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Aos treze 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 1737 do dia 06 de agosto, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade. 

TRIBUNA – O Presidente convidou o secretário de obras, senhor Roberto Schneider a usar a tribuna 

para esclarecer dúvidas referente questões do trânsito na cidade. Roberto cumprimentou a todos e disse 

que apesar de ter trinta dias após a convocação para se fazer presente, mas que em virtude de uma 

reunião com o diretor do trânsito e membros do conselho do trânsito municipal, decidiu vir à Casa para 

esclarecer dúvidas se assim o souber, e as que não souber estará buscando informações para posterior 

resposta. O Vereador Márcio começou perguntando o motivo pelo qual o diretor do departamento do 

trânsito não vem à Casa Legislativa para falar sobre a pasta pela qual responde. Roberto disse que é 

muito direto nas respostas e assim continuará sendo e disse que é o responsável pelo departamento do 

trânsito e departamento de planejamento urbano, e disse que em nenhum momento ficou sabendo que o 

diretor de trânsito havia sido convidado à vir  à Casa Legislativa. Roberto disse que lembra que em 

anos anteriores o senhor Ricardo Schiavon na época contratado para responder pelo departamento 

vinha à Casa Legislativa, inclusive acompanhando pelo então Prefeito Arnaldo. Roberto pediu que 

todas as dúvidas referente questões da secretaria de obras deverão ser dirigidas ao senhor prefeito ou 

então para secretário de obras. Márcio questionou do porque o diretor não vir à Casa, já que foi 

nomeado para o cargo, e Roberto disse que no ano de 2014 o Vereador Márcio, então diretor do 

departamento do trânsito também foi convidado a vir à Casa e não veio, e no seu lugar veio Ricardo 

Schiavon. Márcio disse que Roberto estava enganado, pois veio por duas vezes na Casa. Márcio 

perguntou sobre o andamento da licitação do transporte escolar, porque da demora. Roberto disse que 

isso depende do jurídico e das questões financeiras, como do próprio departamento do trânsito. 

Roberto disse que se for feita uma nova licitação de transporte circular para o município de Ivoti, terá 

que ser feito um reajuste nas passagens, porém a administração está estudando a melhor via para 

resolver a questão... Márcio também perguntou para Roberto se está a par das respostas aos pedidos 

que retornam para a Câmara, se os pedidos passam pelo secretário... Roberto disse que algumas 

questões passam por ele e outras passam pelo DPU e pelo jurídico da Prefeitura. Márcio se referiu a 

um pedido feito referente a proibição de estacionamento de caminhões na esquina com a Rua Arthur 

Fritsch com a Santana (onde se trata especificamente do estacionamento de uma carreta que dificulta a 

passagem de veículos por ser uma rua estreita e é próxima a uma parada de ônibus e no local já 

aconteceram dois acidentes) sendo que a resposta sugere que seja protocolado no setor de fiscalização 

o pedido de um levantamento e notificação de todas as empresas registradas fins de transporte para não 

deixar seus veículos estacionados em vias públicas. Márcio disse que nesse caso seriam prejudicadas 

empresas do Município em virtude de uma pessoa estacionar em local proibido... Roberto disse que se 

for olhar algumas ruas de Ivoti, vão encontrar cegonhas, ônibus.. E citou as empresas CR, JR, Cristal  
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Turismo, etc... Algumas pessoas foram advertidas e não colocam mais... E as empresas de transporte 

precisam ter um local para estacionar os veículos. Roberto disse que é questão de analisar a situação. O 

Vereador Jânio falou sobre três pontos críticos na cidade, sendo um em frente ao super Ivoti, Avenida 

Capivara esquina com a farmácia Agafarma e a descida da fábrica de ração e perguntou ao secretário se 

existe algum estudo referente isso. Roberto disse que em frente ao super Ivoti foi arrancado o canteiro 

central que só servia para enfeite e disse que ali o grande problema é o veículo grande e pesado, e já foi 

feito um estudo para fazer a rótula na sociedade concórdia, mas ali não tem como, pois não vira. 

Roberto disse que deveria ser criado um fórum onde fossem convidadas pessoas do município para 

analisar em conjunto a situação. Outro ponto citado pelo secretário é no Curtume Buhler onde tem um 

canteiro e para entrar na Rua Goetz se um ônibus parar no local afunila os veículos provocando filas 

enormes. Então ali se estuda recuar um meio metro ou um metro no passeio público, arrancar o 

canteiro fora e fazer uma intervenção de fuga para aqueles que entram na Rua Goetz. Já na esquina da 

Agafarma, sugeriu a retirada de uns dois metros dos quatro cantos do passeio e fazer uma rótula, mas 

pra fazer isso precisam do aval do DAER. Na fábrica de ração, Roberto disse que já que o passeio 

público será feito no local e vai ter uma fuga maior para quem desce e lá embaixo para quem sai da 

Fortbrain, a ideia é fazer uma segunda pista até a Padaria Com Fé. Roberto comentou sobre projeto de 

uma ponte com a Olavo Bilac e Castro Alves.., Falou também das empresas grandes como Hercosul, 

Fortbrian sobre o fluxo dos caminhões, de ter uma orientação dentro da própria empresa orientando o 

melhor trajeto. A Vereadora Marli perguntou se o Conselho do Trânsito está ativo. Roberto disse que 

sim, mas acha que é necessário fazer um fórum da mobilidade urbana... Rafaella perguntou sobre uma 

reportagem publicada sobre a Rua José Fuhr, qual a previsão para consertar essa rua, pois foi 

questionada pelos moradores dos arredores.  Roberto disse que ali é uma área de terras de propriedade 

do curtume Buhler e parece que estão tentando doar essa área para o Município, porque enquanto essa 

rua não for doada, não tem como o Município mexer. Roberto agradeceu a oportunidade e se colocou a 

disposição.  

CORRESPONDÊNCIA – Of. Autarquia nº 81/2018 em resposta aos ofícios nº 276, 281 e 282 

referente a falta de água, testes de vazão, ampliação de reservatórios, fechamento de buracos, 

melhorias na prestação de serviços e orientação da equipe de trabalho, informa que o problema com 

relação a falta de água está ocorrendo nos períodos de maior consumo, onde a produção é menor que a 

demanda, os testes de vazão servem para dimensionar a capacidade de produção de cada poço, a 

ampliação da capacidade dos reservatórios é uma medida que já está no cronograma, os buracos 

abertos levam em torno de sete dias para daí receber o recapeamento, as medidas para a melhoria na 

prestação do serviço de abastecimento estão em andamento. Of. nº 20/2018 do Departamento de 

Cultura convidando para prestigiar o Movimento Viva a Música, que acontecerá no dia 18/08 na Praça 

Concórdia e arredores. Of. Gab. nº 266/2018 que encaminha para apreciação Projeto de Lei nº 32/2018. 

Of. Gab. nº 269/2018informando que ocorrerá a visita do embaixador do Japão no Brasil, Akira 

Yamada, acompanhado pelo Cônsul Geral do Japão em Porto Alegre pela comemoração dos 110 anos 

da imigração japonesa no Brasil, dia 18/08 às 10h no Memorial da Colônia Japonesa. Of. da RGE Sul 

encaminhando cópia da correspondência enviada à Prefeitura. 
PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue:- Ofício para o senhor Paulo 

Gaspar Buchmann parabenizando o mesmo pela conquista da medalha de ouro na Expo Cachaça, da Casa 

Buchmann, realizada em Belo Horizonte com a cachaça Extra Premium, envelhecida 12 anos em barris de  
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carvalho francês. - Ofício ao executivo solicitando um redutor de velocidade na Rua Goetz a fim de evitar mais  

acidentes, pois no último domingo, dia 12/08 morreu um motociclista que bateu em um caminhão no local. 

- Ofício ao executivo para que informe se é solicitada a carteira de vacinação das crianças quando é feita a 

matrícula ou rematrícula nas escolas de educação infantil e de ensino fundamental. O Vereador JÂNIO 

SIMIÃO DROVAL solicita ofício ao executivo para que informe a quantidade de atestados apresentados pelos 

servidores municipais nos meses de julho e agosto de 2018. O Vereador MÁRCIO GUTH solicita o envio de 

ofício ao executivo sugerindo a contratação de fonoaudióloga para atender nas escolas de educação infantil a 

fim de identificar crianças com problemas no desenvolvimento da fala. A Vereadora RAFAELLA 

FAGUNDES PEREIRA LIMA parabeniza os colegas Vereadores que são pais pela passagem do Dia dos Pais 

e aos demais pais da comunidade de Ivoti. A Vereadora RAFAELLA solicita o envio de ofício ao executivo 

para ver da possibilidade de criação de um Projeto de Leitura nas Praças do Município (assim como existe em 

alguns Municípios do País, como Curitiba) podendo buscar parcerias com empresas do Município que queiram 

aderir ao programa, pois muitos jovens e idosos ficam nessas praças do município e a leitura seria uma ótima 

oportunidade de passar o tempo aproveitando para aprofundar seu conhecimento cultural. Poderia começar com 

um projeto piloto pela Praça da Emancipação e após o êxito do projeto, ampliar para as demais praças do 

Município. A cultura é fundamental para o crescimento da comunidade. A Vereadora RAFAELLA também 

solicita que o executivo encaminhe o estudo de impacto orçamentário financeiro concluído conforme 

mencionado no ofício do Gabinete nº 483/2017, que trata sobre a possibilidade de ampliação da licença 

maternidade das servidoras públicas municipais. 

GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL  solicitou o envio de ofício ao executivo 

para que faça um estudo para resolver a questão da troca de lâmpadas de iluminação pública e sugeriu que 

fossem trocadas por lâmpadas led. Ofício parabenizando a secretaria de obras por terem atendido ao pedido do 

Vereador e instalar um poste de luz em frente ao cemitério municipal. EDEMAR SCHUMANN começou 

falando sobre o calçamento comunitário e disse que hoje esteve reunido com o Prefeito e citou: se a Rua F não 

conseguir 100% de adesão poderia se passar esse valor para outra rua a ser contemplada. EDEMAR falou 

também do mutirão tapa buracos e também a repintura da praça no Jardim Ipê no Panorâmico também foi feita. 

JÂNIO pediu um aparte para pedir qual foi o critério usado para selecionar as ruas, pois algumas pessoas o 

procuraram para saber, que é o caso da Avenida Perimetral, a Rua Porto Alegre, inclusive tem abaixo assinado, 

assim como a Rua Sapucaia e perguntou se haverá mais contemplações. EDEMAR disse que não sabe quais os 

critérios, apenas sabe que se os moradores aderirem 100% a Rua será calçada. CLEITON disse que foram 

escolhidas dezoito ruas de forma aleatória como primeiro lote e depois vai ter o segundo lote. EDEMAR pediu 

que a imprensa divulgasse sobre a reunião com esses moradores que acontecerá no CDL, no dia 28 de agosto às 

19 horas. MARLI HEINLE GEHM falou sobre o seu pedido de redutor de velocidade na Rua Goetz e disse 

que é um pedido da população que o diretor do departamento do trânsito vá até o local e faça um estudo para 

ver o fluxo de veículos em alta velocidade e avaliar o que pode ser feito para amenizar a situação. MARLI 

solicitou que fosse encaminhado ofício ao executivo para ver da possibilidade em instalar um banheiro na Praça 

do Jardim Panorâmico. MÁRCIO GUTH também comentou sobre a Rua Goetz que é uma rua muito perigosa, 

não só pela velocidade, pois tem muitos galhos pra dentro da rua, fazendo que os veículos maiores tenham que 

desviar e sugeriu ao departamento de trânsito para que faça a divulgação para a poda dessas arvores. Falou das 

árvores plantadas na Avenida Bom Jardim, que foi uma ótima iniciativa, mas que daqui alguns anos os galhos 

estarão para dentro da avenida. E também sugeriu ao departamento de trânsito que proíba o estacionamento dos 

dois lados na subida da Goetz. Márcio também falou sobre o problema na fala das crianças e por isso solicitou 

um pedido para contratação de fonoaudióloga. Márcio disse que foi procurado por uma pessoa com problema 

de visão que teve consulta em Porto Alegre, e foi largada longe do hospital e gostaria de saber da secretaria da 

saúde sobre esse fato. O vereador falou também de um morador que sofreu um acidente de moto e teve que  
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fazer uma cirurgia do quadril com colocação de pinos, mas essa cirurgia se rompeu e os pinos vieram para fora, 

sendo que havia sido encaminhado para o hospital de Canoas onde ficou um mês, e quando rompeu veio ao  

Hospital São José para aguardar a abertura de leito, porém já está mais de mês no hospital e nada e pediu que a 

secretária fosse ver o que pode ser feito. MÁRCIO solicitou o envio de ofício para comunidade Nossa Senhora 

Aparecida Morada do Sol parabenizando pela bela festa em prol ao dia dos pais. SATOSHI SCALDO SUZUKI 

falou sobre o ofício que veio da RGE solicitando a inclusão de valor para o próximo ano no orçamento, devido 

ao aumento da luz. Satoshi falou sobre conscientizar a comunidade para que aquelas pessoas que estacionam 

seus caminhões nas ruas que deixem uma metragem livre (2 a 3m) para o outro veículo passar. Satoshi sugeriu 

que os redutores de velocidade em vez de serem feitos de plástico, fossem feitos de asfalto, três cocurutos de 20 

cm pintados de amarelo. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:  
Do Poder Legislativo: 

Projeto de Decreto nº 02/2018 – Apreciação das Contas do Governo Municipal, exercício 2015, para análise e 

julgamento, nos termos do art. 31 da Constituição Federal. 

Do Poder Executivo: 

PROJETO DE LEI Nº 32/2018 – Autoriza a permuta de imóvel do Município por outro de propriedade de 

Helena Fuhr. 

PROJETO DE LEI Nº 33/2018 – Regulamenta para os estabelecimentos públicos e privados no Município de 

Ivoti a inserirem nas placas de atendimento prioritário, o símbolo mundial do autismo, e dá outras providências. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 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. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA  disse que foi cobrada pelos 

moradores porque o Bairro Concórdia não recebeu os brinquedos novos, onde disse que também serão 

instalados lá com o tempo, e pediu que fosse instalado banheiro na praça concórdia. JÂNIO SIMIÃO 

DROVAL disse que encontrou o abaixo assinado da Rua Porto Alegre até a BR 116 solicitando a 

pavimentação, o número do protocolo 2555 do dia 27/05/2014 e também os moradores da Rua Grotão também 

estão solicitando a pavimentação. 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 20 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 


