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Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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 1743 do dia 17 de setembro, a qual teve seu conteúdo aprovado 

por unanimidade. 

TRIBUNA LIVRE – O Presidente convidou o senhor Ilstor Martin a ocupar a tribuna por dez 

minutos, conforme solicitação de inscrição pelo mesmo. O senhor Ilstor disse que pediu esse espaço 

pela preocupação que tem com as pessoas que circulam pela cidade, principalmente com os pedestres e 

tem observado em alguns lugares, que o pedestre precisa andar na rua por não ter calçada... Citou a 

Rua Goetz, onde a pouco tempo aconteceu um acidente, e foi proposto naquela oportunidade, a 

colocação de redutores de velocidade, mas além disso é necessário que sejam feitas as calçadas. Ilstor 

disse que na Rua Goetz muitas pessoas circulam e os carros transitam em alta velocidade, citou 

também a Rua Regis Bittencourt, principalmente nas proximidades da Broth Hause, onde não tem 

calçadas e as pessoas andam na rua . Falou da necessidade de colocar calçadas e citou quando o 

delegado (antes da delegada que está agora no Município) falou que a cidade era muito bonita mas as 

calçadas deixavam a desejar. Ilstor falou do ex prefeito Arnaldo que fez um programa para as calçadas, 

mas que não foi adiante. Outra rua bastante movimentada é a Rua Henrique Dias, onde também tem 

vários trechos sem calçada. Ilstor falou das faixas de segurança que estão apagadas e em alguns lugares 

deveria ter faixas e não tem. Falou que no Posto da Socaltur precisa ser colocado um temporizador da 

sinaleira, porque ela abre para os carros e para os pedestres ela não fica um tempo parada, precisa de 

um período para o pedestre passar, e falou que na entrada do curtume A. Buhler seria interessante 

colocar uma faixa de pedestre. Ilstor disse que tem uma proposta e conversou com o Vereador Leonir 

sobre, uma sinaleira na esquina da Rua Albino Cristiano Muller com a Avenida Capivara, na Farmácia 

Agafarma, disse que falou com moradores e comerciantes da volta... Ilstor propôs aos Vereadores para 

que disponibilizem a verba para colocar a sinaleira, e fez um orçamento por cima com uma empresa 

onde o valor gira em torno de 30 a 35 mil, e pediu que a proposta fosse avaliada e discutida junto com 

o prefeito. Ilstor disse que como é necessária uma autorização do DAER por ser uma via estadual, 

entrou em contato e viu que não é muito dificultoso, é só apresentar o projeto. Ilstor falou que lhe 

solicitaram quebra molas em frente ao Mercado Dalla Brida por causa da alta velocidade, outro em 

frente a Padaria Com Fé e Fruteira Ivoti e um em frente a Escola Pedacinho do Céu. A Vereadora 

Marli disse que na sua gestão até foram atrás para ver a questão dos quebra molas, que são proibidos 

nas proximidades de escolas e hospitais,  redutores sim, mas quebra molas não. A Vereadora Marli 

disse que os Vereadores deveriam tentar conseguir a sinaleira com o Estado, já que é uma via 

estadual... O Vereador Jânio disse que tem inclusive um abaixo assinado dos moradores solicitando 

uma sinaleira no local. Ilstor respondeu à Vereadora Marli sobre a proibição de quebra molas em frente 

às escolas e sitou a Resolução nº 600/2016, apenas precisa ter um estudo do local onde o quebra mola  
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será colocado. Ilstor falou que tem uma planilha nessa resolição onde que o diretor do trânsito do 

Município vai e faz uma avaliação do local para ver a possibilidade em colocar. Ilstor falou também 

sobre a Lei das calçadas nº 2925/2014 onde consta que os terrenos não ocupados deverão ter sua 

calçada feita pelo proprietário dentro dos padrões estabelecidos pelo Município, mantendo o estado de 

conservação e limpeza. Satoshi agradeceu a presença do senhor Ilstor e a vontade de melhorar a cidade, 

pois muitos ficam olhando e não tem atitude, e o senhor Ilstor veio até a Casa para trazer algumas 

sugestões. Ilstor encerrou sugerindo ao prefeito que coloque uma faixa de segurança no local onde 

aconteceu o acidente com o menino, na Castro Alves, ou um redutor de velocidade. 

CORRESPONDÊNCIA – Ofício da secretaria de obras em resposta ao Ofício nº 398/2018 referente 

às solicitações para manutenção na Feira do Produtor serão repassadas para a secretaria do 

desenvolvimento e referente a troca de lâmpadas, o pedido foi repassado para a manutenção e reitera 

que essa solicitação seja feita através do telefone para a secretaria de obras para fazer o registro e 

também que tem dificuldade em identificar os locais quando não é informado o número do imóvel 

próximo como descrito no ofício. Ofício do senhor Renato Baum externando a sua alegria e 

agradecendo pelo Presidente ter acolhido o seu pedido para que o senhor Odilo Erhart recebesse o 

título de cidadão honorário. Of. Gab nº 321/2018 que encaminha EMENDA RETIFICATIVA para 

análise e inclusão ao Projeto de Lei nº 39/2018. Of. da secretaria do desenvolvimento em resposta ao 

ofício nº 410/2018. 

PROPOSIÇÕES: O Vereador Márcio leu a Moção de Apoio assinada e aprovada por todos os 

Vereadores à aprovação do Projeto de Lei nº 149/2018 de iniciativa da Defensoria Pública do Estado 

do Rio Grande do Sul, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado e que Dispõe sobre a criação 

da Defensoria Pública Regional de Ivoti-RS. O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita o que 

segue: - Ofício ao Executivo para que informe quem é o responsável pela abertura dos banheiros da 

Praça do Bairro São José, pois as pessoas que frequentam o local reclamam que os banheiros estão 

sempre chaveados.- Parabenizar todos os piquetes e CTGs do Município pelas festividades durante a 

semana Farroupilha, as quais foram feitas sem nenhum incentivo por parte do Município, sendo que 

durante as festividades do Kerb foi gasto mais de R$ 20.000,00 com uma banda. - Parabenizar a 

Comunidade São João Batista pelo baile da linguiça realizado no último sábado dia 23/09, com uma 

deliciosa janta. - Ofício ao Executivo para que informe sobre ausência do passeio público do lado 

esquerdo do Curtume A. Buhler para quem vem da socaltur, pois em dias de muita chuva, a brita em 

virtude do grande volume de água, fica acumulada no meio do asfalto. Os Vereadores JÂNIO 

SIMIÃO DROVAL e MÁRCIO GUTH solicitam envio de ofício ao executivo para que informe qual 

o valor gasto com o Jornal O diário no ano de 2018 até o momento e quantas assinaturas existem. A 

vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita o envio de Ofício ao Executivo para que seja enviado ao 

Legislativo todos os Editas de Licitações, para ser publicado no Mural da Câmara de Vereadores e 

disponível a todos os munícipes, tornando mais acessível aos que desejam acompanhar os respectivos 

editais. A Comissão de Justiça solicita PEDIDO DE INFORMAÇÕES referentes ao Projeto de Lei 

nº 40/2018 – Concede incentivo fiscal à empresa EKT Industrial Ltda, considerando que o Projeto de 

Lei propõe auxílio no pagamento de 50% do aluguel da empresa, cujo valor pode chegar até 5.940,00 

mensais, sendo que o tempo máximo para prorrogar o incentivo é de cinco anos e pode chegar até R$ 

356.400,00 o que é um valor alto, solicita as seguintes informações: 1. Quem é o proprietário do prédio  



3 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.744 13ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 24 DE SETEMBRO DE 2018. 

 

alugado pela empresa, qual a metragem do mesmo (Rua Riachuelo, 295 – Bairro Bom Jardim); 2. O 

prédio está adequado para a atividade da empresa? Considerando especialmente o tipo de piso, uma 

vez que trabalha com óleo? 3. O Executivo verificou se o valor do aluguel de 11.880,00 é compatível  

com o valor de mercado para o prédio semelhante, existe pesquisa  de preço? 4. Quantos funcionários a 

empresa emprega em NH? 5. Qual o valor atual do retorno do ICMS ao Município da Matriz, e qual 

seu faturamento  mensal  em NH para fins de parâmetro? 6. O licenciamento da atividade da empresa é 

de competência municipal ou estadual? 7. A empresa possui licenciamento ambiental para atividade no 

Município de Ivoti? 

GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO GUTH falou da fala do senhor Ilstor sobre as calçadas que é 

um assunto muito importante, e no início do seu mandato como Vereador sugeriu ao executivo a 

possibilidade de fazer um Programa “calçadas para todos”, ou acessibilidade a todos. Na época o 

Vereador sugeriu que o Município divulgue o programa e depois faça equipes de 4 a 5 pessoas para 

fazer as calçadas, primeiro as principais ruas e depois as outras (O Município faz as calçadas e o 

morador paga para a Prefeitura). Referente a Avenida Capivara, o Vereador Márcio disse que transita 

por ali e a noite além de ser escuro, as pessoas transitam na rua... E quando chega na divisa com 

Lindolfo Collor, parece outra realidade, pois ali tem iluminação... Márcio disse que tem como o 

Município resolver a situação da Câmara, e essa é a sua sugestão. Márcio solicitou o envio de ofício 

para a secretaria de obras solicitando que façam uso do rolo (escovão) que foi adquirido pelo 

Município assim como a máquina bobiquet a fim de facilitar a vida das pessoas... e citou ruas onde 

poderia ser utilizado, como Rua Riachuelo onde o barro está no meio da rua. JÂNIO SIMIÃO 

DROVAL falou sobre as programações dos piquetes e dos CTGs, que estão de parabéns, porém os 

mesmos se queixaram por não receber incentivo por parte do Município, sendo que na festividade do 

kerb o Município desembolsou o valor de 20 mil para uma banda. Márcio citou novamente a Lei 

Rouanet que poderia ser conseguido incentivo com as empresas para patrocinar esse evento da semana 

farroupilha. Jânio também falou sobre o ofício referente a praça do bairro São José que utilizada pelos 

moradores, mas os banheiros estão sempre trancados. EDEMAR SCHUMANN solicitou o envio de 

ofício para a secretaria de obras agradecendo o atendimento de seus pedidos e se referiu a pintura para 

vaga de cadeirantes em frente a Escola Mathias Schutz e no mesmo ofício cobrar da secretaria o total 

abandono da Rua Pedro Diehl no Bairro Feitoria Nova... O Vereador pediu que fosse feita a melhoria 

da rua e também a iluminação pública... EDEMAR pediu que o fiscal do Município mudasse o rumo, 

para que deixe os comerciantes em paz e fiscalize a questão das calçadas. EDEMAR também falou do 

entulho depositado ao lado da Padaria Com Fé, que já faz tempo que está no local, e ligando para o 

prefeito parece que o fiscal notificou o proprietário. Jânio pediu um aparte e disse que outra Lei que 

não está sendo cumprida é do rodízio das farmácias... Cleiton disse que a Lei das farmácias é 

inconstitucional e por isso não tem como cobrar a mesma. A Vereadora Marli disse que se tem itens 

que são inconstitucionais, então que seja feito um estudo para readaptar a Lei ou então que encaminhe 

uma nova Lei. MARLI HEINLE GEHM reportou a presença da secretária do desenvolvimento, e 

também o senhor Renato Baum que havia sugerido o nome do senhor Odilo Erhart para cidadão 

honorário, que teve a Lei aprovada na Casa. Falou da fala do senhor Ilstor, que algumas coisas  
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concordou e outras não, como a questão de colocar quebra molas nas vias estaduais em interestaduais, 

que isso é castigar quem cumpre as leis e sugeriu a instalação de placas de velocidade e exigir a 

fiscalização. MARLI disse que hoje teve a oportunidade em participar de festividade em comemoração 

ao dia do idoso organizado pelo CRAS, e mesmo com o tempo chuvoso a participação foi grande. E 

pediu um ofício de agradecimento para o pessoal do CRAS e sugerir que essa data seja sempre 

comemorada. A Vereadora Marli sugeriu o dia 15 de outubro e perguntou aos demais Vereadores sobre 

uma data para a solenidade de entrega dos títulos de cidadão honorários. Todos concordaram em fazer 

a sessão solene nesse dia, sendo que primeiro acontecerá a Sessão Ordinária e após a Sessão Solene. 

MARLI relatou um fato que aconteceu na cidade de Tramandaí e disse que está levantando a questão 

para que as demais pessoas saibam que nos outros Municípios as coisas estão mais difíceis que aqui e 

disse que tirou foto de entulhos depositados, onde por duas vezes foi até a Prefeitura de Tramandaí e 

também na secretaria do meio ambiente solicitando a retirada dos entulhos, inclusive conversou com o 

diretor de obras de lá, mas no dia 20 de setembro ao ir para a praia verificou que os entulhos continuam 

no local, na segunda para a terceira quadra do mar, praticamente no centro, na Rua General Osório ao 

lado do nº 148. Marli também falou dos piquetes e dos CTGs onde todos se empenharam e vestiram a 

camiseta do RS. E sugeriu que a administração estude a possibilidade para o próximo ano que fosse 

contratada uma banda para tocar no CTG com ingresso livre para todos os demais piquetes para 

comemorar. O vereador CLEITON BIRK disse que ele e o Vereador Jânio estiveram em reunião com 

o Prefeito para ver um auxílio para os piquetes, onde ele ficou de ver a possibilidade de uma ajuda de 

custo. Cleiton disse que no kerb desse ano, a Prefeitura não pagou bandas, foi tudo com uma empresa 

terceirizada, e a seu ver, se fosse ajudar todos os piquetes, deveriam ser ajudadas também todas as 

famílias que fazem a festa de kerb em casa. Jânio disse que se não lhe falha a memória na 

administração passada houve incentivo para os piquetes registrados. Cleiton disse que foi centralizado 

no Núcleo de Casas Enxaimel, e cada noite um piquete era responsável pela janta e tinha música. 

Cleiton falou sobre a resposta recebida do secretário de obras quando coloca que tem dificuldade em 

identificar os locais, quando não é informado o número do local próximo, e disse que isso é uma baita 

chinelagem (fala do então Vereador na Casa). Cleiton leu seu último pedido e questionou se precisa 

fazer um x no poste para o secretário saber onde que é. Cleiton disse que no dia 17 de agosto (o 

Prefeito é testemunha) mandou através de mensagem de whatsapp para a secretaria de obras o pedido, 

mas como não foi atendido fez o pedido na tribuna. Cleiton pediu que fosse encaminhado ofício para a 

secretaria de obras para que trocasse a lâmpada de iluminação pública na Rua Torres, nº 74 e três casas 

depois. 

PAUTA DO DIA: 

2ª PAUTA - DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 40/2018 – Concede incentivo fiscal à empresa EKT Industrial Ltda. O Vereador 

Jânio disse que o endereço da empresa consta como bairro Bom Jardim, porém a Rua Riachuelo fica 

no Jardim Panorâmico. Jânio também falou sobre o pedido de informações referente a empresa ao 

executivo. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 
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Projeto de Lei nº 39/2018 que “Concede incentivo à empresa Distribuidora de Bebidas Marmitt Ltda”. 

As comissões apresentaram seus pareceres favoráveis á aprovação do projeto. O Projeto foi aprovado 

por unanimidade.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve explicações pessoais. 
 Demais comentários, explicações e apartes estão em CD anexo a esta ata. O Presidente agradeceu ao público 

presente e  encerrou a Sessão, convocando a todos para a próxima Sessão Ordinária no dia 01  de outubro. 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 


