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Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 1798 do dia 09 de dezembro, que teve seu conteúdo aprovado.  

TRIBUNA LIVRE – VASCO MAGNO RIBEIRO se inscreveu para apresentar a Prestação de 

Contas do CONSEPRO. Vasco iniciou dizendo que como o CONSEPRO recebe verba pública, tem 

o dever de prestar contas à comunidade, falou que irá apresentar o demonstrativo sintético e se 

precisarem de maiores detalhes, como saber onde foi aplicado estará às ordens na sala do 

CONSEPRO. Vasco disse que no ano de 2019 foi feito um termo de fomento no valor de 380 mil 

reais e no decorrer do ano, por uma questão de ajuste de contas foi reduzido o valor para 336 mil, 

desse valor 194.149,00 foi de auxílio aos policiais do município de Ivoti, que são 20 da brigada 

militar, 11 corpo de bombeiros e 7 da policia civil. Na manutenção de veículos gastaram até o 

momento o valor de 12.195,58, na manutenção de computadores, câmeras de vídeo monitoramento 

e equipamentos em geral 5.230,00, com telefone, internet, fibra ótica, 19.333,15, material de 

expediente 779,52, conservação das instalações da brigada, polícia civil 9.225,50, propaganda e 

publicidade 1.410,00 (folders que foram feitos para adesão nas contas de água). Com impostos e 

taxas de despesas diversas foi gasto 1.743,12 e com bens patrimoniais foi 65.063,44 (foi adquirida 

uma viatura para a policia civil). Receita total de 339.329,80 (incluídas verbas provindas do Poder 

Judiciário, CDL, Sicredi...). Vasco disse que foram instaladas mais quatro câmeras de vídeo 

monitoramento, uma em frente ao banco do brasil, outra perto do posto socaltur. Márcio perguntou 

sobre a manutenção das câmeras. Vasco disse que até o momento não tem tido manutenção, apenas 

estão pagando a fibra ótica e a manutenção mensal (contrato) que vem todo mês fazer limpeza e 

ajuste das câmeras. Edemar perguntou se a câmera que foi instalada perto da socaltur se é mais 

moderna que as outras e qual o alcance da mesma. Vasco disse que sim, que estão testando as 

mesmas, que são câmeras expididome que tem um alcance melhor, além da câmera fixa. Satoshi 

perguntou qual valor que foi arrecadado com a campanha da água. Vasco disse que não tocou no 

assunto, pois estão em fase de ajustes com a Autarquia, pois eles tem um programa onde está sendo 

inserido, e ainda não houve um computo geral do que foi arrecadado, mas acredita que logo estará 

tudo ajustado. A Presidente Marli pediu aos colegas Vereadores a adesão, para que sirvam de 

exemplo à população que estão preocupados com a segurança e que estão colaborando e pedindo 

que todos colaborem com o que puderem ajudar. Todos os Vereadores levantaram o folder de 

adesão da campanha como símbolo da adesão. Vasco finalizou desejando a todos um feliz natal com 

bastante saúde e paz e que em 2020 consigam dar mais um passo para alcançar os seus objetivos. 

TRIBUNA LIVRE – O Diretor do Departamento do Trânsito usou a tribuna para esclarecer 

questões referentes ao trânsito na cidade. Dionimar se colocou à disposição para perguntas e 

questionamentos dos Vereadores. JÂNIO falou sobre a situação da parada da EMEF Ildo  
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Meneghetti, sobre uma via de mão única, uma parada e uma sinaleira na esquina com a Avenida 

Capivara. Jânio disse que já encaminhou vários ofícios, e sempre estão em estudo, acha que está na 

hora de resolver. Jânio falou também sobre a situação da Rua Carlos Dillenburg onde foi pintada 

uma faixa amarela de um lado e também os moradores sugeriram fazer ali uma mão única e aí 

poderia estacionar dos dois lados. Dionimar disse que terá uma reunião com o diretor da escola Ildo 

e com o pessoal que tem comércio no local, e disse que ali será feita uma mão única, falta apenas 

decidir a questão do estacionamento no local, ou obliquo de um lado ou paralelo nos dois. O 

paradão será feito na Rua Sapiranga. A questão da sinaleira da Avenida Capivara com a Albino 

Cristiano Muller, é uma questão a cargo do DNIT e disse que tem um ofício de julho onde falaram 

que estão analisando a situação. Jânio também perguntou o que será feito para melhorar a saída dos 

veículos do mercado Ivoti. Dionimar disse que ali estão pensando duas vias para saída do mercado 

Ivoti... Jânio também comentou sobre o poste que fica no meio da rua na Avenida Popular, e se 

acontecer algum acidente no local, quem vai ser responsabilizado? O Prefeito Martin pediu para 

responder, e disse que está insistindo muito com a RGE, que alegam que o poste foi colocado a 

menos de cinco anos e por isso não querem retirar o mesmo, e sugeriu para a Presidente que os 

Vereadores encaminhem um ofício para a RGE solicitando a retirada do poste. Marli perguntou se 

todos concordavam em mandar ofício para RGE, todos concordaram. MÁRCIO pediu a palavra e 

comentou sobre a retirada da parada de ônibus na Avenida Capivara, não foi recolocada, onde o 

morador disse que iria fazer calçada, só que faz dois meses e não fez a calçada até hoje. Márcio acha 

que o proprietário deveria ser notificado através do fiscal da prefeitura para que faça a calçada e se 

for o caso multar o mesmo... Márcio disse que ali tem muitas crianças que esperam o ônibus para o 

PLUG e para as escolas e hoje estão no sol e na chuva... Falou também de uma calçada que foi feita 

do lado de baixo da Creche Pedacinho do Céu e a parada de ônibus ficou muito baixa... Falou do 

alargamento viário que está prejudicando a população... Falou também da Rua Guilherme Holler 

onde foi feito estacionamento obliquo, falou das dificuldades para manobrar, espaço das vagas...  O 

diretor do trânsito disse que referente a retirada da parada na Avenida Capivara também já 

questionou o secretário Roberto, pois o morador foi duas vezes na secretaria solicitar a retirada da 

parada para fazer a calçada. Dionimar disse que ali a calçada é necessária, pois no local tem a brita 

que desce, atrapalha e entra no asfalto, daí atenderam ao pedido do morador. Falou que o morador 

prometeu fazer a calçada dentro do mês de dezembro... Dionimar disse que conversou com o 

prefeito sobre o assunto e vão dar um prazo para fazer a calçada e se não fizer a calçada, vão 

recolocar a parada. Sobre a parada de ônibus que ficou baixa, disse que é em virtude da calçada. 

Sobre o estacionamento obliquo, disse que como ali é uma descida, aumentaram as vagas, as vagas 

foram feitas com metragem de 2.60 de largura, sendo que a norma de uma vaga grande é de 2.50, e 

aumentaram por ser um declive. Dionimar disse que até recebeu elogios sobre as vagas de 

estacionamento, inclusive dos instrutores do CFC. Sobre a Rua Carlos Dillenburg, o diretor disse 

que foi uma questão que a socaltur colocou de como seria feito para os ônibus passarem, já que 

tinha estacionamento dos dois lados e carros subindo e descendo, não teria como ônibus passar, e 

disse que para o período do natal e do kerb vai ficar desse jeito, mas depois o assunto será levado ao 

Conselho de Trânsito para avaliar o que pode ser feito... Sobre o alargamento viário o Prefeito 

respondeu que precisa ser feito um estudo de mobilidade urbana onde está incluída a questão do 

alargamento viário. Disse que o DPU com o Conselho ficaram de fazer um termo de referência para  
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encima disso pedir um estudo... Cleiton disse que discorda do Vereador Márcio sobre o 

estacionamento obliquo e disse que é mais fácil para alguns motoristas que não sabem estacionar... 

Sobre a Rua Carlos Dillenburg, Cleiton disse que se for transformada em mão única e fechar a São 

Leopoldo, vão jogar todo o Bairro 25 de Julho, Farroupilha e um pedaço do centro e vai provocar 

congestionamento. Cleiton falou da Gaelzer Neto como na Carlos Holler, quando tem veículos na 

saída do Banco do Brasil parados do lado direito para dobrar a esquerda e sugeriu que fossem 

colocados tachões ou tartarugas no chão e pinta um desenho com uma flecha para ver se os 

motoristas olham. Dionimar disse que na auto escola se aprende que precisa ficar do lado para onde 

vai fazer a conversão, mas muitas pessoas não prestam atenção no trânsito. Edemar agradeceu ao 

diretor pelas iniciativas, certo ou errado, mas está mostrando serviço da pasta. Falou da Carlos 

Dillenburg se fizer via de mão única, sendo que aos domingos a outra é fechada, daí não tem como 

descer... Edemar perguntou se foi feito algum planejamento para o estacionamento que foi feito na 

casa mortuária. Dionimar disse que as vagas são com 2.60 de largura por 5 metros de comprimento. 

Marli disse que o corredor para manobrar era muito apertado e não teria como manobrar os carros 

no local. Dionimar disse que o corredor tem 4 metros e 80 centimetros e acredita que não tem 

problema... Rafaella elogiou o trabalho do diretor, e várias questões do trânsito melhoraram, 

inclusive algumas que foram levantadas na Casa. Marli sugeriu que quando o Conselho do trânsito 

se reunir que fosse encaminhado convite para que os Vereadores participem das reuniões para dar 

sugestões. Jânio disse que foi muito cobrado na Avenida Capivara onde fica a fábrica de ração para 

fazer uma terceira via para os caminhões subirem. Dionimar disse que é uma questão a ser levada 

para o DNIT, pois é uma estadual. Alexandre agradeceu o trabalho feito pelo diretor e por sempre 

atende-lo como vai procura-lo. Satoshi também parabenizou o diretor pelo trabalho e disse que 

havia encaminhado um vídeo de uma maquininha de pintar faixa de segurança e pediu que a 

sugestão fosse colocada na pauta de atividades para adquirir uma máquina para pintar faixa 

contínua. Dionimar disse que a Castro Alves foi pintada, São Leopoldo, Goetz e mais algumas que 

não lembra... Ano que vem está previsto pintar a Bom Jardim, Colônia Japonesa, Presidente Lucena 

(interior). Leonir parabenizou o diretor pelo belo trabalho e pediu se pudesse ser feita uma limpeza 

na ciclovia que fica na Avenida Capivara e pintar a faixa de pedestre e da ciclovia. O diretor disse 

que ali serão feitas melhorias. Leonir também pediu para que verificasse as paradas do local que 

estão balançando. Marli disse que há muito tempo solicitou um estudo sobre as faixas de segurança 

e disse que tem algumas onde precisa estacionar encima para ver se vem carro ou não e citou uma 

onde acontece bastante que é para quem vem da Casa Mortuária, e tem várias outras onde tem que 

ser feito um estudo. Marli agradeceu a presença do diretor e desejou um bom trabalho.  

CORRESPONDÊNCIA – Mensagem de Natal da Diretoria e colaboradores da CDL Estância 

Velha/Ivoti. Of. CMDCA 010/2019 solicitando a utilização do espaço da Câmara de Vereadores no 

dia 18/12 das 19h às 20h para a posse dos conselheiros tutelares. Convite do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e Adolescente de Ivoti – CMDCA convida V.Sa. para a Cerimônia de Posse 

do Conselho Tutelar, eleito em 06 de outubro de 2019, com gestão a iniciar em 10 de janeiro de 

2020 até 09 de janeiro de 2024, no dia 18 de dezembro, às 19h na Câmara de Vereadores de Ivoti. 

E-mail do cartório eleitoral em resposta ao ofício nº 621/2019, informar que a realização de 

atendimento no município de Ivoti poderá ser planejado para o mês de março/2020, considerando o 

recesso judiciário federal e o período de férias que normalmente ocorre nos meses de janeiro e  
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Fevereiro. Ofício da Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente em resposta ao ofício nº 576/2019, 

informa que sempre buscam orientar os empreendimentos antes mesmo da emissão de uma 

notificação, e mesmo após, com a emissão da notificação, é dado um prazo considerável (30 dias), 

que muitas vezes pode ser prorrogado, desde que motivado pelo empreendedor. Of. Gab. nº 

457/2019 em resposta ao ofício nº 557 do Vereador Edemar, informa que serão feitas algumas 

alterações em toda a Rua José de Alencar, de modo a inibir a velocidade da via num todo. Of. Gab. 

nº 446/2019 em resposta ao ofício nº 598/2019 da Vereadora Rafaella informa a formação dos 

secretários municipais: Denise Rodrigues formada tecnóloga em Gestão Pública, Rene André 

Loesch formado em enfermagem, Kelly Braum formada em Gestão Pública e técnico em 

contabilidade, Cristiane Sporh formada em pedagogia, Alcido Ratzinger ensino médio completo, 

Roberto Schneider ensino fundamental completo. Of. Gab. nº 447/2019 em resposta ao ofício nº 

592/2019 informa que a dedetização contra ratos, baratas e borrachudos está sendo feita em toda a 

cidade. Of. Gab. nº 450/2019 em resposta ao ofício nº 618/2019 informa que a resposta referente 

fechamento da empresa está no Jornal O Diário, em anexo. Of. Gab. nº 451/2019 em resposta ao 

ofício nº 595/2019 encaminha em anexo documentos e contrato da empresa vencedora dos serviços 

prestados nas paradas de ônibus. Of. Gab. nº 453/2019 em atendimento ao ofício nº 573/2019 

encaminha em anexo esclarecimentos da engenheira  Cristina da Silva referente ao muro localizado 

ao lado da casa mortuária. Of. Gab. nº 454/2019 em resposta ao ofício nº 597/2019 encaminha em 

anexo diário de bordo do veículo do meio ambiente. Of. Gab. nº 455/2019 em resposta ao ofício nº 

583/2019 do Vereador Márcio Guth informa que em relação ao muro ao lado da casa mortuária já 

foi realizada vistoria e estão sendo tomadas providencias, segue relatório em anexo. Of. Gab. nº 

456/2019 em resposta aos ofícios nº 531 e 584 do Vereador Márcio, informa que a parada foi 

deslocada um pouco para cima de modo que o proprietário do imóvel pudesse executar o passeio 

público e após a conclusão o ponto de ônibus voltará ao ponto procedente. Of. Gab. nº 460/2019 

que encaminha para apreciação os projetos de lei nº 72 e 73/2019. Of. Gab. nº 463/2019 que 

encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 74/2019. 

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

Waldomiro Rodrigues e seu auxiliar senhor Neldo Bach, idealizador da campanha para arrecadar 

alimentos junto aos Moradores do Bairro Cidade Nova e doado em forma de reconhecimento aos 

policiais militares e os garis (recolhedores de lixo) em gratidão pelo trabalho prestado ao Bairro 

Cidade Nova. Ofício para EMEF Concórdia parabenizando pela linda apresentação na CANTATA 

DE NATAL no dia 11/12, momento lindo, onde a Vereadora se fez presente. Ofício parabenizando 

a EEI VÓ MARUCA pela I Festa da família realizada no dia 11/12 e também agradecer a 

Associação pelo bom atendimento e acolhimento das crianças, conforme relato de alguns pais que 

elogiaram a mesma, isso demonstra a idoneidade da escola e o compromisso com o bem estar das 

crianças do nosso Município. Ofício ao senhor Valdir José Ludwig, parabenizando seu filho Lucas 

pela conquista de duas medalhas de ouro na natação. Ofício parabenizando ARTHUR CLOSS pelo 

prêmio destaque do Campeonato Intermunicipal de Voleibol como craque da final e também o time 

e a equipe técnica do Instituto Ivoti pela conquista do 1 lugar categoria prata na ONASE em Santa 

Cruz do Sul. Ofício para o 2º Sargento Vanderlei José Erhart e 2º Sargento Daniel Metz que 

entraram para reserva remunerada, agradecendo por todo empenho e dedicação durante os anos em 

que serviram o Município de Ivoti com seus trabalhos em prol da segurança dos ivotienses.  
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MÁRCIO GUTH solicita o que segue: Ofício para Comunidade Santa Ana do Jardim Panorâmico, 

parabenizando pela bela festa realizada no dia de ontem, onde o Vereador teve a honra e 

oportunidade de se fazer presente juntamente com Grupo de Cantos do Bairro Morada do Sol na 

Pauta e agradeceu pelo convite recebido para animação da missa. Ofício Coro Municipal de Ivoti, 

aos cuidados do regente Nathálio, parabenizando pelas lindas apresentações que abrilhantaram os 

festejos de natal no dia de ontem, os quais inicialmente seriam feitos na Praça do Chafariz, mas em 

virtude da chuva foram transferidos para a Igreja Evangélica Trindade. Ofício parabenizando o Coro 

do Programa Vida Saudável, que fica junto ao PLUG, aos cuidados de Franciele Groth e demais 

membros, pelas lindas apresentações realizadas no dia de ontem pelas atividades do Natal do 

Coração. Ofício parabenizando o Coral da Igreja Evangélica Trindade que se apresentou no dia de 

ontem em comemoração ao Natal no Coração. Ofício para RGE solicitando uma solução para que 

efetuem a troca do poste de luz localizado na Avenida Capivara, esquina com Albino Cristiano 

Muller, onde foi feito um buraco para colocação de um novo poste, porém até o momento o trabalho 

não foi executado, e está dificultando a passagem dos pedestres no local. E também solicita a troca 

de um poste de madeira que está pendido para a rua, localizado na Rua Albino Cristiano Muller, 

417, em frente a Comunidade Nossa Senhora Aparecida do Bairro Morada do Sol. Ofício ao 

Executivo, para o Desporto, para que informe porque o Campeonato Municipal da Ponte do 

Imperador foi paralisado. Os Vereadores JÂNIO e MÁRCIO solicitam ofício parabenizando pela 

Cavalgada do Bem, realizada no dia 14/12 para: SENTINELA DA TRADIÇÃO, CTG 

CAPIVARENSE E PIQUETE CHÃO BATIDO, PIQUETE DOS GURIS, PIQUETE ALMA 

GAÚCHA, PIQUETE HERANÇA GALPONEIRA, CAVALGADA DA AMIZADE e RECANTO 

DO BRIDÃO, por terem se unido e se mobilizaram, arrecadando em torno de duas toneladas de 

alimentos. Os Vereadores JÂNIO e MÁRCIO solicitam o envio de ofício ao executivo para que 

seja prorrogado o horário de fechamento das mesmas até os 21h.  EDEMAR SCHUMANN solicita 

troca de lâmpada de iluminação pública na Rua Heniberto Kraeff nº 191 no Bairro Jardim 

Panorâmico, a mesma está queimada mais de dois anos. 

GRANDE EXPEDIENTE: CLEITON parabenizou a Cavalgada do Bem e disse que participou, 

assim como muitas pessoas que ajudaram no sábado pela manhã, onde foram arrecadadas mais de 

duas toneladas de alimentos que foram destinadas para o hospital e para o CRAS. Cleiton disse que 

entrou com uma emenda para o calendário de eventos para incluir a Cavalgada do Bem no mês de 

dezembro. CLEITON solicitou que seja verificada fiação de iluminação pública que está em curto 

na Rua Cristiano Möbus, esquina com a Duque de Caxias, o caso acontece apenas nos dias de 

chuva. Cleiton também solicitou que a Secretaria de Obras, em virtude da troca de vários postes de 

luz no Bairro São José e um pedaço no Bairro Farroupilha para que coloquem as luminárias e 

lâmpadas nestes postes. Cleiton também solicitou o concerto do portão da Praça localizada no 

Bairro São José. Cleiton comentou sobre um incentivo que foi aprovado na Câmara para uma 

gráfica que fica do outro lado da creche nova, Fastgraf, que está fechando a empresa, mas parece 

que tem outra empresa interessada, e pediu que fosse consertado o transformador no local para que 

o próximo empreendedor possa tocar o seu negócio. MÁRCIO falou da solicitação feita por ele e 

pelo Vereador Jânio ao executivo para prorrogar o fechamento das praças para às 21 horas, e 

justificou dizendo que existe a praça ao lado da EMEF Ildo, onde tem os aparelhos de ginástica, e 

muitas pessoas se dirigem à praça e 19:30 já estão chaveando a praça, e pediu que fosse prorrogado  
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para as 21h. Falou também sobre a Cavalgada do Bem realizada no último sábado, onde teve a 

oportunidade de participar e ajudando a arrecadar os alimentos, falou da receptividade das pessoas... 

Márcio agradeceu o pedido do Vereador Jânio que faz parte do CTG, e que lhe pediu para 

participar. Márcio falou sobre a resposta que veio do Cartório Eleitoral referente sua solicitação 

sobre o recadastramento biométrico... MÁRCIO solicitou o envio de ofício ao Deputado Giovani 

Feltes agradecendo a emenda parlamentar, que foi um pedido do Vereador e da colega Marli, no 

valor de 250 mil para pavimentação. Márcio disse que o deputado, além dessa emenda, já 

encaminhou outras no valor de 200 mil  e 170 mil para o hospital São José. Marli pediu um aparte e 

disse que o valor que veio é para pavimentar as ruas que ficaram de fora com o empréstimo do 

badesul. O Vereador falou sobre comentários de pessoas que dizem que Márcio é oposição ao 

Prefeito, e acha que não deveria ser falado nessas palavras, pois se é oposição fazer projetos que 

beneficiam a população junto ao Prefeito, então que seja oposição sempre. Márcio falou sobre o 

projeto referente ao recolhimento de galhos, onde será aumentada a metragem do recolhimento e 

agradeceu ao Prefeito por ter encaminhado o projeto. RAFAELLA solicitou envio de ofício 

parabenizando a comunidade Santa Ana pela maravilhosa festa comunitária realizada no dia de 

ontem, e pelo excelente almoço servido, onde a Vereadora e o colega Cleiton tiveram a 

oportunidade de participar. Outro ofício para equipe diretiva e demais colaboradores da EMEF 

Concórdia pela bela apresentação da Cantata de Natal realizada no dia 11/12 onde se fez presente. 

Parabenizou a cavalgada do bem, que foi feita em todo o estado, e parabenizou o pessoal de Ivoti e 

Lindolfo Collor pela participação. A Presidente perguntou aos demais Vereadores se todos 

concordavam em encaminhar um ofício em nome de todos os Vereadores parabenizando a 

cavalgada do bem. Todos concordaram. Rafaella agradeceu a resposta que recebeu do executivo ao 

seu ofício e solicitou que fosse complementada apenas a questão dos dois secretários, sobre a 

qualificação técnica dos mesmos. JÂNIO parabenizou Alcimar Melo por ser o novo Presidente da 

Associação dos Moradores do Bairro União, e que possa dar continuidade ao bom trabalho da 

associação. Jânio falou sobre o plano de saúde dos servidores do município, onde já teve várias 

adesões, e ajuda a desafogar os postos de saúde, hospital... Jânio disse que uma pessoa lhe relatou 

que com o plano tem como fazer exames depois do horário e não precisa faltar serviço. Jânio 

solicita que o executivo informe quantos funcionários já adquiriram o plano de saúde da doctor clin 

e unimed. O Prefeito respondeu que tem em torno de 180 a 200 funcionários que aderiram ao plano, 

e disse que não entra dinheiro público, cada servidor paga o seu plano. Jânio também falou sobre o 

projeto de indicação referente ao recolhimento dos entulhos. Falou também sobre a questão do 

fechamento das praças... O Prefeito Martin disse que não se recorda se tem iluminação nas praças, 

mas que a princípio não vê problema em fechar mais tarde. Jânio também parabenizou a cavalgada 

do bem. EDEMAR agradeceu a presença do CONSEPRO na Casa e o pessoal da feira colonial e 

demais pessoas presentes. O Vereador parabenizou o prefeito pelas ruas que serão pavimentadas... 

Edemar desejou a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Emenda nº 34 ao PL 69/2019 do Vereador CLEITON. Emenda aceita por todos os Vereadores. 

Emenda nº 35 ao PL 69/2019 do Vereador SATOSHI. Emenda aceita por todos os Vereadores. 
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Emenda nº 36 ao PL 69/2019 do Vereador JÂNIO e MÁRCIO. Emenda aceita por todos os 

Vereadores. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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. 

A Presidente perguntou se todos concordam em votar o projeto. Todos concordaram. As comissões 

apresentaram seus pareceres. O Projeto foi aprovado por unanimidade. 

PAUTA DE VOTAÇÃO: 

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. 

As comissões apresentaram seus pareceres. O Projeto foi aprovado por unanimidade. 

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

exercício de 2020. As comissões apresentaram seus pareceres. O Projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

Projeto de Lei nº 67/2019 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, imóvel de propriedade do 

Município, à Associação da Feira Colonial de Ivoti – AFECOI. As comissões apresentaram seus 

pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

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. As comissões 

apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Emenda nº 33 ao PL 69/2019 do Vereador ALEXANDRE.  

Emenda nº 34 ao PL 69/2019 do Vereador CLEITON.  

Emenda nº 35 ao PL 69/2019 do Vereador SATOSHI.  

Emenda nº 36 ao PL 69/2019 dos Vereadores JÂNIO e MÀRCIO.  

As emendas foram aprovadas por todos os Vereadores. 

Projeto de Lei nº 69/2019 – Aprova Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2020. Jânio 

disse que tem uns eventos que não constam no calendário e que estará fazendo emenda. A 

Presidente pediu que o Vereador apresentasse a emenda na próxima sessão, e disse que se for 

preciso será feita uma extraordinária. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi 

aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 70/2019 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área 

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

unanimidade. 

Projeto de Lei nº 71/2019 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2500/2009, que estabelece o 

Código Tributário Municipal. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado 

por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: SATOSHI começou dizendo que essa reunião é a última de 2019 e 

parabenizou a atuação da Presidente Marli e dos colegas Vereadores, a comunidade que comparece,  
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a imprensa, a Ester que ajuda, a assessora Juliana, todos trabalharam para que a Casa ficasse em 

perfeita harmonia... Falou que os projetos que tramitaram na Casa fizeram com que a população 

participasse mais. Satoshi agradeceu o mimo que recebeu da Presidente e desejou que 2020 seja 

melhor que 2019... JÂNIO agradeceu aos colegas Vereadores, que são o coração da cidade, pela 

aprovação de todos os projetos... Jânio disse que se não lhe falhasse a memória, todos os projetos 

foram aprovados. Falou que há quatro anos projetos ficaram trancados, houve denúncias, CPI 

referente a área industrial... Disse que não tem oposição na Casa, pois os projetos foram 

aprovados... Jânio desejou um Feliz Natal a todos! MÁRCIO solicitou o conserto da cerca na Praça 

das Flores, que está caída perto do córrego onde tem a ponte. Márcio solicitou um redutor de 

velocidade na Avenida Popular por causa da alta velocidade no local. Márcio disse que 2019 foi um 

ano bem produtivo, onde teve união e parceria entre os Vereadores, e disse que se tivesse sido assim 

em gestões passadas, o Município estaria melhor. Também falou da área industrial... Falou da 

mudança do Plano Diretor, onde os Vereadores fizeram catorze emendas, ouvindo a população... 

Márcio agradeceu a Presidente pelo mimo dado aos Vereadores, agradeceu à secretária, à assessora 

jurídica, colegas, Prefeito e desejou a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo e que o ano 

que vem seja melhor que esse. Agradeceu o apoio dos colegas aos projetos... A presidente pediu um 

aparte e disse que o projeto das regularizações aprovado na Casa não está tendo muitas adesões e 

pediu aos colegas que ajudem na divulgação. Márcio disse que o executivo mandou para as escolas 

um folder falando desse projeto e sugeriu que fosse colocado no jornal uma matéria referente ao 

assunto. LEONIR solicitou o envio de ofício em seu nome e no nome do Roberto Schneider para o 

Deputado Federal Heitor Schuch agradecendo a emenda parlamentar destina para área da saúde de 

Ivoti. Leonir parabenizou todos os colegas Vereadores pela união e que em 2020 seja da mesma 

forma. Parabenizou o Prefeito Martin e Beto, todos os secretários e servidores públicos e toda a 

equipe de trabalho. Também agradeceu pelo mimo da colega Marli. RAFAELLA parabenizou a 

Casa pelo belo trabalho durante esses três anos e desejou que a nova presidência continue no mesmo 

caminho da união, para que o prefeito consiga fazer um bom trabalho. Disse  que os projetos que 

vierem à Casa e forem bons para a comunidade estarão de acordo... Falou da presença e da 

participação da comunidade que é fundamental... Rafaella parabenizou o novo presidente e lhe 

desejou sucesso. Desejou a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos. ALEXANDRE 

agradeceu pelo mimo recebido pela Presidente e a elogiou pelo ótimo trabalho em 2019. Pediu 

desculpas aos colegas Vereadores se fez algo de errado... Finalizou desejando um Feliz Natal a 

todos e um próspero Ano Novo. O Prefeito Martin usou da palavra e agradeceu a cada um dos 

Vereadores pelo ano de 2019, que foi um ano onde as indiferenças partidárias e de ideologias 

ficaram acima dos interesses políticos, ou seja, os interesses da comunidade ficaram acima dos 

interesses políticos... Fez uma breve retrospectiva, dizendo que os Vereadores foram fundamentais e 

ajudaram a comunidade de Ivoti e não o executivo, e citou o Plano Diretor, que foi um pedido de 

várias pessoas da comunidade, e disse que ainda tem muitas alterações a serem feitas, citou a lei da 

liberdade econômica, código tributário, que são projetos bem significativos, além da regularização 

das residências, e espera que em 2020 esse assunto seja sanado, pois disse que atendeu muita gente 

às quartas feiras referente o assunto... Pediu que os Vereadores divulguem sobre o período de 

regularização... Falou também do Decreto oneroso sobre a questão dos recuos, onde a adesão vai até 

fevereiro... Martin falou também da importância da aprovação do projeto ambiental, e além desse  
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entrou mais um, e pediu para avaliarem com calma e fazer as emendas necessárias... Martin 

agradeceu a Presidente que sempre esteve no gabinete trocando ideias, dando sugestões... Martin 

disse que todos foram muito parceiros durante 2019 no sentido de colaborar com o executivo. 

Martin disse que 2020 será um ano eleitoral e fez um pedido de antemão para que o ano eleitoral 

não seja diferente e acredita que os interesses da comunidade vão ficar acima de qualquer questão 

política ou partidária... Finalizou desejando um feliz natal e feliz ano novo para todos. Marli disse 

que em virtude de Ivoti ser a cidade das flores e que a flor oficial é a petúnia, e disse que quando foi 

feita a pintura do chafariz com flores para ornamenta-lo, disse que poderia ter sido pintada a petúnia 

e sugeriu ao executivo que os postes fossem pintados também, e o jornal a criticou dizendo que a 

Câmara não tinha petúnia também... Marli disse que tentou junto a todas as floriculturas e não 

conseguiu petúnia artificial em lugar algum e nem nos atacados as floriculturas encontraram a flor ( 

a intenção era de fazer um arranjo artificial e colocar na Câmara). Como não conseguiu a flor, 

encomendou um vaso de flores grande com a pintura da petúnia encima do vaso e dentro colocar um 

verde e escrever no vaso “petúnia flor símbolo de Ivoti”, e pediu que o próximo Presidente autorize 

a compra do mesmo. Marli falou que estava chegando ao final o seu mandato como Presidente e 

agradeceu a todos os Vereadores pela colaboração. Marli falou da união dos Vereadores em prol do 

bem da comunidade, pois os projetos que vieram à Casa são a favor da comunidade e não teria o 

porque de ser contra. A Presidente pediu desculpas aos colegas se porventura fez algo que não 

agradou, mas que tentou conduzir a Câmara democraticamente. Agradeceu a imprensa que sempre 

levou as notícias da Câmara para a comunidade, agradeceu ao CONSEPRO que se esforçou de tudo 

que é maneira em prol da segurança da cidade, e falou da campanha da conta da água para 

arrecadação de valor para o CONSEPRO investir em segurança. Marli agradeceu ao pessoal da feira 

do produtor que se fez presente na Sessão... Agradeceu ao Prefeito Martin e toda a sua equipe, e 

disse que sempre foi bem atendida e sempre teve as portas abertas em todos os setores e desejou que 

continue assim em 2020. Desejou ao novo presidente votos de uma boa gestão e se colocou à 

disposição para ajudar no que for preciso. Agradeceu a toda a equipe de trabalho, a secretária Ester, 

assessora Juliana, a servente e o contador, todos realizando seu trabalho dignamente. Marli se 

colocou a disposição de toda a comunidade, inclusive via telefone, a qualquer hora. Para finalizar a 

Presidente leu uma mensagem de natal e desejou um próspero ano novo a todos. A Presidente 

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

sessão ordinária no dia 06/01, 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 


