ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.693 13ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO LEGISLATIVO –
07 DE AGOSTO DE 2017.
Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 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 SATOSHI SCALDO SUZUKI, consistindo a mesma da
derradeira Reunião Ordinária da 13ª Legislatura e do 1º Período Legislativo de 2017. Verificou-se a
existência de quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante a seguinte relação:
ALEXANDRE DOS SANTOS, CLEITON BIRK, EDEMAR SHUMANN, JÂNIO SIMIÃO DROVAL,
LEONIR SCHULER, MARCIO GUTH, MARLI HEINLE GEHM e RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA
LIMA. O Presidente declarou aberta a sessão e colocou para o plenário a apreciação da ata nº 1692 do dia 24
de julho e ata de nº 554 da Sessão Extraordinária do mesmo dia, as quais foram aprovadas por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS – Of. Gab. nº 318/2017 que encaminha os Projetos de Lei nº
50/2017, 51/2017, 52/2017. Of. Autarquia nº 032/2017 em resposta ao ofício nº 262/2017 da Vereadora
Marli, informa que o numero dos servidores lotados na Autarquia e em relação ao Concurso Público,
encaminha em anexo a documentação solicitada. Of. Autarquia nº 031/2017 que responde ofício do
Vereador Jânio referente a inclusão do nome do Bairro na conta de água, informa que já foram adotadas as
providencias para que o Bairro seja incluído quando do cadastro de novos clientes. Of. Gab. nº 306/2017
que responde ao ofício nº 307/2017 no qual a comissão de justiça solicita informações referentes ao Projeto
de Lei nº 48/2017. Of. Gab. nº 302/2017 que responde o ofício nº 289/2017 que solicita relação das
empresas cadastradas no Município de Ivoti e seus endereços, bem como a relação dos imóveis alugados
pelo Município com dados do contrato, informa que são 97 páginas para impressão no cd em anexo. Ofício
da Secretaria de Obras respondendo os ofícios de nº 249, 251, 280, 283, 298 e 303/2017, 249 – solicitação
de carga de areia e portão na quadra da Praça Alamêda dos Ipês, a solicitação será atendida conforme
disponibilidade de material e pessoal; 251 – Sobre a abertura e limpeza de valos da Rua São Jacó em Picada
Feijão, informa que os serviços serão executados conforme cronograma da secretaria; 280 – Sobre a
solicitação de passeio público na Avenida Castro Alves confluência com a Rua Olavo Bilac, informa que foi
inserido no PPA uma previsão para orçamento de execução de passeio em algumas áreas institucionais e
áreas verdes; Ofício nº 009/DT/2017 que responde o ofício nº 287/2017, informa que será feita uma reunião
com a Secretaria Municipal de Educação sobre o assunto. Ofício nº 008/DT/2017 que responde o ofício nº
312/2017, informa que o Departamento de Trânsito realizou um estudo e conclui pela possibilidade de
intervenção no local através de sinalização semafórica no entroncamento da Avenida Capivara com a Rua
Albino Cristiano Muller. Ofício do PSB solicitando a cessão do Plenário da Casa Legislativa no dia 10 de
agosto, das 18h30min às 20h para realização do Congresso Municipal do PSB. Ofício da Semec nº 053/2017
que responde aos questionamentos da Comissão de Justiça referente ao projeto de Lei nº 039/2017. Ofício
do Vereador Márcio Guth solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 46/2017.
TRIBUNA LIVRE – GRACIELA SCHORR, a convite da Vereadora MARLI usou a tribuna para falar um
pouco sobre o Movimento “O Sul é meu País”. Iniciou falando que o movimento é separatista que pretende
separar os três estados do sul do Brasil. Disse que teve no ano passado o plebisul (consulta popular) e não
foram atingidas as metas e por isso esse ano o trabalho foi intensificado, onde a meta é atingir hum milhão e
trezentos votos, por que no ano passado conseguiram somente seiscentos mil votos. Graciela disse que tem
panfletos com dados explicativos referente ao imposto que é pago. ROBERTO SCHNEIDER a convite do
Vereador LEONIR usou a tribuna para falar sobre o andamento das obras na área industrial. Roberto disse
que é uma área que foi adquirida pela administração anterior e que não pode ficar adormecida. Falou dos
andamentos e das dificuldades encontradas... Mostrou a normativa da licença ambiental para instalação da
área, nº 006/2017 e a data de vencimento é 02 de junho de 2019, onde são regrados todos os atos como:
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licença prévia, de instalação e também trata de todas as questões sobre o que as empresas irão produzir no
local. Roberto disse que a questão ambiental, terraplanagem, escavações, esgotamento sanitário,
abastecimento de água está tudo nessa licença. Roberto disse que foram feitas duas reuniões com os
empresários para tratar sobre todas as questões, inclusive aqueles empresários que não cumprirem o que
consta na licença, serão interrompidos. Falou da abertura de uma sindicância referente ao lote nº 04, área de
1790 metros quadrados da empresa PRAGA & PRAGA, que é um aterro de pedras subterrâneas, onde o
comprador pagou o lote e pagou todas à custa e despesas financeiras e hoje somente faltando a escritura,
sendo que no local só tem rochas e aterro que foi retirado do local, ninguém sabe pra onde foi. E por isso foi
aberta a sindicância para apurar os fatos. Roberto falou da contratação da Empreiteira Global de material e
mão de obra para a perfuração do poço da área industrial. Roberto mostrou um relatório que foi feito de toda
a área que foi encaminhado a Prefeita Municipal. Também falou que existe uma procura muito grande de
empresas para se instalar no Município e disse que na semana passada uma empresa do Paraná com
investidores alemães estarão vindo a Ivoti para ver um imóvel, e também empresas de São Leopoldo, e mais
outras que estão interessadas. Após as colocações do Roberto, os Vereadores fizeram seus questionamentos.
Roberto terminou colocando que todas as suas faltas na secretaria do desenvolvimento serão descontadas e
disse que tem um protocolo pronto para que seja feito e disse que não se opõe a registrar o ponto.
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: Do Poder executivo provieram três projetos, a saber:
Projeto de Lei nº 50/2017 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a área da
educação – Comissão de Finanças e de Justiça.
Projeto de Lei nº 51/2017 – Autoriza o Poder Executivo a dar em cessão de uso gratuito, área de sua
propriedade, ao Centro de Tradições Gaúchas Amigos da Tradição – CTG – Comissão de Justiça e de
Finanças. O Vereador JÂNIO pediu que o Projeto fosse retificado o número do CNPJ e o cabeçalho, pois o
nome correto é sentinela da tradição. O Presidente disse que durante a semana iria conversar com o Poder
Executivo para fazer as alterações.

Projeto de Lei nº 52/2017 – Cria cargos na Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o Plano de
Carreira dos Servidores e Institui o respectivo quadro de cargos – Comissão de Justiça e de
Finanças. A Vereadora MARLI pediu que a assessoria jurídica da Casa verifique o projeto, pois o
cargo de psicopedagoga se enquadra no plano de carreira do magistério.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO: Projeto de Lei nº 45/2017 – Disciplina a criação, propriedade, posse,
guarda, maus tratos, uso e transporte de cães e gatos no Município de Ivoti. O Vereador Marcio
proponente do Projeto pediu o apoio dos demais colegas para a aprovação do projeto. Projeto de
Lei nº 47/2017 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área da saúde.
A Comissão de Justiça deu parecer favorável. O Presidente encaminhou o projeto para a pauta de
votação na sessão extraordinária a ser realizada logo a seguir. Projeto de Lei nº 48/2017 – Revoga
a Lei Municipal nº 3068/2016, que ratifica protocolo de intenções, com a finalidade de instituir o
consórcio Sinos – CP – Sinos. A comissão de justiça irá avaliar a resposta que veio do executivo, o
projeto ficará para pauta de votação na próxima sessão ordinária.
PROPOSIÇÕES: Nesta parte da Reunião foram externadas as manifestações dos vereadores, O secretário
passou a ler os pedidos, conforme segue: MARLI HEINLE GEHM: solicitou o que segue: 1) Que o
executivo estude a possibilidade em realizar feiras no Núcleo de Casas Enxaimel durante todos os
domingos, já que o local é muito procurado por pessoas que vem de outros municípios. 2) Que o executivo
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estude a possibilidade em deixar um BM residindo no Núcleo para a segurança do patrimônio, já que foram
furtados fios de eletricidade no local há algumas semanas. JÂNIO SIMIÃO DROVAL: solicitou que o
Poder Executivo informe quais os critérios utilizados para a realização das obras de pavimentação na
Avenida Perimetral, através do empréstimo do Badesul, informando:-Qual o valor da referida obra;- Quantos
metros quadrados;- Qual a previsão para o término da pavimentação em toda a Avenida Perimetral. A
Comissão de Justiça, representada pelos Vereadores MÁRCIO GUTH, MARLI HEINLE GEHM e JÂNIO
SIMIÃO DROVAL solicitam PEDIDO DE INFORMAÇÕES referente a instalação de galerias de concreto
em substituição a ponte de madeira na Rua Irmãs Muller. O Vereador MÀRCIO fez uso da tribuna e leu um
artigo publicado no jornal que fala sobre empreendimentos e a dificuldade das empresas em se instalarem
em Ivoti, e disse que na sessão anterior já tinha levantado o assunto e havia feito o pedido de providências e
pediu que a imprensa aderisse aos pedidos que são feitos ou apoiar. Pediu que fosse encaminhado um
Pedido de Informações ao executivo solicitando cópia do PPCI de todos os imóveis de propriedade do
Município, uma vez que estão exigindo dos estabelecimentos, e sugeriu que primeiro fossem adequados os
espaços públicos, para depois exigir dos demais. O Vereador mais uma vez solicitou que os cargos em
comissão registrassem o ponto. O Vereador também solicitou o envio de ofício para a semec para saber
sobre as vagas nas escolas de educação infantil, e pediu uma relação das crianças que estão na fila de espera.
O Vereador JÂNIO também usou a tribuna para comentar sobre a Avenida Perimetral, e se o executivo tem
algum projeto para terminar as ruas e comparou o local com o Bairro Bom Pastor, onde foram contempladas
todas as ruas e na Perimetral foi feito apenas um pedaço. O Presidente pediu para formalizar a comissão
especial do Regimento Interno, o Vereador JÂNIO pediu para ser o presidente da comissão, e os Vereadores
Alexandre, Leonir, Márcio e Rafaella. O Presidente convocou todos para a sessão extraordinária logo a
seguir, as 20h45min, para votação do Projeto de Lei nº 47/2017. E, para constar, ESTER DOLORES
MÜLLER KRÜGER, secretária do legislativo, elaborou a presente ata, a qual, após ser lida e aprovada, será
subscrita pelos senhores PRESIDENTE e SECRETÁRIO da Mesa Diretora.

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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