ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.811 13ª LEGISLATURA – 4º PERÍODO
LEGISLATIVO – 18 DE MAIO DE 2020
Aos dezoito 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 1.811 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1810 do dia 11 de maio de
2020, aprovada por todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA – Of. Gab. nº 132/2020 em resposta ao ofício nº 58/2020, informa que
segue em anexo relatórios de gastos com a instalação da lona e aluguel da sala ao lado do Pronto
Atendimento. Of. Gab. nº 134/2020 da Vereadora Rafaella. Of. Gab. nº 135/2020 em resposta ao
ofício nº 84/2020 do Vereador Jânio, informar que nenhum paciente foi prejudicado e que houve os
esclarecimentos necessários prestados no ofício 134/2020. Of. Gab. nº 138/2020 em resposta ao
ofício nº 46/2020 da Vereadora Rafaella. Of. Gab. nº 139/2020 que encaminha para apreciação
Projeto de Lei nº 28/2020. Of. Gab. nº 140/2020 que encaminha informações referente Projeto de
Lei nº 24/2020. Of. Autarquia nº 18/2020 em resposta aos ofícios 112/2020, 102/2020 e 111/2020.
E-mail da comissão organizadora do livro – Mosaicos de então, informando o valor do livro e a
importância da obra.
PROPOSIÇÕES – JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita o envio de ofício ao Executivo para que
informe sobre a previsão para a instalação do paradão em frente à EMEF Ildo Menghetti. MARLI
HEINLE GEHM solicita o que segue: Que o Executivo através do setor responsável, verifique
lâmpada de iluminação pública que está sempre acesa na Rua Tuiuti com a Presidente Lucena, logo
após a ponte. Recolhimento de galhos na Rua Dois Irmãos, qual a previsão. Oficio de
agradecimento especial em nome da comunidade aos proprietários do imóvel, onde funciona o
quartel dos bombeiros, por ter negociado com prefeito, vendendo à Prefeitura, pois é o lugar ideal
para a localização dos bombeiros e de fácil acesso entrada/saída. Ofício de agradecimento ao
Prefeito Martin por ter comprado o prédio dos bombeiros e ter assinado a escritura da compra da
área na última quinta feira.
GRANDE EXPEDIENTE: RAFAELLA disse que não entendeu a resposta que veio do Executivo
quanto ao documento solicitado, pois em 10/12/19 vieram as informações e chegaram à Casa, de
todos os secretários, do secretário de desenvolvimento formado como tecnólogo em Gestão Pública,
Secretário da Saúde, Renê André Loesch graduado em enfermagem e agora, para dar de um
secretário, tá dizendo que não pode entregar o documento. Rafaella disse que estará levando a
questão ao Ministério Público, falou que foi se informar no MP e foi orientada que poderia pedir...
Rafaella citou a lei de acesso à informação, e como Vereadores, tem direito ao acesso de todas as
informações necessárias. Quanto à resposta do outro ofício, disse que havia pedido que fosse cópia
da resposta ao Ministério Público e se não foi estará encaminhando via Câmara. MÁRCIO solicitou
envio de Pedido de Informações para o secretário da saúde, para que informe como funciona o
procedimento para os testes do COVID-19 e quem pode solicitar o exame, pois existem dúvidas, no
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caso se a pessoa teve contato com alguém suspeito, como faz para fazer o teste, pois até aparecerem
os sintomas, a mesma já pode ter contaminado muita gente... Jânio pediu um aparte e disse que tem
preocupação, pois tem pessoas com sintomas e não fazem o teste por ser muito caro, em torno de
250,00, depende o laboratório, talvez o Município tenha uma maneira de fazer convênio com os
laboratórios para diminuir o custo, destinar uma parte do valor que veio para o Município para isso.
MÁRCIO comentou sobre as licitações para compra de fraldas, que está muito demorado, pois está
se alastrando por três meses e as pessoas estão ficando sem as fraldas devido à demora da licitação.
A Vereadora Rafaella pediu um aparte e disse que foi feita uma compra emergencial em janeiro e a
licitação foi encaminhada início de janeiro, que foi feita início de fevereiro, mas o problema é que
são solicitadas amostras para avaliar a qualidade do produto, porque já teve outras licitações onde a
má qualidade prejudicava a pessoa, porque ao invés de usar uma fralda, tinha que usar de três a
quatro fraldas. Rafaella disse que tem uma comissão formada por enfermeiros, plantonistas,
farmacêuticos que avaliam a qualidade e por isso demora um pouco mais, e disse quem ganhou a
licitação, trouxe a amostra e foi reprovada, daí foi chamado o segundo colocado, trouxe a amostra e
foi reprovado também, foi chamado o terceiro colocado e a amostra também foi reprovada e assim
por diante... É a etapa que demora, mas é para garantir a qualidade da fralda que vai ser recebida
depois pelo paciente. Rafaella disse que foi homologado em início de abril foram feitos os pedidos,
e uma empresa não cumpriu com a data de entrega, a qual já foi notificada, pois é só um tamanho
que está em falta, todos os outros tamanhos tem. MÁRCIO disse que vai dar mais um prazo para o
hospital sobre reclamações no atendimento e disse que se mais alguém ligar estará chamando o
diretor do hospital para vir à Casa Legislativa. Márcio também falou sobre o recolhimento de
galhos, e disse que no Jardim Panorâmico o caminhão entra na Rua principal, faz a volta e desce,
não entram nas travessas e laterais que estão cheias de galhos e pediu que o Executivo explique do
porque dessa situação. Falou também das lâmpadas de iluminação pública que estão em falta e
deseja que isso logo normalize. JÂNIO também comentou sobre a falta de iluminação dizendo que
as pessoas reclamam muito, falou também da falta de qualidade das mesmas... JÂNIO disse que os
moradores da Rua São Pedro solicitaram que o portão de saída do cemitério fosse fechado, pois
sempre fica aberto. Jânio pediu melhorias nos muros do cemitério e pediu a previsão para fazer as
melhorias. Falou também da reclamação dos moradores da Rua São Pedro referente ao lixo
depositado ao lado da pista bicicross... Disse que ali foi feito um investimento muito alto pelo
Executivo e ficou bem bonito, e parabenizou o Executivo e a Equipe Pitrak pelo capricho, mas
agora tem aqueles entulhos lá, sugeriu que o Executivo tome providências com relação a situação.
Jânio solicitou que nas ruas sem saída fossem colocadas latas de lixo grandes para depositar o
material descartado. Jânio comentou sobre o paradão de ônibus ao lado da EMEF Ildo Meneghetti,...
Jânio comentou sobre o Projeto de Indicação de sua autoria e do colega Márcio referente
recolhimento de galhos e entulhos que aumenta a metragem para recolhimento, e disse que não está
sendo recolhido o material e pediu esclarecimentos para a Secretaria de Obras. O Vereador também
comentou sobre os produtos orgânicos, dizendo que em conversa com os produtores rurais, soube
que alguns estão a mais de dois anos tentando conseguir o selo, e disse que pediu ao agrônomo
Rodrigo para que informe sobre essa demora para a liberação do selo. MARLI falou da grande
conquista para Ivoti, dizendo que na quinta feira passada o Prefeito Martin assinou a escritura da
compra da casa do Corpo de Bombeiros, projeto aprovado pela Casa por unanimidade. A Vereadora
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falou da estrutura da casa, com três pisos, alojamento masculino e feminino, casa de fumaça usada
para treinamento em casos de incêndios, sala de reuniões, canil, piscina grande onde a água pode ser
utilizada para encher os caminhões e serve também para treinamento. Marli agradeceu de todo o
coração ao Prefeito Martin, em nome da comunidade e desejou que ninguém precise do serviço dos
bombeiros, mas se precisar, estão aí. Marli falou também do proprietário do imóvel que concordou
em vendê-lo, e agradeceu também o pessoal da Incopel, na pessoa de André e Jorge (não sabe se
tem mais algum sócio) em terem negociado e vendido a casa. Marli também comentou sobre a
atualização do número de casos de COVID em Ivoti, onde de início teve os cinco casos, e
infelizmente um foi a óbito e os outros ficaram em isolamento domiciliar, porém na semana passada
apareceram mais dois casos de pessoas que não tinham viajado, além desses dois casos
confirmados, tem mais dois casos em análise, que foram testados no hospital e estão aguardando o
resultado do teste. Marli pediu que todos se protejam, usem a mascara, mesmo se incomoda, mas é
necessária, lavar as mãos e usar o álcool gel e evitar aglomeração de pessoas...
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Lei nº 28/2020 – Acrescenta dispositivo no anexo I da Lei Municipal nº 2373/2008, que
dispõe sobre o Plano de Carreiras dos Servidores Públicos do Município de Ivoti e estabelece outras
providências.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
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.
3ª 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.
4ª PAUTA – VOTAÇÃO:
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 pediu vistas, pois a secretária do desenvolvimento estará fazendo retificação no
mesmo. O pedido de vistas foi aceito por todos.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: Não houve exposições pessoais.
Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente sessão e convocou a todos para a
Sessão Ordinária no dia 25 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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