ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.852 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 03 DE MAIO DE 2021
Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 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 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 1852 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1851 do
dia 26/04/2021, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA: Ofício Circular DCF nº 13/2021 sobre a decisão do Tribunal Pleno no
Processo n. 009626-0200/21-7, que comunica decisão proferidqa no bojo do Processo de Contas
Especiais nº 9626-0200/21-7, por meio do qual o Tribunal Pleno manifestou entendimento no
sentido de que a concessão de revisão geral anual aos servidores públicos encontra-se obstada
pela norma extraída do inciso I do artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio
de 2020. Of. Gab. nº 127/2021 que encaminha para apreciação os Projetos de Lei nº 26/2021 e
27/2021.
PROPOSIÇÃO: MARLI solicita: 1 – Ofício para RGE para que envie uma equipe técnica até a
Rua Sapucaia do Sul, 600, código do cliente 3091241257, para ver a possibilidade de deslocar o
poste de luz que está no pátio a fim de permitir que o proprietário consiga fazer o cercamento do
terreno e ter mais segurança, lembrando que situação semelhante já aconteceu e foi atendida pela
empresa; 2 – Ofício agradecendo ao Poder Executivo e Secretaria da Saúde e demais servidores
envolvidos nas campanhas de vacinação contra a COVID-19. VOLNEI solicita: 1 – PEDIDO DE
INFORMAÇÃO referente Projeto de Lei nº 24/2021: - local onde o esgoto vai ser canalizado; Se
a vegetação existente no local será toda retirada? Os coqueiros serão retirados? 2 – Ofício para
Autarquia da Água solicitando: - Providências urgentes com relação ao esgoto entupido na Rua
Humberto de Campos, 83, pois os moradores reclamam que a situação é de longa data, os canos
precisam ser substituídos, pois são muito finos. (foto em anexo) 3 – Ofício para Secretaria de
Obras solicitando a troca da tampa grade na Rua Alamêda dos Ipês, 321 no Bairro Jardim
Panorâmico. (foto em anexo) 4 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO referente a Lei Municipal nº
3.314/2020, que o Executivo informe o nome de todas as empresas que recebem incentivo
baseado nessa Lei. 5 – Ofício ao Executivo para que informe por qual motivo a Lei Municipal nº
3. IVANIR solicita que o Executivo verifique a possibilidade de podar a vegetação que invade o
passeio público na Avenida Bom Jardim, 925 esquina com a Rua Alegrete, e em frente ao imóvel
de nº 890 esquina com a Rua Silva Jardim, pois o espaço é utilizado por muitas pessoas que
fazem suas caminhadas na Avenida e a vegetação acaba atrapalhando. Verificar se o proprietário
é obrigado a fazer a limpeza ou se cabe à Secretaria de Obras. CLEITON solicitou que o
Executivo verifique a possibilidade em fazer a continuação da calçada que fica do lado direito da
empresa Frohlich, para que as pessoas possam fazer suas caminhadas pelo local.
A Presidente comunicou ao pessoal que está assistindo pela internet, que não tem nenhum
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Vereador faltando, apenas estão mais afastados e não aparecem na filmagem, por causa do
distanciamento.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PAUTA DO DIA
1ª PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO:
Emenda nº 08/2021 ao PL 21/2021: Altera-se redação do Art.2º que passa a descrita da seguinte
forma: “ Art 2º Fica alterada a redação do Art. 1º da Lei Municipal nº 2695/2012, para que
passe a constar o seguinte: Art. 1º Nas publicações onerosas, impressas ou não, veiculada em
qualquer forma de mídia, escrita ou falada, feita pela Administração Pública Direta ou
Indireta, deverá ser divulgado na própria publicidade a quantidade de exemplares impressos
ou inserções feitas, o valor gasto com a publicação e a distribuição, número e a data do
respectivo empenho. A emenda foi aceita por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 26/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a
área da educação. A Presidente perguntou aos demais Vereadores, em virtude do pedido de
urgência por parte do Executivo, para que o projeto fosse colocado na pauta de votação da
próxima Sessão Ordinária. Todos concordaram.
Projeto de Lei nº 27/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa Tatilaine Ramos Martins
Leidens.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 24/2021 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, imóvel de propriedade do
Município, ao I.A.C – Ivoti Automóvel clube.
Projeto de Lei nº 25/2021 – Dispõe sobre a divulgação dos nomes e currículos dos ocupantes de
cargos em comissão na Prefeitura de Ivoti.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 22/2021 – Autoriza a concessão de subsídio ao transporte público coletivo de
passageiros, enquanto vigente o estado de calamidade pública no Município de Ivoti, abre crédito
adicional extraordinário e dá outras providências. O Vereador Ivanir solicitou que o Executivo
informe se o valor do incentivo vai ser pago uma vez somente, ou mensal (enquanto durar a
pandemia).
PAUTA – VOTAÇÃO:
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 que ainda não veio.
Projeto de Lei nº 14/2021 – Concede incentivo financeiro à empresa couro.com indústria e
comércio Ltda. As dúvidas que existiam com relação a empresa foram esclarecidas, as comissões
apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº20/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a
área de obras públicas e serviços urbanos. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto
foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 21/2021 – Altera a Lei Municipal nº 2695/2012, que torna obrigatória a
inserção da tiragem e os valores gastos e outros dados, nas publicações feitas pelos poderes
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executivo e legislativo. Em virtude da emenda de nº 08/2021 apresentada, o projeto entrará na
pauta de votação da próxima sessão.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI solicitou que o Executivo encaminhe cópia do contrato
feito com as caçambas para a retirada do aterro doado pela empresa E-Weber Participações Ltda,
pois as caçambas estão paradas no Ginásio Municipal. Ofício para o Diretor do Hospital São José
e para o administrador do Mais Vida, sugerindo que façam uma reunião estipulando e deixando
bem claro os protocolos a serem seguidos, pois aconteceu o caso de um, paciente com sintomas
de AVC que foi transportado do Pronto Atendimento Mais Vida para o hospital (21/03) e
chegando lá o médico plantonista não o recebeu e mandou de volta para o PA, daí o médico
mandou de volta novamente e o receberam e colocaram oxigênio e depois de um tempo o médico
mandou os familiares para casa, pois teriam que leva-lo para Parobé para fazer uma tomografia.
Mas demorou a transferência pois tinha pacientes na frente aguardando, sendo que as três horas
da madrugada o paciente melhorou e recebeu alta sem ter feito o exame. Às seis da manhã, em
casa, teve um AVC, está internado, e pode ir a óbito ou ficar vegetando... o nome do paciente é
Celso... Outro caso é de um menino, Alexandre Benatti, onde a mãe levou o menino para
atendimento, que chegou com manchas no corpo e fraqueza, foi solicitado exame de sangue e foi
constatado que os leucócitos em 343 mil, e também fez exame do covid que deu negativo...
Quando o médico recebeu o resultado do exame solicitou que a família trouxesse o paciente
urgente para o Mais Vida, onde refizeram o exame, pois o máximo de leucócitos é 11 mil, e
pediu que a mãe pegasse o resultado no hospital, que chegou 1 hora da manhã, daí os leucócitos
já estavam em 365 mil e 27 mil plaquetas, e o médico mandou a mãe procurar um hematologista,
sendo que se tratava de leucemia gravíssima, o menino de 12 anos poderia ter morrido na calçada
em frente ao hospital... A mãe pediu explicações para o médico, que lhe disse que isso não era de
sua alçada... SATOSHI pediu a palavra para comentar sobre o projeto de Lei nº 23/2021 que trata
da política do saneamento e disse que deu uma lida no projeto e acha que não cabe à Câmara
Municipal fazer audiência pública, pois ali tem tudo como o Município deve proceder, todas as
orientações e a formação de um comitê multidisciplinar, que será formado pela Prefeitura, e tem
até a sugestão de quem vai participar e como será feito e esse comitê que vai decidir como serão
feitas as reuniões e a tramitação do projeto em si... Satoshi disse que o projeto é um apanhado de
ideias, um plano de como fazer... Satoshi disse que achou bem completo o estudo e acha que o
projeto pode ser aprovado sem problema... Falou que o projeto recomenda a criação de um
Fundo para o tratamento de esgoto, recomenda a criação de uma tarifa de esgoto, e acha que pode
ser aprovado e como isso vai ser cobrado é uma discussão da comunidade... A Presidente, após
ouvir as colocações do Vereador Satoshi, sugeriu consultar a assessoria jurídica sobre o assunto.
Volnei disse que algumas pessoas comentaram com ele, que em alguns lugares já tem tratamento
de esgoto... Marli disse que os novos loteamentos já tem isso, entende que daqui pra frente é
preciso observar a Lei, mas não dá para dificultar para quem já veio antes... Satoshi disse que a
taxa de esgoto será cobrada no futuro, que é um plano de ação para o futuro. Marli disse que
estaria pedindo o parecer da assessora jurídica. IVANIR solicitou que fosse enviado um ofício de
agradecimento para a Deputada Estadual Fran Somemsi quese fez presente no Município na
última sexta feira para participar da inauguração da farmácia solidária, um projeto apresentado na
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Casa pela Vereadora Rafaella. Ivanir disse que o projeto é bem bacana e com certeza irá
contribuir para o Município, onde as pessoas carentes vão poder se beneficiar mais, retirando o
medicamento, que muitas vezes é oneroso para elas pagarem. Ivanir falou da importância do
Executivo em divulgar esse trabalho, para que as pessoas possam contribuir e levar o seu
medicamento que está sobrando em casa, para que mais pessoas possam usufruir de
medicamentos de forma gratuita. Ivanir disse que achou interessante a ideia do descarte do
medicamento que está vencido ou que já perdeu o prazo de validade, para leva-lo até a farmácia
solidária onde é feito o descarte de forma correta para que o mesmo não prejudique a natureza, a
água inclusive. O Vereador Ivanir sugeriu que o ofício de agradecimento fosse encaminhado em
nome da bancada. Ivanir comentou sobre a abertura da Casa Legislativa ao público, conforme
havia sido comentado antes de entrar em recesso, e acha que isso deveria ser discutido, pois com
o avanço das vacinas, o grupo de risco já foi vacinado, ou vai ser vacinado, e disse que o público
que frequenta a Casa é mínimo. Marli disse que estava conversando com os outros Vereadores e
pensaram em esperar mais umas duas ou três semanas para ter mais pessoas vacinadas. Marli
disse que segundo comentários, existe a previsão de uma nova onda do vírus... A Presidente
sugeriu que se aguardasse mais algumas semanas. Marli atualizou os dados da covid, com 18
testes positivos, sendo um de 63 anos e o restante abaixo de 60 anos, femininos de 34 a 63 anos,
masculinos tem três crianças de 02, 03 e 11 anos, 26 pessoas aguardando resultado de testes e
três pessoas na uti... Marli avisou que vão chegar mais vacinas e estará acontecendo no dia de
amanhã mais um drive thru para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos, para aquelas
pessoas que tem pressão alta, asma, etc, precisa apresentar a receita da medicação, e também para
grávidas maiores de 18 anos, puerperias, síndrome de down e doenças renais cronicas... A
presidente avisou para as pessoas que estão aguardando a segunda dose do coronavac, a mesma
está em falta e não chegou para o Município, mas segundo informações de enfermeiros, a
segunda dose é um reforço e as pessoas não precisam se preocupar. Nada mais havendo a
declarar, a Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima Sessão no
dia 10/05/2021. 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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