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Ao primeiro dia do mês de outubro 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 pela Vice Presidente MARLI HEINLE GEHM, 

substituindo o Presidente ALEXANDRE DOS SANTOS, ausente em virtude do falecimento de sua 

avó nesse dia. Consistindo a mesma, 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, RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA e SATOSHI 

SCALDO SUZUKI. A Presidente interina declarou aberta a sessão e colocou para apreciação a ata de 

nº 1744 do dia 24 de setembro, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade. 

TRIBUNA LIVRE – ADRIANO GRAEFF, Diretor Geral da Autarquia Água de Ivoti, usou a tribuna 

para esclarecer algumas dúvidas referentes ao abastecimento de água no Município. O Diretor foi 

convocado através do Ofício nº 353/2018 pelo Vereador Márcio Guth. ADRIANO começou saudando 

a todos e passou para um informativo que é divulgado também para o Conselho Deliberativo, e 

começou falando sobre as inadimplências e disse que foram retomadas as ações de cobrança para os 

inadimplentes a partir do mês sete, e emitidas as notificações, tanto do débito, quanto do aviso de 

corte, começando pelos valores mais altos, seguidos pelo maior numero de parcelas em aberto. 

ADRIANO falou que são em torno de mil e quatrocentos usuários com alguma inadimplência, sendo 

em torno da metade desse número, são usuários que tem uma parcela em atraso, depois vem aqueles 

com duas a três parcelas em atraso... Depois tem valores mais elevados... Foram emitidos avisos de 

corte para o valor de cem mil e cinquenta e dois mil reais já pagaram ou renegociaram a dívida. Sobre 

vazamentos, disse que tem um resumo do ano, onde foram feitos mil cento e oitenta consertos, 

chegando no final do mês de agosto com cento e um consertos, que foram feitos a grande maioria em 

virtude de vazamentos. ADRIANO disse que é feito o registro a cada notificação recebida e é feita uma 

triagem ( são priorizados os vazamentos de maior porção). Falou sobre valores e fluxo de caixa, sendo 

que ao longo do ano teve entrada de 4.803.245,00 e saídas de 4.066.003,00. Foi adquirida uma área 

com poço no Jardim Panorâmico e foram feitas algumas substituições de equipamentos. ADRIANO 

falou do valor da conta da energia elétrica que representa praticamente 40% do valor arrecadado, 16% 

para pagamento das terceirizadas, material na ordem de 14%, de 10 a 11% despesa com pessoal, 

tratamento da água de 4%, tarifas bancárias 2%... ADRIANO falou que a Autarquia está atualmente 

trabalhando com uma média de 21 horas de água, que dá seis mil e quinhentos metros cúbicos diários. 

Falta colocar em operação o poço do Jardim Panorâmico, que aumentará em torno de 250 metros 

cúbicos de água por dia. O Vereador MÁRCIO perguntou se existe algum plano B para a prevenção da 

falta de água, já que o verão se aproxima. ADRIANO disse que para não faltar água no verão, as perdas 

precisam ser reduzidas... Mas não é somente esse problema, precisam ser implantados redutores de 

pressão, etc... ADRIANO também falou de pontos indicados por geólogo para novas perfurações. O 

vereador JÂNIO perguntou sobre o esgoto a céu aberto no Loteamento Dilly e sobre o funcionamento 

da estação de tratamento do Bom Pastor, e sobre o problema do esgoto que escorria no Loteamento 

Alameda das Flores, se foi resolvido? JÂNIO também perguntou sobre sindicâncias abertas na 

Autarquia. Referente às sindicâncias, ADRIANO disse que tinha uma, que está concluída e foi 

arquivada e tem uma em andamento de uma funcionária que se exonerou, e não sabe como vai ficar.  
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Referente ao esgoto, ADRIANO disse que tem uma preocupação muito grande com isso... e está sendo 

feito um plano e paralelamente precisam tomar algumas atitudes... A estação de tratamento do Bom 

Pastor não está funcionando como deveria. No Loteamento Colinas estão sendo feitas melhorias. 

JÂNIO perguntou se a Autarquia fez algum imã para colocar na geladeira? ADRIANO disse que não 

fez, que os imãs que tem, são ainda da gestão anterior. O Vereador LEONIR perguntou se existe um 

controle individual dos poços referente a perda de água? ADRIANO disse que não. LEONIR também 

perguntou se existe algum planejamento para o verão, algum reservatório. ADRIANO disse que está 

sendo priorizada a produção de água adequada, para depois colocar mais reserva... O Vereador 

EDEMAR perguntou o que falta para colocar a funcionar o poço do Jardim Panorâmico. ADRIANO 

disse que lá teve um problema com o meio ambiente, que já está regularizado e encaminhado e está 

aguardando o retorno para retomar a obra que está adiantada... O Vereador SATOSHI disse que viu no 

jornal que a população de Ivoti cresceu 20%, o que explica a falta de água e também é um desafio para 

o fornecimento de água... A Vereadora MARLI disse que sabe que os novos loteamentos tem a 

responsabilidade de perfurar o poço e disponibilizarem a água para as pessoas que adquirirem os 

lotes... MARLI perguntou se algum poço veio para a Autarquia, ou se existe alguma previsão... 

MARLI também falo9u da falta de água e vazamentos, e sugeriu que fosse contratada uma empresa 

que fizesse essa busca onde estão essas perdas... Com relação às perdas, ADRIANO disse que duvida 

que as gestões anteriores e até a própria corsan não estivessem atrás dessa redução, que não é uma 

tarefa tão simples... E disse que conseguiram uma empresa para fazer o serviço de pesquisa onde está o 

vazamento. O Vereador MÁRCIO perguntou sobre o valor das contas de água, tem casas onde falta 

água dois a três dias, não deveria ter um desconto? ADRIANO disse que se o medidor mostra o mesmo 

valor, a conta não muda. JÂNIO perguntou sobre a área que fica em frente ao cemitério municipal, se a 

Autarquia ainda deposita ali os entulhos. ADRIANO disse que não estão mais depositando nada na 

área e estão em tratativas com o Pró Sinos para ir depositando terra no local e restaurar a área. 

CORRESPONDÊNCIA – E-mail da secretária do desenvolvimento Denise Rodrigues parabenizando 

os Vereadores pelo seu dia “Um Vereador abre mão de parte de sua vida pessoal e familiar para 

dedicar-se a um bem maior, servir ao povo”. Ficha de inscrição para Tribuna Livre pelo senhor Renato 

Baum. Ofício do Gabinete nº 323/2018 que encaminha para apreciação os Projetos de Lei nº 41, 42 e 

43/2018. Of. Gab. nº 324/2017 em atendimento ao pedido de informações do Vereador Márcio através 

do ofício nº 324/2018, informa que a Prefeitura não disponibiliza serviços de construção de sepulturas, 

e que a família enlutada pode escolher livremente a empresa ou pessoa física para executar o serviço e 

a manutenção do local é feita através de pagamento de RPA. Of. Gab. nº 325/2018 em resposta ao 

ofício nº 412/2018 do Vereador Márcio Guth que solicitou os diários de bordo, segue em anexo ao 

ofício. Of. Gab. nº 326/2018 em resposta ao ofício nº 420/2018 encaminha em anexo cópia da portaria 

de nomeação dos membros do Conselho Municipal do Plano Diretor e Urbanismo. Of. Gab. nº 

327/2018 em resposta ao ofício nº 411/2018 do Vereador Márcio que solicitou saber da Secretária da 

Saúde por qual motivo o veículo da assistência social esteve circulando na cidade de Dois Irmãos no 

último dia 09 de setembro, informa que o veículo em questão deslocou-se duas vezes ao Hospital de 

Igrejinha para levar pacientes para realização de procedimentos buco-faciais, conforme diário de bordo 

em anexo. Of. Gab. nº 328/2018 em resposta ao ofício nº 422/2018 informa que o executivo está 

analisando a necessidade de reenviar os projetos. Of. Gab. nº 329/2018 em resposta ao ofício nº 

419/2018 da Vereadora Marli que solicitou que o Poder Executivo estude a possibilidade em manter  
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alguém do Departamento de Cultura e Turismo aos domingos (dia todo) no Núcleo de Casas Enxaimel 

durante as feiras que acontecem no local, a fim de prestar informações aos turistas que visitam o local, 

pois atualmente somente tem uma pessoa na parte da manhã, informa que a solicitação será 

encaminhada ao departamento de cultura e turismo. Of. Gab. nº 331/2018 em resposta ao ofício nº 

421/2018 do Vereador Márcio que solicitou informações sobre as horas em haver da servidora Vanessa 

Dressler, encaminha o local onde as horas foram realizadas. Of. Gab.nº 332/2018 em resposta ao ofício 

nº 427/2018 da Comissão de Justiça referente questionamentos sobre a empresa Tal Couros. Of. Gab. 

nº 333/2018 em resposta ao ofício nº 370/2018 da Vereadora Marli, informa que no ano de 2016 foram 

atendidas 277 crianças e no ano de 2018 estão sendo atendidas 275 crianças em escolas particulares de 

educação infantil. Convite do departamento de desporto para eventos a serem realizados nos dias 02 e 

03 de outubro – atletismo escolar, 05, 06 e 07 de outubro – torneio de tênis simples, 06 de outubro – 

campeonato municipal de canastra. Of. nº 1206/2018-tr do Ministério da Integração Nacional 

informando o repasse de recursos no valor de R$ 1.003.422,28 ao Município de Ivoti. Ofício nº 

096/2018 do Cartório Eleitoral solicitando a cedência da Casa Legislativa no dia 07 de outubro das 

15h30min às 19h para a realização de atividade de apoio relativa às eleições 2018.  

PROPOSIÇÕES: O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita cópia do Decreto nº 92/2005 a 

fim de analisar o Projeto de Lei nº 43/2018. A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita o envio 

de ofício ao executivo para que a secretaria de obras providencie a pintura das faixas de segurança 

espalhadas pela cidade. 

GRANDE EXPEDIENTE: RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA propôs aos demais 

Vereadores fazer duas Moções de Pesar, uma para colega da secretaria da saúde senhora Maria Tereza 

Heck Gums que perdeu seu esposo Alceu Gums e outra para o Alexandre dos Santos e família pela 

perda da sua avó. Rafaella falou também do outubro rosa da importância da mulher fazer o autoexame, 

e também do importante trabalho da Liga Feminina de Combate ao Câncer, do qual a Vereadora Marli 

faz parte como voluntária. Falou que a secretaria da saúde juntamente com todas as unidades básicas 

de saúde está mobilizada, e vai ter várias atividades, e também a Liga vai ter o chá das tortas no dia 

10/10. JÂNIO SIMIÃO DROVAL parabenizou a Autarquia da Água pelos trabalhos realizados e 

disse que acompanhou na sexta feira a noite um trabalho de abertura de buracos em frente a Hercosul 

para encontrar o vazamento de água, mas se surpreendeu com a quantidade de baratas que saíram do 

bueiro quando foi aberto o cano de esgoto para análise da água, um cardume de baratas saiu. Jânio 

sugeriu que fosse feita uma dedetização nos bueiros... Jânio disse que a Autarquia está no caminho 

certo no combate aos vazamentos. O Vereador Cleiton pediu um aparte e pediu que fosse encaminhado 

um ofício para o meio ambiente perguntando qual método pode ser utilizado no combate às baratas e 

ratos, pois vários moradores já ligaram para o Vereador reclamando da infestação de baratas e ratos nos 

bueiros. JÂNIO também falou de um terreno baldio ao lado da Hercosul onde tem um banhado e 

sugeriu que o proprietário fizesse um encanamento para que aquela água corresse para dentro do 

esgoto. JÂNIO também parabenizou o banco Sicredi pela compra da folha de pagamento da Prefeitura 

e pediu que o executivo informe qual o retorno que essa venda vai dar ao Município. CLEITON 

BIRK pediu que a secretaria de obras e a autarquia fechem os buracos na Rua João Schneider. Cleiton 

também sugeriu que fosse feito um projeto de lei que responsabilizasse as empresas de telefonia na 

cidade, pois aconteceu um acidente com um veículo modelo caravana com bagageiro que ao passar 

numa travessa onde tinha dois postes com fios caídos, os mesmos enroscaram no veículo e arrancaram  



4 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.745 13ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 01 DE OUTUBRO DE 2018. 

 

o para-choque fora, podia ter sido pior, ou se fosse com um motoqueiro poderia ter dado morte. 

MÁRCIO GUTH agradeceu a vinda do diretor da autarquia, Adriano e também por sempre atender 

seus pedidos. Márcio também agradeceu a resposta recebida ao seu ofício nº 422/2018 onde colocou 

sobre a avaliação em reenviar os projetos de lei solicitados pelo Vereador, 68 e 69/2017. Referente ao 

ofício 324/2018 do executivo, (acha que antes de responder tomaram uns goles) e disse que poderia ser 

colocado no ofício de resposta o assunto... e disse que consta no ofício que a Prefeitura não contrata 

serviço de abertura de cova e sepultura...Márcio disse que tem sim, uma pessoa que faz esse serviço, 

sendo que a retroescavadeira da Prefeitura faz os buracos das covas, o Vereador disse que não é contra 

o serviço, mas que deveria ser dita a verdade. Márcio disse que a resposta que veio está confusa. Outro 

assunto levantado pelo Vereador é sobre as escolas particulares de educação infantil, onde ele e o 

Vereador Alexandre inclusive fizeram uma reunião com proprietários das mesmas e leu o seguinte: 

Nós Vereadores, Márcio e Alexandre após contato e comentários de moradores de Ivoti, procuramos as 

direções das escolas de educação infantil particulares, conveniadas com o Município, para conversar 

sobre o possível fechamento das escolas. (não é nada concreto, mas está gerando pânico entre as mães 

que tem filhos nas escolas particulares através do convênio da Prefeitura e inclusive estão pedindo a 

transferência de seus filhos para as escolas de educação infantil municipais).No decorrer dessas visitas, 

fizemos algumas constatações sobre as quais pedimos esclarecimentos, percebemos uma certa 

ansiedade entre as diretoras por não saberem o que vai acontecer em 2019. Será mantido o convênio 

com as escolas? Será cancelado? Se cancelado, o que será feito com as crianças inseridas nessas 

escolas pelo convênio e como as famílias reagirão a isso? Toda a comunidade ivotiense tem 

conhecimento dessas mudanças. Num primeiro encontro em foram reunidas para falar sobre o assunto, 

foi sugerida a unificação do valor pelas crianças de 600,00, porém no Edital aberto pela Prefeitura em 

junho, consta o valor de 550,00, inferior ao valor atual que não foi reajustado desde que a nova gestão 

está em vigor. Além disso, há ainda a questão que se refere ao fato do pagamento não ser integral nos 

meses de dezembro e janeiro e nem nos meses em que crianças são inseridas nas escolas no decorrer do 

mês. Sendo que em contra partida as escolas tem a obrigação de pagar integralmente as professoras e 

funcionários, além dos impostos e benefícios que a Lei manda, caso contrário estarão descumprindo 

ordens legais. No Edital consta que haverá uma equipe que avaliará as associações para aprovar as que 

estiverem aptas a participar do convênio, quem é essa equipe? O que será exigido para a aprovação? 

Segundo as diretoras será necessário passar por um processo de demissão total de funcionárias, o que 

acarretará em despesas enormes, visto que há escolas com mais de dez funcionários, além das despesas 

legais relacionadas a baixa na empresa e a reabertura da Associação que também gerará custos. Como 

as escolas serão amparadas nessas questões? No que se refere à reposição das vagas disponíveis, ao 

contrário do que era feito anteriormente, as vagas deixarão de ser preenchidas? Porque esse 

encaminhamento de novas crianças às escolas deixou de ser feito, se há uma grande demanda de 

espera? Como pode ser visto na lista de espera. Há vagas e há professores e auxiliares atuando nas 

escolas conforme exige a Resolução Municipal. Hoje existem mais de cem crianças na lista de espera. 

E nas visitas, constatamos que há vagas disponíveis nas escolas particulares conveniadas. Algumas 

diretoras questionaram a real necessidade dessa mudança para aquisição da verba que a Prefeitura terá 

direito devido ao convênio com Associações, não existem realmente outras possibilidades? Em uma 

conversa entre diretoras e prefeito foram comentadas possibilidades que foram averiguadas e diante do 

que foi citado, as diretoras querem ouvir o Conselho Municipal de Educação, bem como a secretaria de  
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educação e saber o que tem a dizer sobre isso para as creches que atuam há vários anos no Município, 

que terão que demitir seus funcionários e dar baixa nas suas empresas e tronar-se em associações. Isso 

será feito com qual garantia de vagas para 2019. Vigência de 100 vagas por qual instituição a partir de 

2019, conforme citado em uma das reuniões. Enfim como ficará a situação para 2019? Márcio disse 

que é uma preocupação muito grande por parte dos professores e direção das escolas como por parte 

dos pais das crianças e também a fila de espera que está enorme. Jânio pediu um aparte para saber 

quantas crianças estão hoje nessas escolas e qual o valor por criança. Márcio disse também que falou 

com o promotor e ele sugeriu que através da presidência da Câmara fosse encaminhado um ofício ao 

MP para marcar um horário com o Prefeito, secretária da educação, conselho da educação e os 

Vereadores que quiserem participar. Marli perguntou se era para encaminhar correspondência ao 

Promotor solicitando uma reunião com as pessoas citadas pelo Vereador? Márcio disse que sim, 

inclusive as donas das creches particulares. Jânio perguntou ao Márcio se o executivo quer fazer creche 

comunitária, tipo associação? Márcio disse que é para ser criadas associações ou seja, as escolas se 

transformam em associação, e precisam apresentar um plano ao Município para receber as crianças. 

Marli disse que o primeiro processo de chamamento começou em junho e o valor apresentado era de 

550,00, mas o mínimo que as escolas queriam era de 600,00... A ideia de criar uma associação não é de 

tirar as crianças do convênio, porque o chamamento que foi feito, foi para cem vagas. O Tribunal 

apontou, e se for feita associação vem verba do Fundeb para o Município, e é um valor que o 

Município atualmente está perdendo... Marli disse que as diretoras das escolas particulares podem ficar 

tranquilas, pois o valor pago por uma criança na particular sai mais barato que uma na municipal. 

Satoshi disse que logo que surgiu essa polêmica, foi se inteirar do assunto e disse que o foco não deve 

ser a questão de fechar as escolas, pois a intenção é conseguir recurso do Fundeb que libera em torno 

de 497,00 por criança para associações sem fins lucrativos, e o Município economiza esse valor, e com 

isso zerar a fila de espera. Porém hoje, não tem nenhuma boa associação, e por isso foi sugerido para 

essas escolas se transformarem em associações, e isso tem custos, mas elas têm opção de não se 

tornarem associações, e daí pode ser que venha uma empresa de fora do Município oferecer o serviço. 

Satoshi entende que em questão de custos, o Tribunal quer que o Município não gaste dinheiro com 

creches particulares e use dinheiro do Fundeb. Márcio disse que o Fundeb vai ser extinto em 2010, e as 

diretoras querem a resposta do executivo, se terão alguma garantia. A Marli acha que a reunião é boa 

para esclarecimentos. O vereador Márcio pediu que fosse encaminhado ao executivo Projeto de 

Indicação para regularização das placas de propaganda do comércio. A Presidente interina solicitou 

que o secretário Satoshi fizesse uso da cadeira do Presidente enquanto ela usa a tribuna para fazer suas 

considerações. MARLI HEINLE GEHM: A Vereadora fez algumas referências ao seu candidato à 

reeleição para Governador, senhor Sartori, que fez algo que beneficiou diretamente o Município de 

Ivoti, na questão dos bombeiros militares mistos que estão aqui, graças a ele... Falou da redução das 

secretarias, cargos de confiança, instalação de câmeras de vídeo monitoramento, a redução do prazo na 

liberação da licença ambiental, crescimento dos servidores da área de segurança pública. Marli também 

falou que ela, Alexandre e Satoshi estiveram na abertura de mais um curso para bombeiros voluntários 

que aconteceu na sexta feira passada no Quartel do Corpo de Bombeiros de Ivoti. Após as 

considerações, a Vereadora voltou a presidir a Sessão. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA - DISTRIBUIÇÃO: Do Poder Executivo provieram 03 Projetos de Lei: 
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Projeto de Lei nº 41/2018 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício financeiro de 

2019. 

Projeto de Lei nº 42/2018 – Autoriza a transferência de imóvel do Município para fins de 

cumprimento de acordo judicial. 

Projeto de Lei nº 43/2018 – Revoga o item 1.1 e inclui o item 5 no artigo 5º e altera os itens 1.3, 2 e 3 

no artigo 8º, ambos da Lei Municipal nº 2200/2005, que reorganiza a estrutura administrativa do 

Município de Ivoti. 

3ª PAUTA - DISCUSSÃO: 

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

Jânio disse que a comissão está aguardando resposta ao Pedido de Informações. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador SATOSHI SCALDO SUZUKI enalteceu o trabalho de 

bombeiro voluntário do senhor Arlei, que se inscreveu no curso de bombeiro voluntário, onde o 

Vereador esteve na abertura. Satoshi disse que ficou bem feliz em ver pessoas que se dedicam para 

ajudar os outros, num mundo cheio de aflições e poucos recursos, ver pessoas com boa vontade, que dá 

certa esperança de um mundo melhor. Satoshi também mencionou o senhor Renato que também é 

bombeiro voluntário. Satoshi falou da véspera das eleições, e muitas pessoas têm dúvidas sobre seus 

candidatos e sugeriu que as pessoas apostem em seus candidatos preferidos, mesmo se não tiver 

condições para ganhar, mas que apostem em suas convicções para dar força a essas pessoas. Satoshi 

pediu que não anulassem os votos, mas que façam uso da cidadania. O Vereador JÂNIO SIMIÃO 

DROVAL falou sobre a indicação do projeto do Vereador Márcio e disse que na Lei Orgânica no art. 

52 consta sobre a realização de audiência pública quando se tratar de matéria do código tributário 

municipal, código de obras e edificações, código de postura, código de zoneamento, código de 

parcelamento de solo, Plano Diretor e outras leis que possuem repercussão social. Márcio disse que 

espera que seu projeto de indicação seja aceito e incluído na pauta do conselho. A Vereadora Marli 

disse que participou da reunião do conselho na última quinta feira, onde os membros solicitaram que 

fosse encaminhado sempre que os Vereadores tiverem alguma sugestão, para a secretária do 

desenvolvimento, que faz parte do conselho para seja incluído em pauta nas reuniões. Marli disse que 

está feliz, pois está em pauta sobre as placas e sugeriu que o pedido de indicação do Vereador Márcio 

fosse encaminhado também para o Conselho do Plano Diretor para ser avaliado. JÂNIO falou da 

diferença no preço do litro da gasolina, sendo que em Santa Catarina o preço está quase um real mais 

barato que aqui no RS, e isso se não estão pegando esse combustível da refinaria de Canoas... Jânio 

disse que apenas queria fazer um comparativo de um estado para outro na questão dos impostos. Jânio 

também desejou uma boa eleição a todos e que todos escolham os seus candidatos. O Vereador 

MÁRCIO GUTH solicitou o envio de ofício para a Semec relatando referente um post publicado no 

facebook “Há mais de duas semanas as crianças da APAE estão sem transporte (Microônibus no pátio 

da prefeitura esperando por conserto, ou peça que seja). Enquanto isso os alunos cadeirantes ficam em 

casa a espera. Somente os alunos cadeirantes ficam em casa, enquanto os outros são transportados”. 

Márcio solicita saber da semec se o transporte para os cadeirantes não pode ser feito com uma Kombi. 

O Vereador CLEITON BIRK pediu que o Jornal O Diário divulgasse para a população, quem não fez 

biometria não poderá votar. E desejou a todos uma boa eleição. O Vereador EDEMAR SCHUMANN 

pediu para enviar um ofício para a secretaria de obras para agradecer o secretário Roberto por ter  
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atendido a seu pedido retirando o lixo e os entulhos depositados ao lado da Padaria Com Fé e pediu a 

compreensão dos moradores não coloquem lixo lá, pois ali não é local. E desejou a todos uma boa votação e 

cada um escolha um candidato que fez algo por Ivoti. A Vereadora RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA 

LIMA também pediu que todos votem consciente e façam valer o seu voto e que a democracia seja feita.  A 

Presidente interina leu uma mensagem que veio da Liga Feminina de Combate ao Câncer em lembrança ao 

outubro rosa. Demais comentários, explicações e apartes estão em CD anexo a esta ata. A Presidente agradeceu 

ao público presente e  encerrou a Sessão, convocando a todos para a próxima Sessão Ordinária no dia 08  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 


