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Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, 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 pelo Presidente ALEXANDRE DOS SANTOS, consistindo a 

mesma, Reunião Ordinária da 13ª Legislatura e do 4º Período Legislativo, de 2020. Verificou-se a 

existência de quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante a seguinte 

relação: CLEITON BIRK, EDEMAR SCHUMANN, JÂNIO SIMIÃO DROVAL, LEONIR 

SCHULER, MARCIO GUTH, MARLI HEINLE GEHM, RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA 

LIMA e SATOSHI SCALDO SUZUKI. O presidente saudou a todos os presentes e declarou aberta 

a sessão de nº 1.808 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1807 do dia 20 de abril de 

2020, aprovada por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA – Of. nº 06/2020 em atenção ao Ofício nº 49/2020 informa que atenderam 

a duas ocorrências de trânsito na Rua Tuiuti. Of. Gab. nº 108/2020 que solicita a devolução do 

Projeto de Lei nº 23/2020. Of. Gab. nº 110/2020 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 

24/2020. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita conforme segue: Ofício para o secretário do 

meio ambiente solicitando que verifique a questão das espécimes nativas plantadas ao longo da 

Castro Alves, (inclusive na Rua Castro Alves) embaixo da alta tensão, que foram plantadas na 

época do outro secretário, e como são árvores que vão ficar bem altas, sugere que seja analisada a 

situação, considerando que a rua está aberta em 15 metros, sendo projetada para 25 metros, fotos em 

anexo. Ofício para secretaria de obras fazer a limpeza no canteiro central da Avenida Otto Klein. 

Ofício ao Executivo para que verifique junto a Secretaria de Educação a possibilidade do professor 

optar em desenvolver as atividades para seus alunos  na sua residência ou na escola, pois se todos 

acessarem ao mesmo tempo a internet na escola, a mesma poderá ficar lenta, a fim de evitar a 

aglomeração na escola. A Vereadora sugere que uma vez por semana aconteça um encontro com 

coordenador e professor na escola. ALEXANDRE DOS SANTOS solicita: Ofício para Autarquia 

Água de Ivoti para que providenciem o fechamento dos buracos abertos na Rua São Carlos em 

virtude de vazamentos. Ofício ao Executivo solicitando o recolhimento dos entulhos e lixo no lado 

direito para quem sobe na Rua São Carlos. JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita ofício para 

Autarquia Água de Ivoti para que verifique o vazamento da caixa de água localizada no Loteamento 

Dilly ao lado da Pista Bicicross. 

GRANDE EXPEDIENTE: MARLI falou sobre os cuidados durante a pandemia e citou o 

Decreto nº 33/2020 do Executivo, sobre o uso de máscaras dentro e fora dos recintos e pediu que 

toda a comunidade colabore e se cuide e use máscaras a fim de prevenir pelo bem de todos. Marli 

solicitou que fosse enviada correspondência ao Prefeito para que ele faça esse Decreto ser 

cumprido, e disse que recebeu muitas ligações para que seja feita uma fiscalização mais intensa no 

Núcleo de Casas Enxaimel, de orientar os turistas que vão ao local e sugere que seja colocada uma 

faixa no Pórtico de Entrada do Município comunicando o uso obrigatório de máscaras conforme o 

Decreto Municipal. EDEMAR fez um apelo para Autarquia Água de Ivoti para que providencie o 

conserto das calçadas que foram abertas em virtude de vazamentos de água, que não deixe os 

consertos por fazer durante vários meses, pois tem muita reclamação da população. RAFAELLA 

falou sobre a importância do Projeto de Lei nº 22/2020 que Institui a Semana Municipal de  
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Combate à violência contra a mulher, no Município de Ivoti, o qual queria ter colocado na Casa no 

mês de março, mas que devido a pandemia foram interrompidas as sessões. Rafaella pediu o apoio 

de todos os colegas, o qual visa o conhecimento e importância da Lei Maria da Penha de 07 de 

agosto de 2006 que fala da punição contra atos de violência sofridos pela mulher. Essa semana será 

comemorada em novembro, e as ações serão desenvolvidas na última semana de novembro, visto 

que no dia 25 de novembro é o dia internacional do combate a violência contra a mulher. Rafaella 

disse que hoje em dia tem muitos ainda que não vivem essa realidade e visando isso, para ter 

igualdade de condições para as mulheres, está propondo o projeto. MÁRCIO falou sobre a 

polêmica da semana passada, onde o jornalista e apresentador do Jornal da Band que chamou os 

Vereadores do Município de Ivoti de cachorrada. Márcio disse que o mesmo deveria lavar sua boca 

com sabão antes de citar o seu nome e falar dos Vereadores de Ivoti, porque ele não conhece a 

realidade de cada um e além de mentir em rede nacional foi muito infeliz na sua fala, que teve 

vários compartilhamentos, pois a população julga muito que sai no jornal e acha que deveriam ser 

vistos os dois lados, antes de fazer postagens... Márcio disse que se o apresentador conhecesse a 

trajetória de cada um, pois aqui em Ivoti, o Vereador está sempre em contato com a população, com 

telefone a disposição por 24 horas... Márcio disse que lamenta, pois ele colocou a população uns 

contra os outros, não querem a paz, sempre a intriga e briga entre a população. Márcio manifestou 

seu repúdio ao referido apresentador que só quer o mal da população e infelizmente quando 

acontece dessas falas mentirosas, com milhares visualizações e compartilhamentos... Entende que a 

população deve se manifestar, mas deveria ouvir os dois lados, antes de julgar. Márcio disse que se 

elegeram porque alguém votou nele e falou do bom trabalho que os Vereadores estão fazendo, e as 

pessoas que criticam, muitas vezes, são pessoas que nunca ajudaram seu próximo, ou vizinho... 

Márcio disse que seu telefone está a disposição, 24 horas por dia, e quando precisar de ajuda, pode 

ligar, que vai ter um amigo e representante para ajuda-la. Márcio falou da época das eleições onde 

virão muitos picaretas falar mal dos Vereadores... Márcio disse que recebeu apoio de muitas pessoas 

que lhe ligaram e pediram para não se preocupar, pois sabiam do trabalho do Vereador, dizendo que 

isso o motiva a seguir em frente. Márcio também comentou sobre uma postagem feita no jornal O 

Diário, que colocou que os Vereadores não merecem o salário que recebem e que ninguém merece 

aumento. Márcio disse que gostaria de saber desse jornal que tem tanta circulação e fatura tanto, 

publicando que o Jornal fez doações, ajudando o próximo, pois é mais fácil falar dos outros, porém 

são pessoas que não servem nem para síndico de prédio, pois não se elegem. Entre outras coisas, 

Márcio disse que os Vereadores não são bandidos, são pessoas do bem, que ao seu ponto de vista, a 

atual legislatura é uma das melhores até hoje, não desfazendo as outras, pois apresentaram várias 

mudanças para o Plano Diretor, ou seja, os Vereadores se reuniram e apresentaram 14 emendas para 

ajudar a população, isso nunca existiu e fora outros projetos... Falou das emendas parlamentares que 

os Vereadores conseguiram para o Município. Márcio pediu que a imprensa comece a falar a 

verdade e não inventar nada e não puxar o saco de ninguém que ficaria bom pra todo mundo e o 

povo não olharia para os Vereadores como se fossem bandidos... O Vereador disse que não merece 

ouvir essas coisas, pois tem família, filhos e sempre trabalhou desde novo e não deve nada para 

ninguém e se alguém tiver algo para falar-lhe que o procure... Márcio disse que foi publicada uma 

foto no jornal dos Vereadores de uns quatro meses a trás, onde os Vereadores foram criticados pela 

comunidade por não estarem de máscaras. Rafaella pediu um aparte e disse que a publicação foi às  
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11h16min da manhã, ou seja, os Vereadores nem estavam aqui, e daí a comunidade já começou a 

criticar pela ausência de máscaras... Rafaella disse que não se pode ir pelo achometro, é preciso ler a 

reportagem, checar o horário, checar a veracidade dos fatos para depois falar. Márcio solicitou o 

envio de ofício para Autarquia Água de Ivoti para que providencie a retirada do depósito de 

entulhos, brita e areia que fica na Rua Chapada no Bairro Morada do Sol, pois ali será feito duas 

quadras esportivas e também está perto da pista de bicicross. Jânio pediu um aparte e disse que 

aquele local sempre estava limpo e cuidado pelos moradores e agora está tomado de lixo e pediu 

que fosse solicitada a licença ambiental para depositar esse lixo. Márcio solicitou a cópia da licença 

e sugeriu que no local fosse feito um estacionamento para as pessoas que vão ao cemitério, falou 

também da demora para o fechamento dos buracos. Pediu também que a secretaria de obras faça o 

conserto da tela na quadra que fica ao lado da Escola Aroni Mosmmann. JÂNIO comentou sobre a 

mudança do cartão alimentação dos servidores públicos, e disse que esteve num estabelecimento no 

Bairro Morada do Sol, onde o proprietário lhe disse que não estará aceitando o cartão, assim como 

outros comércios em virtude do valor da taxa, que antes era de 3,6% e agora será de 7 a 8%, e isso 

não gera lucro ao estabelecimento. Jânio não sabe qual foi a vantagem que o Município recebeu 

para trocar o cartão, pois os servidores vão para outras cidades fazer suas compras. Márcio disse que 

recebeu muitas reclamações sobre isso e vários mercados não irão aceitar... Jânio também comentou 

sobre o problema do vazamento da caixa de água do Loteamento Dilly, disse que já ligou na 

Autarquia relatando o problema e lhe informaram que é na parte elétrica, e a bóia não volta e a água 

fica vazando, enquanto que Dois Irmãos e Morro Reuter estão apelando para a população para não 

desperdiçar a água... Jânio disse que na Rua Graça Aranha, destruíram o calçamento, arrancaram 

tudo, e não sabe o que vai ser feito lá. Márcio disse que recebeu ligações e foi até o local no sábado, 

pois o pessoal fica com medo quando abrem e depois pra fechar não fica bom, nunca é feito o 

conserto ideal. Jânio sugeriu ao Executivo para que retire todas as pedras e faça uma nova 

pavimentação. Jânio solicitou a retirada dos galhos na Rua Sapiranga esquina com Caxias do Sul. 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

VETO do Poder Executivo aos Projetos de Lei nº 13 e 14/2020. O Presidente perguntou se todos 

concordavam em colocar o veto em votação, todos concordaram. 

Projeto de Lei nº24/2020 – Autoriza o município a proceder a supressão da vegetação existente em 

lotes próprios e de terceiros no Loteamento Industrial Kaihatsu e dá outras providências. Jânio disse 

que para a próxima Sessão estará providenciando um Pedido de Informações referente o projeto. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 22/2020 – Institui a Semana Municipal de Combate à Violência Contra Mulher, 

no Município de Ivoti. (Rafaella Fagundes Pereira Lima). 

3 PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 19/2020 – Concede o Título de Cidadão Honorário à Dirceu Both. 

Projeto de Lei nº 20/2020 – Concede o Título de Cidadã Honorária à Marliese Christine Simador 

Godoflite. 

Projeto de Lei nº 21/2020 – Autoriza o Município a receber imóvel em doação e dá outras 

providências. 

VOTAÇÃO: 
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VETO do Poder Executivo aos Projetos de Lei nº 13 e nº 14/2020. O Veto foi aprovado com 04 

votos favoráveis, 01 abstenção e 03 votos contrários. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: EDEMAR comentou sobre o poste de luz que fica dentro da via no 

Bom Pastor, e disse “será que os Vereadores, Prefeito, Promotor Charles ou a juíza não tem força 

para mandar retirar aquele poste de luz de dentro do asfalto?”antes que aconteça um acidente e se 

tiver que pagar, precisa se dar um jeito de pagar... Os homens da caneta não podem mandar recuar 

aquele poste em um metro e meio? Jânio disse que já fez um pedido de informações... Jânio acho 

que os Vereadores deveriam fazer uma Moção e encaminhar ao Ministério Público. Edemar disse 

que esse poste pode matar alguém se não for retirado. Leonir disse que conversou com o Beto sobre 

isso e ele lhe informou que a RGE tem um prazo para resolver a questão, mas não sabe dizer qual o 

prazo. O Vereador Márcio também se manifestou sobre o assunto. Edemar disse que seria o caso 

dos Vereadores irem ao Promotor para ele dar um canetaço referente a situação. Marli entende que 

em consideração ao povo que paga a sua luz, esse poste deveria ser retirado. Nada mais havendo a 

declarar, o Presidente encerrou a presente sessão e convocou a todos para a Sessão Ordinária no dia 

04 de maio. 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. 

 
 

ALEXANDRE DOS SANTOS                                                   CLEITON BIRK 
         PRESIDENTE                                                                                       SECRETÁRIO 


