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Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta 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 da derradeira Reunião Ordinária da 13ª Legislatura e do 2º Período Legislativo de 

2018. Verificou-se a existência de quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante 

a seguinte relação: CLEITON BIRK, EDEMAR SHUMANN, JÂNIO SIMIÃO DROVAL, LEONIR 

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

e SATOSHI SCALDO SUZUKI. O Presidente declarou aberta a sessão e colocou para apreciação a ata 

de nº 1742 do dia 10 de setembro, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade. 

TRIBUNA LIVRE – O Defensor Público, Senhor André Augusto de Magalhães fez uso da tribuna 

para colocar um assunto de extrema importância para toda a comunidade, de que Ivoti não é dotada de 

uma defensoria titular, assim como o judiciário e promotoria possui um juiz titular. A Defensoria 

Pública atua na Comarca a título de deslocamento, que significa que pertence a outra Defensoria, no 

caso a Defensoria Regional de Dois Irmãos, sendo que uma vez por semana o titular se desloca para a 

Comarca de Ivoti para atender a população, fazer audiências, dar andamento aos processos...O 

atendimento à população local está muito aquém do que deveria ser, em razão dessa estrutura. André 

disse que no ano de 2014 houve a criação de uma Emenda constitucional nº 80 e nessa Emenda ficou 

estabelecido no art. 98, § 1º que todas as comarcas deveriam ser dotadas de uma defensoria titular, 

porém está muito longe para ser implementado esse prazo constitucional estabelecido. A Defensoria do 

Rio Grande do Sul que felizmente, ainda é uma das melhores do País, mas com um quadro deficitário 

muito grande. André informou sobre um Projeto de Lei tramitando na Assembleia Legislativa, o qual 

foi feito de forma regionalizada para atender os anseios da população a partir de cada local e Ivoti se 

enquadrou num Projeto de Lei que envolve outras comarcas, como por exemplo Igrejinha que se 

desloca para Três Coroas, Encantado que se desloca para Feliz e outras comarcas... O objetivo é 

fornecer à população local o atendimento que ela merece e por isso pediu uma Moção de Apoio a ser 

enviada para Assembleia apoiando esse Projeto de Lei, para que a comarca de Ivoti possa usufruir de 

um Defensor titular. André citou alguns exemplos caso Ivoti possuísse um Defensor Titular, desde que 

assumiu como Defensor em Dois Irmãos em agosto de 2017, até agora , conseguiu atender 3.700 

pessoas na comarca de Ivoti, isso quer dizer foi atendido 12,13% da população (incluindo Presidente 

Lucena e Lindolfo Collor)... Sendo que isso corresponde a 70% do público que é atendido em Dois 

Irmãos... Com um Defensor Titular seria atendido o dobro de pessoas... Finalizando pediu apoio dos 

Vereadores junto à base política (Deputados eleitos na região) para conseguir a aprovação do projeto. 

Após as considerações do senhor André, o Presidente convidou o senhor Igor Zimmermann para 

fazer uso da tribuna por dez minutos. Igor disse que esteve na Casa Legislativa há três semanas para 

falar sobre a notificação para retirar uma placa de sua empresa e naquele dia disse que estava 

decepcionado com o Município e de lá para cá a sua decepção só piorou. Igor falou que pessoas que 

tiveram o mesmo problema que ele, vieram até a Casa para assistir a Sessão e questionou qual o tipo de 

critério que o fiscal da prefeitura usa para fazer as autuações. Igor apresentou uma foto aos Vereadores, 

onde tem uma placa na quadra da creche onde sua filha estuda e está lá a mais de trinta dias (falou do 

perigo das crianças terem que andar na rua pelo fato da calçada estar obstruída... Igor pediu que não o 

levassem a mal, mas acha que os Vereadores fazem pouco caso dessa situação, pois não fazem nada...  
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E falou de empresas grandes, que não foram notificadas e nem multadas... Igor disse que foi se 

informar com advogado e foi informado que poderia ser feito um projeto de lei para revogar ou anular 

essa Lei, só bastava empenho dos Vereadores e força de vontade. Igor disse que ficou sabendo essa 

tarde que estão vindo empresas para se instalar no Município e querem que a Prefeitura pague o 

aluguel... Outra empresa está pedindo isenção de IPTU e taxas de licenciamento ambiental... Igor se 

mostrou indignado e disse que os Vereadores deveriam fazer valer os votos que ganharam, porque não 

é só na época de eleição que vão prometer, depois de eleitos precisam fazer valer... Porque desde a vez 

que estava na Câmara até agora nada foi feito... Cleiton disse que na mesma semana Igor ligou para o 

Vereador, sendo que foi até o comércio do Igor e não estava no local... E sobre a questão levantada 

pelo Igor de que os Vereadores não estão fazendo nada, Cleiton disse que por duas quintas feiras 

seguidas a reunião do Conselho do Plano Diretor foi cancelada... Cleiton disse que já vem de anos a 

briga referente aos recuos como do Wecker, Doce Sabor, Restaurante Visão, sendo que tudo isso foi 

passado ao Promotor e ainda está no embolo, onde foram aplicadas multas de diversos valores e até 

agora não tem resposta... Cleiton disse que os Vereadores atuais estão apanhando por causa de leis que 

foram feitas no passado. Marli disse que quando vem incentivo para alguma empresa, acredita que 

deve ser dado, não pode atrapalhar, assim como não deveria atrapalhar os que estão trabalhando... Pois 

o incentivo para empresas é muito necessário, porque se não recebem vão embora e as pessoas ficam 

sem trabalho e o Município fica sem arrecadar. Marli também disse que nenhum dos Vereadores está 

concordando com essas multas, apesar de constar na legislação. O fiscal está realizando o trabalho 

dele, disse a Vereadora, pode se sugerir um estudo da legislação para tentar alterar... Marli disse que a 

próxima reunião do Conselho do Plano Diretor será dia 27 de setembro pela manhã, onde pretende 

participar em virtude de muitos colegas Vereadores terem outro emprego, mas como ela está 

disponível poderá representar a Câmara e participar. Marli disse que os Vereadores não podem 

simplesmente alterar uma Lei, essa alteração precisa passar pelo conselho, uma audiência pública, não 

é tão simples. Marli lembrou a Lei que trata da adoção de canteiros, onde talvez para ganhar tempo 

possa ser enquadrado ali... Jânio disse que concorda com a indignação do Igor referente às multas, 

porém os Vereadores não podem fazer a Lei e votá-la, tem que seguir um roteiro... Jânio falou sobre 

uma publicação no jornal de um mercado que desiste de Ivoti por causa de uma intimação, e referente a 

receber incentivo, Jânio disse que o Igor precisa solicitar através de protocolo colocando o incentivo, 

assim como todos os outros, grande ou pequeno tem esse direito. Márcio disse que os Vereadores estão 

empenhados sim, e que inclusive já fez várias solicitações para alteração no Plano Diretor, tanto 

placas, como construções irregulares... Márcio disse que o que depender dos Vereadores com certeza 

será feito, porém dependem do conselho. Rafaella disse que Igor deveria fazer um protocolo e pedir a 

prorrogação do prazo para resolver a questão da placa, para não receber a multa... Rafaella disse que 

não querendo defender o funcionário público, mas como funcionária quer defender a sua parte, e disse 

que tem diferença entre funcionários públicos, e não é por ser funcionário público que não exerce bem 

a sua função, pois a administração deve fiscalizar o serviço. E entende que o problema é a Lei que está 

defasada... O Vereador Satoshi agradeceu ao Igor por ter vindo à Casa e ter xingado os Vereadores, 

disse que acha isso muito importante, falou que inclusive fez um recorte do jornal e entende que o 

Município precisa de arrecadação, pois é a arrecadação de impostos que produz a educação, saúde e 

segurança... Só que as coisas demoram um pouco, não é de uma hora para outra. Satoshi disse que 

existe uma tese, de que o País não funciona porque as Leis não são cumpridas...e tem uma turma de  
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 a sério e resolveram fiscalizar e estabelecer uma certa rigidez. Referente às placas, Satoshi disse que 

crê poderia existir uma haste, tipo a do restaurante Xeróx no meio fio que não atrapalha ninguém e 

para suportar encima uma placa de propaganda, mas isso precisa passar pelo conselho, os Vereadores 

não podem decidir, podem apenas aprovar o que o conselho decidiu... Satoshi falou do equilíbrio que 

precisa existir entre o público e o privado... talvez seria o caso de colocar a placa encima e de 

contrapartida fazer um jardim embaixo para compensar aquele espaço utilizado para colocar a placa. 

Igor disse que talvez foi mal entendido, pois não quis faltar com o respeito, apenas o que colocou foi o 

seu ponto de vista e referente à empresa do inventivo, disse que concorda que uma empresa que traz 

tantos empregos e gera impostos  ao Município deve receber um incentivo, porém a comparação e o 

pensamento é de que a empresa vai ganhar incentivo, mas ele não quer incentivo, apenas quer sua 

placa, somente isso, assim como todos os que estão presentes na mesma situação, não querem 

incentivo, somente poder utilizar a placa... Igor falou da politicagem, “ah eu não posso fazer porque o 

meu partido é coligado com aquele” ou “esse não vai falar porque o outro vai ficar chateado” ou 

“porque esse tem o rabo preso com aquele”... Edemar disse que ninguém tem rabo preso com ninguém, 

disse que como Vereador não tem rabo preso com nenhum partido. Igor disse que está falando o que as 

pessoas comentam e claro que não dá para generalizar e dizer que isso não é verdade ou que é mentira, 

porém existem algumas situações em que parece que isso está casando e parece ser verdade. Igor 

agradeceu ao empenho dos Vereadores e pediu que os Vereadores que puderem que entrem em contato 

para informa-lo sobre as reuniões do conselho para poder participar e tentar resolver da melhor forma 

possível e o quanto antes. 

CORRESPONDÊNCIA – Ofício da Fazenda nº 05/2018 solicitando a cedência do espaço para a 

apresentação da audiência pública referente à avaliação das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2018. 

Of. Gab. nº 314/2018 que encaminha para apreciação Projeto de Lei nº 40/2018. Of. Gab.nº 315/2018 

que responde ao ofício nº 373/2018 do Vereador Márcio Guth referente horário e qual cargo da 

servidora que atende setor de documentos. Of. Gab. nº 317/2018 que responde o ofício nº 401/2018 da 

Vereadora Marli referente ao rodízio no atendimento das farmácias, informa que o executivo está 

analisando alternativas para resolver a questão. Of. Autarquia nº 95/2018 em resposta aos ofícios nº 

350, 353, 360 e 361/2018, informa referente a ocupação de cargos, comparecimento do diretor na Casa 

Legislativa, tampão sobre um buraco na Rua Garibaldi e o número de inadimplentes no Município e 

qual o valor. 

PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: - Ofício 

parabenizando a senhora Pronila Krug pelo lançamento do livro “Crônicas da Pronila” lançado no 

último dia 13/09, evento em que a Vereadora não pode se fazer presente em virtude de outro 

compromisso. - Ofício parabenizando o CTG Estância do Cotiporã e os demais piquetes espalhados 

pela cidade pelas programações alusivas à semana Farroupilha. - Ofício parabenizando a Direção e 

toda a equipe da Escola Ildo Meneghetti pela linda abertura da Semana Farroupilha e pela vasta 

programação alusiva às festividades do dia 20 de setembro. - Ofício ao Poder Executivo para ver a 

possibilidade em manter alguém do Departamento de Cultura e Turismo aos domingos no Núcleo de 

Casas Enxaimel durante as feiras que acontecem no local, a fim de prestar informações aos turistas que 

visitam o local, pois atualmente somente tem uma pessoa na parte da manhã. Também verificar a 

possibilidade junto ao executivo para a realização das feiras todos os domingos. Os Vereadores 

JÂNIO SIMIÃO DROVAL e MARLI HEINLE GEHM solicitam o envio de ofício ao executivo  
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para que informe quem são os membros do Conselho Municipal do Plano Diretor.  

GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO GUTH falou sobre a resposta que chegou referente a pessoa 

que trabalha no setor de documentos e solicitou que fosse encaminhado outro ofício solicitando que o 

Poder Executivo informe sobre as quarentas horas em haver dessa servidora, onde essas horas foram 

realizadas. O Vereador disse que por várias vezes já solicitou ao executivo o reenvio do Projeto de Lei 

nº 68 e 69 de 2017. Márcio também comentou sobre a coluna do Jornal O Diário na coluna Panela de 

Pressão com o título “ovelha desgarrada” onde fala que Márcio Guth tem se mostrado um opositor 

ferrenho da administração municipal e isso não acontece por questões partidárias e sim pessoais... 

Márcio falou que está querendo insinuar que o Vereador está querendo um cargo... Márcio mandou 

recado para o autor da coluna que ele não precisa de cargo na Prefeitura e nunca pediu. Márcio disse 

que poderia estar na administração ocupando um cargo, pois logo que foi eleito Vereador foi 

convidado, mas não aceitou e disse que iria honrar até o fim o seu cargo de Vereador. Márcio falou da 

importância do jornal no Município, mas que deveria agregar para o bem e não jogar Prefeito contra 

Vereador e vice versa. Márcio disse que esteve em reunião com o prefeito e que não tem nada contra 

ele, e o que é bom para o Município é aprovado com certeza e o que não for bom vão discutir... Márcio 

também disse que foi comentado na coluna sobre a fala do Vereador referente a falta de água referente 

a volta de Baltasar, Márcio disse que realmente disse isso, mas que não tem nada a ver com a 

investigação, mas sim referente à falta de água, pois na época dele não faltou água como agora. Márcio 

disse que como diretor ele não deixou faltar água, mas se teve rolo, ele (Baltasar) vai pagar por isso 

com certeza... Márcio pediu que o Raul ajudasse a Câmara de Vereadores e que não invertesse as 

conversas. A Vereadora MARLI HEINLE GEHM falou que em virtude de estarem na semana 

farroupilha, irá ceder seu espaço juntamente com o Vereador Jânio e a colega Rafaella para 

homenagear o CTG e os piquetes pelas programações especiais durante a semana e convidou o aluno 

Oberton Ronbach do 9º ano da Escola Ildo Meneghetti que faz parte dos gaiteiros da escola para tocar 

músicas homenageando todos os gaúchos.  

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO: 

Do Poder Executivo proveio 01 Projeto de Lei, a saber,  

Projeto de Lei nº 40/2018 – Concede incentivo fiscal à empresa EKT Industrial Ltda. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 39/2018 que “Concede incentivo à empresa Distribuidora de Bebidas Marmitt Ltda”. 

A comissão de justiça está aguardando o pedido de informações solicitado ao executivo. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 37/2018 – Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal de publicar 

no site oficial, toda a verba pública repassada a entidades privadas que se enquadrem na Lei Federal nº 

13.019, de 31 de julho de 2014 – proposição da Vereadora Rafaella. A comissão de justiça apresentou 

parecer favorável à aprovação do projeto. A comissão de finanças também apresentou parecer 

favorável ao projeto. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 38/2018 – Dispõe sobre a obrigação de agências bancárias e instituições financeiras, 

no âmbito do Município de Ivoti/RS, a isolarem visualmente o atendimento de seus usuários e dá 

outras providências – proposição da Vereadora Rafaella. As comissões apresentaram parecer favorável 

ao projeto. O Projeto foi aprovado por unanimidade. 
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EXPLICAÇÕES PESSOAIS: CLEITON BIRK falou sobre a questão dos incentivos fiscais que a Prefeitura 

se obriga a pagar para ter retorno nos impostos, na verdade não deveria pagar nada, pois se Brasília não fosse 

tão corrupta e explorasse nossos empresários e pessoas físicas Brasil a fora, nada disso precisaria ser debatido 

aqui... Falou também do incentivo que precisa ser dado para manter a segurança pública em virtude do Estado 

estar quebrado. Cleiton solicitou a troca de lâmpada de iluminação pública na Rua Tuiuti, 791 e na Rua 

Tricolor, 130. Outro ofício para Autarquia da Água solicitando o fechamento dos buracos abertos na Rua João 

Schneider. JÂNIO SIMIÃO DROVAL falou que na Lei Orgânica Municipal no art. 52 consta sobre as 

audiências públicas sobre matérias como Código Tributário Municipal, Código de Obras e Código de posturas. 

Jânio disse que quem dá o diploma aos Vereadores é o povo... Falou que o executivo não tem como colocar a 

carroça na frente dos bois para se acontecer alguma coisa não responder por improbidade administrativa, assim 

como na Câmara tem o Regimento que precisa ser cumprido. Jânio falou que os Vereadores estão trabalhando 

pelo crescimento do Município. SATOSHI SCALDO SUZUKI falou sobre as placas na cidade e disse que na 

cidade a saúde, segurança e educação somente funcionam com empreendedorismo, porque do trabalho, da 

arrecadação dos impostos, os empreendedores sustentam a cidade... Satoshi falou da urgência na participação 

da comunidade. Satoshi agradeceu a presença de todas as pessoas no plenário e pediu que as mesmas 

convocassem mais pessoas para se fazerem presentes. MARLI HEINLE GEHM disse que o assunto Plano 

Diretor vem de muito tempo e realmente acha que agora está fluindo, e disse que há duas semanas foi procurada 

por uma pessoa que pediu autorização e apresentou sua planta na Prefeitura e recebeu autorização para 

construir, mas não tinha retirado o habite-se e agora essa pessoa precisa demolir um muro feito há muitos anos 

atrás para conseguir o documento... Marli entende que isso não deveria acontecer, pois na época em que a 

pessoa construiu ela tinha autorização para isso... Marli pediu o apoio dos demais colegas Vereadores para 

solicitar ao prefeito uma trégua nas notificações até ser feita alteração no Código de Posturas referente às 

placas de publicidade. Cleiton pediu a palavra e disse que o problema é o fiscal na questão das construções 

antigas. A Vereadora Rafaella falou que tem a questão também daquelas pessoas que já foram autuadas por 

causa das construções antigas, ali também deveria ser dado prazo seja estendido até a finalização do Plano 

Diretor. Marli também falou sobre a fala do Defensor Público que usou a tribuna que pediu uma Moção de 

Apoio a favor de um projeto de lei, para que todos apoiem esse pedido. Marli também agradeceu às pessoas que 

vieram participar da Sessão. RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA também agradeceu a mobilização 

das pessoas para conseguir aquilo que desejam. Rafaella também comentou sobre as comemorações referentes à 

semana farroupilha, e parabenizou a todos pela bela programação. Demais comentários, explicações e apartes 

estão em CD anexo a esta ata. O Presidente agradeceu ao público presente e  encerrou a Sessão, convocando a 

todos para a próxima Sessão Ordinária no dia 24  de setembro. 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                                                         SATOSHI SCALDO SUZUKI 

PRESIDENTE                                                                                           SECRETÁRIO 


