ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.812 13ª LEGISLATURA – 4º PERÍODO
LEGISLATIVO – 25 DE MAIO DE 2020
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 18 horas e 30 minutos, reuniuse, 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 1.812 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1811 do dia 18 de maio de
2020, aprovada por todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA – Documento do senhor Flavio Tecca, em nome dos moradores do Bairro
Cidade Nova solicitando melhorias no Bairro. Of. nº 110/2020 do Gabinete do Governador do
Estado do Rio Grande do Sul em resposta ao Of. 101/2020 sobre isolamento vertical, informa a
adoção do distanciamento controlado. Of. Gab. nº 151/2020 em resposta ao ofício nº 91/2020 dos
Vereadores Jânio e Márcio, informar que o valor que o Município recebeu pela troca do fornecedor
do vale alimentação. Of. Gab. nº 150/2020 em resposta ao ofício nº 99/2020, informa que foi
encaminhado e-mail para Câmara de Vereadores com os dados solicitados. Of. Fazenda nº 09/2020
encaminhando o Relatório de Metas Fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Of. Gab. nº
148/2020 que encaminha para apreciação Mensagem Retificativa ao PL 24/2020.
PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: ÁREA DO DNIT: Ofício ao
Executivo para que informe sobre a questão do IPTU, onde os moradores já receberam as escrituras
dos lotes, mas não estão em condições para fazer construção, portanto não deveria ser cobrado
IPTU; Informe sobre a questão do meio ambiente, que ainda não conseguiu projeto correto para que
sejam retiradas as árvores para proceder as construções; Previsão para benfeitorias no local como:
água, luz, calçamento e esgoto. JÂNIO SIMIÃO DROVAL e MÁRCIO GUTH solicitam o envio
de ofício ao Executivo para que informe se existem restrições para venda de alguns produtos que
são expostos na Feira do Produtor que acontece na Rua Bento Gonçalves próximo à Escola Mathias
Schutz, pois alguns produtores falaram que foram notificados sobre alguns produtos, se houver,
informar o motivo e quais os produtos. JÂNIO e MARLI solicitam envio de ofício para a
Secretaria da Saúde, parabenizando médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares e demais
profissionais envolvidos, pelo empenho e dedicação no combate ao COVID-19, os quais trabalham
incansavelmente pelo bem estar de todos os Ivotienses. EDEMAR solicitou colocação de lâmpadas
de led na Rua Goetz e na Rua Henrique Dias. Os Vereadores Jânio e Márcio solicitaram que fosse
encaminhado ao Executivo ofício solicitando informações sobre o Plano de ação discriminado para
uso dos recursos a serem recebidos do Governo Federal através do Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus.
GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO solicitou envio de ofício para a Secretaria de Obras a fim de
se redimir com os funcionários da secretaria, pois na semana passada comentou sobre os galhos no
Jardim Panorâmico, e disse que se equivocou ao dizer que o caminhão que recolhe galhos havia
passado pelo local, quando na verdade era o caminhão que recolhe os entulhos. Márcio solicitou que
cópia do cartão ponto de todos os servidores que trabalham no Posto de Saúde Jacob Schneider.
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Márcio pediu que não ficassem bravos com ele, pois quando algo é pedido na Casa, logo o pessoal
se acha no direito dizendo que o Vereador não pode cobrar as coisas... JÂNIO comentou sobre o
pedido feito em conjunto com o colega Márcio referente o valor de 3.500.000,00, sobre qual o plano
de ação. Também comentou sobre a Feira do Produtor, próximo à Escola Mathias Schutz. Jânio
comentou sobre a área industrial Kaihatsu, disse que guardou um folder de 2014 onde constava que
900 empregos seriam gerados com a área... Sendo que no local tem apenas uma empresa... Falou
também da área localizada na Picada 48 Alta e está abandonada, que era para ser uma área de
aviários... Jânio acha que o Município foi muito para trás, mas que em grande parte, a culpada é a
Câmara de Vereadores. MARLI disse que uma cidadã ivotiense lhe pediu para que falasse que ela
foi muito bem atendida no PA. Marli também comentou sobre o atendimento aos alunos do
Município. Disse que os professores estão de parabéns, pois estão se esforçando e enviando
atividades, inclusive a Vereadora teve a oportunidade de acompanhar alunos, dizendo que são
trabalhos muito bem elaborados... EDEMAR comentou sobre a fala do Jânio referente ao
loteamento Kaihatsu, dizendo que ele e os demais colegas fizeram de tudo para aprovar tudo que
veio referente ao mesmo, nada foi trancado. Edemar disse que os empregos podiam estar lá, mas
sabe que a gestão anterior foi bem complicada... O Vereador falou sobre o seu pedido para
instalação de lâmpadas de led na Rua Goetz onde a um ano aconteceu um acidente no local, pois é
muito escuro e também na Rua Henrique Dias, onde foram instaladas câmeras de vídeo. Edemar
agradeceu pela retirada do poste de luz no Bom Pastor, depois de muita luta. Jânio pediu um aparte
e disse que ligou para o secretário de obras solicitando lâmpadas na Rua Estância Velha e foi
informado pelo mesmo que os reatores que vieram não estão corretos e foram devolvidos pois
estava em desacordo com o Edital. Jânio pediu que Edemar incluísse no seu pedido a Rua Estância
Velha no Bairro Jardim Buhler, onde tem uma empresa com entrada e saída de caminhões e o local
é bem escuro. Jânio também comentou sobre a retirada do poste, que foi solicitado por várias
vezes... Edemar também comentou que teve reunião, hoje com os donos de bares, às 14h, e disse
que foi conversar com o Prefeito para ver o que foi definido, mas ele não sabia da reunião, pois
talvez a reunião era com a Denise e com os fiscais... Edemar disse que os fiscais, no dia de ontem
estavam novamente batendo nos comércios, dando orientação sobre o uso obrigatório de máscaras...
Edemar disse que tem acesso aos bares, pois vende bebidas e verificou que as pessoas circulam nos
locais sem máscaras... O Vereador disse que os comerciantes estão se sentindo como um bandido,
falou com vários que pagam o aluguel e estão com medo de levar um refri na mesa, pois a pessoa
tira a máscara para tomar e se o fiscal chega nessa hora... Edemar disse que o Presidente manda
trabalhar, mas os governadores querem que as pessoas ficam em casa... No seu entender, quem tem
que ficar em casa são as pessoas idosas e os outros tem que trabalhar... Edemar comentou sobre a
reunião do Presidente Bolsonaro, onde teve gente que falou algumas coisas que muitos de nós tinha
vontade de dizer, mas não tem como fazer. O Vereador disse que gostou do que ouviu e que deseja
estar vivo para ver o exercito comandar o país. RAFAELLA solicitou envio de ofício ao Executivo,
à pessoa do Prefeito Martin, agradecendo pela sanção de todas as leis municipais que passaram pela
Casa Legislativa com o apoio de todos os colegas: Lei Municipal 3298/2020 "DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE QUE AS SOLICITAÇÕES DE EXAMES POR IMAGEM OU
LABORATORIAL E PRESCRIÇÕES MÉDICAS OU DE QUALQUER OUTRO PROFISSIONAL
HABILITADO SEJAM DIGITADAS, DATILOGRAFADAS OU ESCRITAS MANUALMENTE
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EM LETRA DE FÔRMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS em 31/03/2020; Lei nº 3299
INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA ADOÇÃO, PROTEÇÃO E BEM-ESTAR DOS ANIMAIS E
A SEMANA MUNICIPAL DA ADOÇÃO, PROTEÇÃO E BEM-ESTAR DOS ANIMAIS, NO
MUNICÍPIO DE IVOTI, também sancionada em 31/03/2020; também a Lei nº 3300 que INSTITUI
O PROGRAMA FARMÁCIA SOLIDÁRIA - SOLIDARE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, em
que a deputada veio até a Casa para explanar; e a última de nº 3304/2020 INSTITUI A SEMANA
MUNICIPAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, NO MUNICÍPIO DE IVOTI",
que foi sancionada dia 15/05/2020. Rafaella disse que como profissional da saúde, quer agradecer
aos colegas pelo ofício aos profissionais da saúde, dizendo que concorda plenamente, pois os
profissionais da saúde não pararam, e estão na ativa na linha de frente contra a pandemia. Rafaella
também parabenizou todos os seus colegas da secretaria da saúde de Ivoti. A Vereadora comentou
sobre os testes, e disse que todos os funcionários da secretaria da saúde foram testados e todos
deram negativo, falou que acha bem importante que os testes sejam feitos, inclusive o Comitê já
ampliou a aplicação dos testes, pois antes eram para ser aplicados somente em pessoas que tinham
tido contado com quem testou positivo, hoje se alguém chegar no Mais Vida e tiver sintomas, já
será testado, isso já melhorou bastante. Rafaella acredita que daqui para diante , o Município vai
adquirir testes, pois os outros vieram do Estado, e o Comitê está avaliando essa possibilidade. A
Vereadora também disse que precisa ter todo um cuidado, pois podem ter pessoas sem sintomas e
ter o vírus, e por isso seria necessário testar maciçamente. Jânio pediu um aparte e perguntou se os
testes que vieram foram pagos por algum convênio e quantas pessoas foram testadas. Rafaella disse
que os testes vieram do Estado e que foram testadas em torno de 120 pessoas da área da saúde e
agora está sendo ampliado para o pessoal da segurança e para os casos que apresentarem sintomas.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
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. Sem discussões.
3ª 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. Sem discussões.
Projeto de Lei nº 27/2020 – Revoga a Lei Municipal nº 2492/2009 e dá outras providências. Sem
discussões.
4ª PAUTA – VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 25/2020 – Dispõe sobre medidas especiais a serem aplicadas pela Autarquia
Água de Ivoti em detrimento do Novo Covid – 19. As comissões apresentaram parecer favorável e o
projeto foi aprovado por unanimidade.
5ª 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. A
comissão de finanças solicita que o Executivo informe qual o valor que existe no Fundo. O
Vereador Satoshi disse que talvez fosse interessante pedir o que já foi gasto e qual a previsão de
entradas no Fundo e qual a quantidade necessária para colocar em dia o loteamento. Rafaella
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sugeriu pedir um relatório financeiro do Loteamento Kaihatsu, um balanço. As comissões
apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores.
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 01 de junho. 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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