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Aos vinte e três dias do mês de julho 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 1735 do dia 16 de julho, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA – Of. secretaria de obras em resposta ao ofício nº 258/2018 sobre a 

instalação de parada de ônibus na Escola Ildo Meneghetti pede maiores detalhes do local para 

instalação e a parada do Mercado Missões está no cronograma, assim como o abrigo na Rua São Pedro 

está em estudo. Ofício da secretaria de obras em resposta aos ofícios nº 249, 257, 266 e 271 informa 

que as solicitações são de conhecimento da secretaria, e tem sido feita a substituição de lâmpadas 

diariamente em vários pontos da cidade. Of. Autarquia nº 77/2018 em resposta ao ofício nº 269/2018 

informa que o número válido para plantão é 999863807 e referente ao esgoto no matinho, informa que 

a forma de tratamento adotada no local é de solução individual, por sistema de fossa e filtro. Of. 

Autarquia nº 76/2018 em resposta ao ofício nº 248/2018 informa em resposta a constante falta de água 

não houve alteração significativa na captação da água no presente mês , mas que testes de vazão , 

amplamente divulgados pela Autarquia pelos meios de comunicação disponíveis, seguem ocorrendo 

nos poços utilizados para abastecimento público. Ofício do DNIT em resposta ao ofício nº 232/2018 

solicitando controladores eletrônicos de velocidade na Rodovia BR 116. Of. Gab. nº 247/2018 

solicitando que o Poder Legislativo indique servidor efetivo para composição do Conselho 

Administrativo Municipal de Previdencia – CAMP. Of. Gab. nº 253/2018 informando sobre a 

realização da MUSIVOTI, evento promovido pela Associação Pró Cultura e Arte (Ascarte) do dia 29 

de julho até 04 de agosto no auditório do IEI.  

PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicitou o que segue:- Ofício ao 

Executivo encaminhando em anexo cópia do protocolo 2018/1586 do dia 23/03/2018 de um morador 

do Município de Ivoti que quer construir imóvel e não concorda com a metragem de recuo, já que o 

terreno é de esquina e perde dos dois lados em metragem. - Parabenizar o Senhor Valério Weirich pela 

posse como Presidente do Rotary Ivoti gestão 2018/2019, desejando-lhe uma boa gestão frente ao 

Clube.- Ofício parabenizando o Poder Executivo e toda a equipe organizadora por promover a 31ª 

Festa do Colono, assim como a secretária do desenvolvimento que esteve presente nas festividades, e 

também as escolas do campo que foram as responsáveis pela organização da gincana realizada no 

sábado na Pousada Robinson, a qual foi de muita integração e alegria entre os participantes. 

Parabenizar principalmente a comunidade de Nova Vila que foi a anfitriã nesse ano que recepcionou os 

visitantes com uma linda festa na Sociedade Teuto Brasileira, bem como parabenizar as demais 

localidades de Picada Feijão, Picada 48 Alta e Baixa e Colônia Japonesa. - Parabenizar a secretária da 

educação e sua equipe pela realização do Seminário da Educação, que foi um sucesso, com palestrantes 

selecionados de grande competência que com certeza contribuíram para a melhoria e aprendizado. - 

Ofício parabenizando a Cooperativa Sicredi pelo patrocínio do livro “Bons Leitores ótimos escritores”,  
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assim como também o lanche patrocinado pelo banco durante o seminário da educação.- Parabenizar a 

equipe diretiva da escola Ildo Meneghetti, em especial a professora Marinês Teckemeier e os alunos 

que participaram da escrita do livro “Bons Leitores Ótimos escritores”.- Ofício ao executivo para que 

verifique a possibilidade em fazer calçamento na Rua Gramado, pois é uma rua que estava prevista na 

programação do Badesul, já que ainda há recursos disponíveis referente ao empréstimo. Os Vereadores 

ALEXANDRE DOS SANTOS e MARLI HEINLE GEHM solicitam o envio de Ofício ao executivo 

para que faça a reforma e colocação de areia na área de lazer  localizada em frente ao bar da Helena no 

Bairro União. O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita o recolhimento de entulhos em frente à 

Escola Municipal Concórdia, na Rua Lindolfo Collor. O Vereador MÁRCIO GUTH solicitou cópia 

do contrato do transporte escolar. 

GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador MÁRCIO GUTH falou sobre o passeio público na Avenida 

Capivara, sobre a resposta que recebeu da secretaria de obras informando que o projeto de execução 

para drenagem pluvial e alargamento da faixa transitável na Avenida Capivara, encontra-se em fase 

final de elaboração com acerto de alguns detalhes que será encaminhado para licitação, e se houver 

interessados, deverá ser executado ainda neste semestre. O Vereador Márcio parabenizou o secretário 

de obras pela iniciativa, e estará encaminhando cópia da resposta aos moradores. O Vereador 

MÁRCIO solicitou o envio de ofício para a secretaria do desenvolvimento, aos cuidados da secretária 

Denise parabenizando-a juntamente com toda a equipe organizadora da 31ª Kolonistenfest, assim como 

parabenizar também o Poder Executivo e também aos colonos. Nesse momento faltou luz e o 

Presidente suspendeu a Sessão por dez minutos. O Presidente reiniciou a Sessão apesar da falta de luz 

e prosseguiu com os trabalhos. 

PAUTA DO DIA:  
2ª PAUTA – DISCUSSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 27/2018 que “Autoriza a cessão de uso gratuito de equipamento de 

informática de propriedade do Município à Polícia Civil de Ivoti”. 

PROJETO DE LEI Nº 28/2018 que “Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, propriedade do 

Município, à Associação dos Moradores do Bairro Cidade Nova”. 

PROJETO DE LEI Nº 29/2018 que “Autoriza a cessão de uso gratuito de Imóvel de propriedade do 

Município ao CPM da EMEF Engº Ildo Meneghetti”.  

VOTAÇÃO   

Projeto de Lei nº 26/2018 – “Proíbe a utilização de talas e cabos na manutenção e suporte de postes 

de madeira danificados e obriga a substituição dos mesmos por postes de concreto ou material que 

configure solução definitiva”. As comissões apresentaram seus pareceres favoráveis a aprovação do 

projeto. O Projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve explicações pessoais devido a falta de luz. Demais 

comentários, explicações e apartes estão em CD anexo a esta ata. Nada mais a declarar o Presidente 

encerrou a Sessão e convocou a todos para a próxima Sessão Ordinária no dia 23 de julho. 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 


