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Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 18h30min, 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 IVANIR GILMAR MEES, consistindo a 

mesma, Reunião Ordinária da 14ª Legislatura e do 2º Período Legislativo, de 2022. O Presidente 

declarou aberta a Sessão de nº 1910, e verificou-se a existência de quórum regular, constatando-

se a presença dos vereadores consoante a seguinte relação: CLEITON BIRK, EDIO INÁCIO 

VOGEL, FABIABI HEYLMANN, LEONIR SCHULER, MARLI HEINLE GEHM, MARLISE 

MARIA GRAFF, SATOSHI SCALDO SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS. O Presidente 

passou para a apreciação da Ata  de nº 1909 do dia 15 de AGOSTO de 2022, a qual foi aprovada 

por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA: Convite do Governador do Estado do RS para o ato de instalação do 

Gabinete do Governador do Estado na 45ª Expointer a realizar-se às 9h10min do dia 27 de 

agosto de 2022 no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Convite para a abertura  dos 

Portões da 45ª Expointer, a realizar-se às 9h do dia 27 de agosto no Parque de Exposições Assis 

Basil de Esteio. Convite da Imobiliária Beto Imóveis  para um café a moda Ivoti, no dia 27 de 

agosto a partir das 9h30min na Avenida Bom Jardim, 1780. Ofício Gab. nº 232/2022 

comunicando o compromisso do município em arcar com as despesas e meios para garantir o 

pleno funcionamento, operação e manutenção da obra de pavimentação de trecho da Avenida 

Perimetral. Ofício Gab. nº 233/2022 comunicando sobre o compromisso do município em arcar 

com as despesas e meios de garantir o pleno funcionamento, operação e manutenção da obra de 

pavimentação da Rua Três Passos no Bairro Bom Pastor. Ofício Gab. nº 231/2022 comunicando 

sobre o compromisso do município em arcar com as despesas e meios para garantir o pleno 

funcionamento, operação e manutenção da obra de pavimentação da Rua Pedro Diehl. Of. 

Gabinete nº 239/2022 que encaminha para apreciação os projetos de lei nº55 e 56/2022. Of. Gab. 

nº 241/2022 em resposta ao ofício 214/2022 informar que segue o relatório final da sindicância 

solicitada. 
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI solicita:1 – Ofício ao Executivo, lamentando que o 

mesmo não comunicou aos Vereadores da chegada da CENTELHA DO FOGO SIMBÓLICO à 

cidade de Ivoti, evento de suma importância aos brasileiros, de amor à Pátria, e não teve a 

participação dos representantes do povo do Município de Ivoti – Vereadores; 2 – Ofício ao 

Executivo solicitando a troca de lâmpada queimada na localidade de Nova Vila, nº 7103. 3 – 

Ofício parabenizando a equipe organizadora do 1º Campeonato Gaúcho de DRIFT, em especial 

o Presidente Tiago Alex Louis e estendendo os parabéns aos vencedores, 1º Lugar – Nicolas 

Fioreze e 2º Lugar – Patrick Weiss, ambos de Ivoti. 4 – Ofício cumprimentando a Sra. Ninon 

Rose Frota por ter sido reconduzida pela segunda vez na função de Delegada, representando a 

instituição OAB no Município de Ivoti e exercendo a função de interlocutora entre seus colegas 

advogados e as instituições, que ocorreu na sexta-feira dia 19/08 na Sociedade Ginástica com 

jantar de posse e Baile do Rubi Gestão 2022-2024. 5 – Em nome do Presidente CARLOS 

EDUARDO BRAUN e sua vice-presidente JULIANA CRISTINA MARTINS DA SILVA, esta 

Casa Legislativa parabeniza a todos os empossados e deseja muito sucesso. O Presidente  
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IVANIR solicitou: 1 – Ofício solicitando ao Executivo para que providencie o conserto do 

asfalto em frente a sinaleira próximo a socaltur, onde tem várias ondulações. 2 – Ofício ao Sr. 

Renato Arruda, solicitando cópia  da ata onde foi tratado o assunto referente a construções de 

decks. 

TRIBUNA LIVRE – A Diretora da APAE, Marliese e a Presidente da instituição. Irene 

Rubenich fizeram uso da tribuna para divulgar os trabalhos da APAE. Irene disse que atualmente 

é a presidente da APAE, dizendo que a APAE de Ivoti, foi constituída em 20 de outurbo de 

1979, completando nesse ano 43 anos de existência, que tem por missão, o atendimento as 

pessoas com deficiência. Falou da Lei nº 13.146 de 06/07/2015, Lei Brasileira da Pessoa com 

Deficiência, tem por objetivo assegurar e promover condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Disse que a APAE de Ivoti 

tem como meta principal apoiar esse sujeito, em especial, aquele com deficiência intelectual e 

múltipla, em seu processo de desenvolvimento nos diferentes ciclos etários... Entre outras coisas, 

Irene disse que contam com 24 profissionais, sendo dois voluntários e atendem atualmente 109 

beneficiários, desses, 92 são do Município de Ivoti. Em média 1292 atendimentos nas diferentes 

áreas no mês. São 08 voluntárias no brechó, que tem como objetivo contribuir para qualificar, 

dinamizar e aperfeiçoar as condições de trabalho do cotidiano da APAE... A instituição oferece 

atendimentos nas áreas de assistência social, musicalização, pedagogia, psicologia, terapia 

ocupacional. Faz atendimentos na área da educação com apoio pedagógico, espaço do aprender 

criativo, artes, culinária, educação física, hidroginástica, marcenaria, música, teatro, dança, entre 

outras ofertas de acordo com as demandas dos beneficiários. Na área da saúde, são a estimulação 

precoce, fisioterapia, fonoaudiologia, hidroterapia, psicologia e terapia ocupacional... Irene disse 

que a instituição conta também com projetos financiados pelo Funcriança, criança esperança, 

oriundos tanto de pessoa jurídica quanto pessoa física. A APAE é uma entidade beneficente, que 

não cobra pelos atendimentos... Tem a parceria com a Prefeitura de Ivoti, Presidente Lucena e 

São José do Hortêncio... Além dos convênios com as prefeituras, a entidade faz promoções como 

coxa e sobre coxa, chás, rifas... Irene disse que as manutenções da entidade são feitas por 

voluntários... Marliese falou as Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Física, intelectual e 

múltipla, instituída em 1963, e desde então está sendo feito um movimento em cima da 

conscientização... Marliese falou de famílias onde os cuidadores faleceram, e essas pessoas 

adultas, com 40 ou mais anos passam a ser cuidadas por algum irmão ou irmã e muitas vezes 

precisam mudar de cidade... Marliese disse que no último ano, receberam 04 adultos com mais 

de 40 anos que vieram morar em Ivoti, por estarem sob os cuidados de irmãos... Marliese disse 

que na Feira do Livro deste ano, terá um intérprete de libras na abertura... Marliese agradeceu a 

todos os Vereadores que ao longo desses 43 anos tem compreendido o trabalho da APAE... 

Também fez uso da palavra o representante do Conselho, Sr. Alvaro que é pai de deficiente e 

colocou sobre sua experiência como pai e descobriu que não pode ficar parado e deixar o tempo 

passar e esperar que os outros resolvam por ele... 

TRIBUNA LIVRE: A cidadã Irene Goedtel fez uso da tribuna para falar em nome da família do 

Oscar Nicolau Muller, seu pai e disse que queria deixar algumas considerações quanto a 

proposta do nome para a futura praça pública do Município, localizada na Rua São Leopoldo, 

Bairro Brasília na quadra 12, lote 33. Inicialmente expressou sua alegria e honra em nome da  
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família, quando receberam a notícia divulgada amplamente nos meios de comunicação, tanto da 

Prefeitura, como nos jornais e comunidade, de que o nome da Praça São Leopoldo seria Praça 

Oscar Nicolau Muller... A área em questão, como é de conhecimento de todos é fruto da 

desapropriação por parte do Município, contudo, antes disso, por muitos anos pertenceu a sua 

família. Oscar Nicolau Muller nasceu em Rolante no dia 18 de agosto de 1913, e aos cinco anos, 

veio com a família para Picada Feijão, era bisneto do Professor Mathias Schutz, imigrante 

alemão, muito importante para a comunidade, sendo o primeiro professor e que mais tarde, em 

1962 deu nome à Escola Estadual Professor Mathias Schutz. Oscar se casou Maria Cilia 

Enzweiler em 24 de maio de 1941e tiveram 11 filhos, 17 netos, 18 bisnetos e 01 trineto (muitos 

estão no recinto). Oscar, escolheu a localidade de Bom Jardim para fixar raízes e criar sua 

família, que se multiplicou... morou nos arredores da Rua São Leopoldo, local conhecido no 

passado como o beco dos muller, onde hoje ainda existem propriedades de membros da família 

muller, incluindo as duas casas que ele construiu junto ao nº 350 e nº 414 que coincidentemente 

fazem divisa a entrada da famosa praça. Oscar foi um cidadão atuante e comprometido com sua 

comunidade, sempre buscou trazer novas oportunidades que beneficiassem a população local, 

fundamental no crescimento de Ivoti, localidade essencialmente agrícola na época, foi fundador 

e sócio proprietário do Curtume Muller e Cia Ltda na década de 40, cujas estruturas ficaram na 

área da nova praça pública, inclusive foram deixadas algumas colunas como recordação... 

Também foi empreendedor, pois fundou mais uma fábrica mais tarde, artefatos de couros Ivoti, 

gerando muitos empregos para a população da cidade. Foi também por muitos anos, Presidente 

da comunidade católica e atuou junto aos moradores da Colônia Japonesa, sendo que quando os 

japoneses chegaram aqui, ele foi uma das primeiras pessoas que os procurou e se interessou em 

conversar com eles e ouvi-los... Era uma pessoa bastante culta e instruída para a época, era 

fluente em português e alemão e ajudava muito as pessoas. Irene disse que considerando a 

trajetória e o passado de Oscar Nicolau Muller e sua família no Município de Ivoti e sua direta e 

profunda relação com o local em questão, solicita ( em nome da família) que seja mantido o 

nome para a Praça Pública. Por fim, expressou o apreço e consideração à memória do Vereador 

Edio Klein e sua família e dizer que considera justa a homenagem a esse ilustre cidadão 

ivotiense, em outro momento e outros lugares (outras praças, locais) que podem receber seu 

nome. Irene disse que o seu pai não, ele tem essa oportunidade, é ali que ele viveu, é ali que ela 

e irmãos corriam, além de ser um lugar muito bonito... Irene agradeceu a atenção e a presença de 

todos os amigos e familiares no recinto, dizendo que tem certeza que a memória de Oscar 

Nicolau Muller será eternizada através da nova Praça Pública de Ivoti. Após a fala da Irene, o 

Presidente falou que já conversaram nos bastidores, onde foi colocada a situação dos Vereadores 

e disse que a Vereadora Marli entrou com o projeto, no seu direito como Vereadora, que até 

então não sabia do nome da Praça, assim como a assessora da Casa também passou para os 

presentes que é de competência do legislativo nomear praças e ruas, etc.., Ivanir disse que irão 

avaliar e analisar com calma essa situação... 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº55/2022 – Dispõe sobre o chacramento de sítios de recreio na zona rural do 

Município de Ivoti e dá outras providências. 



4 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.910 14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 22 DE AGOSTO DE 2022 

 

Projeto de Lei nº 56/2022 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar rochas, cargas de 

aterro e de resíduos de limpeza de valas e dá outras providências. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 51/2022- Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a 

área da educação. A Vereadora Marli solicitou ao Presidente que colocasse o Projeto em votação 

a pedido da secretária da educação, devido à urgência na aprovação. O Presidente pediu que a 

assessora jurídica verifique se o impacto financeiro está junto ao projeto, e se não tiver nada que 

impeça, colocará o projeto em votação. 

Projeto de Lei nº 52/2022 – Cria cargo na Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o Plano 

de Carreira dos Servidores e institui o respectivo Quadro de Cargos. 

Projeto de Lei nº 53/2022 – Revoga dispositivo da Lei Municipal nº 3261/2019, que autoriza a 

Autarquia Água de Ivoti a elaborar projetos e executar estação de tratamento de esgoto, poço e 

rede de abastecimento de água e esgoto na área do Loteamento Industrial 48 Alta, dá destinação 

específica para a Quadra B do referido loteamento e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 54/2022 – Fica denominada de “Praça Ecológica Vereador Edio Klein” a 

praça pública localizada na quadra 12, lote 33, no Bairro Brasília, na cidade de Ivoti/RS e 

denomina a rua de acesso e demais ruas internas. O Vereador Volnei disse que é um projeto que 

ainda vai gerar muita polêmica e espera que seja resolvido antes de chegar a votação, citou os 

familiares presentes, e disse que foi um erro de comunicação, e não cabe julgar quem errou e 

quem não errou, torcer para chegar num acordo, antes de ir à votação. Satoshi sugeriu que fosse 

feita uma enquete com os dois nomes... O Vereador Leonir disse que é contra a enquete e que 

precisa ser resolvido entre os Vereadores essa questão... Ivanir disse que é uma situação 

constrangedora para os Vereadores, e colocou que a Vereadora Marli está no seu direito e do 

outro lado está o Município que fez um acordo com a família... Marli disse que encaminhou o 

projeto e não tinha conhecimento do nome... Falou do constrangimento de ambas as famílias... 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 49/2022 – Aprova a matriz estratégica de desenvolvimento integral para o 

Município de Ivoti.  

 PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 48/2022 – Autoriza a realização de obras no Memorial da Colônia Japonesa e 

seu entorno e dá outras providências. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi 

aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº50/2022 – Dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores    do   

Poder Legislativo Municipal de Ivoti. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi 

aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 51/2022- Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a 

área da educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

unanimidade. O Vereador Cleiton pediu que toda a vez que algum secretário tiver urgência na 

aprovação de projetos que todos sejam comunicados com antecedência. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: SATOSHI comentou sobre o projeto que nomeia a praça, e disse 

que se tiver votos suficientes para apresentar uma emenda ao projeto a fim de alterar o nome, irá 

faze-la, pois se o projeto for rejeitado, não poderá mais ser apresentado nesse ano novo projeto...  
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MARLISE disse que não sabia do nome da Praça, só ficou sabendo quando a Angela lhe 

procurou, e acha que precisa ser feito um acordo para ninguém sair prejudicado. VOLNEI disse 

que vai tentar conversar com a família do Edio Klein, até é parente da família e tentar de todas 

as formas resolver... O Vereador solicitou ofício ao Executivo para que informe por qual motivo 

não está sendo cumprida a Lei nº 3.189 de setembro de 2018, que trata da divulgação no site da 

prefeitura o destino das emendas parlamentares. VOLNEI pediu ao Presidente para que 

colocasse em votação o convite ao diretor do departamento de trânsito para vir à Casa para 

esclarecer alguns pedidos que já foram feitos e também quais os projetos que o departamento 

está fazendo e o que está previsto para Ivoti. Todos concordaram. MARLI atualizou os dados do 

coronavírus com 05 novos casos e 38 pessoas em isolamento. IVANIR pediu para encaminhar 

em nome da Câmara de Vereadores ao dono da Padaria Broth Haus, agradecendo o gesto de 

carinho que teve com os Vereadores na última semana, com delícias da padaria. Nada mais 

havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima 

no dia 05/09 às 18h30min. 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. 

 

 

IVANIR GILMAR MEES                                                           VOLNEI RENATO GROSS  

Presidente do Legislativo                                                                           Secretário 


