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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.694 13ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO LEGISLATIVO – 

14 DE AGOSTO DE 2017. 

 

Aos catorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta 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 SATOSHI SCALDO SUZUKI, consistindo a mesma da 

derradeira Reunião Ordinária da 13ª Legislatura e do 1º Período Legislativo de 2017. Verificou-se a 

existência de quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante a seguinte relação: 

ALEXANDRE DOS SANTOS, CLEITON BIRK, EDEMAR SHUMANN, JÂNIO SIMIÃO DROVAL, 

LEONIR SCHULER, MARCIO GUTH, MARLI HEINLE GEHM e RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA 

LIMA. O Presidente declarou aberta a sessão e colocou para o plenário a apreciação da ata nº 1693 do dia 07 

de agosto e ata de nº 555 da Sessão Extraordinária do mesmo dia, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS – PSB  de Estância Velha convida os Vereadores a participar  de 

um curso de capacitação gratuito no dia 19 de agosto, das 9h às 12h na Câmara Municipal de Estancia Velha. 

CONVITE para visitar a Multifeira que ocorrerá nos dias 17 e 18 de agosto no Ginásio da escola Ildo 

Meneghetti. Ofício Secretaria de Obras em resposta ao ofício nº 301/2017 em que a Vereadora Marli 

solicitou em nome da Associação de moradores do Bairro Bom Pastor melhorias, informa que a iluminação 

pública está em estudo pela secretaria de obras e a pavimentação do trecho da avenida popular informa que a 

administração anterior deixou de fora do financiamento do Badesul. Ofício da Secretaria de Obras em 

resposta  ao ofício nº 313/2017 em que o Vereador Cleiton Birk solicitou  colocação de pó de brita, informa 

que será providenciado conforme disponibilidade de material. Ofício da RGE encaminhando em anexo cópia 

da correspondência enviada à Prefeitura Municipal. Of. Gab. nº 331/2017 que encaminha os Projeto de Lei nº 

53/2017, 54/2017, 55/2017 e 56/2017. Ministério da Educação informando sobre a liberação de recursos 

para Prefeitura Municipal de Ivoti no valor de R$ 45.150,00. E-mail da Promotoria que responde o Ofício nº 

286/2017. 

 

TRIBUNA LIVRE – REGINA MARIA BECKER FORTUNATI, Deputada Estadual, que veio a convite do 

Vereador MÁRCIO GUTH para falar um pouco sobre o seu vínculo com a causa animal, e iniciou dizendo 

que natural de Lomba Grande, casada com José Fortunati, ex prefeito de Porto Alegre. Disse que ser ativista 

da causa animal sempre foi um propósito de vida, estabelecer políticas públicas no Município a partir do 

momento que tiveram por honra do destino poder assumir o executivo municipal de Porto Alegre. Onde 

criaram uma secretaria diante da necessidade de Porto Alegre que é a capital brasileira com o maior numero 

de animais domésticos do país. Regina falou da falta de atenção com o meio ambiente... Falou sobre mal 

tratos com os animais, como confinamento de gado, criação de galinhas em aviários e disse que é política 

governamental americana que até 2025, nenhum produto vai ser usado por empresas americanas ou 

comprado de fornecedores onde os animais estão sujeitos a maus tratos. São políticas que estão estabelecidas 

no mundo e que vão acontecer, mais cedo ou mais tarde. Regina falou que faz parte de um grupo de ativistas, 

pessoas que querem que políticas públicas das causas animais sejam implantadas. Regina falou que a 

Constituição cita no artigo 5º compete ao Poder Público, a guarda, manutenção, tutela... A Deputada se 

colocou a disposição e manifestou seu apoio a causa animal no Município de Ivoti. O Vereador MÀRCIO 

agradeceu a presença da Deputada e disse que iria pedir vistas do Projeto para fazer algumas mudanças. A 

Deputada disse que iria encaminhar por escrito às suas observações ao projeto. 

 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: Do Poder executivo provieram quatro projetos, a saber:  

Projeto de Lei nº 53/2017 – “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1507/98, que estabelece a política 

municipal de assistência social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados,  
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e dá outras providências” – Comissão de Finanças e de Justiça. Projeto de Lei nº 54/2017 – “Dispõe sobre 

o Plano Plurianual – PPA para o Quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências” – Comissão de 

Finanças e de Justiça. Projeto de Lei nº 55/2017 – “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2373/2008, que 

estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e institui o respectivo Quadro de Cargos” – Comissão de 

Finanças e de Justiça. Projeto de Lei nº 56/2017 – “Dispõe sobre o serviço de inspeção industrial e 

sanitária dos produtos de origem animal no Município de Ivoti e dá outras providências” – Comissão de 

Finanças e de Justiça. 

 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 
Projeto de Lei nº 50/2017 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a área da 

educação – Comissão de Finanças e de Justiça. 

Projeto de Lei nº 51/2017 – Autoriza o Poder Executivo a dar em cessão de uso gratuito, área de sua 

propriedade, ao Centro de Tradições Gaúchas Amigos da Tradição – CTG – Comissão de Justiça e de 

Finanças. Aguardando as correções do executivo quanto ao CNPJ e a razão social. Projeto de Lei nº 

52/2017 – Cria cargos na Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o Plano de Carreira dos 

Servidores e Institui o respectivo quadro de cargos – Comissão de Justiça e de Finanças. O 

Vereador JÂNIO disse que no ano anterior tinha o Projeto de Lei nº 43/2016 que criava o cargo de 

fiscal ambiental Padrão 09, R$ 5.580,50, o qual não foi apreciado, e agora o projeto retornou com o 

mesmo cargo com Padrão 07 e pediu que o executivo verificasse se o padrão está correto. 

 
4ª PAUTA – VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 45/2017 – Disciplina a criação, propriedade, posse, 

guarda, maus tratos, uso e transporte de cães e gatos no Município de Ivoti. A Comissão de Justiça 

pediu o adiamento da votação para adequar o projeto. Projeto de Lei nº 48/2017 – Revoga a Lei 

Municipal nº 3068/2016, que ratifica protocolo de intenções, com a finalidade de instituir o 

consórcio Sinos – CP – Sinos. O presidente adiou a votação do projeto de lei com a concordância 

dos demais Vereadores. 

 
PROPOSIÇÕES: Nesta parte da Reunião foram externadas as manifestações dos vereadores, O secretário 

passou a ler os pedidos, conforme segue: MARLI HEINLE GEHM: solicitou que o Departamento de 

Trânsito verifique a possibilidade em colocar uma faixa de segurança em frente ao  Restaurante Santa 

Avenida Resto Bar. A Vereadora parabenizou o Instituto de Educação Ivoti, em especial a diretora de ensino 

superior, Doris Gerber e o coordenador do curso, Darli Breunig, assim como aos demais profissionais da 

área, pelo empenho e dedicação no Curso de Licenciatura em Letras – Português e Alemão, o qual foi 

reconhecido com conceito 5 (cinco) pelo Ministério da Educação (MEC). A Vereadora sente muito orgulho 

em ter no Município uma instituição de nível tão conceituado, e colocou-se a disposição nessa Casa 

Legislativa. EDEMAR SCHUMANN: solicitou o que segue: 1) Melhorias na Rua Pedro Diehl no Bairro 

Feitoria Nova; 2) Limpeza da boca de lobo na Rua Caxias do Sul, nº 330; O vereador também solicitou que o 

Departamento de Trânsito providencie uma faixa de segurança na Rua Henrique Dias, 143 no Bairro Jardim 

Panorâmico e que verifique a possibilidade de colocar placa de sinalização indicando a preferência ou não na 

Rua Goetz na altura do nº 44. O Vereador agradeceu ao Secretário de Obras pelas melhorias feitas na Rua 

Sapucaia. A Comissão de Justiça solicitou que fosse encaminhado ofício ao Secretário de Obras e ao fiscal da 

Prefeitura Marcus Vinicius Castilhos Feil para que compareçam nessa Casa Legislativa para falar sobre a 

Secretaria de Obras, fiscalização municipal, código de postura, plano diretor, serviços prestados a  
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comunidade e regularização de loteamentos. O Vereador MÁRCIO GUTH fez uso da tribuna para solicitar 

o envio de ofício ao executivo para que providencie uma pessoa responsável para atender as pessoas que 

queiram fazer denúncias, para agilizar e citou o caso de um poste da empresa Oi que caiu encima de um carro 

na Rua Jacob Saueressig, sendo que esse pedido já havia sido feito pelo Vereador à empresa, e quando o 

poste caiu, puxou mais dois postes junto com ele. Outro ofício solicitando uma cópia do habite-se de todos os 

prédios de propriedade da Prefeitura e também um ofício ao executivo para que informe quem é o 

responsável pela manutenção e conservação do cemitério municipal. A Vereadora MARLI convidou a todos 

para que após a sessão solene de entrega do título de cidadã honorária a DYRCE para um coquetel 

patrocinado pelo Donato Dilly na comunidade católica. O Presidente convocou todos para a sessão solene no 

dia de amanhã  e para a Sessão Ordinária do dia 21 de agosto. E, para constar, ESTER DOLORES MÜLLER 

KRÜGER, secretária do legislativo, elaborou a presente ata, a qual, após ser lida e aprovada, será subscrita 

pelos senhores PRESIDENTE e SECRETÁRIO da Mesa Diretora. 

 

 

PRESIDENTE                                                                                           SECRETÁRIO 


