ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.814 13ª LEGISLATURA – 4º PERÍODO
LEGISLATIVO – 08 DE JUNHO DE 2020
Aos oito dias do mês de junho 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 1.814 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1813 do dia 01 de junho de
2020, aprovada por todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA – Of. SSAS nº 052/2020 solicitando o espaço da Casa Legislativa para
apresentação da prestação de contas referente 1º quadrimestre de 2020. Of. Gab. nº 161/2020 em
resposta ao ofício nº 145/2020, informa que o pedido permanecerá em análise, a fim de verificar a
possibilidade da ampliação dos prazos, em razão da legislação eleitoral. Of. Gab. nº 162/2020 em
resposta ao ofício 155/2020 informa que não há restrição de comercialização de produtos
alimentícios na Feira do Produtor, desde que os mesmos estejam certificados e tenham procedência,
seguindo o Decreto da Feira. Of. Gab. nº 166/2020 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei
nº 31/2020. Of. Gab. nº 167/2020 em resposta ao ofício nº 153/2020, informa que o lixo depositado
ao longo da pista de bicicross está sendo recolhido, porém as pessoas continuam depositando lixo
no mesmo local e na Rua São Pedro é recolhido conforme calendário. Of. Gab. nº 168/2020 em
resposta ao ofício nº 164/2020 encaminha em anexo relatório de gestão do Fundo da área industrial
Kaihatsu. Of. Gab. nº 169/2020 em resposta ao ofício nº 150/2020 informa que a secretaria de saúde
segue as orientações emitidas pela secretaria da saúde estadual. Of. Gab. nº 170/2020 em resposta
ao ofício nº 158/2020, encaminha em anexo a solicitação. Of. Gab. nº 171/2020 em resposta ao
ofício nº 152/2020, informa que devido aos trâmites do processo licitatório realizado no mês de
fevereiro do corrente ano, houve atraso na entrega das fraldas de tamanho G. Of. Gab. nº 172/2020
em resposta ao ofício nº 100/2020 informa que o cargo de servente merendeira não foi incluído no
concurso público, pois a administração está estudando a possibilidade de terceirização dos serviços.
Of. Gab. nº 173/2020 em resposta ao ofício nº 160/2020 encaminha em anexo cópia dos cartões
ponto solicitados.
PROPOSIÇÕES – MÁRCIO GUTH solicitou o envio de ofício para Polícia Rodoviária Estadual
de Portão, aos cuidados do Senhor Comandante Pedro Pereira Alex dos Reis, para que informe de
quem é a responsabilidade da Rua Presidente Lucena, que corta os municípios de Estância Velha e
Ivoti e vai para a serra gaúcha, o pedido se justifica, pois a guarda municipal do município de
Estância Velha está multando veículos na Rua Presidente Lucena em Estância Velha e solicita saber
se a mesma possui autorização para o serviço. MARLI HEINLE GEHM solicita conforme segue:
Ofício parabenizando a LIGA de Combate ao Câncer pelo aniversário de 22 anos de trabalho,
dedicação e amor aos pacientes; Ofício parabenizando a empresa IAGLA Alimentos Brasil pelas
comemorações em prol do aniversário de 30 anos, desejando sempre muito sucesso. Ofício ao Poder
Executivo para que providencie a limpeza do Cemitério Municipal. Ofício ao Executivo para que
informe se existe falta de alguma medicação na farmácia básica do Município. O Vereador Cleiton
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pediu para a Vereadora Marli para incluí-lo junto no ofício para a empresa IAGLA. Os Vereadores
JÂNIO e MÁRCIO solicitaram que o Executivo informe se houve redução no valor do aluguel dos
imóveis alugados pelo Município por parte do locador, assim como, informe também se houve
redução no valor do aluguel para incentivo de empresas. Os Vereadores JÂNIO e MÁRCIO
solicitaram encaminhamento de Pedido de Informações ao Executivo referente Projeto de Lei 29 e
30/2020 e também referente valores repassados para as Associações que prestam serviços de
educação infantil.
GRANDE EXPEDIENTE: JÂNIO parabenizou o Executivo pelo alargamento da Rua Jacob
Saueressig, um pedido feito na Casa por vários Vereadores. Jânio comentou sobre um ofício que
veio do Executivo sobre o recolhimento do lixo na Rua São Pedro, e sugeriu a pedido dos
moradores que nas ruas sem saída fossem colocadas caixas maiores para o depósito do lixo, pois
nõa adianta recolher hoje e amanhã ter de novo... MARLI atualizou os dados do coronavírus,
dizendo que em isolamento domiciliar continuam as 4 pessoas, sendo 3 que trabalham fora do
Município e mais uma criança da mesma família e dos 6 casos que estavam em análise, chegou o
resultado e deu positivo para mais um caso, que não é morador de Ivoti, trabalha aqui, mas é de
outro município. Marli lembrou que estão sendo testadas todas as pessoas que apresentam sintomas
gripais. A Vereadora pediu para que todos continuem a usar máscaras, e elogiou a população por
estar respeitando o uso das mesmas e disse que raramente tem o caso de um ou outro no meio que
não usa. Marli se lembrou do feriado de Corpus Christi na próxima quinta feira e desejou um bom
feriado a todos os Ivotienses e disse que nesse ano não vai acontecer a procissão, mas as missas
estarão acontecendo com todos os cuidados necessários. Marli lembrou como o feriado foi instituído
no Município, e disse que conforme Lei Federal, cada município pode ter até quatro feriados
municipais, sendo que em Ivoti tinha o dia 19 de outubro, sexta feira santa e ascensão do nosso
Senhor, e a comunidade católica pediu que fosse incluído também o feriado de corpus Christi, e foi
quando a Vereadora apresentou o Projeto de Lei para incluir o feriado no ano de 2006, o mesmo foi
aprovado pela maioria dos Vereadores. Marli disse que na época contava com o apoio do então
Padre Romeo que divulgou na missa sobre a votação do projeto com a incorporação do feriado,
sendo que nesse dia a Câmara estava lotada... A Vereadora disse que atendeu ao pedido, pois a
Igreja Católica celebra esse feriado com a confecção dos tapetes e a procissão. Marli lembrou que a
lei não foi sancionada pela então prefeita e retornou para a Câmara e a presidente da época
promulgou a Lei.
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Lei nº 31/2020 – “Autoriza a afetação como área verde a área dos lotes 14 e 15 da
Quadra B do Loteamento 48 Alta e destinação do lote 08 como área institucional e dá outras
providências”.
Emenda nº 12/2020 ao Projeto de Lei nº 28/2020 – Comissão de Justiça e Redação. A emenda foi
aceita por todos os Vereadores. Satoshi comentou sobre a emenda e disse que na segunda página do
projeto, no item c falta “bacharel em administração”, para que no futuro não tenha problemas de
interpretação.
A Vereadora Marli solicitou ao Presidente que colocasse na pauta de votação da próxima Sessão o
Projeto de Lei nº 31/2020, pois as pessoas da área do DNIT já estão esperando anos por isso,
inclusive já receberam carnê para pagar IPTU dos lotes, sendo que o terreno ainda não está em dia
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para fazer as suas casinhas... O Projeto foi encaminhado para fazer a compensação das árvores em
outro lugar... O Vereador Jânio disse que concorda que o projeto tem que ser aprovado, mas o
mesmo acabou de entrar, e nem deu tempo para os Vereadores lerem, e disse que verificou que tem
algumas coisas erradas no projeto, e precisa ser analisado, pois não adianta aprovar e dar problema
novamente.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 29/2020 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3229/2019. Que concede
incentivo fiscal à Empresa Ômega Leather Indústria e Comércio de couros Eireli e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 30/2020 – Concede incentivo financeiro à Empresa Garraprint Industria Gráfica
Eireli.
4ª PAUTA – VOTAÇÃO:
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. A votação foi adiada em virtude da apresentação da emenda por parte da comissão de
justiça.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON solicitou envio de ofício ao Executivo para que adquiram
dois metros de asfalto para fechar o buraco ao lado do Mais Vida, ou então que diminua a lona que
está instalada devido ao COVID 19. O Vereador Edemar complementou a fala do Vereador Jânio
referente a Rua Jacob Saueressig, disse que o calçamento dessa rua até o final da mesma está
horrível e sugeriu que o Executivo verificasse fazer encima do calçamento recapeamento asfáltico.
Edemar também falou da Rua São Pedro que também precisa de melhorias, colocar um saibro no
local. MÁRCIO disse que a Rua São Pedro está em fase terminal da licitação e será feita com a
emenda parlamentar do MDB no valor de 250 mil reais, que irá contemplar todo aquele bairro ali.
Disse que já foi tudo aprovado pela Caixa e que nos próximos dias as máquinas estarão entrando
para fazer a obra. Márcio agradeceu ao Deputado Giovane Feltes que destinou a emenda. Jânio
pediu um aparte e parabenizou o Vereador Márcio por ter ido atrás da emenda juntamente com o
Giovani Feltes, e disse que os moradores do Loteamento Dilly são merecedores dessa obra e sabe
que lá já deveria estar pavimentado, na época do empréstimo com o badesul, onde foi devolvido ao
Estado... Jânio disse que as Ruas Soledade, Encantado, Santa Clara já deveriam estar
pavimentadas... Marli pediu um aparte e disse que realmente as ruas estavam dentro do projeto da
época para pavimentação e não foram feitas, e a Vereadora disse que desde então sempre estava
pedindo a pavimentação das mesmas e disse que também fez o pedido ao Deputado Giovane
Feltes... MÁRCIO comentou sobre a resposta que veio do Executivo referente a não inclusão do
cargo de servente merendeira no edital de concurso, onde o Executivo respondeu que iria terceirizar
o serviço, e disse que não sabe se isso vai ser bom... MÁRCIO também justificou seu pedido para a
Polícia Rodoviária Estadual, aos cuidados do comandante, dizendo que tinha entrado em contato
com a corporação para que informasse sobre a responsabilidade da Avenida Presidente Lucena que
corta os Municípios de Estância Velha e Ivoti e segue para a Serra Gaúcha. Justificou seu pedido,
pois a guarda municipal de Estância Velha volta e meia coloca o radar na descida de Ivoti com
Estância Velha, ficam meio escondidos no local e as pessoas passam a 60 km/h e são multadas. O
Vereador apenas quer saber se a guarda municipal tem autorização para aplicar as multas, se tem um
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TAC autorizando. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente sessão e
convocou a todos para a Sessão Ordinária no dia 15 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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