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Aos dois 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 1796 do dia 25 de novembro, que teve seu conteúdo aprovado.  

TRIBUNA LIVRE – MARIO ALVES PEREIRA se inscreveu para usar a tribuna por dez minutos. 

Começou dizendo que mora há 20 anos em Ivoti, e disse que veio para fazer algumas reclamações, 

pois segundo o seu ponto de vista e de outras pessoas, a Câmara não está dando a oportunidade das 

pessoas se manifestarem e estão fazendo o que querem. E leu um textinho que fez: No ano passado 

nossa Câmara de Vereadores tentou implantar um décimo terceiro salário, mas por pressão 

popular foram obrigados a abrir mão desses penduricalhos, deixando claro que nem todos os 

Vereadores estavam de acordo com este benefício. Depois assistimos perplexos adventos de 

atestados frios, falsos, tudo em benefício de justificar o injustificável. Relembrando ainda que 

temos o advento do feriado, dia do funcionário público, eles, os Vereadores achavam que seus 

eleitores seriam gado, sendo direcionados para onde eles querem, isso é o que o município pensa, e 

aceitam as suas vontades. A pouco abraçaram a causa animal, sim a causa animal, creio que eles 

pensam, é que nós somos os animais, a lei das causas que só tem objetivo eleitoreiros, pois 

estariam criando taxas e despesas extras para a população de Ivoti que já paga os seus salários. 

Existe dois pareceres jurídicos afirmando ser o referido projeto, inconstitucional. Pergunto, não 

seria o caso de deixar nosso prefeito e até os Vereadores numa saia justa. Agora temos um 

Vereador ajudando e incentivando a invasão de áreas verdes, sim, áreas públicas, onde só os 

amigos do rei podem frequentar e usufruir de tudo em nome da comunidade. Isso tudo, sem alvará, 

sem licença, sem taxas. Ainda o referido Vereador só usa a tribuna criticando melhorias na cidade. 

Não seria melhorias nessa área propriamente dita? Segue em anexo a transcrição de um áudio e 

fotos desse Vereador (depois vai ler). Tem Vereador que quer a volta do fura fila, e isto com todos 

os problemas já causados. Pergunto qual é a finalidade disso? Não seria uma campanha eleitoral 

antecipada? Certos Vereadores estão desesperados em manter seus cargos na próxima legislatura. 

Fazem de tudo para não largar a teta. Claro que já fui até ameaçado por falar isso público. 

Finalizando, digo que estou enviando essa pauta ao TRE para que sejam tomadas as medidas 

cabíveis. Eu como empresário e prestador de serviços para administração municipal, mantenho 

minhas CND’s rigorosamente em dia, portanto, apto a participar de licitações e tomadas de 

preços. Após a leitura do texto passou a ler a transcrição do áudio mencionado acima, onde o 

referido Vereador  diz o seguinte: Boa noite pessoal, estava lendo os comentários aí, ó, assim, 

amanhã estarei indo ver certinho para ver o que dá para fazer e como fazer. Vou tirar essa dúvida e 

daí repasso para vocês, tá. Pode deixar, fiquem bem tranquilos que vai dar tudo certo, vou fazer 

força. Inclusive esse pedaço ali, tá, vai ser pedido, já fiz o pedido inclusive, falta protocolar, para 

dar em cessão de uso para a comunidade dali. Então, tô sim trabalhando encima disso a pedido  
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também do pessoal da comunidade ali. Se isso for aprovado, isso passa a pertencer a comunidade 

em cedência. Aí que vai ser responsável pela aquela área ali, vai ser a comunidade, acredito que aí 

não vai ter nenhum problema mais e ninguém vai poder reclamar de nada. Mario disse que o 

Vereador em vez de defender o município, pois é área verde, está defendo sua causa própria, isso 

nada mais é que busca incessante de votos, e finalizou dizendo que este procedimento é eleitoreiro. 

CORRESPONDÊNCIA – Convite da EMEF Ildo Meneghetti para o jantar dançante na Associação 

dos Moradores do Bairro Morada do Sol ao custo de 40 reais no dia 07 de dezembro. Of. Gab. nº 

435/2019 que encaminha para apreciação os projetos de lei nº 66, 67 e 68/2019. Of. Fazenda nº 

16/2019 solicitando a cedência do espaço para apresentação do projeto de lei que versa sobre a 

elaboração de uma nova planta de valores, conforme estabelecido pela Lei Municipal nº 2960/2014, 

alterada pela Lei Municipal 3149 em 21 de dezembro de 2017, no dia 09/12 das 17h às 18h30min. 

Of. Gab. nº 430/2019 que responde o ofício nº 595/2019 dos Vereadores Jânio e Márcio e 

encaminha cópia dos documentos referentes à manutenção das paradas de ônibus. Of. Gabinete nº 

434/2019 que encaminha para apreciação o PL 65/2019. Of. Gab. nº 429/2019 em atendimento ao 

ofício nº 560/2019, informa que referente ao processo seletivo para quem deseja expor seus 

produtos na feira colonial que ocorre no 2º e 3º domingo de cada mês é feito por edital e a feira 

AFECOI. Convite do Instituto Ivoti para solenidade de premiação do troféu FAERGS 2019 no dia 

03/12 às 17h. Of. SMS nº 077/2019 em resposta ao ofício nº 597/2019 e encaminha em anexo as 

escalas, que estão afixadas nos murais das Unidades Basicas de Saúde. Of. SMS nº 076  em resposta 

ao ofício nº 568/2019 e encaminha em anexo as listas de agendamentos do dia 04/06 e atendimentos 

realizados. Correspondência de Gaspar Berghan expondo sobre a edificação de um muro no entorno 

de sua residência. Correspondência do senhor Arlei Paulo Mallmann colocando sua opinião sobre o 

Projeto de Lei nº 63/2019 que trata da causa animal. A Presidente perguntou aos Vereadores se 

estão a par da situação do muro do senhor Gaspar Berghan, e disse que são 27 cm da calçada, onde 

teve que levantar um muro alto e com a lei que é proposição do Vereador Márcio, esta situação não 

se enquadra... Marli disse que acha inviável tirar o muro, pois essa obra tem 26 anos e para 

regularizar a mesma, está oferecendo um outro beneficio em troca disso. Márcio disse que a questão 

da altura do muro está prevista na lei, mas que nessa situação, é que não respeitou o recuo que é 

exigido, e citou o caso das pessoas que estão em situação irregular e pagam aluguel. Márcio sugeriu 

que se esperasse até a outra semana, pois estará entrando um projeto, e encima disso trabalhar para 

tentar resolver esses casos. Marli pediu que todos analisassem para ver o que podeser feito, se é 

justo ou não, e sugeriu que fosse encaminhado ao prefeito a sugestão para ele encaminhar um 

projeto especial para essa situação, e disse que o caso dos bombeiros também foi algo específico, 

para a construção do abrigo para o caminhão de bombeiros 

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

informe se os fiscais visitaram a oficina que foi interditada, a qual foi interditada por não ter pago 

uma taxa ambiental, se foram até o local orientar sobre o recolhimento da multa. Ofício para a 

Delegacia de Polícia parabenizando pela linda exposição fotográfica “o silêncio também é uma 

arma”, a Vereadora foi até o local prestigiar a exposição. Ofício parabenizando o Grupo Roda 

Alegre pela bela organização do encontro de grupos de danças que aconteceu no dia 28/11 na 

Sociedade de Bolão União de Nova Vila. Ofício ao Executivo para que faça melhorias na Praça das  
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Flores no Bairro Concórdia, colocar areia e fazer a manutenção dos brinquedos. MÁRCIO GUTH: 

Ofício para o Cartório Eleitoral para ver a possibilidade de virem a Ivoti para fazer o 

recadastramento biométrico dos eleitores que ainda não o fizeram; Ofício parabenizando o Grupo 

Roda Alegre pela organização do lindo evento que aconteceu no dia 28/11 em Nova Vila; Ofício 

parabenizando os instrutores Jéssica Madrid e Enio Elias pela demonstração e troca de faixas de Tae 

Know do, realizado no dia 30/11 no Ginásio Municipal de Esportes. JÂNIO SIMIÃO DROVAL: 

Ofício ao Executivo, a pedido de moradores, para que verifique a situação de um terreno localizado 

na Rua  Tiradentes no Bairro  7 de setembro, onde tem madeira velha empilhada e entulhos, encima 

do terreno tem uma floricultura. RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA solicita o que 

segue: Ofício ao executivo parabenizando pela linda abertura do Natal no Coração no dia de ontem, 

do qual a Vereadora teve a honra e oportunidade em participar. Ofício para o PLUG parabenizando 

pelas lindas apresentações durante a abertura do Natal no coração, à Coordenadora Roseli e demais 

cooperadores. Ofício parabenizando a Associação dos Moradores do Bairro Cidade Nova – ACIN, 

pelo maravilhoso almoço servido na festa popular com domingueira no dia de ontem , do qual a 

Vereadora teve a honra de participar. 

GRANDE EXPEDIENTE: JÂNIO parabenizou a Câmara de Vereadores pela economia que fez 

no ano passado, devolvendo mais de 400 mil reais ao executivo de um valor de 900 mil. Falou 

também que por vários anos a Câmara de Ivoti está em primeiro lugar no ranking. Jânio também 

comentou a fala do senhor Mário que usou a tribuna e citou os Vereadores, só não citou nomes, e 

disse que está sete anos na Casa Legislativa e que nunca precisou até hoje mamar na teta, pois não 

tem nenhum cargo dentro da prefeitura e que caminha com as próprias pernas... Jânio pediu que 

todos os Vereadores se manifestem sobre a fala desse senhor. Leonir pediu a palavra e disse que isso 

é desespero de quem quer vir no ano que vem, e que é para deixar assim, pois é um presidente de 

um partido que está rebaixando os Vereadores... E pediu para que todos mantenham sua postura e 

façam o seu trabalho, pois tem muita gente elogiando o trabalho e a união dos Vereadores. 

Alexandre disse que devolveu mais de 500 mil para a prefeitura no ano passado e pela oitava vez 

foram a Câmara mais econômica do RS e disse que não sabe o que ele quis falar dos Vereadores, 

pois não conseguiu fazer nem seu número na última eleição, porque tentou se eleger e não 

conseguiu então está tentando fazer alguma coisa. Alexandre disse que também não tem cargo em 

comissão na Prefeitura e que está na Câmara para ajudar a comunidade e não pra ganhar teta. Marli 

também se manifestou e disse que está na Câmara pela oitava vez e não teve nenhum CC, nenhuma 

propina e sem atestado frio, nenhuma vantagem, nenhuma família empregada e nenhum atestado 

apresentado. Marli disse que o chapéu não lhe serviu. E disse que quando ganhou suas filhas, a 

Dona Dyrce lhe passou trabalho para fazer o regimento das escolas em casa, e fez com muito 

orgulho. Marli disse que está para ajudar a comunidade e não para puxar em teta nenhuma. Jânio 

disse que também não lhe serviu o chapéu... Jânio falou que a Câmara precisaria fazer mais 

investimentos como ter mais um banheiro, e disse que se precisa pedir ao executivo para fazer essas 

melhorias... Jânio solicitou o envio de ofício ao executivo para que informe sobre a previsão para 

pavimentação comunitária na Rua Sapucaia do Sul, onde os moradores fizeram um protocolo de 

abaixo assinado na prefeitura. Márcio disse que não concorda com a pavimentação comunitária ali, 

pois tem um senhor que tem terras no local e não assina o abaixo assinado. Márcio disse que tem 

um milhão e oitocentos mil que serão gastos com ruas que já tem pavimentação, e disse que esse  
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dinheiro deveria ser aplicado nos locais onde não tem nada... Márcio disse que as pessoas deveriam 

se manifestar e usar a tribuna e fazer protesto para que o dinheiro seja investido onde não tem 

nada... Jânio disse que o Loteamento Dilly também está com problema sério e várias ruas sem 

pavimentação, e além da poeira ainda tem esgoto a céu aberto no local. EDEMAR disse que na 

semana passada falou que o vice não tinha atendido ao telefone, e deu frutos, sendo que na terça ele 

lhe ligou, e por incrível que pareça o problema foi resolvido, e vai sair o calçamento da rua 

Henrique Muller. Sobre a questão das ruas que não tem calçamento, disse que concorda em parte, 

pois o seu calçamento pagou e na época não tinha condições e fez em 48 vezes no Fórum de 

Estância Velha. Falou que no Loteamento Viva Lar tem um pedaço sem calçamento, onde uma 

pessoa tem toda aquela área de terra... Edemar acha justo que seja feito calçamento onde não tem... 

Jânio pediu um aparte e disse que essas pessoas que estão ganhando calçamento estão pagando o 

mesmo imposto que as outras pessoas também são iguais, e por isso a indignação, porque tem que 

ser investido onde não tem. LEONIR disse que recebeu uma ligação de pessoa reclamando sobre 

posto de saúde, pois não conseguia ligação, e pediu que fosse encaminhado ofício ao secretário da 

saúde, sugerindo que coloque a disposição das pessoas um número de celular junto com o telefone 

convencional. Marli disse que já solicitou que as consultas fossem marcadas todos os dias e não 

somente nas segundas feiras. Rafaella disse que na sexta feira o secretário de saúde entrou em 

contato com prestadora de serviços Oi, pois três postos de saúde estavam sem sinal de telefone e a 

empresa disse que somente iria resolver o problema na segunda feira a tarde, e por isso que hoje de 

manhã ainda estava sem linha. Esse caso foi especifico de problemas com a Oi, mas o que o pessoal 

reclama é que liga e sempre está ocupado... Rafaella disse que está sendo feito um estudo para 

adquirir um software para facilitar essa questão. Cleiton pediu para deixar registrado que um dia a 

Márcia estava no posto de saúde e o telefone estava tocando e ela pediu porque não atendiam, e lhe 

responderam que depois iriam ligar novamente e iria atender. MÁRCIO solicitou ofício ao 

executivo para que encaminhe cópia do edital de contratação da nova empresa dos enfermeiros que 

assumiu o Mais Vida, com toda a documentação da empresa. Também cópia do edital do kerb e a 

documentação da empresa ganhadora e quantas empresas participaram. Márcio também comentou a 

fala do senhor Mário que usou a tribuna, e disse que é normal os ataques, pois ano que vem tem 

eleição, e vem de pessoas que nunca ajudaram uma comunidade, nem sabe onde é a igreja da 

Morada do Sol e acha que nem do Panorâmico. Márcio disse que esse senhor concorreu na eleição 

passada e não sabe se fez o nº do chinelo de votos, pessoas que nunca fazem nada por ninguém e só 

sabem criticar. Márcio disse que não se elegeu por acaso, e que tem um histórico, que é bom... 

Márcio disse que essa pessoa estava falando do Jardim Panorâmico, e disse que mora no nesse 

bairro, e quando o mesmo falou que tinha Vereador que tá cedendo espaço, Vereador não cede nada, 

foi a comunidade que fez um pedido de cedência de espaço que sirva para estacionamento, mas 

ainda não veio a resposta para essa Casa. Márcio falou que todos os anos têm a semana farroupilha, 

e os moradores não tem onde se reunir, e se reuniram e fizeram um piquetezinho... Márcio disse que 

sobre a invasão de área verde, o mesmo está louco da cabeça... Márcio disse que conhece as 

pessoas, são seus vizinhos e claro que foi lá confraternizar com eles, mas que já fazia isso antes 

mesmo de ser Vereador. Márcio disse que é um espaço que é utilizado a cada 14 dias para o pessoal 

se reunir, porque no Bairro não tem um lugar para o pessoal se reunir... Disse que aquele local nem 

pertence a Ivoti, é de Estância Velha, o pessoal não vai ali vender coisas, vão ali assar um  
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churrasquinho. Márcio não entende a capacidade de uma pessoa vir a tribuna falar isso. Márcio 

disse que trocou o seu trabalho de dia para a noite, para poder ajudar a população... Márcio disse 

que sabe que o mesmo se referiu a ele, e podia ter citado o seu nome e não ficar escondendo. Márcio 

disse que para falar de si precisa ser melhor e não pior. Márcio comentou que foi fechada uma 

oficina essa semana com a ajuda da policia civil, como se o cara fosse um bandido, dos mais 

perigosos de Ivoti. Márcio disse que foi visitar o proprietário, que trabalha com mais sete pessoas, e 

está se regularizando e gastou 15 mil reais em investimentos. Márcio disse que tem muita oficina 

que não tem a metade que ele tem lá.  Faltava uma prestação de mil e poucos reais e não tinha para 

pagar, e passaram uns dias, foram lá e fecharam o seu local de trabalho. Márcio disse que está na 

hora de mudar as leis municipais, pois hoje está sendo usada a Lei Federal, pois o Município ainda 

não tem uma Lei, mas a hora que vier para essa Casa, será feito um estudo, assim como foi feito 

com o Plano Diretor. Márcio quer saber por que o secretário do meio ambiente ainda não veio à 

Casa Legislativa e deu trinta dias para vir. Márcio disse que já falou para o prefeito mandar esse 

cara embora, pois não tem competência para assumir o que está assumindo ali. O ofício foi com 

data de 18/06 e se o mesmo não comparecer até semana que vem, infelizmente o prefeito que vai 

responder e disse que teve prefeito cassado por bem menos. Márcio pediu o envio de ofício para a 

Delegacia de Polícia parabenizando pela exposição “O silencio também é uma arma”, e disse que se 

impressionou com as imagens, e expõe o que mulheres passam. Cleiton pediu um aparte referente o 

comentário do fechamento da oficina e disse que há males que vem para o bem, e que tiveram que 

pagar o valor, hoje para abrir uma empresa tem três etapas, e essa oficina parou na etapa da licença 

operacional... Aconteceu que teve uma denúncia do promotor para o meio ambiente, e o meio 

ambiente foi obrigado a ir lá... Agora vai acontecer diferente, vai sair a guia da LO, sendo que o 

proprietário vai poder trabalhar e se não pagar vai cair em dívida ativa, e pode ir na secretaria da 

fazenda e combinar uma forma de pagar essa taxa... Marli pediu um aparte e disse que o nome das 

duas artistas que apresentaram o trabalho fotográfico, Fabiane Guedes e Pamela Lazaron. 

RAFAELLA disse que não lhe serviu o chapéu da fala do cidadão e concorda com o que o Márcio 

colocou e disse que se ele acha que a causa animal é uma causa eleitoreira, a Vereadora acha que 

eleitoreiro foi o que ele veio fazer aqui. Rafaella também disse que não tem nada a temer, e que ele 

vai ter que provar o que falou... Falou que não teve nada de atestado frio, e isso ele vai ter que 

provar, e disse que está com a consciência tranquila, e disse que logo deve estar vindo o resultado 

do PAD que não tem nada de atestado frio. Rafaella pediu que fosse feita Moção de Pesar aos 

familiares de Antônio Carlos Cardoso que faleceu dia 21/11 que era bem querido e trabalhava como 

Uber na comunidade, sendo que sua esposa é servidora pública do Município, e uma Moção de 

Pesar para os familiares de Tiago Schneider que faleceu no dia 28/11. Todos os Vereadores 

concordaram em encaminhar as Moções. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA DISTRIBUIÇÃO: 

Emenda Retificativa nº 32 ao Projeto de Lei nº 63/2019.Após a leitura das emendas, o Vereador 

Satoshi propôs que as mesmas fossem avaliadas e escutar a comunidade. Satoshi disse que se 

houver aceitação dessas emendas, teremos ainda uma semana para avaliar e conversar com a 

comunidade. A presidente colocou as emendas para admissibilidade. Todos concordaram com a 

admissibilidade. 
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Projeto de Lei nº 65/2019 – Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Ivoti para o 

exercício de 2020. 

Projeto de Lei nº 66/2019 – Altera, inclui e revoga dispositivos na Lei Municipal nº 1625/99 que 

dispõe sobre a política de preservação e defesa do meio ambiente no âmbito do município de Ivoti. 

Projeto de Lei nº 68/2019 – Autoriza a celebração de termos de fomento com a Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ivoti, Liga Feminina de Combate ao Câncer Ivoti, Conselho 

Comunitário Pró Segurança Pública de Ivoti, e dá outras providências. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 64/2019 – Retifica dispositivo da Lei Municipal nº 3.278/2019, que autoriza a dar 

em cessão de uso gratuito, parte de imóveis de propriedade do Município à Autarquia Água de Ivoti. 

4ª PAUTA – VOTAÇÃO: 

Emenda de nº 31 ao PL 63/2019. A emenda foi aprovada pela maioria dos Vereadores, Márcio e 

Rafaella foram contrários. 

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

transporte de animais no Município de Ivoti. Como foi apresenta mais uma emenda ao projeto de 

lei, e portanto não entrará na pauta de votação. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: JÂNIO falou sobre Projeto de Indicação nº 05/2019 de autoria do 

Vereador e do colega Márcio para alteração no Código Tributário referente a metragem para 

recolhimento de entulhos, onde em conversa com o executivo foi informado que para fazer a 

alteração precisa de audiência pública. Márcio disse que a audiência acontecerá dia 09/12. Marli 

disse que esse projeto foi encaminhado na semana passada, mas o estudo já está sendo feito há mais 

tempo, e é um pedido de todos os Vereadores. A Presidente encerrou a presente sessão e agradeceu 

a todos os presentes, e convocou a todos para a próxima sessão ordinária no dia 09/12, 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 


