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Aos vinte 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 1738 do dia 13 de agosto, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA – CONVITE para a solenidade de abertura da 36ª Feira do Livro no dia 22 de 

agosto na Praça Neldo Holler, às 19 horas. Ofício nº 008/2018 do Instituto de Educação de Ivoti 

agradecendo ao Poder Legislativo Municipal pelo enaltecimento do Instituto Ivoti/ASCARTE na 

realização do I Festival Internacional de Musica Ivoti – MusIvoti. Of. Gab. nº 271/2018 que solicita a 

retirada do Projeto de Lei nº 32/2018 para realização de nova análise e eventual readequação da 

proposição. Of. Gab. nº 278/2018 que reenvia para apreciação o Projeto de Lei nº 32/2018. Of. Gab. nº 

277/2018 que solicita a cedência das dependências da Câmara de Vereadores para realização de 

Audiência Pública no dia 30/08/2018 às 18h30min. Of. Gab. nº 275/2018 que encaminha para 

apreciação o Projeto de Lei nº 35/2018.  Referente a retirada e retorno do Projeto de Lei nº 32/2018, a 

Vereadora Marli disse que se deu pelo fato que na gestão passada havia sido combinado com os 

moradores do local a instalação de uma academia de ginástica ao ar livre, porém como a Prefeitura 

estava no cadin foram perdidas duas academias, e o atual Prefeito não sabia dessa negociação e por 

isso ouviu um representante da comunidade e aceitaram um outro terreno próximo, e por isso o projeto 

retornou à Casa.  

PROPOSIÇÕES: A Comissão de Justiça solicita as seguintes informações referentes ao Projeto de 

Lei nº 32/2018: - Se já existia uma ação de desapropriação indireta, a qual a senhora Helena perdeu?- 

Qual a previsão para a abertura da rua?- Quem avaliou o terreno no Bairro Concórdia?- Na época em 

que foi aberto o loteamento no Bairro Concórdia, essa área institucional era útil? A Vereadora MARLI 

HEINLE GEHM solicita o que segue:- Ofício parabenizando a equipe diretiva e professores da 

Escola Ildo Meneghetti pela organização da 4ª Multifeira, onde a Vereadora participou e viu trabalhos 

excelentes desde os pequenininhos até os maiores, um trabalho de engajamento de toda a comunidade 

escolar, incluindo serventes merendeiras, professores, direção, equipe pedagógica  e demais servidores. 

- Ofício parabenizando o senhor Sadao Suzuki que foi homenageado pelo embaixador do Japão no 

último sábado por sua contribuição como presidente da Associação Nipo Brasileira, fortalecendo assim 

as comunidades gaúchas. - Ofício ao Poder Executivo sugerindo atrações culturais nas praças, uma vez 

por mês, como: música, teatro, brincadeiras... As Vereadoras MARLI HEINLE GEHM e 

RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA solicitam envio de Ofício para a Comunidade São 

Pedro Apóstolo , parabenizando os organizadores da gincana da família por tudo que fizeram, 

principalmente coletaram alimentos e fizeram campanha em prol do Hospital para contribuição 

espontânea, e foi feito um grande abraço ao Hospital, do qual a Vereadora Marli fez parte. E ofício 

parabenizando a APAE pelo sucesso do Festival de Tortas com belíssimas apresentações. Os 

Vereadores MARLI HEINLE GEHM e SATOSHI SCALDO SUZUKI solicitam o envio de ofício  
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ao embaixador do Japão, assim como cônsul de Porto Alegre e Curitiba, agradecendo pela visita feita à 

Colônia Japonesa. O Vereador LEONIR SCHULER solicita o envio de ofício para AUTARQUIA 

ÁGUA para que informe através de um levantamento o número de inadimplentes no Município e qual 

o valor. 

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

executivo para que conserte a pinguela no Núcleo de Casas Enxaimel, ou então que informe se existe 

algum projeto para reforma da mesma, pois frequentadores do local fizeram o pedido ao Vereador. 

MARLI HEINLE GEHM: falou do convite que recebeu para a reinauguração da Loja Movimento 

Fashion da qual participou, e solicitou o envio de ofício desejando que o sucesso da loja continua cada 

vez mais e disse que a senhora Sueli e toda a sua família estão de parabéns, disse que ela começou 

vendendo roupas de casa em casa de sacola e mala e agora tem um empreendimento desse tamanho 

precisa ser reconhecido. Atualmente tem 14 lojas, mas querem aumentar em mais seis a sete lojas até 

2020. MÁRCIO GUTH solicitou o envio de ofício para Autarquia, para que o Diretor venha até a 

Casa Legislativa para falar sobre assuntos relacionados à Autarquia, principalmente referente à falta de 

água, onde muitos questionam o Vereador dizendo que falta água um dia sim e o outro também, sendo 

que a conta nunca baixa um centavo. MÁRCIO também comentou sobre a saída do servidor Irineu 

Mohr, apelidado de Moa, um dos melhores da autarquia e que acompanhou todo o processo desde que 

a corsan saiu, é uma perda muito grande para o Município e disse que vai pesquisar o que houve. 

JÂNIO pediu um aparte e disse que todos estão bem preocupados com essa falta de água, sendo que o 

mês de agosto é um mês bastante chuvoso e mesmo assim falta tanta água, imagina quando chegar 

dezembro, janeiro e fevereiro, vai ser um caos. Jânio também falou sobre a falta de projetos e 

planejamento para fazer melhorias, ou estão fazendo e não estão apresentando o que foi feito. 

MÁRCIO pediu que o diretor traga junto a prestação de contas da Autarquia para apresentar. MÁRCIO 

também solicitou o envio de ofício para a secretaria de obras agradecendo ao secretário de obras por ter 

podado as árvores na Rua Goetz, tornando a mesma acessível, e sugeriu que o estacionamento fosse 

feito somente de um lado. Outro ofício para o Prefeito questionando sobre o Edital que foi feito para o 

Campo Municipal, perguntando porque não foi feito um projeto para beneficiar alguma entidade ou 

colégios do Município, assim como foi feito no Ginásio Municipal. MÁRCIO falou da falta de opção 

de esporte para os jovens, alguma ocupação durante o dia... Falou dos jovens se perdendo nas drogas 

por não ter opção no Município... Sugeriu que o departamento do desporto faça algum evento 

direcionado para os jovens... E pediu que se foi encaminhado algum projeto a nível federal que 

mandem as cópias. LEONIR pediu a palavra para lembrar ao Vereador Màrcio de que o esporte está 

sendo penalizado em virtude do corte de 400 mil reais do orçamento (emenda dos Vereadores). 

MARLI disse que essas emendas foram vetadas pelo executivo, e que era para a compra do prédio dos 

bombeiros. JÂNIO sugeriu que o desporto fizesse um intercâmbio entre os colégios no campo 

municipal, para aproveitar a estrutura do local. O Vereador CLEITON pediu aparte e disse que o Edital 

era uma reinvindicação do próprio Vereador Márcio, e referente aos jovens, tem espaço para eles, 

como campinhos de areia e que a maioria dos jovens está trocando o esporte pelo celular. SATOSHI 

SCALDO SUZUKI comentou e enalteceu uma foto que saiu no Jornal O Diário onde diz: estradas são 

roçadas e patroladas em Herval, onde passam compactador na estrada para firmar a brita, e disse que já 

acompanhou um trabalho parecido em Dois Irmãos, pois estava passando no local e pode ver o 

trabalho, onde o chão fica bem compactado. SATOSHI disse que num primeiro momento o  
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compactador gera mais despesa, mas a rua compactada fica retinha e dura duas a três vezes mais e gera 

economia ao Poder Público porque reduz a manutenção. SATOSHI disse que os moradores de Picada 

Feijão estão reclamando que as ruas estão ficando abauladas, principalmente pelo fato do saibro estar 

solto, dá ondinhas e se torna um perigo para os carros. SATOSHI sugeriu ao Prefeito a compra de um 

compactador para ser usado na manutenção das estradas. SATOSHI também sugeriu aos Vereadores 

emendas junto aos seus deputados para conseguir trazer a máquina para o Município. RAFAELLA 

FAGUNDES PEREIRA LIMA solicitou um envio de ofício parabenizando as escolas pelos lindos 

enfeites colocados nas paradas de ônibus. A Vereadora MARLI pediu para se incluir junto no ofício da 

Vereadora Rafaella. 
PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Do Poder Legislativo: 

Projeto de Lei nº 34/2018 – “Dispõe sobre a publicação pelo Poder Executivo, através de sítio eletrônico 

oficial, de forma anual, acerca da aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo Município de Ivoti e dá 

outras providências” – proposição dos Vereadores Cleiton Birk e Rafaella Fagundes Pereira Lima. 

Projeto de Lei nº 36/2018 – “Concede o Título de Cidadão Honorário à Odilo Erhart” – proposição dos 

Vereadores Jânio Simião Droval e Márcio Guth. 

Do Poder Executivo: 

Foi reencaminhado o Projeto de Lei nº 32/2018 - Autoriza a permuta de imóvel do Município por outro de 

propriedade de Helena Fuhr. Esse Projeto havia sido retirado pelo Poder Executivo através de solicitação no 

Of. Gab. nº 271/2018 e depois reenviado através do Of. Gab. nº 278/2018. 

Projeto de Lei nº 35/2018 – Concede incentivo à empresa Comércio de Alimentos Ertel Ltda – ME. O 

Vereador Jânio pediu que fosse retificado o inciso I do art. 1º onde consta Lei Municipal nº 2293/2014 para 

2993/2014.   

2ª PAUTA – DISCUSSÃO:  
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 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 

– proposição da Vereadora Marli Heinle Gehm. 

3ª 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 está aguardando cópia da Ata da reunião do conselho deliberativo tratando sobre o assunto. A 

Vereadora Marli disse que foi até a Autarquia para se informar com os servidores efetivos se todos estão a par 

da Lei e se teriam alguma sugestão, porém todos estão de acordo e assinaram um documento de ciência. O 

Vereador Jânio solicitou o envio de ofício para Autarquia, para que informe se os cargos ocupados por 

comissionados poderiam ser ocupados pelos concursados que estão aguardando a nomeação. 

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”.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: LEONIR SCHULER solicitou o envio de ofício para Autarquia para 

providenciar um tampão sobre um cano (que está exposto) na Rua Garibaldi, antes que alguém se machuque no 

local. MARLI HEINLE GEHM  solicitou envio de ofício ao DAER para que providenciem a colocação de 

tachos sobre a ponte do Rio Feitoria até a entrada que vai para o Município de Lindolfo Collor, assim como  
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também fazer um estudo para a construção de um refúgio nas proximidades da Sociedade Teuto Brasileira de 

Nova Vila para quem vai entrar na Rua Edvino Blauth e também outro para quem vai entrar na Rua do Grotão, 

onde está instalada a empresa Siscobrás. A Vereadora também falou sobre a atividade da música que aconteceu 

na Praça Concórdia, no Hospital e na sociedade Concórdia, que foi uma promoção do Jornal NH, e pediu que 

fosse encaminhado ofício agradecendo a iniciativa. EDEMAR SCHUMANN solicitou o envio de ofício para o 

Marco Aurélio, diretor do desporto para que venha até a Casa Legislativa para falar sobre as atividades do 

departamento. 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 27 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 


