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Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 os presentes, e de imediato colocou para 

apreciação nº 1751 do dia 19 de novembro, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade. 

TRIBUNA LIVRE – O Senhor Marcos Schossler foi convidado pelos Vereadores Jânio e Márcio para 

esclarecer dúvidas referente Projeto de Lei nº 50/2018. Marcos saudou a todos os presentes e com 

referencia ao Projeto de Lei nº 50/2018 que Altera, inclui e revoga dispositivos na Lei Municipal nº 

2372/2008, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti, leu o 

Parecer Jurídico que foi solicitado pelo SIMI, o qual aponta vício de inconstitucionalidade que 

impossibilita o seu trâmite. Marcos disse que precisa ser considerado ainda que no Projeto de Lei tem 

uma previsão referente ao servidor, detentor de dois cargos  poderá vir a ser demitido, caso venha a se 

afastar por auxílio doença e ser flagrado trabalhando. Marcos disse que cabe ressaltar que o servidor 

tem algumas funções que são previstas constitucionalmente onde pode ter dois vínculos trabalhistas, 

que é o caso de professor que pode ter vinte horas num lugar e vinte em outro lugar, médico, 

enfermeiros... Marcos disse também que tem serventes merendeiras com vinte horas no Município, 

concursadas, onde que pode muito bem exercer uma segunda carga horária com outra 

atividade...Marcos falou também que o projeto trata de prazo referente a comissão de sindicância. A 

Vereadora Marli disse que a advogada da Câmara já havia dito que esse Projeto contradiz a Lei 

Federal, assim como o Marcos apresentou o parecer que aponta também a irregularidade do mesmo. 

Jânio disse que a comissão de justiça estará avaliando os pareceres e irá na próxima semana apresentar 

seu parecer. O Vereador Satoshi disse que o esclarecimento do Marcos foi muito importante e sugeriu 

que o Projeto de Lei retorne ao Executivo para que seja retificado. A Vereadora Rafaella sugeriu que 

fosse encaminhado junto o Parecer do SIMI e o parecer da comissão. 

CORRESPONDÊNCIA – Of. nº 266/2018 do Conselho Tutelar agradecendo o ofício recebido da 

Vereadora Rafaella parabenizando-o pelo seu dia. Convite do Desporto para a Brincana da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental nos dias 29 e 30 de novembro com inicio as 8h e a tarde as 13h30min na 

sede campestre. Convite do Desporto para a Final do Schoffkopp da Picada Feijão no dia 29 de 

novembro com inicio as 20h30min no Ginásio da comunidade católica de Picada Feijão. Convite do 

Governador do Estado para o lançamento da Junta Digital do RS e assinatura do termo  de cooperação 

técnica entre Banrisul e JUCIS RS no dia 28 de novembro, as 11 horas no salão Alberto Pasqualini do 

Palácio Piratinio em Porto Alegre. Convite para Audeiencia publica segurança BR 116 no dia 03 de 

dezembro as 18h na Câmara de Vereadores de Dois Irmãos. Of. Gab. nº 413/2018 em resposta ao 

ofício nº 383/2018 da Vereadora Marli referente a cobertura dos abrigos das paradas de ônibus e 

questões do Plano Diretor, encaminha resposta em anexo.Of. Gab. nº 415/2018 em resposta ao ofício 

nº 512/2018 do Vereador Marcio, solicita um prazo de 90 dias para encaminhar a documentação 

solicitada no ofício nº461/2018. Of. Gab. nº 416/2018 em resposta ao ofício nº 509/2018 encaminha  
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em anexo os documentos solicitados. Of. Gab. nº 418/2018 em resposta ao ofício nº 516/2018 que 

solicita informações referente ao Projeto de Lei nº 55/2018, encaminha as respostas conforme 

solicitado. Of. Gab. nº 417/2018 que encaminha os Projetos de Lei nº 57/2018, 58/2018, 59/2018 e 

60/2018. 

PROPOSIÇÕES: Sem proposições. 

GRANDE EXPEDIENTE: CLEITON BIRK falou do Projeto referente proibição de talas para 

conter os postes da RGE, agradeceu o apoio dos Vereadores e disse que hoje no Bairro Farroupilha foi 

feita a troca de vários postes e isso para o futuro do Município é muito bom, pois a cada vendaval que 

dava faltava luz. CLEITON solicitou o envio de ofício para o Departamento do Trânsito para que 

instale uma Placa identificando a Rua Lobo da Costa. Também solicitou que fossem feitas melhorias 

nas ruas do interior e também ver o que pode ser feito para controlar a infestação de baratas e outros 

insetos que saem dos bueiros. MÁRCIO GUTH pediu que fosse encaminhada uma Moção de Apoio 

aos Servidores Públicos Municipais para que recebam a reposição salarial referente 2018, e perguntou 

se todos os Vereadores concordam em assinar a Moção. Márcio falou sobre a resposta que veio do 

executivo referente seu pedido para que lhe fosse encaminhado cópia de todas as licenças ambientais, 

onde que o executivo solicita um prazo de noventa dias. Márcio disse que acha um absurdo, pois faz 

mais de trinta dias que fez o pedido, e solicitou que fosse encaminhado outro ofício ao Prefeito 

solicitando que lhe encaminhe no prazo de trinta dias a documentação solicitada. Márcio também falou 

sobre a saúde do Município e disse que pessoas o procuraram para relatar sobre exames, sendo que as 

pessoas se queixam que não é lançado no sistema a data do exame e a requisição é arquivada, quando a 

pessoas chega para fazer o exame não tem o papel. Márcio pediu que a secretária da saúde explicasse o 

que está acontecendo. Márcio também solicitou que fosse verificada a situação do banheiro junto a 

Praça localizada na Rua Peru, 875 os quais estão sendo usados por baderneiros aos finais de semana e 

sugeriu que fosse cercado o local e pedir que a escola Aroni Mossmann fique responsável pelo local. 

Márcio falou sobre a manutenção da Avenida Bom Jardim que já foi consertada diversas vezes e já está 

danificada denovo nas proximidades da sinaleira onde tem bastante ondulação. RAFAELLA 

FAGUNDES PEREIRA LIMA  agradeceu ao Marcos pela explanação referente ao Projeto de Lei nº 

50/2018, pois a mesma se preocupava muito e achava que era inconstitucional... A Vereadora 

parabenizou a Associação de Moradores do Bairro Cidade Nova pela linda festa para os associados, da 

qual a mesma pode participar e estava muito bem organizada. A Vereadora agradeceu o ofício recebido 

do Conselho Tutelar. Falou também que a Moção é para sensibilizar o executivo. JÂNIO SIMIÃO 

DROVAL pediu que a secretaria de obras faça a manutenção do espaço onde fica a pista de bicicross, 

pois o local está tomado de mato. Jânio falou sobre os números apresentados pela Autarquia Água de 

Ivoti, onde que na audiência publica foi apresentado um orçamento de sete milhões ao ano e custo da 

energia elétrica de 230 mil ao mês e sugeriu que a Autarquia utilizasse energia solar, começando aos 

poucos, pois vai gerar economia ao Município. O vereador Cleiton disse que em conversa com o 

prefeito sobre o assunto foi informado que o Município está fazendo levantamento de custos com 

relação a energia solar. Referente a reposição salarial, Jânio deu seu apoio. EDEMAR SCHUMANN 

falou sobre as paradas de ônibus nos bairros, pois em alguns locais tem a parada, mas não tem o 

abrigo, e disse que segundo lhe informou o secretário de obras, a partir de fevereiro terá novidades 

quanto a isso, pois disse que o que está trancando são as licitações...O Vereador Márcio pediu um 

aparte solicitando ao executivo uma sinalização adequada indicando a parada de ônibus, para quem  
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entra na Rua Albino Cristiano Muller com a Avenida Capivara, pois ali os motoristas de ônibus tem 

muita dificuldade para parar. MARLI HEINLE GEHM falou sobre um levantamento feito referente 

plano de saúde de outros municípios, sendo que os municípios que não tem plano de saúde são 

Lindolfo Collor, São José do Hortêncio, Presidente Lucena e Portão, e os que tem plano de saúde são 

Picada Café – unimed nordeste 100% funcionários, Morro Reuter – Doctor Clin, 50% servidor e 50% 

Prefeitura, Dois Irmãos tem Ipê, onde a Prefeitura paga 5,2 e o servidor 8% e Nova Petrópolis – 

Unimed com desconto para o servidor. A Vereadora disse que acredita na competência do presidente 

do sindicato dos servidores, e entende que precisa haver uma negociação com o Prefeito, pois o mesmo 

também é servidor público. Marli solicitou que fosse encaminhado ofício de agradecimento às médicas 

cubanas que fizeram um belo trabalho no Município. Marli falou sobre seu apoio a Moção dos 

servidores. A Vereadora pediu que a secretaria de obras faça uma revisão geral da iluminação pública, 

pois a segurança é a base de tudo e sugeriu que uma equipe verifique quais lâmpadas estão queimadas 

no período noturno. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: Do Poder Executivo provieram quatro (04) Projetos de Lei: 

Projeto de Lei nº 57/2018 – Autoriza a celebração de Termo de Fomento com a Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Estancia Velha/Ivoti – CDL. 

Projeto de Lei nº 58/2018 – Autoriza o Executivo Municipal a conceder Bolsa-Auxílio aos alunos de 

Ivoti que frequentam o Curso Técnico em Agropecuária junto à Escola Bom Pastor de Nova Petrópolis. 

Projeto de Lei nº 59/2018 – Autoriza o Poder Executivo fazer venda das ações da Companhia 

Estadual de Energia Elétrica – CEEE e da Telefônica Brasil S/A. 

Projeto de Lei nº 60/2018 – Dispõe sobre a concessão do direito precário de uso do recuo de Jardim e 

dá outras providencias. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 55/2018 – Autoriza a concessão de uso de imóvel de propriedade do Município, 

conhecido como Casa Amarela.  

Projeto de Lei nº 56/2018 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, imóvel de propriedade do 

Município à Cooperativa de Produtores e Agroindústrias de Ivoti Ltda – PROAGRI. 

4ª PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 49/2018 – Regulamenta no Município de Ivoti a Taxa de Controle e Fiscalização 

Ambiental – TCFA prevista na Lei Federal nº 6.938/81 e Lei Estadual nº 13.761/2011, e dá outras 

providências. Em virtude de ter vindo a resposta ao Pedido de Informações hoje, a Vereadora Rafaella 

solicitou o adiamento da votação. 

Projeto de Lei nº 50/2018 – Altera, inclui e revoga dispositivos na Lei Municipal nº 2372/2008, que 

dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti.  Esse projeto será 

devolvido ao executivo, devido à inconstitucionalidade. 

Projeto de Lei nº 51/2018 – Aprova o Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2019. As 

comissões apresentaram seus pareceres. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 52/2018 – Cria o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural e cria o 

Fundo Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. As comissões apresentaram parecer favorável a 

aprovação do projeto. O projeto foi aprovado por unanimidade. 
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Projeto de Lei nº 53/2018 – Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2373/2008, que 

estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e institui o respectivo Quadro de Cargos. As comissões 

apresentaram parecer favorável ao projeto. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 54/2018 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1576/99, que cria o Conselho 

Municipal de Assistência Social – COMAS e o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. As 

comissões apresentaram parecer favorável ao projeto. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador MÁRCIO GUTH comentou sobre o assunto levantado na 

Casa pelo Vereador Jânio sobre plano de saúde, com seu total apoio e disse que foram criticados até 

pelo jornal que colocou que teriam interesses próprios... Márcio disse que isso é uma inverdade, e que 

estão na Casa Legislativa para legislar a favor da população, e por isso levaram o assunto adiante, 

sendo que o Presidente Marcos já foi atrás dos orçamentos, e foi feita uma reunião na última sexta 

feira, e agora foi dada sequencia e encaminhado para todas as escolas para que se manifestem. O 

presidente colocou a Moção em votação, todos aprovaram. Nada mais havendo a declarar, o Presidente 

encerrou a sessão e convocou a todos para a próxima Sessão no dia 03 de dezembro. 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 


