ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.816 13ª LEGISLATURA – 4º PERÍODO
LEGISLATIVO – 22 DE JUNHO DE 2020
Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 1.816 a seguir colocou para apreciação a ata de nº 1815 do dia 15 de junho de 2020,
aprovada por todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA – Of. Gab. nº 184/2020 que encaminha para apreciação o PL 35/2020. Of.
Gab. nº 185/2020 que responde o Pedido de Informações referente aos Projetos de Lei nº 29 e
30/2020. Of. Gab. nº 176/2020.
PROPOSIÇÕES – MARLI solicitou o que segue: Ofício parabenizando a cervejaria ADOMA,
Jornal O Diário e AutoClub pela campanha “CHOPP SOLIDÁRIO” em troca de 3 kg de alimentos
não perecíveis. Ofício solicitando ao Executivo para que coloque à disposição da população
(empréstimo) mais equipamentos para saúde como: andadores, cadeiras de rodas, muletas, etc...
GRANDE EXPEDIENTE: MARLI comentou sobre a necessidade de emprestar material para as
pessoas que necessitam, como por exemplo, aquelas que sofrem fraturas e necessitam de muletas ou
cadeiras de rodas, e justificou seu pedido ao executivo em virtude de que o Município dispõe no
momento estar tudo emprestado... A Vereadora desejou parabéns especial para a cervejaria Adoma e
demais patrocinadores, pelos produtos arrecadados para doação aos necessitados. Marli comentou
sobre a questão da bandeira vermelha no Município de Ivoti, onde o Governador deu abertura aos
Municípios para fazerem suas justificativas para não ficar no vermelho. Disse que tinha em torno de
37 solicitações de municípios, mas nenhuma foi aceita, mas por outro lado o Governador deu uma
pequena abertura, que o caso dos Municípios que não tiveram nenhuma internação por Covid ou
morte nos últimos 14 dias, que podem ficar na cor laranja... EDEMAR disse que amanhã terá um
novo Decreto Municipal, e acha que no momento de fazer o decreto deveria ter um ou dois
Vereadores junto para colaborar e falar um pouco sobre o que enxergam na rua. Edemar disse que
viu hoje na rua, homens nos bares sem proteção e se encontra mulheres nas ruas, praticamente todas
estão de máscara, já os homens é complicado... Edemar acha que precisa ser mais divulgado o uso
das máscaras, pois as pessoas não se conscientizam, inclusive esteve em outros municípios e
constatou isso também... RAFAELLA falou da importância do PL que entrou na Casa sobre a
recuperação financeira e econômica do Município e agradeceu pelos recursos federais, graças a essa
ajuda de custo do Governo Federal que o Prefeito vai conseguir ajudar as pequenas empresas.
MÁRCIO comentou sobre a bandeira do Covid no Município, que segundo o secretário da saúde, o
Município está na bandeira vermelha, mas adotar os protocolos da bandeira laranja... Márcio disse o
Governador se pronuncia de dentro do seu gabinete, sentado em sua cadeira, sendo que ele mesmo
havia mandado o governador Sartori levantar a bunda da cadeira... Disse que o governador só sabe
fazer decretos e mandar fechar tudo, porque ele tá com o seu garantido todo o mês, e não é pouco,
daí é fácil ficar no computador e ver o que está acontecendo... Márcio disse que o governador não
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sabe a realidade de cada Município... Márcio falou que a população comenta das dificuldades pelas
ruas... Falou que as contas do estado com os municípios estão atrasadas, os salários dos
professores... MÀRCIO disse que conversou com o Prefeito sobre a fossa única do esgoto do
Bairro União que está cheia e disse que o Diretor da Autarquia falou que a mesma será limpa essa
semana. Márcio solicitou o envio de ofício ao departamento de trânsito referente as ruas do Bairro
União que são por números, e citou a de nº 3 que existe também no Jardim Panorâmico, e parece
que quando consultada a rua, aparece somente a do Bairro Panorâmico e pediu que fosse
encaminhado por escrito ao diretor. JÂNIO disse que foi até a Praça do Jardim Buhler para
acompanhar a obra e conversando com o pessoal foi informado que uma parte do muro não será
retirada, e já está quase desmoronando. Jânio disse que conversou com o pedreiro que disse que
aquele muro deveria ser todo retirado, mas não tem verba para fazer... Jânio também comentou
sobre a situação do covid, da vermelha com restrições, e é preciso aguardar o Decreto do Executivo
para que não engesse mais, as pessoas precisam usar máscaras e não se aglomerar... Jânio também
comentou sobre o governador que disse que não iria parcelar salários, mas está acontecendo... Jânio
pediu que o executivo informe se os policiais e bombeiros estão recebendo o auxílio moradia, se
está em dia ou atrasado e quantos são os que estão recebendo. O Presidente falou que é preciso
agradecer ao Prefeito Martin que pegou o Município com um milhão e pouco de dívida, tem dois
milhões em caixa, e as contas em dia, sendo que tem outros municípios que estão quebrados...
Edemar disse que Picada Café estava na bandeira vermelha por uma semana, assim como Nova
Petrópolis e dá para ver que é um pouco de política... Porque em uma semana não se muda nada
num Município... Márcio concorda com o que o Presidente falou referente ao Prefeito, mas que
também não pode esquecer da Câmara de Vereadores, que é uma das melhores que já passou pela
casa, sem falar mal das outras, mostrando união e praticamente não teve projeto rejeitado e tudo o
que vem para a Casa, sempre é debatido, e disse que todos estão de parabéns, incluindo o Prefeito.
Edemar disse que ainda não leu o projeto, como será a ajuda do aluguel? Márcio disse que será feito
um cálculo encima do prejuízo que a empresa teve. Jânio sugeriu que a Secretária Denise viesse à
Casa para esclarecer as dúvidas referente ao projeto. Cleiton sugeriu que os Vereadores fossem à
secretaria para tirar suas dúvidas... Márcio disse que cada auxílio que for dado, deverá vir projeto
para a Casa Legislativa... Cleiton sugeriu que o projeto fosse votado o quanto antes.
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
EMENDA Nº 13/2020 ao PL 29/2020. O Vereador Satoshi explicou porque apresentou a emenda,
pois o nº da lei está errado no PL. A emenda foi aceita por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 32/2020 – Autoriza o Município a receber doação de aterro de Paulo Führ.
Projeto de Lei nº 33/2020 – Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores do Município de
Ivoti para a Legislatura 2021/2024.
Projeto de Lei nº 34/2020 – Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do
Município de Ivoti, para a legislatura 2021/2024.
Projeto de Lei nº 35/2020 – Institui Programa de recuperação econômica no Município de Ivoti.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
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”.
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PAUTA – VOTAÇÃO:
EMENDA Nº 13/2020 ao PL 29/2020. A emenda foi votada e aprovada por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 29/2020 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3229/2019. Que concede
incentivo fiscal à Empresa Omega Leather Indústria e Comércio de couros Eireli e dá outras
providências. As comissões apresentaram seus pareceres e o Projeto foi aprovado por
unanimidade.
Projeto de Lei nº 30/2020 – Concede incentivo financeiro à Empresa Garraprint Industria Grafica
Eireli. As comissões apresentaram seus pareceres favoráveis e projeto foi aprovado por
unanimidade.
DECRETO Nº 01/2020 – Apreciação das Contas do Governo Municipal Exercício 2017, para
análise e julgamento, nos termos do art. 31 da Constituição Federal. Satoshi fez um comentário
sobre o relatório do Tribunal de Contas e disse que não vai votar, e vai se abster pois assumiu
interinamente como Prefeito no exercício. Disse que avaliando o relatório consta que a Prefeita
Maria de Lourdes assumiu a Prefeitura com uma dívida de mais de 1 milhão, e em outubro de 2017
existia a preocupação para pagar o decimo terceiro dos funcionários e fecharam o ano de 2017 com
uma dívida ainda maior, que passou de 1 milhão e seiscentos para 1 milhão e oitocentos... Satoshi
disse que o prefeito Martin está de parabéns por ter conseguido sanar esse problema e estar com as
contas em dia... A comissão de finanças apresentou parecer favorável e o Decreto foi aprovado por
todos com a abstenção do Vereador Satoshi.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MARLI solicitou o envio de ofício parabenizando PM femininas pela
passagem do seu dia em 18/06, dia do Policial Militar feminino. Marli também falou sobre o
repasse do auxílio permanência para trabalhadores da segurança pública (Polícia Civil, Brigada
Militar, Bombeiros) dizendo que está em dia, sendo que o repasse é feito ao CONSEPRO e este
repassa o valor. Marli fez a leitura das restrições se for instituída a bandeira vermelha, e pediu que
para que todos se cuidem e fez um apelo para que os pais orientem seus filhos a usarem máscaras,
pois tem muitos adolescentes nas ruas sem máscara. Satoshi complementou a fala da Vereadora
Marli e pediu que as pessoas se alimentassem bem, durmam bem e não passem frio.
Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente sessão e convocou a todos para a
Sessão Ordinária no dia 06 de julho. 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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