ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.817 13ª LEGISLATURA – 4º PERÍODO
LEGISLATIVO – 06 DE JULHO DE 2020
Aos seis dias do mês de julho 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 1.817 e de imediato colocou para apreciação as atas de nº 1816 do dia 22 de junho de
2020 e nº 568 da Extraordinária do dia 29 de junho de 2020, as quais foram aprovadas por todos os
Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA – Documento do Vereador Jânio solicitando a elaboração de análise e
parecer técnico jurídico conclusivo pela assessoria jurídica da Casa Legislativa quanto a infração da
Mesa Diretora ao dispostono art. 27, §1º da Lei Orgânica. Of. Autarquia nº 023/2020 em resposta ao
ofício nº 172/2020 sobre a Rua Arthur Augusto Gernhardt informa que foi realizada vistoria na via e
foi constatado que as pavimentações não apresentam diferença nos níveis de pavimento. Of. Gab. nº
187/2020 em resposta ao ofício nº 179/2020 informa que a solicitação de limpeza do cemitério
municipal foi encaminhada para a secretaria de obras e também que no momento não há falta de
nenhuma medicação na farmácia básica do município. Of. Gab. nº 188/2020 em resposta ao ofício
nº 187/2020 informa que o pedido está em análise. Of. Gab. nº 189/2020 que encaminha para
apreciação os projetos de lei nº 36 e 37/2020. Of. Gab. nº 190/2020 em resposta ao ofício nº
180/2020 sobre os alugueis do Município, informa que o Município é um importante incentivador
da economia e o ato de realizar pagamentos, distribui renda que segue seu papel aquecendo a
economia do Município de Ivoti. Of. Gab. nº 191/2020 em resposta ao of. nº 154/2020 da Vereadora
Marli sobre questionamentos da área do DNIT. Of. Gab. nº 192/2020 em resposta ao ofício nº
173/2020 do Vereador Jânio referente questionamentos cessão de uso da pista de bicicross. Of. Gab.
nº 196/2020 em resposta ao oficio nº 166/2020 da Vereadora Marli sobre a Casa Holler, encaminha
em anexo esclarecimentos. Of. Gab. nº 200/2020 em resposta ao ofício nº 138/2020 encaminha em
anexo cópia do edital licitatório de transporte coletivo.
PROPOSIÇÕES – JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita encaminhamento de Pedido de
Informações sobre o PL 32/2020 em regime de urgência, que Autoriza o Município a receber
doação de aterro de Paulo Fuhr: - Que o Executivo informe em quais obras esse aterro será
utilizado; - Qual o local para depósito do aterro e tem licença ambiental autorizando o depósito do
mesmo. O Vereador JÂNIO solicitou encaminhamento de ofício para o Hospital São José para que
informe se dispõe de algum plano específico para aplicação dos valores provindos de emendas
parlamentares destinadas para o mesmo. MARLI HEINLE GEHM solicita encaminhamento de
ofício ao Corpo de Bombeiros Misto de Ivoti, parabenizando pelos 4 anos de instalação no
Município comemorados no dia 01/07, agradecendo pelos diversos atendimentos realizados e
também parabenizando toda a corporação pelo dia do bombeiro comemorado no dia 02/07.
GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO falou sobre uma resposta que veio do Executivo referente
seu pedido no dia 19/07 sobre a possibilidade do executivo fazer a cedência do Ginásio que fica
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junto a antiga Escola Aroni Mossmann, onde a resposta informa que o pedido ficará em análise em
virtude do período eleitoral. Márcio disse que não acha nada demais em ceder o espaço para uma
escola do Município, inclusive disse que já fez dois pedidos referente ao assunto, também já tinha
solicitado que o espaço fosse cercado. MÁRCIO solicitou o envio de ofício para o prefeito
referente a resposta que veio sobre o cemitério municipal, onde a resposta diz que o Poder Público
não interfere no local, e disse que toda vez que tem um enterro é cobrado o valor de 1.400, então
todos podem ir até o local e se adonar... E pediu cópia dos registros feitos em livro de todas as
pessoas que foram enterradas no local, dos últimos doze meses. Márcio solicitou ofício para RGE
solicitando que a equipe técnica vá até a Rua Marcílio Dias, 343, têm três postes com risco iminente
para queda. Márcio comentou sobre o projeto de autoria do Vereador Cleiton, mas que não está
sendo respeitado pela RGE. Márcio comentou sobre a Rua Graça Aranha, dizendo que uma vez
comentou na Casa Legislativa sobre a abertura da rua para instalação de canos, e era um calçamento
bonito, e hoje os moradores não tem acesso direito para as suas casas, muito barro... E disse quando
comentou sobre isso na época, foi muito criticado. Pediu que a Autarquia verifique a situação do
calçamento da rua, depois do poço de água. Márcio também solicitou que a Autarquia informe o
valor que é cobrado para fazer uma ligação de água e a quem cabe o custo do cavalete. Márcio falou
sobre o DPU e disse que são encaminhados vários assuntos para serem debatidos no Conselho e
esse Conselho faz mais de três meses que não se reúne, pois tem pessoas que estão esperando
resposta mais de ano referente protocolos que fizeram... Márcio falou sobre as reuniões on line que
todos estão fazendo, e o DPU não está fazendo... Márcio falou que tem muitas reclamações
referente o DPU, e disse que todo dia recebe reclamações, falou que havia sugerido ao departamento
para que disponibilizasse o encaminhamento de projetos por email, onde a pessoa encaminha e o
DPU analisa e retorna, para que o projeto seja imprimido apenas uma vez, pois tem engenheiro que
precisa imprimir várias cópias do projeto. Márcio disse que havia solicitado a retirada do
alargamento viário no Município de Ivoti, falou que tem pessoas que construíram há trinta anos e
faz três anos que foram feitas alterações no plano diretor, onde foi previsto o alargamento de 45
ruas... Disse que tem pessoas que em virtude do alargamento viário não estão conseguindo o seu
habite-se, sendo que construíram seu imóvel antes mesmo das alterações no Plano Diretor...Márcio
solicitou que o Prefeito sente com os Vereadores para ver sobre a questão da não liberação do
habite-se e demais questões se são alvo de reclamações da população com relação a liberação de
documentos no DPU. JÂNIO complementou a fala do Vereador Márcio e disse que se tiver
alargamento de rua tem como fazer permuta com a pessoa para retirá-la do local. Jânio disse que é o
caso de pessoas que possuem há mais de trinta anos suas casas e em 2014 foi aprovada a lei que
prevê o alargamento de ruas, e citou a Rua Albino Cristiano Muller, Castro Alves, Avenida
Capivara e várias outros que não se recorda... Jânio acha que é injusto o que estão fazendo com
essas famílias... Jânio falou sobre o PL 35, e comentou sobre seu pedido onde solicitou se o projeto
foi apresentado ao COMUDE e como resposta veio que não foi apresentado em razão da pandemia,
disse que poderiam ter feito uma reunião virtual e não fizeram e disse que esse conselho está
desativado, e que tem pessoas que já faleceram e estão no conselho... Jânio disse que isso está
totalmente errado. Jânio disse que não pode fazer emenda ao PL por se tratar de uma
extraordinária... Jânio falou da importância do projeto ser aprovado, mas não dessa forma...
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Referente a instalação da água, Jânio disse que uma pessoa ligou para ele e para o Márcio
reclamando do valor do relógio, ainda levaram 14 dias para fazer a instalação. Jânio disse que
estaria verificando junto a outros municípios que usam a água da corsan para ver o valor do
ligamento da água, para ver se é compatível com o valor que a Autarquia cobra. Jânio falou sobre
um ofício para o hospital para que encaminhe o plano de aplicação para o valor das emendas
parlamentares, 450 mil para ajuda no combate ao Covid-19, a fim de saber o que será feito com esse
dinheiro. Jânio falou sobre a resposta que veio sobre o calçamento no Bairro União, onde o
executivo informa que provavelmente será executado em 2021, disse que esse provavelmente deve
ser sim ou não... Jânio também comentou sobre o auxílio emergencial do governo federal para as
pessoas necessitadas, disse que se apavorou com a listagem, escutando a rádio gaúcha e outras
fontes, de pessoas que não necessitam e estão recebendo... Falou da desorganização do governo
federal. Marli pediu um aparte e disse que não se trata de não necessitar, mas se alguém tem os
dados da pessoa como CPF e nº da conta tem como fazer a solicitação, inclusive tem casos em Ivoti
onde isso aconteceu, a pessoa não solicitou e devolveu o valor. Edemar pediu um aparte e disse que
a maioria não está recebendo por causa do CPF, algumas pessoas nunca votaram, outras que nunca
atualizaram o endereço e quando precisa não consegue. SATOSHI falou sobre a questão levantada
sobre a instalação da água, sugeriu que fosse encaminhado um ofício solicitando a tabela de custos
da Autarquia e o porquê do valor. Disse que consultou na internet de um hidrômetro e o custo fica
em torno de 150 reais, além disso, tem o custo da abertura e demais coisas que fazem parte, e talvez
chegue ao valor descrito na planilha, mas para esclarecimento para a comunidade seria o caso de
solicitar a planilha. MARLI falou sobre a panela de pressão do dia de hoje feita pelo repórter
Francis Jonas: Bombeiros, semana passada, dia 02/07 foi comemorado o Dia do Bombeiro
Brasileiro, uma data que passou a importar a comunidade de Ivoti. O que há alguns anos parecia
ser um sonho distante e por vezes inalcançável. O acontecimento mais importante de Ivoti nos
últimos 10 anos. Marli disse que o repórter está se referindo também ao quarto aniversário dos
Bombeiros de Ivoti. Marli parabenizou a corporação em nome de toda a comunidade. Marli
solicitou que a Autarquia fosse lembrada para verificar o asfalto que foi aberto perto do Bar do
Gordo que tá todo esburacado, para que informem a que se deve a situação. Marli disse que recebeu
um recado no telefone informando que no Bairro União as lâmpadas de iluminação pública, ficam
acesas e é um desperdício, tem que rever. Marli disse que veio resposta ao seu pedido referente a
restauração do salão holler e pediu que essa resposta seja encaminhada ao Presidente da Associação
para ficarem a par da situação. Marli falou sobre a bandeira de Ivoti, que saiu da bandeira vermelha
e foi para a laranja, mas não se sabe até quando, pois para permanecer na bandeira laranja não pode
ter óbitos e nem internações em virtude do covid durante 15 dias e infelizmente uma pessoa com em
torno de 60 anos, internou na UTI de Cruz Alta... Marli disse que no dia de hoje foram computadas
13 pessoas que testaram positivo, sendo do Bairro Morada do Sol, Sete de Setembro, Bom Jardim,
Panorâmico, Cidade Nova, União, Farroupilha e 25 de Julho. Marli disse que os únicos bairros que
não tem casos é Palmares, Colônia Japonesa, Picada 48 Alta e Picada 48 Baixa no dia de hoje
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Lei nº 36/2020 – Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2372/2008, que
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti. O Vereador Jânio
solicitou que fosse encaminhada cópia do PL para a assessoria do SIMI para emitir parecer. Cleiton
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falou que segundo a fala do Jeferson, o projeto precisa ser aprovado até dia 31/07 e o certificado do
Município será renovado em outubro, e caso não seja sancionada a lei até dia 31/07, corre o risco de
perder o certificado, e por isso pediu que se alguém tiver emenda ou alguma dúvida que se adiante
para esclarecer todas as dúvidas. Trata-se de Lei Federal e não tem o que fazer, os servidores terão
um pequeno prejuízo em virtude do aumento da alíquota.
Projeto de Lei nº 37/2020 – Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 2374/2008, que
institui o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Ivoti.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 32/2020 – Autoriza o Município a receber doação de aterro de Paulo Führ. O
Vereador Jânio disse que solicitou um Pedido de Informações para que o executivo informe em
quais obras o aterro será utilizado e qual o local para depósito do aterro e se o mesmo tem licença
ambiental. Cleiton disse que o aterro vai ser utilizado na ponte.
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.
4ª PAUTA – VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 31/2020 – Autoriza a afetação como área verde e 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.
As comissões apresentaram seus pareceres favoráveis ao PL. O projeto foi aprovado por
unanimidade.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: O Vereador CLEITON disse que a última folha do projeto nº 32 fala
que o aterro está localizado a 200 metros da ponte com destinação para ser usado nas galerias da
ponte. O Vereador comentou sobre as obras que foram feitas na subida Rua Jacob Saueressig e
deixou a Presidente Lucena cheia de barro, e disse que faz duas semanas que solicitou ao executivo
para que colocasse um saibro por cima para amenizar a sujeira e também pelas pessoas que
precisam caminhar pelo local, pediu que fosse encaminhado ofício solicitando o seu pedido.
MÁRCIO disse que referente a Rua Graça Aranha, acha que a Autarquia deve cobrar da empresa
que fez o serviço e disse que queria fazer um elogio ao diretor da água, dizendo que toda vez que
liga para ele, sempre é atendido e as respostas estão sendo imediatas, e sobre muitos casos que
acontecem, sabe que o diretor não tem como estar junto sempre. Márcio disse que fala sobre essas
questões é para que as empresas cumpram o que consta no contrato e se não fizerem certo, rescindir
o contrato. Márcio falou de um vazamento gigante na Avenida Popular, onde foi aberto um buraco e
os veículos estão batendo o motor no local, por causa da ondulação, e disse que ligou para o diretor
para relatar o problema e tem certeza que irá solucionar o problema assim que parar de chover.
EDEMAR falou sobre o alargamento viário, de que o mesmo passou pela Câmara em 2014, então
se passou pela Câmara, os Vereadores também foram coniventes com isso. Edemar questiona se não
tem como rever essa questão, alterando a Lei. SATOSHI falou que a Prefeitura encomendou um
estudo sobre o alargamento viário e leva um tempinho para ficar pronto. O Vereador disse que o
alargamento viário é algo lindo de se olhar, mas na prática não é realizável, porque o Município não
tem dinheiro para ressarcir as pessoas que vão perder aquele pedaço... Os Vereadores Edemar e
Marli também fizeram suas considerações sobre o alargamento viário. RAFAELLA falou que se o
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Presidente quiser colocar em votação o PL 32, com a concordância de todos, já que é uma área que
está precisando do aterro para finalizar a obra. Todos os Vereadores concordaram, as comissões
apresentaram seus pareceres, e o Projeto de Lei nº 32/2020 foi aprovado por unanimidade. Antes
do encerramento a Vereadora Rafaella comentou que jornalista Francis publicou no dia 30/06 na
coluna de Nova Petrópolis sobre Projeto de Lei da farmácia solidária, e disse que esse projeto foi
aprovado nessa Casa e não teve toda essa repercussão na mídia, inclusive a deputada na época
esteve presente aqui...- Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente sessão e
convocou a todos para a Sessão Ordinária no dia 13 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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