ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.696 13ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 28 DE AGOSTO DE 2017.
Aos vinte e oito 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 das atas de nº 1695 do dia 21 de agosto e 556
extraordinária do mesmo dia, as quais foram aprovadas por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS – Resposta ao ofício nº 281/2017 da RGE Sul,
reforçando o interesse da empresa em atender as necessidades da comunidade. Of. Gab. Nº
354/2017 que encaminha para apreciação Projeto de Lei nº 57/2017. Of. Gab. Nº 352/2017 que
responde ao ofício nº 291/2017 que encaminha informações sobre vagas que estariam sendo
ocupadas por crianças de outros municípios em educação infantil, informa que não é de
conhecimento da secretaria municipal de educação tal ocorrência. Of. Gab. nº 353/2017 que
responde o ofício nº 296/2017 informa que o pedido de informações solicitado pela comissão de
justiça pode ser acessado no site da prefeitura, onde constam todos os dados solicitados. Of. nº
606/2017 da Delegacia de Polícia solicitando cópia integral das Leis Municipais nº 2824/2013 e
2840/2013 para instruir Inquérito Policial sobre possíveis irregularidades na aquisição dos imóveis
referente ao Loteamento Kayatsu. Of. Semec nº 059/2017 em resposta ao ofício 325/2017 que
encaminha relação atualizada de crianças na fila de espera para vagas nas escolas de educação
infantil. Of. da secretaria de obras em resposta ao ofício nº 320/2017, informa que a Rua Pedro
Dhiel recebe seguidamente patrolamento e que a limpeza de boca de lobo na Rua Caxias do Sul será
agendada conforme cronograma. Of. da secretaria de obras em resposta ao ofício nº 316/2017 do
Vereador Jânio sobre o critério utilizado para realização de obras na Avenida Perimetral, informa
que o critério foi feito pela administração anterior e o valor da obra R$ 1.934.800,33 e a área total a
pavimentar é de 39.105,79 m². Aviso do Cartório Eleitoral que nos dias 02 e 03 de setembro estará
realizando o cadastramento biométrico mediante agendamento de horário. Foi lido também o
parecer jurídico feito pela assessora jurídica da Casa Legislativa solicitado pela Vereadora Marli
Heinle Gehm referente a viabilidade técnica de dispor sobre a obrigatoriedade de instalação de
câmeras de monitoramento nas instituições bancárias e afins.
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: Do Poder Executivo: Projeto de Lei nº 57/2017 – Autoriza a dar
em cessão de uso gratuito, imóvel de propriedade do Município, à Associação para
Desenvolvimento Turístico de Ivoti - ADETUR – IVOTI. Do Poder Legislativo: Projeto de
Resolução nº 02/2017 – Institui o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Ivoti e dá outras
providências. Referente ao projeto de Lei nº 57/2017 o vereador Jânio observou que a cedência do
espaço conta desde 01 de janeiro de 2017, sendo que já estamos no mês de agosto e pediu que isso
fosse questionado ao executivo.
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3ª PAUTA – DISCUSSÃO: Projeto de Lei nº 53/2017 – “Altera dispositivo da Lei Municipal nº
1507/98, que estabelece a política municipal de assistência social, as respectivas ações, critérios de
atendimento aos munícipes necessitados e dá outras providências”, não houve discussão. Projeto
de Lei nº 54/2017 – “Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o Quadriênio de 2018 a 2021 e
dá outras providências”. Não houve discussão do projeto. Projeto de Lei nº 55/2017 – “Altera
dispositivos da Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e
institui o respectivo Quadro de Cargos”, não houve discussão do projeto. Projeto de Lei nº
56/2017 – “Dispõe sobre o serviço de inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem
animal no Município de Ivoti e dá outras providências”, não houve discussão do projeto.
6ª PAUTA – VOTAÇÃO: 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
leu uma justificativa referente ao projeto e disse que se trata de um projeto formatado em 2013,
liderado pela senhora Luise Sehn e o senhor Cristiano Weber, apresentado na época ao prefeito em
exercício para torna-lo em Lei Municipal, porém, não houve interesse. O mesmo projeto foi
apresentado para a atual administração, que também não demonstrou interesse. O vereador solicitou
a retirada da pauta de votação do projeto para fazer adequações e reapresenta-lo em breve. O
presidente retirou da pauta o projeto de lei.
PROPOSIÇÕES: Nesta parte da Reunião foram externadas as manifestações dos vereadores, O secretário
passou a ler os pedidos, conforme segue: MARLI HEINLE GEHM: A Vereadora parabenizou a equipe de
organizadores da 1ª Copa Patinart Ivoti, realizada no ultimo sábado, dia 26 de agosto no Ginásio Municipal,
a qual foi um verdadeiro sucesso. A Vereadora também mencionou sua alegria em ter a cidade de Ivoti como
escolhida para realização de tal evento. A Vereadora também enalteceu e parabenizou o patrono da 35ª feira
do livro de Ivoti, senhor Athos Beuren, por ter aceitado o convite e onde de forma muito carinhosa atendeu
aos leitores fazendo com que a Feira fosse um sucesso. A vereadora também parabenizou as escritoras
Irmgard Prass Berghan, Denise Kern e Dyrce Koury Wagner pelo lançamento de seus livros na feira.
MARLI também solicitou o envio de ofício ao executivo encaminhando cópia do Parecer Jurídico referente
viabilidade técnica de dispor sobre obrigatoriedade de instalação de câmeras nas instituições bancárias e
afins. A Vereadora disse que segundo o parecer jurídico a iniciativa para fazer o projeto não pode ser do
legislativo e sim do executivo. A vereadora RAFAELLA pediu um aparte e disse que tem um parecer
jurídico do advogado Cristiano Weber e também falou que foi instituída a Lei no Município de Nova
Petrópolis e em Picada Café, sendo que foi iniciativa do legislativo. RAFAELLA disse que independente do
parecer contrário da assessoria jurídica da Casa, irá protocolar o Projeto de Lei. O Vereador MARCIO
também usou a tribuna para comentar sobre uma visita que fez ao Ginásio Municipal e disse que ficou muito
triste ao ver ginásio em estado deplorável, a copa estava fechada, os banheiros quase que inutilizáveis, os
vestiários também depredados... falou também do campo municipal onde faltam refletores. O Vereador
pediu que o Departamento do Desporto voltasse a utilizar esses espaços, e desenvolver ali atividades para os
jovens aos finais de semana. O vereador falou dos jovens que se perdem nas drogas por falta de ocupação e
lembrou que anos atrás aconteciam gincanas que envolviam a comunidade e pediu que fosse encaminhado
ofício ao departamento do desporto para que visse a possibilidade em utilizar tais espaços, incluindo
também a pista de bicicross e das áreas de lazer, para que os locais possam oferecer atividades para os
jovens. O vereador também pediu que fosse encaminhado ofício ao executivo para que encaminhe cópia da
prestação de contas da Festa do mel, rosca e nata de 2017. MÁRCIO também fez um comentário com
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relação às pessoas que falam mal dele, que as mesmas precisam ser melhor que ele para falar dele. Nada
mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente sessão e convocou a todos para a próxima
Reunião Ordinária, a ser realizada na próxima segunda feira. 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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