ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.810 13ª LEGISLATURA – 4º PERÍODO
LEGISLATIVO – 11 DE MAIO DE 2020
Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 18 horas e 30 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, Reunião Ordinária da 13ª Legislatura e do 4º Período Legislativo, de 2020. Verificou-se a
existência de quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante a seguinte
relação: CLEITON BIRK, EDEMAR SCHUMANN, JÂNIO SIMIÃO DROVAL, LEONIR
SCHULER, MARCIO GUTH, MARLI HEINLE GEHM, RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA
LIMA e SATOSHI SCALDO SUZUKI. O presidente saudou a todos os presentes e declarou aberta
a sessão de nº 1.810 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1809 do dia 04 de maio de
2020, aprovada por todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA – Of. Gab. 129/2020 que encaminha para apreciação Projeto de Lei nº
26/2020 e 27/2020. Of. Gab. nº 128/2020 que encaminha Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei
nº 25/2020. Documento do Movimento Pró-Agricultura Orgânica Ivoti que encaminha cópia do
procedimento nº 01696.000.511/2019 e manifesta Nota de Repúdio ao Projeto de Indicação nº
07/2020 proposto pelos Vereadores Jânio Simião Droval e Márcio Guth, visto que a proposição já
nasce inconstitucional da proibição do retrocesso ecológico e demais normas de direito ambiental,
possibilitando, se assim aprovada, a abertura de Ação Civil Pública ou até Ação Popular. Marli
pediu um aparte e disse que a senhora Fernanda Borba, presidente do CAE – Conselho Municipal de
Alimentação Escolar de Ivoti solicitou que o documento fosse lido na correspondência, pois ainda
não tem previsão para o uso da tribuna.
PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita conforme segue: Ofício para RGE
solicitando a verificação geral de postes no Município de Ivoti, pois tem muitos em situação
precária, quase caindo e com a chegada do inverno, acontecem temporais com ventania, a fim de
evitar a queda dos mesmos. Ofício parabenizando os professores que estão realizando um excelente
e responsável trabalho à distância com seus alunos, pois teve a oportunidade em presenciar alunos
realizando as tarefas em suas casas, possibilitando que não percam conteúdo do ano letivo, mesmo
não sendo o ideal, mas foi a solução para o momento atual no combate ao COVID-19. Ofício ao
Conselho Tutelar para que informe quantas vezes o suplente assumiu nas últimas gestões e na atual,
se precisar de substituição, como vão proceder, uma vez que tem somente um suplente.
RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA solicita MENSAGEM DE PESAR aos familiares
enlutados pela perda do Sr. Roque Schneider, no dia de hoje 11/05, esposa Lúcia Câmara Schneider,
filhos Davi e Daniele Schneider, neto Vinícius Dressler Schneider e demais familiares. JÂNIO e
MÁRCIO solicitam o que segue: Ofício agradecendo a receptividade da Secretária do
Desenvolvimento Denise e o servidor Lucas, esclarecendo dúvidas referente o Projeto de Lei
24/2020 aos Vereadores. Ofício para o agrônomo Rodrigo da Emater para que emita parecer
referente a necessidade de adequação da Lei dos Produtos Orgânicos, Lei n º 3128/2017,
considerando a realidade dos produtores do Município de Ivoti.
GRANDE EXPEDIENTE: EDEMAR solicitou envio de ofício para o Executivo para que informe
qual o horário do circular na cidade e o que consta na licitação, pois disse que recebe muita
reclamação dizendo que tem somente o primeiro horário pela manhã e o primeiro horário a tarde.
Márcio pediu um aparte e disse que já havia encaminhado ofícios solicitando uma nova licitação,
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mas que ainda não saiu e faz mais de dois anos que estão circulando sem licitação... Edemar
também comentou sobre a Autarquia da àgua, sobre alguns consertos que foram feitos, porém em
frente a Colombo tem novamente um buraco e espera que não demore dois meses para fechá-lo,
também tem um buraco aberto perto da floricultura nas proximidades do Restaurante Xeróx, bem na
curva, inclusive aconteceu um acidente com uma moça que bateu o carro no asfalto... Edemar acha
que deveria ter um protocolo para isso, que logo após o conserto do vazamento o buraco seja
fechado, e falou também da situação das calçadas e disse que em frente a sua casa, foram retiradas
seis pedras para fazer o conserto e as pedras estão lá empilhadas uns três meses. RAFAELLA
solicitou envio de ofício para a deputada Fran Somensi para informar que a Lei da Farmácia
Solidária já foi sancionada pelo prefeito, porém em virtude da pandemia do COVID-19 ainda não
foi inaugurada, mas assim que passar tudo isso será inaugurada junto à Farmácia Básica Municipal,
também parabenizar a Deputada pela bela iniciativa de fazer uma live musical em homenagem ao
Dia das mães, com o propósito de arrecadar alimentos para as entidades carentes do Estado. Essa
live iniciou às 16h e foi até umas 18h, arrecadando mais de 10 toneladas de alimentos. MÁRCIO
solicitou envio de ofício para o Diretor de Trânsito, Dionimar, parabenizando-o pelo belo trabalho
realizado e por sempre atender o Vereador quando precisa, também assumiu a defesa civil do
Município. Outro ofício para o secretário de obras, Roberto Schneider, agradecendo pelos pedidos
atendidos, pois ultimamente não tem do que se queixar. Falou do Diretor da Autarquia, dizendo que
iria elogiá-lo, mas disse que no final de semana tinha uns probleminhas que não foram resolvidos,
mesmo ele tendo interesse para resolver, quando liga referente conserto, logo vai até o local e
resolve, mas não está funcionando a licitação com o pessoal contratado para fechar os buracos, está
faltando comunicação, pois enchem os buracos com brita que se espalha pelas ruas e na hora de
fechar fazem um serviço muito mal feito, além de não recolher a brita que se espalhou... Márcio
falou da situação na Rua Arthur Augusto Gernhardt, onde os remendos que foram feitos ficaram
muito baixos dificultando a trafego dos carros. Márcio pediu que o diretor da Autarquia verifique o
que pode ser feito para resolver a situação, e também com relação a demora do conserto. Márcio
disse que hoje em dia tem o sapo que compacta a terra, não tem desculpa... JÂNIO comentou sobre
a Nota de Repúdio do pessoal do Movimento Pró-Agricultura, disse que respeita a manifestação e
falou que nem ele e nem o Vereador Márcio são contra a merenda escolar orgânica. Jânio disse que
já conversou com vários colegas, e hoje conversou com o Rodrigo da Emater, que os recebeu e foi
bem transparente com relação ao assunto. Jânio disse que a preocupação é com relação a não
conseguir os produtos, e disse que o projeto de indicação que foi feito pode ser retirado e ser feita
reunião com os Vereadores, o Rodrigo e o pessoal do Movimento para fazer alterações na lei...
Jânio disse que o projeto foi aprovado por todos os Vereadores no ano de 2017 e os produtos
orgânicos precisam mais de dez anos para poder cultivar... Rafaella pediu um aparte e disse que
ajudou na construção do projeto, dizendo que é 5% a cada ano, sendo que o projeto começou a valer
em 2018, então em 2019 seria 10%, aumenta gradativamente até chegar aos 40% em 2025. Rafaella
disse que a Lei existe para fomentar a alimentação orgânica para que esteja na merenda escolar dos
nossos filhos, netos, a fim de ter uma alimentação saudável. Rafaella disse que os produtos da
agricultura familiar se refere a uma Lei Federal, onde tem que ter 30% da agricultura familiar, e essa
Lei não interfere na outra Lei que tem 30% de agricultura familiar, são coisas distintas, e por isso
que tem que ter um entendimento para diferenciar a Lei Municipal que é uma coisa e da agricultura
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familiar que é outra... Jânio disse que ele e o Vereador Márcio não são contra a Lei, como o pessoal
está dizendo... Leonir pediu um aparte e questionou se o percentual de 40% não for atingido em
2025, como ficará? Rafaella disse que para isso é feita licitação onde podem ser adquiridos outros
produtos orgânicos, não somente de Ivoti... Márcio comentou que se continuar em passo de
tartaruga nunca chegará a esse percentual, falou que tem pessoas do Município interessadas em
produzir e se adequar, só que está faltando incentivo. Márcio falou que o Projeto de Indicação foi
encaminhado e logo já se manifestaram sobre a inconstitucionalidade... Querem amedrontar,
dizendo que vão encaminhar ao Ministério Público, tem que ter um pouquinho de respeito para com
os Vereadores, pois podiam sentar com os Vereadores e debater e não ir logo à rede social... Jânio
disse que será feita uma reunião com o Rodrigo da Emater para ver quais as dificuldades que
existem e futuramente podem ser marcadas reuniões com as comunidades do interior com os
produtores para ver quais as dificuldades, como Nova Vila e Picada Feijão, e eles precisam ser
incentivados, pois trabalham de sol a sol... MARLI disse que gostaria de deixar os Ivotienses
informados sobre a pandemia, dizendo que todos os trabalhadores da saúde fizeram o teste do
COVID-19 e testaram negativo... Disse que isso mostra que não houve circulação de pessoas com o
vírus e isso é muito bom para a cidade. Tem uma pessoa em observação que já fez o teste e deu
negativo, mas continua em observação... Marli disse que o Município está muito bem e pediu que
Deus ajude para que continua assim. Marli falou que o comércio também está observando as
medidas de proteção, como higienização, distanciamento e uso de máscaras.
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Lei nº 26/2020 – Retifica dispositivos da Lei Municipal nº 3.224/2019, que autoriza o
desdobro do lote nº 06 da Quadra nº 1005 do Loteamento Kaihatsu e posterior Cessão de Uso
Gratuito à Autarquia Água de Ivoti.
Projeto de Lei nº 27/2020 – Revoga a Lei Municipal nº 2492/2009 e dá outras providências.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 25/2020 – Dispõe sobre medidas especiais a serem aplicadas pela Autarquia
Água de Ivoti em detrimento do Novo Covid – 19.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº24/2020 – Autoriza o município a proceder a supressão da vegetação existente em
lotes próprios e de terceiros no Loteamento Industrial Kaihatsu e dá outras providências. O
Vereador Jânio disse que ele e o colega Márcio estiveram reunidos com a secretária do
desenvolvimento, Denise, onde puderam sanar suas dúvidas, inclusive foi encaminhado um pedido
de informações, e a secretária disse que será feita uma retificação no projeto, no art. 1º que será
encaminhada na próxima semana.
4ª PAUTA– VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 22/2020 – Institui a Semana Municipal de Combate à Violência Contra Mulher,
no Município de Ivoti. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por
unanimidade.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON solicitou envio de ofício para o diretor de trânsito,
Dionimar, agradecendo em ter atendido seu pedido e instalado uma placa de embarque e
desembarque ao lado da praça central e solicitou que instalasse uma placa de redução de
velocidade – 40km/h na descida da rua da pedreira, em virtude da alta velocidade dos veículos pelo
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local, e também uma placa sinalizando a travessia de animais. Cleiton também comentou sobre as
lâmpadas de iluminação pública, onde as pessoas solicitam a troca, mas o serviço demora a ser
feito, e em conversa com o prefeito no dia de hoje, foi informado que o caminhão da prefeitura está
estragado. Cleiton sugeriu ao prefeito que fosse feita uma força tarefa para resolver a situação,
porém o prefeito ligou para a secretaria de obras e descobriu que não tem lâmpadas, já faz três
semanas, e ninguém ficou sabendo. O Vereador sugeriu que a secretaria de obras entre em contato
com o vendedor para ver o que pode ser feito, pois segundo informações, essas lâmpadas vem da
china, e devido à pandemia, o produto não está chegando. Jânio pediu um aparte e solicitou que
fosse incluído no ofício para o trânsito, para que fosse repintada a faixa de travessia de pedestres em
frente a empresa Frohlich SA. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente
sessão e convocou a todos para a Sessão Ordinária no dia 18 de maio. 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
PRESIDENTE

CLEITON BIRK
SECRETÁRIO
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