os canteiros 

das suas calçadas. JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita o que segue: Envio para a Farmácia São  
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João localizada no centro do Município, parabenizando-a pela iniciativa em abrir 24 horas, uma 

reinvindicação da comunidade por vários anos, inclusive o Vereador já fez vários pedidos nesse 

sentido ao Executivo. Envio ao executivo para que encontre uma solução definitiva para a questão 

da brita que se amontoa na baixada da Rua Goetz toda vez que tem chuva forte, que desce pelo lado 

esquerdo, trecho que fica a uns 500 metros do refeitório do Curtume A.Buhler. O fato acontece pois 

no local não tem passeio público, e no local já aconteceram danos materiais em veículos por causa 

das britas que voam quando os mesmos passam pelo local, além de entupir as bocas de lobo. 

EDEMAR SCHUMANN solicita ofício ao executivo para que verifique com o departamento do 

trânsito para a instalação de redutor de velocidade na Rua José de Alencar na altura do nº515. 

RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA solicita o que segue: Ofício a farmácia São João 

parabenizando por reavaliarem  e mudarem, de ideia quanto ao atendimento 24 horas, uma antiga  

reinvindicação da comunidade ivotiense, que já iniciou no dia 01/11. Parabenizar o IEI pelo belo 

espetáculo “A Sbornia KontrAtacka” com Hique Gomes e Simone Rasslan e participação especial 

dos alunos do Instituto em comemoração aos 110 anos do IEI que aconteceu no Núcleo de Casas 

Enxaimel no último domingo. Parabenizar o Executivo pela Feira de Produtos Coloniais AFECOI 

no Núcleo de Casas Enxaimel aos sábados das 14h às 18h e no primeiro e quarto domingo de cada 

mês das 9h às 18h, conforme reinvindicação da comunidade e pedido dos Vereadores dessa Casa 

Legislativa. A Vereadora solicita ainda saber como é feito o processo seletivo para aquelas pessoas 

que desejam participar e expor seus produtos. 

 GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO comentou sobre a pavimentação das ruas que o Prefeito 

quer fazer, e espera que o mesmo mude de ideia e não as faça, pois as mesmas já têm pavimentação 

e asfalto e invista esse dinheiro em ruas que não tem nenhum tipo de pavimentação, como no 

Jardim Panorâmico, Morada do Sol, pessoas que vivem no pó e no barro, e pediu que seja revista 

essa questão. Jânio pediu um aparte e disse que tem ruas na Colônia Japonesa para fazer, onde até 

muitas pessoas passam por lá para visitar a feira, e disse que concorda em fazer pavimentação onde 

realmente não tem nada, como a Rua dos Carteiros, Sapucaia, assim como no Jardim Panorâmico e 

outros locais e no Loteamento União. Edemar acha válida a colocação mas acha que essas ruas 

escolhidas pelo executivo devem estar já licitadas e por isso é difícil mudar de ideia. Edemar disse 

que tem pessoas morando em Ivoti por mais de trinta anos e comendo pó. MÁRCIO também 

comentou sobre as calçadas do Município, dizendo que existe uma lei que legisla sobre o assunto. 

Márcio disse que está na hora do Município fazer as calçadas e cobrar do morador, fazer equipes 

por bairro, porque se não fizer assim nunca terá as calçadas no Município, citou a Rua Goetz, 

Caxias do Sul, Avenida Capivara. MÁRCIO falou do sistema de marcação de consultas na saúde, e 

disse que toda a segunda feira o sistema está fora do ar, deveria ter uma maior fiscalização por parte 

do executivo e apoio do setor de informática para que o sistema funcione. Márcio disse que tem 

muita reclamação das pessoas quanto ao telefone da saúde, onde as pessoas ficam ligando e não 

conseguem a ligação, ou chama e ninguém atende ou está sempre ocupado. Marli pediu um aparte, e 

disse que já sugeriu ao Prefeito para que as consultas sejam agendadas todos os dias. RAFAELLA 

solicitou que a Secretaria da Saúde as consultas agendadas e os atendimentos realizados no dia 

04/06/2019 pelos médicos da UBS central e nos bairros. JÂNIO comentou sobre o pedido que o 

Márcio leu referente a descida da brita na Avenida Capivara, e disse que isso se deve ao fato de toda 

vez que chove, ali na descida do A. Buhler, lado esquerdo, e solicitou providências por parte do  
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executivo, de fazer calçada no local e acaba com o problema. EDEMAR falou novamente sobre a 

iluminação pública e disse que é bastante cobrado pela população e sugeriu que seja feita uma força 

tarefa igual a que foi feita a uns dois meses que veio uma empresa de fora e deu uma agilizada, mas 

agora a situação está caótica novamente. Márcio pediu um aparte e disse que falou com o secretário 

essa semana sobre as trocas das lâmpadas, que devido a chuva não pode ser feito, mas estava 

previsto a revisão no Bairro Panorâmico e Morada do Sol em dois dias. EDEMAR também falou 

sobre a pavimentação das ruas, disse que é difícil fazer tudo e que ao mesmo tempo é preciso 

agradecer a administração que conseguiu juntar esse dinheiro nessa época difícil e parabenizou o 

prefeito por essa verba, não vai dar para fazer tudo, mas já ajuda. Edemar falou sobre a Rua José de 

Alencar, onde os moradores estão pedindo um quebra mola, pois os carros que vem de fora passam 

pelo local em alta velocidade. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 63/2019 – Disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, maus tratos, uso e 

transporte de animais no Município de Ivoti. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de lei nº 62/2019 – Altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 2482/2009, que 

dispõe sobre o estágio de estudantes no município de Ivoti. Sem discussões. 

4ª PAUTA – VOTAÇÃO: 

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. As comissões apresentaram seus pareceres 

favoráveis. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO falou sobre o projeto de proteção aos animais que é um 

projeto que vem de anos sendo discutido, inclusive foi apresentado e depois retirado para fazer 

melhorias. Falou sobre a importância da ADAI – Associação dos Defensores Animais de Ivoti que 

trabalharam encima do projeto, e pediu que os colegas dessem suas opiniões sobre o projeto. Jânio 

pediu um aparte e comentou sobre a descrição da Ementa do PL, onde não especifica os animais e 

se referiu a comunidade do interior que tem os animais de grande porte, se esses animais serão 

enquadrados nesse PL? Jânio disse que estará se reunindo com a comissão de justiça para avaliar as 

melhorias a serem feitas no projeto. Jânio pediu que a assessora jurídica da Casa faça o parecer 

jurídico ao projeto e também que venha um parecer jurídico do executivo do Tomás para ser 

avaliado. Jânio disse que foi informado que o executivo não foi procurado para ajudar na elaboração 

do projeto. Jânio disse que não é contra o projeto, apenas está agregando sugestões e fazer 

melhorias. Satoshi usou da palavra e disse que o projeto precisa ser avaliado com calma e carinho e 

citou o art. 2º do projeto onde consta sobre a aplicação de multa e sanções administrativas, e sugeriu 

que a redação fosse alterada nesse artigo. Satoshi falou da importância das pessoas acompanharem 

as quatro sessões para ver o andamento do projeto. Rafaella disse que o executivo estava sabendo 

do projeto, pois foi feita uma reunião na Casa Legislativa onde todos foram convidados, o Prefeito, 

secretaria do meio ambiente e não compareceram, e depois foi feito um encontro na escola Mathias, 

onde o prefeito se fez presente e lá foi discutido todo o projeto e todas a ideias. Então se o prefeito 

disser que não tinha conhecimento (me desculpa) não é verdade. Márcio falou da Rua E, onde foi 

feita a pavimentação comunitária e a prefeitura ficou de dar a mão de obra e colocar os canos de  
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esgoto que faltavam, e pediu que fosse encaminhado ofício ao secretário de obras para que verifique 

essa rua, onde um pedaço foi feito e outro não, e quando chove, vem água do campo do gaúcho e 

correndo por cima do calçamento novo, é só colocar os canos. Márcio falou sobre o Pl 60, aprovado 

na Casa, e acredita que será sancionado nos próximos dias e pediu para a população que não tem 

habite-se do seu imóvel, que procure um engenheiro para a regularização. Márcio falou também que 

o custo para a regularização é baixo, graças a emenda apresentada pelo Vereador Satoshi. Marli 

complementou a fala do Vereador Márcio e disse que esse projeto que o Vereador falou, foi um 

projeto de indicação para o prefeito que encaminhou o projeto para a Casa, pois se fosse projeto de 

iniciativa da Câmara seria inconstitucional. Marli disse que na sessão anterior a deputada Regina 

Fortunatti disse que o projeto que hoje foi distribuído, é de iniciativa exclusiva do executivo... 

RAFAELLA falou que sobre inconstitucionalidade é uma questão que tem duplo sentido e disse 

que dentro da Casa colocou dois projetos onde a assessora da época deu parecer de 

inconstitucionalidade, um era da semana da alimentação orgânica e o outro das câmeras de vídeo 

monitoramento nas agencias bancárias. Rafaella disse que na época a colega Marli votou contra os 

projetos justificando-o com o parecer da assessoria. Os projetos foram aprovados e as leis 

sancionadas, mas houve uma denúncia no MP estadual e retornou à Casa um Parecer do MP 

estadual informando que não tinha nada de inconstitucional. Então essa história da deputada Regina 

falar que é inconstitucional, disse que tem parecer de advogados do Município dizendo que não tem 

nada de inconstitucional. Rafaella disse que do ponto de vista jurídico, alguns advogados dizem que 

é inconstitucional e outros dizem que não, mas vão esperar os pareceres do executivo e do 

legislativo e os pareceres dos outros advogados, para avaliar. Marli disse que se o projeto não puder 

ser encaminhado pelo legislativo, com certeza o executivo estará encaminhando.  A Presidente 

encerrou a presente sessão e agradeceu a todos os presentes, e convocou a todos para a próxima 

sessão ordinária no dia 11/11, 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 


