ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.698 13ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 11 DE SETEMBRO DE 2017.
Aos onze dias do mês de setembro 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.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS – Ofício nº 010/DT/2017 respondendo ao ofício nº
321/2017 que solicita vistoria, informa que na Rua Henrique Dias, proximidades da Padaria
existente no nº 143, a intervenção com faixa de segurança poderá gerar uma falsa sensação de
segurança aos pedestres, considerando que os motoristas que trafegam sentido oeste-leste não terão
visibilidade em razão do aclive ali existente e em relação à Rua Goetz, será sinalizada de forma que
nos cruzamentos com as Ruas Riachuelo e Das Colinas, serão preferenciais. Of. Gab. nº 363/2017
que responde ao ofício nº 302/2017 que solicita informações acerca dos entulhos, galhos de árvores
e móveis velhos, informa que de acordo com as informações prestadas pela secretaria do meio
ambiente, uma área licenciada para isso é uma questão complexa, tendo em vista que o município
não dispõe de nenhuma área possível para ser transformada em aterro sanitário no momento, cabe
ressaltar que a procuradoria e o setor de licitações estão empenhados para alugar uma trituradora
industrial para solucionar a questão e em relação a inclusão no valor do IPTU da taxa de coleta do
lixo, tal assertativa não é fidedigna, pois em que pese prquenas quantidades podem ser
acondicionadas em sacos plásticos e levados junto com a coleta regular. Of. Gab. nº 373/2017 em
resposta ao ofício nº 310/2017 que solicita o comparecimento do servidor Armando Frohlich para
sanar dúvidas referente ao habite-se, cabe informar que atualmente as vistorias de habite-se são
realizadas por técnico do departamento de planejamento urbano, arquiteto Renato Fraga. Resposta
da ADETUR ao Pedido de Informações da comissão de justiça. Ofício nº 011/DT/2017 em resposta
ao ofício nº 319/2017, informa que o local foi verificado e há um redutor de velocidade nas
proximidades em frente à Farmácia Sereia. Of. Gabinete nº 374/2017 em resposta ao ofício nº
331/2017 informa que o departamento de planejamento urbano não dispõe de um sistema
unificando somente prédios públicos, e que esta solicitação demanda vários turnos de pesquisa no
cadastro. Of. Gab. nº 356/2017 em resposta ao ofício nº 315/2017 solicitando informações referente
instalação de galerias de concreto em substituição a ponte de madeira na Rua Irmãs Muller, informa
que a obra possui licença ambiental, dispensa registro – SISOUT, não há necessidade de outorga.
Ofício nº 44/2017 da secretaria municipal de saúde solicitando espaço na Casa Legislativa para
apresentação do relatório quadrimestral no dia 18 de setembro. Of. Gab. nº 370/2017 encaminhando
para apreciação Projeto de Lei n° 59/2017. Of. Gab. nº 375/2017 encaminhando para apreciação
Projeto de Lei nº 60/2017. Of. Gab. nº 377/2017, encaminhando para apreciação Projeto de Lei nº
61/2017.
TRIBUNA LIVRE – Márcia Frohlich, Presidente da ADETUR se inscreveu para falar sobre a
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cessão de uso da Casa do Artesão localizada no Núcleo de Casas Enxaimel, e disse que no ano de
2000 alguns artesãos foram até a Prefeitura solicitar um espaço para os artesãos, recebendo o espaço
da atual localização. Depois em 24 de junho de 2004 com o apoio do Sebrae, nasceu a ADETUR e a
Rota Colonial, que é uma Associação sem fins lucrativos, que tem como integrantes, artesãos e
empreendedores da cidade de Ivoti, sendo na época quarenta associados e atualmente com vinte e
quatro. Após isso, com a Associação formada e a Casa instalada, não tinha público, o que obrigou
os associados a sair e divulgar os produtos em outras cidades a fim de divulgar o espaço e trazer
público para visitar não só o espaço como também o Núcleo de Casas Enxaimel. Márcia disse que a
ADETUR já participou de feiras em Brasília, Porto Alegre, Pelotas, Bento Gonçalves, Caxias do
Sul, Lajeado, Nova Petrópolis e na Expointer em Esteio. A Presidente disse que a Associação possui
uma página no facebook onde divulgam os produtos e as feiras que acontecem no Núcleo. A Casa
do Artesão está aberta de segunda à segunda onde recebem os visitantes e também prestam
informações sobre os pontos turísticos da cidade. Márcia falou também da parceria com a Prefeitura
através da Lei Rouanet, Natal em Família, onde foram realizados temas natalinos. Lembrou também
das enchentes que inundam o local sempre após períodos de chuvas intensas onde o rio transborda e
a água invade as casas do Núcleo. Terminou pedindo o apoio de todos para a aprovação do projeto
de cessão de uso da Casa do Artesão. Após as considerações da Márcia Frohlich, o Presidente
concedeu o uso da tribuna para a secretária da fazenda, Kelly Baun que veio até a Casa para fazer
suas considerações sobre as emendas apresentadas ao PPA. Kelly começou dizendo que não é
contra as emendas, mas da forma como está o projeto terá dificuldades em implantar as mesmas, e
constatou que não consta a codificação nas emendas e que fazem alterações no orçamento, onde
tiram dinheiro de um lugar e passam para outro e disse que se o projeto for aprovado hoje da forma
como está, dará margens para erros, por não constar as rubricas nas emendas. A secretária pediu aos
Vereadores para que revejam as emendas para que não atrase a entrega da LDO, que já está
praticamente pronta, e terminou dizendo que se coloca à disposição para eventuais dúvidas.
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: Do Poder Executivo provieram 03 projetos: Projeto de Lei nº
59/2017 – Altera o capítulo III do Imposto sobre serviços de qualquer natureza da Lei Municipal nº
2500/2009, que estabelece o Código Tributário Municipal. Projeto de Lei nº 60/2017 – Autoriza a
contratação de pessoal, por tempo determinado, para área da saúde. Projeto de Lei nº 61/2017 –
Autoriza a prorrogação das contratações por tempo determinado previstas na Lei Municipal nº
3049/2016, referente às funções de engenheiro civil e agente administrativo. Emenda da Vereadora
Marli ao Projeto de Lei nº 02/2017, a emenda tem por objetivo alterar o art. 6º e § 2º com a
finalidade de permanecer o recesso parlamentar como era instituído no Regimento Interno em vigor.
Ressalta-se que o recesso parlamentar no primeiro ano de legislatura ocorre no mês de fevereiro e
nos demais anos é de 15 de janeiro a 15 de fevereiro e quando a Administração Municipal necessita
é convocada uma sessão extraordinária. A Vereadora Rafaella usou da palavra e disse que lhe causa
surpresa, uma vez que foi criada uma comissão e todos os Vereadores foram convidados a participar
das reuniões que foram em torno de sete, onde discutiram a questão do recesso, uma vez que no
primeiro ano ocorrem muitas demandas e fazer um recesso logo em fevereiro é complicado, e por
isso a comissão teve a ideia de mudar o período do recesso para a metade do ano que não
prejudicaria tanto, mas disse que a comissão vai avaliar o pedido de emenda da Vereadora Marli.
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Marli disse que nunca foi encontrada dificuldade em todos os anos o recesso no primeiro ano
sempre foi em fevereiro, é um período onde quase tudo para e também ressaltou que a
extraordinária não é paga, então não vê problema se é convocada uma extraordinária, e até hoje
sempre funcionou. A Vereadora disse que já colocou a proposta de emenda para o grupo e inclusive
já conversou com parte da comissão.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO: Projeto de Lei nº 58/2017 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de sistema de segurança e monitoramento por câmeras de vídeo nas áreas externas das
instituições bancárias, financeiras, lotéricas, correspondentes bancários e demais estabelecimentos
que tenham caixa eletrônico ou que possuam agências ou postos de atendimento localizados no
Município, e dá outras providências. A Vereadora RAFAELLA, proponente do projeto pediu o
apoio dos demais para aprovação do mesmo, pois trata-se de segurança pública e o mesmo projeto
já foi aprovado em dois Municípios vizinhos, Nova Petrópolis e Picada Café.
3ª PAUTA - DISCUSSÃO: 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. O Vereador JÂNIO disse que recebeu as respostas da ADETUR referente
questionamentos da Comissão de Justiça. O Vereador disse que iria pedir informação ao executivo
se é legal o município pagar a conta de luz referente imóvel cedido. Também irão pedir informações
referente o contrato da ADETUR com a Casa Amarela. Projeto de Resolução nº 02/2017 – Institui
o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Ivoti e dá outras providências. A Comissão irá
avaliar a emenda proposta pela Vereadora MARLI.
4ª PAUTA – VOTAÇÃO: EMENDAS DA COMISSÃO DE JUSTIÇA ao Projeto de Lei nº
54/2017. Os Vereadores pediram que a votação das emendas fosse em bloco. As emendas foram
votadas e aprovadas por 05 votos favoráveis e 04 votos contrários, a saber, CLEITON, EDEMAR,
LEONIR e RAFAELLA. Projeto de Lei nº 54/2017 – “Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA
para o Quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências”, o Projeto foi aprovado por
unanimidade.
PROPOSIÇÕES: Nesta parte da Reunião foram externadas as manifestações dos vereadores, O secretário
passou a ler os pedidos, conforme segue: Os Vereadores JÂNIO SIMIÃO DROVAL e MÁRCIO GUTH
solicitaram Pedido de Informações ao Executivo, solicitando informações sobre a Casa Amarela: 1 – Qual o

início do contrato com a Casa Amarela do Núcleo de Casas Enxaimel? 2 – Qual o valor do aluguel?
3 – Qual a rubrica esse valor é empenhado? 4 – Onde esse valor é aplicado? Os Vereadores também
solicitaram que fosse encaminhada cópia do e-mail referente denúncia de Marcos Domingues.
MÁRCIO e JÂNIO também solicitaram que fosse encaminhado Pedido de Informações para a
Procuradoria Geral do Município sobre o pagamento das contas de luz e água de imóveis cedidos
gratuitamente para ADETUR e também sobre a legalidade em comercializar produtos
industrializados como água, bebidas. Encaminhar ofício para ADETUR para que complemente a
resposta quanto ao valor que cada associado recebeu individualmente, em razão da venda de seus
produtos, mensalmente nos últimos cinco anos e que a ADETUR informe quais os valores gastos
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com as manutenções e para quem emite Notas de Venda de produtos industrializados, tais como
bebidas. LEONIR SCHULER: solicitou o que segue: - Solução para a parada de ônibus localizada na
Rua Graça Aranha, nº 1056, onde o morador não consegue acessar sua garagem e sugeriu que a mesma fosse
deslocada para área verde que fica em frente. MARLI HEINLE GEHM: parabenizou os atletas do

PLUG, que representaram o Município de Ivoti no 34º Campeonato de Taekwondo, realizado nos
dias 08 e 09 de setembro na cidade de São Paulo, Eduardo da Silva Cuty, vencedor na modalidade
Poomsae e também vice-campeão na luta, Laudir Welzbacher 1º lugar no Poomsae e luta, e a atleta
Franciele Hanel, que conquistou o título de vice-campeã Poomsae, e também o treinador mestre e 5º
DAN Laércio Follmer por sua determinação nos treinos. A vereadora elogiou os atletas pela
belíssima participação representando o Município de Ivoti com muita garra e determinação. Após a
leitura das proposições, o Presidente deu abertura aos Vereadores que quisessem usar a tribuna para
mais considerações. A Vereadora MARLI usou a tribuna para dizer que ficou feliz pela aprovação
das emendas no PPA, mas queria falar sobre uma emenda que a comissão fez como sugestão, não
impondo nada à prefeita e se referiu à emenda de nº 001 que é a compra da casa onde está instalada
a sede do Corpo de Bombeiros, e disse que anteriormente já apresentou um ofício da Incopel
demonstrando interesse na venda do imóvel. MARLI disse que na época em que a casa foi alugada
pela administração anterior, os proprietários não tinham interesse em vender, mas agora veio a
proposta de venda por R$ 1.500.000,00 e pediu que os Vereadores também intercedam junto a
prefeita para que a negociação já comece nesse ano, para não perder esse espaço excelente do Corpo
de Bombeiros. A Vereadora disse que segundo informações do setor de cadastros da Prefeitura, o
terreno equivale a seis terrenos de 360m², e que o preço está bem em conta, uma vez que está
localizado na Avenida Bom Jardim. MARLI falou do duodécimo que é depositado todo mês para a
Câmara e que até o momento a Câmara tem em caixa em torno de R$ 400.000,00, e sugeriu ao
Presidente com o aval dos demais Vereadores que em vez de devolver esse valor no final de
dezembro aos cofres da Prefeitura, o mesmo já fosse repassado para que pudesse ser feita a
negociação, como parte da entrada do valor. O presidente pediu que fosse aguardado o orçamento
para daí decidir o que fazer. O Presidente também fez uso da tribuna para falar sobre a aprovação
das emendas ao PPA, pois certamente faltarão recursos para eventos, mas disse que é da opinião de
primeiro arrumar a casa e depois vem a festa e pediu que o Poder Executivo faça parcerias com
entidades para gastar menos recursos nessa área, uma vez que estavam estipulados R$ 2.800.000,00
no PPA para os eventos. SATOSHI pediu que o executivo se organizasse melhor para encaminhar
os projetos com mais antecedência, para que os mesmos possam ser discutidos com a comunidade.
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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