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Aos oito dias 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 Presidente ALEXANDRE DOS SANTOS, 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, MARLI HEINLE GEHM, RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA e SATOSHI 

SCALDO SUZUKI. O Presidente saudou a todos e declarou aberta a sessão, colocando para apreciação 

a ata de nº 1745 do dia 01 de outubro, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA – O Secretário Satoshi passou a ler a correspondência: E-mail do Gabinete 

do Instituto Geral de Perícias, encaminhando em anexo Ofício nº 21267/2018-DG/IGP em resposta ao 

ofício nº 399/2018 que trata da demora na realização de perícias em veículos recuperados de furto ou 

roubo, solicita: maiores informações do caso específico, tais como: a) o número do ofício com data b) 

o órgão requisitante da perícia c) o número da ocorrência policial e d) placa do veículo. Ofício  SMS nº 

36/2018 em resposta ao ofício nº 403/2018, informa que a resposta foi esclarecida em reunião 

presencial. Of. DMC 20/2018 que comunica que acontecerá no dia 22 de outubro a atividade de 

Administração Mirim das turmas dos 4º anos e sugere que a Câmara de Vereadores organize um café 

colonial para receber os alunos e cheguem 45 minutos de antecedência para conhecer o aluno que o 

acompanhará. Of. Gab. nº 337/2018 que solicita a cedência das dependências da Câmara de Vereadores 

para a realização de Audiência Pública no dia 17 de outubro às 18h30min. Of. Gab. nº 338/2018 em 

resposta ao ofício nº 388/2018 da Vereadora Marli Heinle Gehm referente ao Fórum de Segurança 

Municipal, informa que a Lei Municipal que instituiu o Fórum é de nº 2679/2012 e segue em anexo, 

sendo que a última reunião do Fórum foi realizado no ano de 2013. Of. Gab. nº 339/2018 que 

encaminha para apreciação os Projetos de Lei nº 44 e 45/2018. Of. Gab. nº 340/2018 em resposta ao 

ofício nº 433/2018 da comissão de justiça referente Projeto de Lei nº 40/2018 – Concede incentivo fiscal à 

empresa EKT Industrial Ltda, informa o que segue: 1) O imóvel pertence ao Sr. Astor Gehm 2) O prédio está 

adequado para o uso industrial 3) O executivo verificou que o valor do aluguel (R$11.880,00) é compatível 

com o valor do mercado 4) A empresa emprega em NH 27 funcionários 5) O retorno do ICMS ao Município da 

Matriz de Novo Hamburgo está em anexo na Declaração de Rendimentos 6) O licenciamento da empresa é de 

competência do Município 7) A empresa possui Licença de Instalação e já encaminhou a Licença de Operação. 

Of. Gab. nº 341/2018 em resposta ao ofício nº 442/2018 do Vereador Jânio, encaminha cópia do Decreto nº 

92/2005. 

TRIBUNA LIVRE – ROBERTO SCHNEIDER saudou a todos e disse que a Secretaria de Obras a 

partir dessa semana não irá mais responder ofícios por escrito e sim virá até a Casa Legislativa a cada 

final de mês, a fim de que fique registrado em ata e na gravação da sessão. ROBERTO disse que veio à 

Casa para responder alguns ofícios com data do dia 27 de setembro, 04 de outubro, um deles foi um 

pedido do Vereador Edemar Schuman para fazer a limpeza de entulhos aglomerados na Avenida 

Capivara perto da Padaria Com Fé, deposito para dentro de uma área particular e logo num primeiro 

momento a secretaria não quis recolher, pois se tornou um lixo a céu aberto, mas pela estética e uma 

questão higiênica por causa da Padaria, fizeram o recolhimento, e agora tem uma placa no local, e se 

caso isso se repetir, o proprietário será notificado. ROBERTO disse que a placa não tem validade 

nenhuma e será instalada uma nova placa com a adequação da legislação municipal. A respeito da Rua  
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Pedro Diehl disse que a secretaria a rebaixou em 1 metro e quarenta centímetros em toda extensão até 

embaixo, e já foram denunciados que estavam fazendo aterro, o que não é verdade, e sim tirando os 

cocurutos que estavam impossibilitando a manobra e subida dos ônibus e carros pequenos. ROBERTO 

disse que ali daquele local sempre tem pedido de patrolamento, tanto se chove como se não chove, pois 

nos dias que está muito seco, os carros não sobem, pois tem muitas pedras soltas, e quando chove e 

tem brita, os carros também não sobem... ROBERTO disse que pode ser o caso da pessoa subir na 

segunda marcha e quando chega na subida não consegue engatar a marcha e daí acavala... ROBERTO 

disse que a secretaria está sempre circulando por lá e verificando a situação. Referente ao pedido feito 

pelo Vereador Cleiton sobre os buracos na João Schneider, ROBERTO disse que foi até lá com o 

Diretor de Obras, e verificou dois pontos com buracos, um em frente à casa da servidora Miriam, que 

foi aberto pela Autarquia por causa de vazamento e não foi bem fechado, pois já é a terceira vez que 

fazem o conserto... E disse que mais acima também tem um buraco em frente à uma casa que ainda não 

está pronta que também foi aberto pela Autarquia, e a Secretaria de Obras não vai fechá-los pois são de 

competência da Autarquia que contratou uma empresa terceirizada para fazer o serviço. Referente a 

pintura das faixas de segurança, Roberto disse que várias já foram pintadas, e que a chuva não permitiu 

continuar o trabalho, e falou que foram atrás de uma tinta impermeável que poderia ser aplicada 

durante a noite, mas não existe, e disse que quando chove, três dias após não tem como pintar porque a 

tinta não adere. Outra coisa que o Roberto comentou é sobre a máquina bobcat, e disse que na época 

em que a máquina foi empenhada para comprar, disse que foi contra, porque se tivesse sido comprado 

uma bobcat com uma escavadeira teria bastante utilidade na colocação dos canos pluviais e cloacais 

comparado a essa que foi comprada. ROBERTO disse que a máquina foi comprada com o rolo 

contendo felpas de material plástico e não com felpas de aço... Falou que a máquina tem também um 

cilindro com espetos que foi utilizado na Avenida Capivara por cinco vezes, que já gastou um rolo da 

escova da frente, sendo que uma escova nova custa aos cofres do Município R$ 3.800 (Beto disse que 

foi comentado sobre o porque de comprar uma máquina dessas se tinha uma na secretaria com cabo de 

aço que fazia o varredão, porém a administração que antecedeu o atual Prefeito quis comprar a 

mesma). ROBERTO disse que se fosse feita uma adaptação para colocar na máquina uma escova de 

aço, sairia o valor de R$ 48.000,00. A máquina bobcat será utilizada em algumas situações e já que 

chegou o triturador, que chegou, mas antes de ser utilizado precisa aguardar a visita técnica, o qual tem 

uma esteira de dois metros, um compartimento largo, a bobcat irá abastecer esse triturador para agilizar 

o serviço naqueles meses que tem mais galhos como, junho, julho, agosto... ROBERTO justificou-se 

dizendo que quando foram limpar a Avenida Capivara do Curtume A. Buhler até lá embaixo na 

Fabrica de Rações Fort Brain, para a máquina ir e voltar, deu uma hora e quinze minutos... Então é 

muito lenta para atravessar a cidade... ROBERTO disse que fizeram testes na Rua Uruguai, a limpeza 

rente ao meio fio, que com meio dia de trabalho já tinha gasto os dentes da escova... o secretário disse 

que outro dia veio o Prefeito de Capela de Santana com o secretário de obras para ver a máquina e 

fizeram uns testes, quando começaram a ouvir um chiado no motor, e o responsável técnico da 

empresa ligou para Roberto, disponibilizando um técnico para verificar qual o problema, pois a 

máquina ainda está em garantia. Referente ao ofício nº 430 do Vereador Jânio, questionando sobre os 

banheiros da Praça São José que sempre estão chaveados... Roberto lembrou de 1994, quando seu pai 

foi secretário de obras, houve um consenso entre comunidade e Prefeitura de que os moradores 

ficariam com a chave e iriam cuidar do local, mas aos poucos isso foi deixando de acontecer...  
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ROBERTO disse que será instalado no local um brinquedo novo e já foi até o local para verificar os 

banheiros para condições de uso... E pediu paciência ao Vereador para realizar o serviço. Roberto falou 

sobre a ausência do passeio público ao lado esquerdo do Curtume A Buhler para quem vem da Socaltur 

que em dias de chuva a brita fica acumulada no meio da via... Roberto disse que a via é de 

responsabilidade estadual, tudo que é feito no local precisa de autorização do DAER, mas concorda 

que no local deveria ter passeio público. Roberto disse que a secretaria tem interesse em atender aos 

pedidos dos Vereadores, e falou que atualmente está com sete servidores afastados por doença, desses 

sete alguns estão em casa e outros foram remanejados para outro local em virtude de problemas de 

saúde. Roberto finalizou e disse que se o Presidente autorizar, não irá mais responder por escrito pois o 

trâmite é demorado e por isso viria à Casa para responder os pedidos. O Vereador Satoshi aproveitou a 

presença do secretário de obras e fez um pedido de melhorias na área de lazer onde tem bastante capim 

e tem pedras pontiagudas saltando para fora e pediu que fosse passado no canto um rastel ou um 

enxadão para retirar as pedras e colocar uma carga de areia para que o espaço pudesse ser bem 

usufruído pelas pessoas. Roberto falou que tem um projeto no valor de 250 mil reais proveniente de 

emenda parlamentar que contemplará piso para os campinhos de areia ( não serão mais de areia). 

Roberto disse que tem equipes de quatro pessoas e uma empresa terceirizada, a Malmann responsável 

pela limpeza da Avenida Bom Jardim, Castro Alves e Presidente Lucena até Nova Vila, e uma empresa 

de Porto Alegre que firmaram contrato até março de 2019 para atender a Rua Henrique Dias, 

Riachuelo, Avenida Capivara e Colônia Japonesa. A Vereadora Rafaella também disse que recebeu 

reclamação de moradores que foram até a praça do skate para jogar vôlei e o campinho estava sem 

condições de uso e pediu que enquanto o projeto não for concretizado que a secretaria coloque areia no 

campinho. Roberto respondeu dizendo que se colocarem areião, o mesmo vem com pedras e que para 

colocar areia de praia precisa tomada de preço ou então três orçamentos, e disse que o projeto para 

colocação de piso já está com o setor de arquitetura do Município e está quase pronto ... Roberto disse 

que foi feita uma readaptação na Secretaria de Obras, tinha lá um rapaz que atendia telefone e fazia 

todo o serviço administrativo da secretaria e por uma questão financeira ele queria horas extras, mas 

não tinha como, e por isso ele voltou a desempenhar suas atividades em campo. O engenheiro Jony foi 

remanejado para o Departamento de Planejamento Urbano, onde tem uma demanda muito grande. 

Leonir agradeceu ao secretário por sempre ter o atendido bem. A Vereadora Marli lembrou que a Praça 

do Bairro São José na sua administração foi reformada, pois estava com os banheiros totalmente 

detonados, e foi restaurada, os banheiros reformados, a tela consertada e tinha uma pessoa responsável 

por abrir e fechar o local. Roberto disse que precisa ser estudada uma maneira da secretaria de obras 

disponibilizar alguém para abertura, pois se fica com algum morador, quando esse sai para visitar 

alguém, não tem chave. 

PROPOSIÇÕES: O Presidente ALEXANDRE DOS SANTOS solicita o envio de ofício ao Poder Executivo 

para que a secretaria de obras faça a poda da árvore que fica na entrada do estacionamento da Câmara, pois os 

galhos estão danificando as bandeiras. A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita o envio de ofício ao 

regente do Coral Municipal, senhor Natálio dos Santos, pelas lindas apresentações dos corais na noite do dia 06 

de outubro no Instituto de Educação Ivoti, parabenizar também os integrantes do coral municipal do município. 

A Vereadora MARLI também solicita que a secretaria de obras faça a limpeza da escadaria no Belvedere. O 

Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita o envio de ofício ao Poder Executivo parabenizando pelo início 

das obras do passeio público na Avenida Capivara, conforme anunciado no Jornal O Diário que divulgou que 

foi assinada a ordem de serviço, a qual foi uma reinvindicação do Vereador Jânio feita na para administração  
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anterior. Os Vereadores JÂNIO e ALEXANDRE solicitam a instalação de canos na área que é do Município 

na localidade de Picada Feijão, ao lado do Bar e Lancheria da Ju, a fim de que o mesmo possa ser utilizado 

como praça e que no local seja viabilizado um espaço para fazer um campinho de futebol sete. O Vereador 

MÁRCIO GUTH solicita envio de ofício ao Departamento do Meio Ambiente solicitando cópia de todos os 

laudos ambientais do período de janeiro de 2017 até a presente data, a fim de verificar as APPs exigidas para os 

Munícipes que queiram construir. A Comissão de Justiça solicita o envio de ofício ao executivo para que 

informe sobre a previsão para funcionamento das empresas que adquiriram lotes no local, e quantos lotes ainda 

estão a venda e qual a previsão para a liberação da infraestrutura por parte do executivo. Qual o valor do lote e 

a metragem de cada um? Os Vereadores solicitam seja feita uma Moção de Pesar para Senhor Luis Carlos Heck 

e família pelo falecimento de sua mãe na última semana. A Vereadora RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA 

LIMA solicita uma carga de areia para o campinho de futebol/volei localizado junto a Praça do Skate, pois os 

moradores relatam que da maneira que se encontra, torna-se difícil utilizá-lo. Foi lida também a Moção de 

Pesar para os familiares do Sr. Edio Klein. 

GRANDE EXPEDIENTE: O vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL demonstrou sua alegria em 

receber a notícia do passeio público na Avenida Capivara, que foi uma Lei de 1995 e finalmente a atual 

administração vai cumpri-la, vinte e três anos depois. Jânio disse que ele, juntamente com o vereador 

Alexandre e o Cleiton estiveram no sábado na localidade de Picada Feijão e os moradores estão 

reivindicando um local para jogar futebol e na localidade ao lado do Bar da Ju tem uma área que é da 

Prefeitura, para que ali possa ser disponibilizado para a população. EDEMAR SCHUMANN falou 

que perto da Tenda da Carmem em Nova Vila tem uma casa que faz a travessia da rede de luz para a 

Rua do Grotão e os moradores estão se queixando da constante falta de luz por causa dos galhos que 

encostam na rede. EDEMAR também fez um comentário sobre o Bar do Beto, que fica na esquina da 

pracinha, que foi notificado para até o final do ano retirar o puxado que tem na frente que não se 

enquadra nas normas, e ele falou ao Vereador que no final do ano irá encerrar as atividades, pois não 

tem como ficar no local sem essa parte, sendo que o bar existe há vinte e nove anos, mas não tem 

condições de fazer o que a Prefeitura exige. EDEMAR também parabenizou a secretaria de obras pelos 

trabalhos realizados apesar da falta de recursos. CLEITON pediu um aparte e disse que o Bar do Beto 

foi trocado o CNPJ e aí foi feita a vistoria, e o fiscal pediu que o piso fosse levantado por causa do 

asfalto, porém o asfalto foi feito depois que o comércio já estava ali. MARLI HEINLE GEHM disse 

que não poderia deixar de mencionar o momento cultural vivenciado no sábado a noite no Instituto de 

Educação Ivoti, onde o Prefeito Martin também se fez presente, que um Festival de Coros com 

participação de vários corais, contando com a presença do Coral Municipal de Ivoti, que também foi o 

anfitrião do evento, Coral Santuário das Mães, Coral Santa Casa de Porto Alegre e o coral masculino 

do senhor Ilmo Saueressig de Novo Hamburgo. Marli pediu que fosse encaminhado ofício de 

agradecimento aos participantes e principalmente aos coordenadores desse belíssimo evento. Marli 

falou da Rua Harmonia que liga o bairro com Bom Pastor, mais especificamente a descida da José 

Fuhr, pediu que fosse dada uma atenção especial, pois os moradores precisam fazer um grande retorno 

para chegar no seu bairro. Marli pediu que o executivo se esforce para resolver a situação, pois os 

moradores estão muito tristes, pois faz mais de ano que aquela rua está interditada. MÁRCIO GUTH 

agradeceu ao Prefeito por ter encaminhado o PL nº 45/2018 referente ao registro do ponto pelos cargos 

comissionados, que foi um pedido feito por várias vezes pelo Vereador. MÁRCIO pediu o envio de 

ofício para a escola de educação infantil Jardim dos Sonhos pela linda peça de teatro apresentada na 

última sexta feira sobre a Semana de Alimentação Saudável, e acha que a peça deveria ser apresentada  
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em todas as escolas de educação infantil do Município. O vereador parabenizou as professoras, diretora 

e todo o pessoal que esteve empenhado em trazer a peça ao Município, intitulada de “Abra a boca e 

feche os olhos”. Márcio expressou sua indignação dizendo que as coisas no Município para alguns 

funciona e para outros não e parece que os que mais tem podem mais e os que tem menos não podem 

nada.  E se referiu a uma área localizada na Rua Albino Cristiano Muller, que foi desmembrada em três 

terrenos, porém ali passa uma rua que não tem pavimentação ( a pavimentação asfáltica foi feita até o 

lote onde estão esses terrenos) E também foi aprovado um loteamento que fica após essa casa, onde 

tem uma picada aberta e na época não foi exigida a pavimentação, e atualmente o morador não tem 

condições de fazer a pavimentação, e não pode vender os terrenos sem primeiro ter feito toda a 

pavimentação. Márcio disse que foi até o DPU para falar sobre a questão, mas não tem conversa... O 

Vereador disse que é lamentável, pois na época deveria ter sido exigido a pavimentação... Márcio até 

fez um apelo a população que não teve seu imóvel aprovado por um erro da Prefeitura, que possam se 

unir e entrar com uma ação judicial contra o Município para resolver a situação. O vereador sugeriu um 

Projeto de Lei para a regularização. Márcio também falou da pavimentação comunitária, parabenizou o 

Prefeito pela iniciativa, saiu o Edital, e as pessoas já podem retirar os termos para assinatura, para 

depois iniciar a pavimentação. SATOSHI SCALDO SUZUKI parabenizou os novos senadores, 

Deputados Estaduais e Federais eleitos no dia de ontem. Satoshi agradeceu os 699 votos para o 

candidato que fez campanha, Professor Issur, que será um ótimo representante na Assembleia 

Legislativa. Satoshi também ressaltou que Ivoti terá o apoio dos Covatti Filho e da Deputada Silvana 

graças a brilhante atuação do vereador Alexandre dos Santos. Falou da proximidade com o senador 

Heinz que o visitou algumas vezes e demonstrou muita simpatia, pois são colegas de profissão, 

engenheiros agrônomos e trocam várias ideias. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA - DISTRIBUIÇÃO: Do Poder Executivo provieram 02 Projetos de Lei: 

Projeto de Lei nº 44/2018 – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2374/2008 que institui Regime 

Próprio de Previdência Social dos Servidores efetivos do Município de Ivoti. Projeto de Lei nº 

45/2018 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2372/2008 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

servidores públicos do Município de Ivoti. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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. O Vereador Márcio disse que se trata de um imóvel interditado na 

Rua Pelotas e faz anos que a Prefeitura arca com o aluguel dos moradores, um problema que já vem de 

anos. 

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. O vereador Jânio disse que recebeu a cópia do Decreto nº 92, que a comissão de 

justiça solicitou ao executivo, que estará sendo avaliado. 

PAUTA - VOTAÇÃO: 

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

Jânio disse que a comissão havia protocolado pedidos de informação, os quais foram respondidos pelo  
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executivo. As comissões apresentaram parecer favorável à aprovação do PL. O Projeto de Lei foi 

aprovado por unanimidade. 

.EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Vereadora MARLI HEINLE GEHM agradeceu ao Sr. Prefeito por 

ter decretado luto de três dias pelo falecimento do ex-Vereador e ex - Vice Prefeito, Sr. Edio Klein. 

Marli fez um, convite a todos em nome da Liga Feminina de Combate ao Câncer para o festival de 

tortas que acontecerá no dia 10 de outubro, quarta feira no Sport Clube Ivoti. O vereador JÂNIO 

SIMIÃO DROVAL falou sobre a Rua Jose Fuhr que está interditada, a qual foi mencionada pela 

Vereadora Marli, sendo que veio uma resposta do executivo que ali é uma área particular e precisa da 

liberação da empresa para ser consertada. JÂNIO também disse que fica triste com as empresas que 

saem do Município e vão para outro por falta de incentivo, ou por burocracia. O Vereador CLEITON 

BIRK solicitou o envio de ofício para Autarquia Água agradecendo o Diretor Adriano Graeff por ter 

atendido o pedido do Vereador para o conserto de um vazamento de água. Outro ofício ao Sr. Prefeito, 

parabenizando-o pela instalação de mais um jogo de brinquedos na Praça do Bairro São José e que no 

futuro possa instalar os brinquedos no Bairro 25 de Julho. O vereador pediu para se incluir no pedido 

do Vereador Jânio e do Alexandre referente um campinho de futebol na localidade de Picada Feijão, 

que foi um pedido que fez quando o Leandro era secretário de obras, mas não foi atendido. Sobre o 

comentário da empresa que sairá do Município, irá averiguar a veracidade do fato, e citou o exemplo 

da empresa Viva Bordados que também saiu, e a empresa JCI calçados foi para Sapiranga... Falou 

também do Bar do Beto que por ter trocado o CNPJ não consegue se adequar as leis e vai fechar. Falou 

de vários outros casos referente áreas de recuo, etc... O Vereador MÁRCIO GUTH agradeceu ao 

secretário Roberto por ter atendido seus pedidos, porém referente às respostas, vai querer que sejam 

respondidas por escrito e isso consta no Regimento. O Vereador Satoshi fez a leitura de um ofício que 

veio do Ministério Público referente à rejeição do PL 67/2017, o qual foi rejeitado pelos Vereadores e 

solicita que cada Vereador individualmente coloque os motivos porque rejeitou o PL. Satoshi falou que 

trata-se de um PL sobre a cobrança de multas, encaminhado para a Câmara enquanto era Prefeito 

interino a pedido do Promotor. Demais comentários, explicações e apartes estão em CD anexo a esta ata. O 

Presidente lembrou a todos que na próxima segunda feira acontecerá a sessão solene de entrega do título de 

cidadão honorário após a sessão normal e pediu que todos venham vestidos a caráter. O presidente declarou 

encerrada a sessão e convocou a todos para a sessão do dia 15 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 


