ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.848 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 05 DE ABRIL DE 2021
Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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 pela Presidente MARLI HEINLE GEHM, consistindo a
mesma, Reunião Ordinária da 14ª Legislatura e do 1º Período Legislativo, de 2021. Verificou-se a
existência de quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante a seguinte
relação: ALEXANDRE DOS SANTOS, CLEITON BIRK, EDIO INÁCIO VOGEL, FABIABI
HEYLMANN, IVANIR GILMAR MEES, MARLISE MARIA GRAFF, SATOSHI SCALDO
SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS. A Presidente saudou a todos e declarou aberta a Sessão
Ordinária de nº 1848 e de imediato colocu para apreciação a ata de nº 1847 do dia 22/03/2021, a qual
teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. nº 99/2021 em resposta ao ofício nº 16/2021 do Vereador Ivanir
referente listagem de professores da Rede Municipal. Of. Gab. nº 101/2021 em resposta ao ofício nº
46/2021, informar que os tratamentos medicamentosos são de critério médico. Of. Gab. nº 102/2021
em resposta ao ofício nº 44/2021, informar que a Secretaia de Saúde segue as orientações constantes
em Resoluções CIB emitidas pela Secretaria de Estado da Saúde. Of. Gab. nº 104/2021 que
encaminha para apreciação Projetos de Lei nº 18 e 19/2021.Of. Gab. nº 104/2021 trazendo
informações acerca dos questionamentos contidos no ofício nº 43/2021 referente o Plano Municipal
de Atendimento Socioeducativo. Of. Gab. nº 105/2021 em resposta ao ofício nº 38/2021 do Vereador
Volnei, encaminhando Certidão de Regularização Fundiária. Of. Gab. nº 106/2021 em resposta ao
ofício nº 50/2021, encaminhando informações respondidas pelo Departamento de Planejamento
Urbano. E-mail da senhora Andrea Enzweiler solicitando o cancelamento da votação do projeto que
trata da área verde do Bairro Jardim do Alto e que no dia 06/04 estaria disponível no link:
http://chng.it/DbwssFhT o abaixo assinado dos moradores. A Presidente disse que referente esse email foi proposta uma reunião do Prefeito com os moradores, segundo informação do próprio
prefeito.
PROPOSIÇÕES: MARLI solicitou: troca de lâmpadas de iluminação pública na Rua Irmãs
Muller; Ofício parabenizando as proprietárias da Agro e Ferragem pela inauguração do espaço;
Melhorias no acesso de entrada para o estacionamento na Câmara de Vereadores.
ALEXANDRE solicitou: Que o Executivo estude a viabilidade de fazer calçamento na Rua
Estados Unidos; Pedido de Indicação ao Executivo de obra para abertura da Rua Arno Kney;
Ofício para a Secretaria de Obras agradecendo pelas melhorias feitas na Rua Edvino Blauth em
Nova Vila. IVANIR solicitou: Conserto da boca de lobo em frente a empresa Lumix;
Recolhimento de entulhos na Avenida Presidente Lucena, 1746.
A Presidente convidou o Prefeito a sentar-se junto à mesa para falar sobre os cem dias de
governo. O Prefeito Martin agradeceu a cedência do espaço e começou falando sobre a Covid e
falou dos momentos bem intensos e de preocupação com a comunidade e disse que uma das
semanas mais intensas foi quando o hospital careceu de medicações e tiveram que buscar
medicações em outros municípios como Esteio e Sapucaia, além de ter uma dificuldade bem
grande com os fornecedores... Falou que tinha semanas com mais de quatro pessoas intubadas e
tinha medicação só para um ou dois dias... Falou que o Município conseguiu fazer uma compra
agora e destinou ao hospital... Comentou da aquisição das doses de vacinas... A Presidente
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perguntou ao prefeito se os casos diminuíram em virtude do tratamento precoce., uma vez que
não está mais recebendo reclamações referente isso, pois no inicio as pessoas iam consultar com
sintomas e alguns médicos por acharem que não era o vírus, não prescreviam a medicação...
Martin respondeu dizendo que é um conjunto de ações, e é função do Município disponibilizar as
medicações que são prescritas e disse que a recuperação muda de paciente para paciente... Acha
que diminui também pelas pessoas que estão se cuidando... O Vereador Volnei questionou sobre
a questão da hemodiálise. O Prefeito disse que existem apenas duas formas para fazee
hemodiálise e uma delas é no leito de uti ou aquele paciente estável que está na sua casa e é
levado para as clínicas do rim para fazer a hemodiálise... Foi levantada também a questão dos
partos no hospital de São Leopoldo, que é hospital referência do Município de Ivoti, falou da
disponibilidade de uma uti neonatal no local que dá mais segurança para as mães... A Vereadora
Marlise disse que em conversa com uma mãe que teve seu bebê no hospital centenário, disse que
foi muito bem atendida, os profissionais atenciosos e o ambiente muito bom. Martin disse que
até o momento não recebeu reclamações e disse que a equipe de ginecologia do Município é
muito boa. O Vereador Edio perguntou sobre o fechamento da maternidade do hospital São José.
... Martin disse que trabalhava no Município de Presidente Lucena e tinha um alto índice tanto
materno, quanto infantil, pois os médicos trabalhavam por sobre aviso, a pessoa chegava em
trabalho de parto e o profissional era acionado... E o Estado somente iria autorizar os hospitais
que faziam em torno de 375 partos por ano... Martin disse que isso foi uma decisão estadual. O
Vereador Ivanir disse que sabe que a Prefeitura acabou investindo mais de 600 mil no hospital
para custear no combate a Covid e perguntou qual o valor suplementar da verba que veio para o
Município e se a mesma contemplou tudo, ou o Município teve que entrar com uma parte. Martin
disse que o Município recebeu 90 mil de deputados estaduais em virtude do PA estar cadastrado,
mas para compra de medicação até o momento não veio nada. Martin falou dos projetos
polêmicos, inclusive um deles foi marcada uma reunião com a comunidade, e acha importante
ouvir a comunidade. E acha louvável discutir bem todos os projetos e disse também que está
muito tranquilo com o resultado, que se não for viável... Martin falou sobre mobilidade urbana e
que já tem uma empresa contratada para verificar as ruas. O Prefeito colocou seu gabinete a
disposição dos Vereadores todas as segundas feiras para trabalhar pela comunidade.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PAUTA DO DIA
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Lei nº 17/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a
área da educação. A Presidente pediu que os Vereadores tirassem todas as dúvidas durante a
semana para que o Projeto pudesse ser votado na próxima sessão.
Projeto de Lei nº 18/2021 – Altera a redação da Lei Municipal 2200/2005, que reorganiza a
estrutura administrativa do Município de Ivoti.
Projeto de Lei nº 19/2021 – Autoriza a transferência de direitos decorrentes da concorrência
pública nº 37/2013, destinada à alienação de lotes da área industrial do Município e a
reorganização da respectiva área.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
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Projeto de Lei nº 14/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa couro.com indústria e
comércio Ltda. O Vereador Ivanir solicitou que o Executivo informe qual foi o retorno do icms
que essa empresa gerou ao Município nos anos de 2018, 2019 e 2020.
Projeto de Lei nº 15/2021 – Cria Programa Municipal de incentivo ao desenvolvimento da
cadeia produtiva da avicultura familiar e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 16/2021 – Cria o Programa Municipal de incentivo ao desenvolvimento da
cadeia da fruticultura e dá outras providencias.
PAUTA DE VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 6/2021 – Autoriza a permuta de imóvel do Município por imóvel de propriedade
de Jauri Chartanovitch e dá outras providências. O projeto ficará aguardando em virtude da reunião
do pessoal do bairro junto com o prefeito.
Projeto de Lei nº 7/2021 – Autoriza a permuta de imóvel do Município por imóvel de propriedade
de Adelia Maria Fuhr Berlitz e dá outras providências. Aguardando a avaliação do Executivo.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: Não teve.
Marli avisou a todos sobre a reunião no dia de amanhã do ginásio da Escola 25 de Julho às
17h15min com os representantes de cada categoria da Prefeitura referente à concessão da revisão
anual dos servidores. Referente ao coronavírus ainda não recebeu as informações e por isso não tem
como atualizar e publicar, mas disse que está feliz pois os números de casos estão diminuindo, e
observando está vendo as pessoas usarem máscaras, e também não estão acontecendo festas e
aglomerações e disse que durante o final de semana não recebeu nenhuma reclamação... Nada mais
havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima
Sessão no dia 12/04/2021. 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.

MARLI HEINLE GEHM
Presidente do Legislativo

SATOSHI SCALDO SUZUKI
Secretário
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