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Aos seis dias do mês de agosto 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 1736 do dia 23 de julho, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA – Ofício do Secretário de Obras solicitando a transcrição de suas falas na 

tribuna durante o corrente ano, a fim de esclarecer fatos e inverdades imputadas à sua pessoa por edil 

da Câmara de Vereadores. Of. Gab. nº 260/2018 em resposta ao ofício nº 279/2018, informando que o 

chamamento público está em curso e será finalizado em breve. Of. da Secretaria de Obras em resposta 

ao ofício nº 292/2018 da Vereadora Marli referente ao conserto das bocas de lobo, informa que sempre 

que ocorre o problema a equipe faz a manutenção da referida boca de lobo, e que não há possibilidade 

em deslocar a caixa e boca de lobo mencionada, pois perderia sua funcionalidade, e está em estudo a 

colocação de uma barra metálica no passeio da esquina, alertando aos motoristas que tomem cuidado 

nas manobras de conversão. Of. da Secretaria de Obras em resposta ao ofício nº 280/2018 do Vereador 

Jânio Simião Droval, informando que foi verificada a situação e foi apresentada uma possível solução 

para a diretoria do Curtume Buhler. Of. da Secretaria de Obras  em resposta ao ofício nº 289/2018 do 

Vereador Jânio, informando que a responsabilidade legal de execução de passeio e colocação de meio 

fio é do proprietário do imóvel, conforme Lei Municipal nº 2925/2014. Of. Gab. nº 261/2018 em 

resposta ao ofício nº 303/2018, informando que o contrato de pavimentação já está encerrado desde 

2017, mas o Município está estudando a viabilidade de realizar a referida pavimentação. Ofício Semec 

nº 44/2018 em resposta ao ofício nº 284/2018, informa que referente a seleção para ocupar as cem 

vagas anunciadas para a educação infantil, que as vagas serão ocupadas seguindo estritamente a ordem 

da lista de crianças à espera de vagas nas escolas de educação infantil e a previsão de ocupação das 

vagas será de acordo  com o edital de chamamento público divulgado pelo Município. Of. Gab. nº 

256/2018 que encaminha Projeto de Lei nº 30/2018 e 31/2018. Ofício nº 110/2018 do Corpo de 

Bombeiros de Ivoti informando que o contrato de aluguel do prédio onde está a corporação termina em 

dezembro de 2018 e da intenção do proprietário em vender o imóvel e saber do Presidente sobre qual 

deliberação adotada pelo legislativo em relação ao imóvel. Of. Departamento de Trânsito nº 022/2018 

em resposta aos pedidos feitos pelo Vereador Cleiton Birk referente à demarcação e delimitação das 

vagas de estacionamento no centro, informa que será realizado um trabalho de verificação geral de 

sinalização no centro, e principalmente em função de sinalizações mais antigas.  Ofício do Banco 

Sicredi agradecendo o ofício recebido da Vereadora Marli parabenizando a instituição pelo apoio  
PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: 1) Ofício ao executivo para 

que informe quantas áreas existem no Município de Ivoti que são de propriedade da Prefeitura. 2) Ofício 

parabenizando a Ascarte e o Instituto de Educação Ivoti pela realização do 1º Festival Internacional de Música 

Ivoti, realizado no dia 31/07/2018 no Instituto de Educação, um evento realizado com recursos da Lei Rouanet, 

o qual possibilita oferecer acesso a uma formação musical sólida para crianças e jovens, em especial, alunos em  
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situação socioeconômica desfavorável. O projeto também visa levar apresentações dos grupos para salas de 

concerto e auditórios em centros urbanos. 3) Ofício parabenizando Laura Baum e Luiz Arthur Seidel pela 

apresentação do 34º Festival da Coxilha Piá Cruz Alta, realizado nos dias 25 a 28 de julho em Cruz Alta. 4) 

Ofício parabenizando a menina Sofia Gehm Oderich pela participação pela primeira vez do Festival, 

representando Ivoti com a música estrela de papel, cuja interpretação foi um verdadeiro sucesso, animando a 

todos os presentes. 4) Os Vereadores solicitam o envio de ofício para a Secretaria de Educação sugerindo como 

patrono da  próxima Feira do Livro o senhor Felipe Kuhn Braum, autor de vários livros, inclusive sobre a 

história da imigração alemã, considerando que o mesmo é escritor da nossa região. Os Vereadores 

ALEXANDRE DOS SANTOS, MARLI HEINLE GEHM, RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA e 

SATOSHI SCALDO SUZUKI solicitaram envio de ofício ao Poder Legislativo de Novo Hamburgo, 

agradecendo a recepção carinhosa dos colegas Vereadores e ilustríssimo senhor Presidente Felipe Kuhn Braum 

pela participação na Sessão Ordinária do dia 30 de julho de 2018. A Vereadora RAFAELLA FAGUNDES 

PEREIRA LIMA solicita o envio de ofício ao Executivo parabenizando o mesmo pela realização e divulgação 

do Calendário de coleta de galhos nos bairros da cidade, conforme solicitação desse Poder Legislativo, assim 

como da população. Porém gostaria de solicitar alguns ajustes, em virtude da falta de alguns bairros conforme 

reinvindicação da população. A Vereadora Rafaella solicita também envio de ofício para o Poder Executivo de 

Picada Café parabenizando-o pela linda abertura no dia 04 de agosto da Festa do Café, cuca e linguiça, 

justificando sua ausência em virtude de compromissos pessoais, mas que estará presente no próximo final de 

semana da festa. Outro ofício ao executivo para que informe sobre a fiscalização das câmeras de vídeo 

monitoramento nas instituições financeiras e correspondentes bancários, conforme Lei Municipal aprovada 

nessa Casa Legislativa. 

GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador SATOSHI SCALDO SUZUKI começou falando que a 

arrecadação de impostos sempre penaliza o cidadão e a comunidade não se sente bem atendida pelo 

valor que paga, e assim, os Vereadores como classe política tem a obrigação de deixar as vaidades 

pessoais para trás e trabalhar em conjunto pela região. E disse que no último dia 30 de julho, por 

iniciativa do Presidente Alexandre e a Vice Marli e acompanhado pela Vereadora Rafaella visitaram a 

Câmara Municipal de Novo Hamburgo, onde foram muito bem recebidos, com tratamento de nobreza, 

tratados como se fossem reis. Sendo lhes permitido sentar junto à tribuna de honra. Satoshi solicitou o 

envio de ofício para a Câmara de Novo Hamburgo agradecendo a receptividade calorosa recebida por 

parte de todos os Vereadores, que interromperam a Sessão para cumprimentar os Vereadores de Ivoti e 

tirar fotos. Outro ofício ao Presidente da Câmara de Novo Hamburgo, Senhor Felipe Kuhn Braum pelo 

presente que entregou às mãos dos Vereadores, ou seja, um livro intitulado “alemães no Brasil” de 

1824 a 1945, que registra os fatos da imigração alemã, de autoria do próprio Felipe Kuhn Braum, e 

parabeniza-lo também pelos mais de 15 livros de sua autoria em relação ao assunto, pois recordar é 

enriquecer a existência. Satoshi disse que foram até o legislativo de Novo Hamburgo para dizer que 

fiscalizariam o trabalho deles... pois o sucesso deles ajuda toda a região, assim como o Município de 

Ivoti. Satoshi disse que em termos de gestão pública explanaram a questão de trabalhar em conjunto e 

vencer os desafios e promover o bem estar de nossa cidade, principalmente no setor da saúde. Para 

concluir, Satoshi disse que as alianças políticas mudam a toda hora, sendo que nessa semana passaram 

as convenções e deu para observar isso, e disse que chegou a hora de trabalhar em prol da comunidade, 

pois se gasta muito esforço e muita energia fazendo disputas em vez de se juntar para fazer algo de 

bom para a comunidade. A Vereadora Rafaella sugeriu que pudesse ser feita uma visita mensal às 

demais câmaras. RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA começou falando sobre a visita à 

Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, onde os Vereadores de lá fizeram uma moção referente ao  
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serviço de SAMU, pois é um serviço regulado pelo Estado, e somente pode se deslocar para prestar 

socorro, se for feito um telefonema ao estado, para o estado autorizar a saída e em virtude de ter tido 

muitas mortes, a Vereadora Patrícia sugeriu essa Moção para que Novo Hamburgo consiga fazer essa 

autorização através do corpo de bombeiros e brigada militar habilitados para saber qual a urgência ou 

emergência, e qual tipo de ambulância que precisa sair para prestar o socorro, a fim de que não precise 

esperar por Porto Alegre, para evitar a espera, a fim de evitar óbitos. Satoshi pediu um aparte para 

dizer que Novo Hamburgo sozinho não consegue, mas com o apoio das cidades da região consegue um 

centro para a regulação. Rafaella falou que lançou uma ideia ao prefeito referente instalar 

chimarródromos nas praças, e disse que em Alegrete que é sua terra natal isso existe que é instalado 

nas praças um local onde a pessoa pode abastecer a térmica com água quente. RAFAELLA pediu o 

envio de ofício ao executivo para que veja da possibilidade em instalar o chimarródromo nas praças 

mais movimentadas. JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicitou o envio de ofício para a secretaria de obras 

para que faça a demarcação das vagas de estacionamento da Câmara de Vereadores. JÂNIO falou sobre 

os testes de vazão feitos pela Autarquia Água, onde se informou e disse que 52% da água é perdida na 

rede antes de chegar na caixa de água, e pediu que fosse feito um estudo referente ao assunto, sugeriu 

que fosse feito um mutirão em todos os bairros. Jânio também falou sobre o Projeto de Lei nº 30/2018 

sobre o impacto financeiro e o valor gasto com folha dos servidores de 65 mil. Ofício ao executivo 

sugerindo a retirada dos redutores de velocidade em frente ao banco sicredi, a fim de melhorar o acesso 

para estacionar no local. MARLI HEINLE GEHM também comentou sobre o estacionamento do 

sicredi. Falou sobre o 34º Festival Nativista Coxilha Piá de Cruz Alta, do qual teve oportunidade de 

participar nos dias 27 e 28 de julho, onde que os apresentadores do Festival foi a ivotiense, Laura 

Baum, mais conhecida como Laurinha, ganhadora de vários concursos e Luiz Arthur Seidel de Porto 

Alegre. Marli também falou orgulhosa da apresentação de sua netinha, Ana Sofia de 9 anos que se 

apresentou e interpretou a música estrela de papel representando o Município de Ivoti, sendo a estréia 

dela no palco e foi emocionante. Ela foi escolhida para se apresentar no evento e passou por uma 

seleção. A vereadora Marli falou que durante a semana aconteceram grandes shows na cidade de Ivoti, 

e se referiu ao I Festival Internacional da Música com apresentações no Instituto de Educação durante a 

noite e durante o dia apresentações nas escolas, no Hospital e nos Lares Geriátricos. Tiveram artistas 

dos Estados Unidos, Espanha e outros lugares... A Vereadora falou que o evento foi realizado com 

recursos da Lei Rouanet. A Vereadora Marli fez referência a um livro editado pela escola Ildo 

Meneghetti, com seleções de textos de pequenininhos até o nono ano, e disse que iria deixar o livro na 

Casa para se alguém quiser levar e ler. Marli também sugeriu ao Prefeito para que inclua no orçamento 

do próximo ano recursos ou auxílio para o Corpo de Bombeiros, para o seguro e outros gastos... 

MÁRCIO GUTH começou falando sobre a presença do Diretor de Trânsito, que já foi convidado 

várias vezes, e já que o diretor não quer vir, pediu que fosse convocado o Secretário ROBERTO 

SCHNEIDER que é o responsável pela pasta do trânsito para que venha até a Casa Legislativa falar 

sobre o trênsito na cidade. Márcio questionou uma resposta que recebeu do departamento do trânsito 

referente a instalação de uma placa indicando a proibição de estacionamento de caminhões na esquina 

com a Rua Arthur Fritsch, que não é uma rua estreita, e trata-se de uma carreta estacionada no local, 

inclusive já aconteceram vários acidentes no local por causa do caminhão, sendo que a resposta que 

veio do executivo foi de sugerir ao setor de fiscalização o pedido de um levantamento e notificação de 

todas as empresas registradas com atividade de transporte para que não deixem seus veículos  
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estacionados em vias públicas... Márcio se mostrou indignado com a resposta do diretor do trânsito, 

pois parece que quer prejudicar todas as empresas, trata-se de locais específicos onde não se pode 

deixar caminhão de grande porte. Márcio pediu que fosse encaminhada cópia da resposta ao Prefeito 

para ver se ele é favor disso ou não. Outro ofício para Autarquia solicitando cópia da autorização 

fornecida pelo meio ambiente para Autarquia referente às árvores derrubadas no Jardim Panorâmico 

para melhorias num poço localizado no final da Rua Henrique Dias, pois estava no Jornal que 

moradores iriam entrar com uma ação contra a Autarquia. Márcio também solicitou o envio de ofício 

para a saúde solicitando cópia dos três orçamentos para contratação emergencial de transporte para 

Porto Alegre e também toda a documentação referente a empresa (negativas, documentos do veículo, 

dados do condutor e a Gfip), assim como a cópia do BO do acidente envolvendo o veículo Volare da 

Saúde. Márcio também falou sobre o Festival de Música que aconteceu no Município com recursos da 

Lei Rouanet, que foi um Festival muito lindo, e disse que o Município tinha um projeto aprovado para 

a captação de recursos no valor de 200 mil reais através dessa Lei, porém não foi utilizado... 

PAUTA DO DIA:  
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: Do Poder Executivo provieram 02(dois) Projetos de Lei, a saber: 

PROJETO DE LEI Nº 30/2018 “Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 3015/2015 que 

dispõe sobre a criação de cargos e salários de provimento efetivo da Autarquia Água de Ivoti e dá 

outras providências”. O Vereador Jânio solicitou a Ata da reunião do conselho deliberativo tratando 

sobre o assunto. 

PROJETO DE LEI Nº 31/2018 “Autoriza a transferência de direitos decorrentes da concorrência 

pública nº 125/2015, destinada à alienação de lotes da área industrial do Município e a reorganização 

da respectiva área”. Sobre esse projeto o Vereador Jânio disse que conversou com o Thomás da 

Prefeitura para que coloquem o CNPJ das empresas no Projeto, e na justificativa consta que a empresa 

RODANJO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA – ME demonstrou 

interesse, trocar a palavra demonstrou, e disse que o executivo estará encaminhando uma emenda 

retificativa. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO 

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”. O vereador Satoshi sugeriu que o 

projeto fosse colocado em pauta de votação, se assim o Presidente concordar e os demais colegas 

Vereadores, pois na semana anterior não teve sessão e como não é um projeto polêmico e as comissões 

já tem parecer pronto. Todos concordaram e as comissões apresentaram seus pareceres. O projeto foi 

aprovado por unanimidade. 

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”. O Vereador Satoshi também 

solicitou que o Projeto fosse colocado em votação. Todos concordaram e as comissões apresentaram 

seu parecer. O Projeto foi aprovado por unanimidade. 

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

Município ao CPM da EMEF Engº Ildo Meneghetti”. Igualmente, o Vereador Satoshi solicitou que o 

projeto fosse colocado em votação, e todos concordaram. As comissões apresentaram seu parecer e o 

Projeto foi aprovado por unanimidade. 
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EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve explicações pessoais. 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 13 de agosto. 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 


