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Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às vinte 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 1732 do dia 25 de junho, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA – Of. Gab. 212/2018 em resposta ao ofício nº 225/2018, informa que: A 

manifestação enviada ao e-mail do legislativo, no mesmo teor, foi objeto de verificação do Controle 

Interno do Município, após solicitação de informação encaminhada pelo TCE/RS, segue em anexo a 

resposta fornecida pelo controle interno ao TCE/RS. Folder com a divulgação da Kolonistenfest nos 

dias 21 e 22 de julho de 2018 em Nova Vila/Ivoti/RS. Of. Gab. nº 209/2018 em resposta ao ofício nº 

196/2018, informa que as reuniões referente ao Plano Diretor ocorrem em todas as últimas quintas 

feiras de cada mês e as mudanças estão sendo providenciadas. Of. Gab. nº 210/2018 em resposta ao 

ofício nº 182/2018 informa que no momento não existe viabilidade financeira para concessão do 

benefício (auxílio aos estudantes para fora do Município). Of. Gab. nº 211/2018 em resposta ao ofício 

nº 182/2018, informa que no momento a prefeitura se encontra em dificuldade financeira e está 

contratando o serviço de forma terceirizada, mas a pretensão é de criar um cargo de geólogo no 

Município. Ofício da Secretaria de Obras em resposta ao ofício nº 197/2018, informa que a cópia da 

Lei nº 1339/95 está sendo encaminhada ao fiscal Marcus Feil, e que as providências e exigências 

adotadas pela fiscalização para a emissão da certidão Habite-se estão em conformidade com a 

legislação vigente e referente ao projeto para execução de drenagem pluvial, alargamento da faixa 

transitável da Avenida Capivara e a pavimentação dos passeios no trecho citado, encontra-se em fase 

final de elaboração com acerto de alguns detalhes e será encaminhado para licitação. Ofício da 

Secretaria de Obras em resposta ao ofício nº 199/2018 informa que o transporte e fornecimento de 

composto orgânico, o qual estava depositado no CEAMI, foi designado à propriedades não 

particulares, e sim propriedades produtoras ou em implantação de empreendimento ligado à 

agricultura. Ofício da secretaria de obras em resposta ao ofício nº 210/2018 informa que já foi 

providenciado o corte da referida árvore e sobre a revitalização dos passeios no centro, a engenheira 

responsável verificou todo o trecho e comunicou formalmente a empresa que está executando a obra. 

Of. Gab. nº 214/2018 que informa que o Município de Ivoti está entre as 18 cidades gaúchas mais 

desenvolvidas do país, conforme divulgado na sexta feira dia 29 de junho, informações no ofício. 

PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita o envio de ofício ao Corpo de 

Bombeiros parabenizando-os pelo Dia do Bombeiro Brasileiro que é comemorado no dia 2 de julho. 

Esta data é uma homenagem a todos os heróis brasileiros que arriscam as suas vidas para proteger as 

pessoas, as cidades e as florestas do risco de incêndios, desastres naturais, desabamentos, etc. Além de 

apagar incêndios, os bombeiros também desenvolvem vários projetos sociais e educativos, com o 

objetivo de tentar melhorar a qualidade de vida da comunidade. Os bombeiros também ajudam a 

socorrer animais em perigo e auxiliar pessoas que enfrentam situações de grande stress, como tentativa  
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de suicídio, afogamento, desaparecimentos e traumas provocados por acidentes. Também no mesmo 

ofício parabenizar o Corpo de Bombeiros pelos 02 anos que estão completando no Município, uma 

conquista de toda a população ivotiense. A Vereadora MARLI também parabeniza as escolas do 

campo: Nelda Julieta Schneck, Olavo Bilac e Nicolau Fridolino Kunratn pelas lindas festas juninas 

realizadas na última sexta feira. A Vereadora Marli também solicita envio de ofício para Autarquia 

Água Ivoti para que informe sobre a constante falta de água nos diversos bairros da cidade. O Vereador 

ALEXANDRE DOS SANTOS solicitou o envio de ofício para a secretaria de obras solicitando a troca de 

lâmpadas de iluminação pública no Memorial da Colônia Japonesa. O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL 

solicita o encaminhamento de Projeto de Indicação ao Poder Executivo, que indica a criação de Lei que inclui 

dispositivos na Lei Municipal nº 3041/2016 que dispõe sobre o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 

GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador MÁRCIO GUTH solicitou o envio de ofício para a 

secretária da saúde para que ela converse com os médicos que atendem nos postos referente a 

requisição de receitas, pois a muitas reclamações, e citou o caso de pessoas que vão até a farmácia 

básica para retirar a medicação e muitas vezes a dosagem ou quantidade não está correta e daí os 

farmacêuticos pedem que a receita seja trocada, e isso causa muitos transtorno, principalmente quando 

se trata de idosos. A Vereadora Rafaella disse que foi criado um documento que é grampeado na 

receita a fim de facilitar para o paciente, pois muitas vezes o paciente não entende. Rafaella também 

falou que tem os médicos cubanos que tem dificuldade de entender os pacientes, então isso é uma 

maneira de facilitar. A Vereadora Marli disse que é lamentável a pessoa ter que marcar uma nova 

consulta para trocar uma receita, isso é algo que pode ser feito via secretaria da saúde. A Vereadora 

Rafaella disse que no ano passado entrou o prontuário eletrônico, onde os médicos tem acesso ao 

prontuário do paciente e por ali conseguem ver qual medicação o paciente toma, não sendo necessário 

apresentar a receita antiga. Rafaella também disse que tem casos que são resolvidos na hora, indo falar 

com o médico que esteja no momento na secretaria para resolver casos pontuais referente receituário, 

para não ter que marcar outra consulta, mas tem dias que não tem médico na secretaria e nesses casos a 

farmácia entra em contato com a unidade básica de saúde onde o paciente consultou. O Vereador 

Márcio solicitou o envio de ofício ao executivo para que avalie o reenvio dos Projetos nº 68 e 69/2018. 

O Vereador falou sobre o e-mail que recebeu do Vice Prefeito solicitando saber quais os nomes dos 

cargos em comissão que não estão sendo úteis para a administração. Márcio questionou leu o conteúdo 

do e-mail: “Boa Noite. venho por meio desse oficio alencar segundo nota de jornalismo , divulgada no 

jornal ODIARIO da ultima semana , conclamar ao nobre vereador do PMDB, MARCIO GUTH, que 

manifeste ao SR. PREFEITO E AO SEU VICE QUAIS SÃO OS 7 NOMES DE CCS, que o mesmo 

gostaria de retirar da administração pois os mesmos não seriam uteis para administração, sendo que 

nos últimos anos que se passaram e mesmo agora as notícias não são boas, e muito menos as questões 

financeiras, por isso todos adoram ter um serviço para ajudar a complementar o que falta suas casas. 

Gostaria que a comissão de e a mesa diretora perguntassem o nobre vereador quais os nomes aonde 

estão lotados, e os mandem a administração para avaliação dessa administração. Sendo o que 

tinhamos para alencar, coloco essa correspondência como um OFICIO DE INFORMAÇÕES ,PARA A 

COMISSÃO DE JUSTIÇA ,FINANÇAS, BEM COMO PARA A MESA DIRETORA,DESSA COLENTA 

CASA LEGISLATIVA. SEM MAIS PARA O MOMENTO SAUDAÇÕES A TODOS DESSA NOBRE 

CASA, A CASADOPOVOIVOTIENSE”. Márcio questionou a parte onde consta “as notícias não são  
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boas, e muito menos as questões financeiras, por isso todos adoram ter um serviço para ajudar a 

complementar o que falta suas casas”, pois isso dá a entender que não se trata de competência e sim 

apenas uma forma de complementar a renda, e gostaria que o Vice Prefeito explicasse isso melhor. O 

Vereador Leonir disse que entendeu que a escrita do Vice Prefeito se referia ao sustento da família e 

questionou o Vereador Márcio, que na outra administração ocupou o cargo em comissão de diretor de 

trânsito e perguntou ao nobre Vereador qual o projeto que fez enquanto esteve a frente do 

departamento em favor de Ivoti. O Vereador Márcio disse que o Departamento do trânsito julgava as 

multas, falou das placas de identificação das ruas, e citou o Bairro Jardim Buhler Sul, onde foram, 

instaladas 88 placas... Márcio disse que o departamento do trânsito funcionava. Márcio novamente 

solicitou que o diretor do departamento do trânsito venha à Casa Legislativa. Márcio disse que exerceu 

muito bem seu cargo de confiança, tanto na saúde, quanto no departamento do transito. O Vereador 

JÂNIO SIMIÃO DROVAL falou sobre o seu projeto de indicação, dizendo que quer incluir um 

inciso na Lei e também falou sobre a Casa onde os bombeiros estão instalados, e sugeriu que o 

Município fizesse uma permuta, pois tem tantas áreas públicas. O Vereador Satoshi disse que a 

Prefeitura deveria oferecer ao dono do imóvel a troca por uma área institucional pertencente à 

Prefeitura e fazer uma permuta de imóvel. O Vereador Jânio também fez um comentário sobre um caso 

que aconteceu no dia 09 de maio, onde um empresário de Ivoti, proprietário do Mercado Missões, foi 

até o Atacadão em Novo Hamburgo, onde sua camioneta foi roubada, sendo que já se passaram mais 

de sessenta dias e até o momento a perícia não liberou o veículo, que está apreendido no depósito da 

policia civil... EDEMAR SCHUMANN insistiu numa terceira pista do Curtume A. Buhler até a 

Hercosul, e disse que já conversou com o Prefeito a respeito que lhe disse que no momento não tem 

recursos, mas que seria o caso de conseguir a verba com deputados e apresentar um projeto. O 

Vereador também agradeceu à Secretaria de Obras por ter feito a manutenção na parada de ônibus nas 

proximidades do Campo do Gaúcho e também na Rua Chapada foi resolvido o problema dos entulhos. 

MARLI HEINLE GEHM reforçou novamente o seu pedido que é que o Prefeito olhe e trate com 

carinho a questão do recolhimento dos entulhos, pois no momento não é mais a cidade das flores e sim 

dos entulhos, e disse que já que em torno de 70 por cento da população já fez o pagamento do IPTU, 

que o Prefeito contratasse uma empresa para fazer o recolhimento por toda a cidade. 

PAUTA DO DIA:  
PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO – Do Poder Legislativo proveio 01 (um) Projeto de Lei, a saber: 

Projeto de Lei nº 26/2018 que “Proíbe a utilização de talas e cabos na manutenção e suporte de 

postes de madeira danificados e obriga a substituição dos mesmos por postes de concreto ou material 

que configure solução definitiva”. 

DISCUSSÃO: (2ª Pauta) Projeto de Lei nº 25/2018 “Acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 

2372/2008, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti”. O 

Vereador Jânio pediu que fosse solicitada a cópia da ata da reunião feita entre os servidores e sindicato.  

 (3ª pauta) Projeto de Lei nº 22/2018 “Altera a Lei Municipal nº 3153/2018 que aprova o Calendário 

Municipal de Eventos para o ano de 2018”. O Vereador Satoshi pediu ao Presidente para que 

colocasse o projeto em pauta de votação se todos os Vereadores concordarem. Todos concordaram, e 

as comissões apresentaram seus pareceres. O Projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 

nº 23/2018 “Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2537/2010 que cria o Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência– CMDPD”. Assim como o outro projeto, todos os  
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Vereadores concordaram em coloca-lo em votação. As comissões apresentaram seu parecer e o projeto 

foi aprovado por unanimidade.  

VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 24/2018 “Autoriza a transferência de direitos decorrentes da 

concorrência pública nº 037/2013, destinada à alienação de lotes da área industrial do Município e a 

reorganização da respectiva área”. As comissões apresentaram parecer favorável. Projeto aprovado 

por unanimidade 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador LEONIR SCHULER solicitou o envio de ofício ao 

executivo parabenizando-o pelo bom trabalho. Outro ofício ao executivo colocando aos cargos em 

comissão que não só eles que precisam do serviço, mas que o executivo precisa do serviço deles 

também. CLEITON BIRK falou sobre a proposição de sua autoria, Projeto de Lei nº 26/2018 e citou 

um fato que aconteceu no ultimo vendaval, onde o Bairro São José ficou mais de 48 horas sem luz, e 

também falou sobre a constante falta de água no Bairro Jardim Buhler Sul relatada pelo Vereador 

Márcio na Sessão passada, sendo que as bombas não funcionam sem luz. Disse que o projeto visa 

evitar abertura de buracos desnecessários, bem como, amarrar postes de madeira menores para conter o 

poste maior. O Vereador pediu o apoio de todos ao projeto e pediu que avaliassem o mesmo e dessem 

sugestões. O Vereador solicitou a troca de lâmpada de iluminação pública na Rua Cristóvão Colombo, 

252 e o poste posterior. Cleiton pediu que fossem recolhidos os galhos na Rua Dom Pedro, pois a 

coleta no local não foi feita 100 por cento. JÂNIO SIMIÃO DROVAL parabenizou o colega Cleiton 

pela proposição do projeto, e disse que na Rua Albino Hugo Muller próximo ao nº 150 tem postes de 

luz inclinados, e quando cai um carrega o outro junto, falou também que na Rua Taquari tem problema 

com poste de madeira. O Vereador solicitou o envio de ofício ao executivo para mais uma vez pedir 

um paradão de ônibus ao lado da escola Ildo Meneghetti e citou também a parada de ônibus em frente 

ao Mercado Missões que precisa de manutenção, e na Rua São Pedro não tem nenhum abrigo para os 

alunos esperarem o transporte escolar. MÁRCIO GUTH respondeu ao Vereador Leonir, dizendo que 

quando foi diretor do departamento de trânsito cuidava da manutenção dos veículos, era responsável 

pelo transporte da saúde, fazia todos os empenhos da manutenção, seguro dos veículos, sendo que 

atualmente tem uma pessoa só para fazer os empenhos. Márcio disse que hoje tem três pessoas fazendo 

o que ele fazia sozinho. MÁRCIO pediu que fosse encaminhado ofício para o servidor Jair e a Marlise 

parabenizando-os pelo trabalho que realizam com o pessoal que precisa consultar em Porto Alegre, que 

é um serviço que exige muita disposição por parte dos servidores. Márcio disse que não está 

generalizando e dizendo que todos os ocupantes de cargos em comissão não trabalham, pois tem 

muitos ali que honram o seu cargo e vestem a camiseta, e ás vezes por causa da minoria quando faz 

comentários é criticado. Márcio terminou dizendo que enquanto ocupava cargo em comissão sempre 

fez seu trabalho bem feito. Demais comentários, explicações e apartes estão em CD anexo a esta ata. 

Nada mais a declarar o Presidente aproveitou para parabenizar a Vereadora Marli pela passagem do seu 

aniversário no último dia 30 e convocou a todos para a próxima Sessão Ordinária no dia 09 de julho. 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 


