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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.760 13ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 25 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 pela Presidente MARLI HEINLE GEHM, 

consistindo a mesma, Reunião Ordinária da 13ª Legislatura e do 3º Período Legislativo, de 2019. 

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, RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA 

LIMA e SATOSHI SCALDO SUZUKI. A Presidente abriu a presente Sessão e saudou a todos, e de 

imediato colocou a Ata de nº 1759 do dia 18 de fevereiro para apreciação, a qual teve seu conteúdo 

aprovado por unanimidade.  

CORRESPONDÊNCIA – Of. Gab. nº 43/2019 que encaminha para apreciação Projeto de Lei nº 

8/2019, 9/2019 e 10/2019. Of. Gab. nº 41/2019 informando que o senhor Prefeito Municipal do dia 08 

ao 18 de março estará integrando a comitiva de líderes políticos e intelectuais do Brasil a participar de 

eventos no País do Japão. Of. Camp 01/2019 convidando a participar da apresentação dos resultados 

do calculo atuarial do Fundo de Previdência para o ano de 2019, no dia 28 de fevereiro às 10h no mini 

auditório da semec. 

PROPOSIÇÕES: O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicitou o que segue: 

- Envio de ofício ao executivo para que informe se existem extintores de incêndio instalados em todas 

as escolas municipais, se existe uma pessoa capacitada em cada local para situações de emergência e se 

o PPCI – Plano de Prevenção contra Incêndio está em dia. - Considerando o grande número de 

acidentes ocorridos no encontro das Ruas Thomas Edson e Castro Alves, solicita o encaminhamento de 

ofício para a secretaria de obras e departamento de trânsito para que informe se existe controle 

estatístico e monitoramento de acidentes ocorridos no local e também solicita que seja verificado no 

local a existência de vegetação na esquina criando “ponto cego”, bem como, se há possibilidade de 

instalação de redutor de velocidade na Rua Castro Alves neste trecho. Por fim, considerando as 

manifestações dos moradores do local, solicita que o executivo informe se existe a possibilidade de 

designar que essa rua tenha fluxo único de entrada a partir da Castro Alves e não saída para a mesma. 

Os Vereadores JÂNIO SIMIÃO DROVAL e MÁRCIO GUTH integrantes da comissão de justiça 

solicitam para fins de apreciação do Veto ao Projeto de Lei nº 66/2018, informe que valor foi gasto 

com publicidade no ano de 2018. A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita o envio de ofício 

parabenizando a nobre iniciativa de toda a equipe do Centro de pinturas Dilkin, Tintas Renner que 

patrocinaram a tinta para a pintura do prédio da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que aconteceu no dia 23 

de fevereiro, sábado solidário, com a colaboração das seguintes pessoas: - Sr. Valdir Dilkin, sua esposa Silvia, 

sua filha Luana, filho Ramon e esposa Michele, e funcionários e amigos Joeli, Karina, Venidiane, César, 

Ederson, Édina, Junior, Cleiton, Ivina e Moisés;- Rodrigo Silveira diretor de marketing das tintas Renner que 

patrocinou toda a tinta. MARLI também solicita com o apoio dos demais Vereadores, uma Moção de Pesar 

para os familiares da Sra. Ilse Erhart Fuhr, falecida no dia 24/02 com um enfarto fulminante. Ilse foi esposa do 

Ex-Vereador João Fuhr, in memorian. 
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MARLI HEINLE GEHM solicita o envio de ofício ao executivo para que providencie uma identificação nos 

caminhões de recolhimento do lixo: LIXO SECO e LIXO ORGÂNICO.O vereador MÁRCIO GUTH solicita o 

que segue: - Envio de ofício ao Departamento de Meio Ambiente para que encaminhe cópia de todos laudos de 

APP, exigência para os munícipes que queiram construir; - Que o executivo encaminhe a cópia de toda a 

documentação, da Associação Cidade das Flores, exigida para participação do Edital para preenchimento das 

vagas da educação infantil, e também que informe em quais municípios a Associação atua atualmente. 

GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador MÁRCIO solicitou o envio de ofício para o setor de 

fiscalização, a fim de que, faça uma vistoria na Rua São Leopoldo, defronte a antiga Laticínios, para 

que identifique se o líquido que está escorrendo na calçada é esgoto. O Vereador falou sobre a resposta 

que recebeu referente um pedido seu e do Vereador Jânio referente habite-se para os containers, sendo 

que a resposta consta que não existe legislação específica para aprovação de habite-se de container, 

assim, é permitido, desde que o responsável técnico ateste o desempenho da edificação com 

acabamento específico, utilizando o mesmo quando da análise do projeto e posteriormente verificado 

no habite-se que atende especificações. A edificação mencionada possui projeto aprovado e está com 

processo de habite-se em andamento. MÁRCIO questionou que essa Lei não vale para todos, pois 

muitas pessoas não conseguem a abertura da empresa em virtude do habite-se, e a empresa citada 

conseguiu (Lumix). MÁRCIO pediu o encaminhamento de ofício ao setor responsável pelo habite-se 

para que informe quais os procedimentos para conseguir a liberação do habite-se, e porque muitas 

empresas não conseguem a liberação do mesmo? Sendo que não podem abrir seus empreendimentos 

sem ter o habite-se. O Vereador Jânio pediu um aparte e disse que não entende como o proprietário 

conseguiu um alvará de funcionamento sem ter o habite-se. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 8/2019 – Regula o Processo Administrativo no âmbito da administração pública 

municipal. 

Projeto de Lei nº 9/2019 – Concede incentivo fiscal à empresa Mettler e Stahl Indústria de Calçados 

Ltda. 

Projeto de Lei nº 10/2019 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para área da 

educação. 

2ª PAUTA – EM DISCUSSÃO: 

- VETO ao Projeto de Lei nº 66/2018. A comissão de justiça solicitou informações do executivo. 

- Projeto de Lei nº 02/2019 – “Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 3.216/2018, que 

institui o Programa de Gestão Autônoma das Escolas Públicas Municipais, com o objetivo de repassar 

recursos financeiros às respectivas unidades executoras, regularmente constituídas, para a melhoria do 

funcionamento do ensino municipal”. Não houve discussão do projeto. 

- Projeto de Lei nº 03/2019 – “Autoriza o desdobro do lote nº 06 da quadra nº 1005 do Loteamento 

Industrial Kaihatsu e posterior cessão de uso gratuito à Autarquia Água de Ivoti”. Não houve discussão 

do projeto. 

- Projeto de Lei nº 04/2019 – “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3004/2015, que autoriza 

disponibilizar servidor ao Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Ivoti – SIMI”. O 

Vereador Jânio, integrante da comissão de justiça solicitou um parecer jurídico do advogado do SIMI,  
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para que se manifeste referente o projeto. A Vereadora RAFAELLA disse que concorda com o pedido 

do Vereador Jânio, pois o projeto deixa dúvidas referente a questão da carga horária. 

- Projeto de Lei nº 05/2019 – “Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área 

da saúde”. Não houve discussão do projeto. 

- Projeto de Lei nº 06/2019 – “Autoriza a concessão de isenção de taxa de aprovação de projeto de 

ISS em zona especial de interesse social – ZEIS”. O Vereador Jânio perguntou sobre o número de lotes 

na área. O Vereador ALEXANDRE respondeu dizendo que são doze lotes. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 01/2019 – “Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, trator agrícola de propriedade 

do Município, à Cooperativa de Produtores e Agroindústrias de Ivoti Ltda – PROAGRII”. As 

comissões apresentaram parecer favorável ao projeto. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: JÂNIO solicitou o envio de ofício para a Secretaria de obras para 

efetuar o conserto e reforço da tampa da boca de lobo na esquina da Rua Farroupilha com a Sapiranga, 

inclusive uma criança pisou e caiu, o Vereador pediu que fosse feito um mutirão para conserto de 

bocas de lobo estragadas e disse que no Bairro jardim Buhler e Morada do Sol tem várias estragadas. 

JÂNIO também solicitou o envio de ofício para Autarquia Água parabenizando pelas melhorias feitas 

na cidade, principalmente no que tange a falta de água. RAFAELLA usou a palavra para dizer que é 

favorável ao encaminhamento da Moção de Pesar aos familiares da senhora Ilse Erhart Fuhr, esposa de 

um ex colega Vereador. MÁRCIO falou de uma resposta que veio do executivo e que não tem nada a 

ver com o pedido que fez, trata-se da resposta que veio do meio ambiente referente laudos de APP, 

onde solicita novamente cópia dos laudos de APP com assinatura de quem fez o laudo. MÁRCIO falou 

da falta de competência do secretário do meio ambiente e disse que não sabe porque o Prefeito não o 

demite, será que o mesmo tem carta na manga contra o prefeito? Cleiton pediu um aparte e disse que 

referente APP, foi contratada uma empresa para fazer isso. A Presidente disse que recebeu uma 

correspondência da igreja Assembleia de Deus convidando para o 27º congresso internacional de 

missões que acontecerá nos dias 06 a 10 de março. Nada mais havendo a declarar, a Presidente 

encerrou a sessão e convocou a todos para a próxima Sessão no dia 11 de março de 2019. 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                                                         MÁRCIO GUTH 

PRESIDENTE                                                                           SECRETÁRIO 


