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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.767 13ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 15 DE ABRIL DE 2019  

 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 20 horas e 45 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 SCHUMANN, JÂNIO SIMIÃO 

DROVAL, LEONIR SCHULER, MARCIO GUTH, RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA e 

SATOSHI SCALDO SUZUKI.  

CORRESPONDÊNCIAS – Sem correspondências. 

PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita conforme segue: 1) Ofício 

parabenizando o servidor Fernando Cuty pelo seu empenho e incansável trabalho para a instalação da 

internet nas praças e também junto com a internet terá a filmagem nas praças. 2) Ofício parabenizando 

a Cachaçaria Weber Haus por sempre se atualizar e oferecer produtos de altíssima qualidade e 

modernizar seus rótulos de sua linha de cachaças Premium, que estão de cara nova.3) Ofício 

parabenizando a iniciativa do fotógrafo Serguem Trott em escolher o Núcleo das Casas Enxaimel para 

fotografar crianças juntamente com personagens de sua escolha (Magistral Produções), onde os 

primeiros trinta inscritos recebiam 01 foto de livre escolha, mas o número excedeu em muito, passando 

dos 2.300 inscritos e levando uma verdadeira multidão de pais ao local. Ofício ao executivo 

parabenizando-o juntamente com o Departamento de Cultura e Turismo pelo sucesso da Feira da 

Páscoa e pelas excelentes programações. Os Vereadores JÂNIO e MÁRCIO solicitam o envio a 

Diretoria do Hospital São José para que esclareça sobre um fato que aconteceu no dia 14/04, ontem, 

onde uma paciente ficou aguardando o atendimento por mais de três horas, inclusive o Vereador 

Márcio e Alexandre foram até o hospital no dia 07/04 verificar uma situação semelhante. 

GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO GUTH solicitou o envio de ofício ao secretário do meio 

ambiente para que encaminhe cópia da licença ambiental para deposito de entulhos na área pública que 

fica na Rua Santa Clara perto do cemitério, inclusive o Vereador tem fotos das atividades no local. 

Ofício para a secretária da saúde, para que informe qual a dificuldade que existe em manter médicos no 

Posto do Bom Pastor, pois a população está questionando sobre o atendimento. Márcio também 

comentou sobre a internet nas escolas, e pediu que o Prefeito esclareça por quem a mesma é paga se 

pela escola ou pela Prefeitura, uma vez que para registrar o ponto dos servidores é necessária a 

internet. O Vereador Edemar disse que se informou e que a internet nas praças é de graça. EDEMAR 

SCHUMANN solicitou o envio de ofício parabenizando a Brigada Militar e a Delegacia de Polícia, na 

pessoa da Delegada Michele pelo empenho na captura de ladrões e traficantes de drogas pela cidade, os 

demais Vereadores pediram para se incluir no ofício. 

PAUTA DO DIA 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO 

Projeto de Lei nº 22/2019 – Estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos 

servidores do Poder Executivo e Autarquia do Município, dos contratados por tempo determinado, 

bem como dos proventos dos aposentados e das pensões. A Vereadora Rafaella disse que irá se abster 

da votação desse projeto por ser servidora.  
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Projeto de Lei nº 24/2019 – Retifica dispositivo da Lei Municipal nº 3.188/2018, que autoriza a 

permuta de imóvel do Município por outro de propriedade de Helena Fuhr.  

Projeto de Lei nº 25/2019 – Concede Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores da Câmara 

Municipal. 

Projeto de Lei nº 26/2019 – Concede Revisão Geral Anual dos subsídios dos Vereadores. 

Projeto de Lei nº 27/2019 – Concede Revisão Geral Anual dos subsídios do Prefeito e Vice Prefeito. 

Projeto de Lei nº 28/2019 – Concede Revisão Geral Anual dos subsídios dos Secretários Municipais. 

Projeto de Lei nº 29/2019 – Altera art. 47 da Lei Municipal nº 2273/2019.  

A presidente pediu que as comissões façam seus pareceres para a próxima Sessão para colocar os 

projetos de revisão em votação. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 19/2019 – Inclui o item 3.1 no artigo 5º e revoga o item 2.1 e altera o item 3 do 

artigo 7º, ambos da Lei Municipal nº 2200/2005, que reorganiza a estrutura administrativa do 

Município de Ivoti. Sem discussões. 

Projeto de Lei nº 20/2019 – Concede o Título de Cidadão Honorário à Edson Jahnke. Sem 

discussões. 

Projeto de Lei nº 21/2019 – Concede o Título de Cidadão Honorário à Mário Cassel. Sem discussões. 

PAUTA DE VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 23/2019 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área da 

educação. As comissões apresentaram parecer favorável e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: Não houve exposições. 

A Presidente desejou uma Feliz Páscoa a todos e nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a 

presente sessão convocando a todos para a próxima a ser realizada no dia 22 de abril 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 


