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LEGISLATIVO – 16 DE JULHO DE 2018. 

 

Aos dezesseis dias do mês de julho 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 1734 do dia 09 de julho, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA – Of. Gab. nº 243/2018 que responde o ofício nº 250/2018, informa que em 

reunião realizada com o Corpo de Bombeiros já vem se estudando as mudanças da legislação. Of. nº 

017 do Departamento de Trânsito em resposta ao ofício nº 154/2018 sobre a falta de segurança na 

Avenida Capivara informa: Em relação às esquinas da Avenida Capivara com Albino Cristiano Muller, 

estão sendo estudadas alternativas para o local, além de ser uma via estadual e quanto a colocação de 

um redutor em frente a EMEI Pedacinho do Céu, encontra-se em análise . Of. nº 16 do Departamento 

de Trânsito em resposta ao ofício nº 141/2018, informa sobre critérios para pintura de faixas de 

segurança de acordo com os manuais de sinalização  que seguem as normativas do CONTRAN. Of. da 

Autarquia nº 68/2018 em resposta ao ofício nº 213/2018, informa que os testes de vazão de poços 

necessitam 24 horas para a realização. Of. Autarquia nº 69/2018 em resposta ao ofício nº 231/2018, 

informa que a Autarquia àgua está ciente da situação referente às estações de tratamento de esgoto e 

tão logo haja viabilidade técnica e financeira, será executada a melhoria. Of. Gab. nº 242/2018 que 

encaminha para apreciação Projeto de Lei nº 217/2018, 28/2018 e 29/2018. Of. nº 239 da Caixa 

Economica Federal comunicando o Termo de Compromisso nº 0352795-43/2011, assinado em 

31/10/2011, foi rescindido por determinação do Gestor pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos 

na Portaria nº 348 de 14/11/2016. Ofício nº 117/2018 da Caixa Economica Federal informando sobre 

contrato de repasse celebrado entre o Município de Ivoti e a Caixa Economica Federal. Ofício nº 118 

da Caixa Econômica Federal informando sobre contrato de repasse celebrado entre Município de Ivoti 

e a Caixa Econômica Federal. Of. Gab. nº 245/2018 convidando para a 31ª Kolonistenfest a ser 

realizada no dia 22 de julho a partir das 10 horas com desfile festivo. Convite da Escola Ildo 

Meneghetti para o espetáculo de lançamento do livro: Bons leitores ótimos escritores, a ser lançado no 

dia 17/07/2018 ás 19h. Parecer do Tribunal de Contas nº 19.403 referente Contas do Governo dos 

Administradores do Executivo Municipal de Ivoti, referente ao exercício de 2015, falhas formais e de 

controle interno, recomendação: favorável. 

PROPOSIÇÕES: MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: Ofício para o Diretor da Autarquia 

para que informe o motivo da constante falta de água na cidade, pois leu no Jornal O Diário do dia de 

hoje, 16/07 que faltou água durante o final de semana nos Bairros Buhler e Carolina. A Vereadora 

disse que não passa uma semana sem faltar água, e isso não é nada agradável para os moradores, e 

solicitou que o Diretor tome providências urgentes com relação ao assunto e também pediu que o 

mesmo informe se a sua equipe de trabalho é orientada quanto às suas atribuições na hora em que são 

nomeados, pois acredita que os servidores concursados que são efetivados tem competência para 

realizar suas atividades.   
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- Ofício sugerindo ao Diretor da Autarquia a elaboração do Plano de Carreira dos servidores, para 

terem os mesmos direitos dos servidores do Município, uma vez que o Regime de ambos é Estatutário, 

conforme a Lei Municipal nº 2372/2008. -Ofício parabenizando os proprietários da Queijaria e Loja 

Nova Alemanha pela premiação no 4º Concurso Estadual de Queijos, onde conquistaram as medalhas 

de OURO nos queijos GOUDA, MORBIER E BOURSIN e PRATA no CHÈVRE A L'HUILE. A 

Vereadora desejou sucesso nas vendas e se disse orgulhosa de ter no Município de Ivoti Queijo que 

vale ouro. - Ofício ao Executivo para que informe como está a fila de espera para vagas na Educação 

Infantil, pois há crianças inscritas faz meio ano e ainda não foram chamadas, uma vez que os pais 

dependem da vaga para poderem trabalhar. O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicitou o que 

segue: Ofício para a Secretaria de Obras para que encontre uma solução para a cratera localizada 

abaixo do Bar da Claudete, sentido Lindolfo Collor, lado direito, próximo à entrada do Curtume A. 

Buhler, pois ali uma pessoa já morreu ao cair no local, evitando assim mais acidentes. Envio de ofício 

para Autarquia Água Ivoti para que informe sobre a constante falta de água no Município, pois 

ultimamente está faltando muita água, e sugeriu que fosse providenciados mais reservatórios de água. 

Que a Autarquia informe o que está acontecendo com o fechamento dos buracos, e citou o buraco que 

foi fechado a poucos dias nas proximidades do Banco Sicredi, e passando no local o mesmo já está 

danificado. O Vereador Cleiton pediu para se juntar ao pedido da Vereadora Marli referente a falta de 

água no Jardim Buhler Sul. A Vereadora Rafaella pediu que fosse incluído no ofício o Bairro 

Concórdia. 

GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador MÁRCIO GUTH começou falando sobre a constante falta 

de água e quando solicita informação à Autarquia a resposta sempre é a mesma, como falta de luz, 

etc... e solicitou o envio de ofício para o Diretor da Autarquia para que o mesmo informe sobre a 

previsão para que as melhorias necessárias sejam feitas, pois falta pouco para que os Vereadores 

apanhem dos moradores na rua, devido às reclamações. Pediu também que o Diretor informe quais as 

medidas que serão tomadas e qual estudo está sendo feito. O Vereador MÁRCIO também comentou 

sobre as vagas nas creches e disse que na semana anterior foi anunciado cem novas vagas para a creche 

e pediu o envio de ofício para saber da secretaria de educação como será feita a seleção para ocupar 

essas vagas e qual a previsão, e onde serão colocadas as crianças, se será uma nova creche. Falou dos 

brinquedos novos instalados nas praças e disse que esteve na praça do Jardim Panorâmico com seu 

filho e local estava cheio de gente e também a praça da morada do sol estava lotada de pessoas e disse 

que é bom ver as praças lotadas e parabenizou a administração pela iniciativa e pediu que os 

brinquedos fossem instalados em todas as praças do Município. MÁRCIO falou da ausência do Diretor 

do Trânsito à Casa Legislativa e pediu que fosse encaminhado ofício ao Ministério Público para 

informar do não atendimento do pedido. Solicitou o envio de ofício para a secretaria de obras aos 

cuidados do secretário Roberto Schneider pois segundo consta no Portal da Trasnparência da Prefeitura 

consta o salário de secretário no valor de R$ 7.135,00, e disse que não é uma crítica, pois se trabalha, 

merece ganhar o salário, mas sim é referente a sua fala usando a tribuna da Câmara para dizer que é 

Vice Prefeito e que irá manter o cargo de Vice. Márcio falou que certa vez Roberto disse na Câmara 

que é Vereador e que nunca precisou de cargo político e após feito o desabafo, passadas duas semanas 

foi nomeado secretário do desenvolvimento. MÁRCIO solicitou que Roberto Schneider encaminhasse 

por escrito o que de fato é no Município, se é Vice Prefeito ou se é secretário de obras. Márcio disse 

que não confia em pessoas que uma hora dizem uma coisa e depois dizem outra. SATOSHI SCALDO  
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SUZUKI começou falando da sua felicidade referente aos passeios públicos e parabenizou o Prefeito e 

o secretário de obras pela calçada feita no entroncamento da Castro Alves com a Olavo Bilac e 

aproveitou para solicitar uma extensão para o trecho que fica mais adiante, ou seja, no entroncamento 

da Olavo Bilac com Vale das Palmeiras, na rótula, onde crianças precisam caminhar na via. Também 

solicitou um Programa de estímulo para a colocação de calçadas, para que isso virasse uma prática no 

Município de Ivoti. SATOSHI ressaltou matéria publicada no Jornal O Diário no dia 12 de julho sobre 

o Queijo gaúcho, melhor queijo e com nota 10, e para tirar essa nota, existe amor e dedicação ao 

trabalho e principalmente muito estudo e conhecimento. O Vereador parabenizou os empreendedores 

da Queijaria Nova Alemanha e parabenizou ao0s demais empreendedores que levam o nome de Ivoti 

além das fronteiras do Município, pois são exemplos que trazem progresso para a comunidade. 

SATOSHI pediu que o Poder Público não espere que os milagres econômicos venham de fora, e sim 

que tomem medidas que possibilitem o sucesso das empresas que existem em Ivoti e se referiu às 

licenças ambientais e todos os outros estímulos, e disse que as pessoas que moram e vivem em Ivoti 

deveria ser estimuladas e não esperar que o milagre venha de fora, e deseja que isso se torne realidade 

no futuro. JÂNIO SIMIÃO DROVAL pediu providências por parte do Executivo referente a brita 

que acumula em frente ao refeitório do Curtume A. Buhler, pois sempre que chove, ocorre alagamento 

no local e a brita fica toda acumulada na baixada, e isso acontece por não ter calçada do lado direito na 

subida e tem relatos de rachaduras nos para-brisas dos carros em virtude da brita solta no local. O 

Vereador também parabenizou a equipe do Gaúcho pela conquista do título de campeão na segunda 

divisão no último domingo no campeonato Encosta da Serra. EDEMAR SCHUMANN pediu o envio 

de ofício ao departamento de trânsito para que instale uma placa e pinte um espaço para deficiente 

físico em frente a Escola Mathias Schutz. O Vereador falou sobre a questão dos entulhos que são 

largados no Bairro Morada do Sol ao lado da Padaria Com Fé, onde tem uma parada de ônibus e tem 

dois terrenos baldios que não são da Padaria, mas onde moradores da redondeza colocam seu lixo no 

local, como entulhos, resto de material de construção, móveis velhos, lixo orgânico entre outros e disse 

que em conversa com o vice prefeito foi informado que a Prefeitura não recolhe o que está dentro do 

terreno, o que fica na calçada pode ser recolhido. Pediu que fosse exigido dos proprietários dos 

terrenos a limpeza e também a colaboração dos moradores. MARLI HEINLE GEHM solicitou o 

envio de ofício ao secretário de obras pedindo o deslocamento da boca de lobo ( mais para cima ou 

mais para o lado) que fica na subida da Avenida Bom Jardim para a entrada na Castro Alves, pois toda 

vez que caminhões passam no local derrubam a grade que está sobre a boca de lobo. O Vereador 

Cleiton pediu que fosse incluído no ofício para que a secretaria de obras verifique todas as bocas de 

lobo existentes na cidade, pois existem várias quebradas, inclusive relatou um fato de um rapaz que 

estava caminhando na Rua Jacob Schneck e caiu dentro de uma boco de lobo e por pouco não quebrou 

a perna. MARLI falou também das crianças que estão na fila esperando a vaga para a educação infantil, 

e disse que em conversa com a secretaria da educação foi informada que será feito um chamamento 

público para organizações para a compra de vagas, e pediu que acelerem a chamada e que seja dada 

prioridade a essa questão, pois as mães precisam trabalhar, e muitas estão esperando mãos de meio ano 

por uma vaga. CLEITON BIRK parabenizou a queijaria Nova Alemanha e também elogiou os demais 

empresários da cidade. O Vereador comentou sobre uma conversa que teve com um empresário da 

cidade ( na época o Roberto Schneider era secretário do desenvolvimento), o empresário abriu a 

empresa no dia 27/04/2015, e os equipamentos comprados desde 11/07/2013, e até o momento não  
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aconteceu nada, sendo que passou a gestão do Arnaldo, Maria e agora Martim. A empresa está 

esperando desde dezembro de 2015 com a aprovação da planta pela prefeitura, mas impossibilitada de  

construir um pavilhão que está 80% pago. Cleiton disse que sabe do esforço da secretária Denise para 

liberar a área, que está trancada na questão ambiental, sendo que não existe nenhuma árvore no local, 

mesmo assim não consegue construir o pavilhão. Satoshi pediu um aparte e sugeriu um movimento em 

prol do desenvolvimento para desenvolver Ivoti, e disse que observou durante a semana algo, que se 

defende do funcionário público para executar as licenças, mas parece que eles não tem nada a ver com 

isso e até anseiam um Município somente para morar, que não tenha poluição, que seja uma coisa 

romântica... Mas é preciso considerar que essas pessoas são concursadas, vivem no Município, 

dependem dos recursos do Município para viver e inclusive sua aposentadoria, e o dinheiro usado para 

pagar os funcionários vem da arrecadação do ICM... Então deveriam ser os primeiros a estimular para 

que o Município se desenvolva, para garantir o futuro deles mesmos. Satoshi disse que parece que 

estão desconectados, e que são alienígenas. Disse que alguns vão ficar brabos com ele, mas acha que 

deviam trabalhar em prol do Município, da arrecadação, que melhora a saúde e melhora a educação, e 

essas pessoas que ficam fazendo de conta que não é com eles, estão atrapalhando a educação e saúde 

dos nossos filhos e da próxima geração. Os Vereadores Márcio, Jânio e Rafaella também comentaram 

sobre o assunto do desenvolvimento. Cleiton comentou sobre um episódio que aconteceu na última 

sexta feira na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, onde houve tumulto e tinha funcionários 

públicos no local durante o expediente... Cleiton falou também sobre a questão do atraso do salário, 

assim como o Governador Sartori, por não ter dinheiro para pagar os servidores. E disse, que a culpa 

não é do Sartori e sim das gestões anteriores. O Vereador Cleiton também levantou a questão das 

crianças que frequentam as escolas de educação infantil e que tem febre, onde algumas logo entram em 

contato com os pais para virem buscar a criança ou perguntam qual remédio dar. Mas o Vereador acha 

que quando a criança chega doente na escolinha, deveria ser encaminhada de volta para ficar com os 

pais a fim de evitar o contágio nas demais crianças. O vereador citou o caso do seu filho que frequenta 

a escolinha, e que de sexta para sábado pegou conjuntivite, e talvez uma criança que estava com 

conjuntivite transmitiu a mesma para outras cinco ou dez... E nesse caso seriam dez pais prejudicados e 

não apenas um, e acha que essa questão deveria ser levantada em reunião com o COM e as diretoras 

das escolas e secretária da educação. 

PAUTA DO DIA:  
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO 

Do Poder Executivo provieram 03 projetos de lei, a saber: 

PROJETO DE LEI Nº 27/2018 que “Autoriza a cessão de uso gratuito de equipamento de 

informática de propriedade do Município à Polícia Civil de Ivoti”. 

PROJETO DE LEI Nº 28/2018 que “Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, propriedade do 

Município, à Associação dos Moradores do Bairro Cidade Nova”. 

PROJETO DE LEI Nº 29/2018 que “Autoriza a cessão de uso gratuito de Imóvel de propriedade do 

Município ao COM da EMEF Engº Ildo Meneghetti”. O vereador Jânio solicitou que fosse retificado o 

Anexo I, Cláusula segunda, acrescentar: com a permissão para exploração econômica do espaço, 

através da locação, fornecimento de lanches e bebidas não alcoólicas aos praticantes de esporte de 

demais frequentadores do ginásio. O Vereador Cleiton disse que não precisa fazer retificação, pois 

existe Lei Federal que proíbe escolas de vender bebidas alcoolicas. 
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O Poder Legislativo recebeu também as Contas do Executivo referente ao Exercício 2015, que serão 

entregues para a Comissão de Finanças avaliar e dar seu parecer. 

DISCUSSÃO  - 3ª Pauta 

Projeto de Lei nº 26/2018 – “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”. Não houve discussões. O Presidente passou projeto para a 4ª pauta - 

votação. 

VOTAÇÃO – 4ª Pauta:  

Projeto de Lei nº 25/2018 que “Acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 2372/2008, que Dispõe 

sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti”. O Vereador Jânio relator da 

comissão de justiça disse que chegou a Ata da reunião, a qual havia sido solicitada, e a comissão é 

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

Projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador EDEMAR SCHUMANN convidou os colegas 

Vereadores para participarem no próximo domingo o desfile dos colonos. O Vereador também 

parabenizou a equipe do Esporte Clube Gaúcho pela conquista do título de campeão invicto do 

Campeonato Encosta da Serra e convidou a todos para a final no campo do gaúcho no próximo 

domingo. O Vereador Cleiton pediu para o Vereador Edemar incluir no ofício para o Esporte Clube, o 

senhor Silvio da Federação de árbitros e ao ex presidente do soberano, e também parabenizar o Esporte 

Clube pelo valor arrecadado com as entradas e revertido para o Hospital. JÂNIO SIMIÃO DROVAL 

solicitou o envio de ofício ao Departamento do Trânsito solicitando um redutor de velocidade na Rua 

Regis Bittencourt perto da Padaria Broth Haus. O Vereador também pediu doações em prol do 

Hospital São José, para as pessoas que desejam colaborar, que vão até o Hospital e levar um 

comprovante de residência para se cadastrar, pode doar qualquer valor. Demais comentários, 

explicações e apartes estão em CD anexo a esta ata. Nada mais a declarar o Presidente encerrou a 

Sessão e convocou a todos para a próxima Sessão Ordinária no dia 23 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 


