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Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, 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 pelo Presidente ALEXANDRE DOS SANTOS, consistindo a 

mesma, Reunião Ordinária da 13ª Legislatura e do 4º Período Legislativo, de 2020. Verificou-se a 

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

relação: CLEITON BIRK, EDEMAR SCHUMANN, JÂNIO SIMIÃO DROVAL, LEONIR 

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

LIMA e SATOSHI SCALDO SUZUKI. O presidente saudou a todos e desejou um Feliz 2020 a 

todos, também parabenizou a colega e Vereadora Marli pelo bom trabalho realizado no ano de 2019. 

Desejou sucesso e muito trabalho aos colegas da Mesa Diretora, Cleiton, Edemar e Rafaella. Falou 

sobre o ano eleitoral e disse que respeita todas as siglas partidárias e não fará da Casa um comitê 

político. Falou da responsabilidade dos Vereadores nesse momento político com a comunidade de 

Ivoti. Foi aberta a sessão e de imediato o Presidente colocou para apreciação a ata de nº 1799 do dia 

16 de dezembro, que teve seu conteúdo aprovado.  

CORRESPONDÊNCIA – Ofício Gab. nº 466/2019 que encaminha para apreciação o Projeto de 

Lei nº 75/2019.  Ofício Gab. nº 01/2020 que encaminha para apreciação os Projetos de Lei nº 01 e 

02/2020. Ofício nº 002/5ºPelBM/2020 informando que no Diário Oficial do Estado foi publicado 

em 17 de dezembro de 2019 a Portaria nº 009/GCG/AJCON/2019 nomeando a Tenente – 

Comandante Deise Luciane de Oliveira Tecca para fiscal do Convênio nº 48/2016 e seus 

aditamentos. Ofício SMS nº 080/2019 em resposta ao ofício 627/2019 do Vereador Leonir, informar 

que a UBS Central conta um aparelho celular, porém o número não é divulgado em função de já 

existirem linhas suficientes para o atendimento da população. E-mail do gabinete da secretaria de 

segurança pública informando que o ofício nº 519/2019 foi protocolado e encaminhado para a 

secretaria de logística e transportes. Ofício do SIEHU solicitando avaliar a possibilidade de destinar 

o valor de 15 mil reais para a mesma para aquisição antecipada de trinta exemplares do livro: 

Mosaicos de então – pessoas – fatos – espaços de memória e crônicas de Ivoti. 

PROPOSIÇÕES - MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: Que a Secretaria de Obras 

providencie o recolhimento dos galhos e restos de poda na Rua Irmãos Dilly. Ofício para a Farmácia 

São João do Bairro Harmonia, parabenizando pela reinauguração que aconteceu no dia 21/12. 

Ofício parabenizando o Grupo Roda Alegre pela belíssima apresentação de Natal na Praça do 

Chafariz. Ofício parabenizando a Igreja Evangélica Encontros de Fé pela linda festa de natal que 

aconteceu no Bairro Bom Pastor, proporcionada para 200 crianças do Município. Solicita o envio de 

ofício parabenizando o novo secretário do meio ambiente, senhor Ismael Evandro Petry, desejando-

lhe um bom trabalho, e que seja prudente na aplicação das multas, conversando e orientando a 

população. LEONIR SCHULER solicita o que segue: Recolhimento do lixo depositado na Rua 

São Pedro e providenciar uma placa de “PROIBIDO DEPOSITAR LIXO”; Ofício para RGE para e 

para que verifique a situação dos fios caídos nos postes do Bairro Farroupilha, que verifique e 

notifique as empresas responsáveis. JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita o que segue: Que o 

executivo informe sobre a questão do prédio incendiado do RestoBar, que está prestes a cair. Que o 

executivo informe se a Defesa Civil está ativa e quem é o responsável. Os Vereadores JÂNIO, 

MÁRCIO e MARLI solicitam o envio de ofício para a Farmácia Hercofarma pela inauguração do  
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espaço, desejando-lhe muito sucesso nas vendas. RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA 

solicita providências na iluminação pública da Rua Aloisio Finkler em frente ao nº694 no Bairro 

Cidade Nova. 

 GRANDE EXPEDIENTE: EDEMAR desejou a todos um bom retorno e ao Presidente desejou 

que faça um bom trabalho, assim como foi feito pela Vereadora Marli. Edemar disse que 

caminhando durante a noite verificou várias lâmpadas de iluminação pública que estão queimadas e 

citou o trajeto da churrascaria Kraft do Bairro Morada do Sol até a Farmácia Morada do Sol, tem 

seis postes sem iluminação e também na ponte do Bairro Bom Pastor está tudo escuro... Edemar 

disse que conversou com o prefeito referente a situação para que tome as devidas providências. 

RAFAELLA fez um comentário sobre a divulgação de que a Câmara devolveu ao Executivo o 

valor de 410.000,00 em dezembro e disse que queria deixar claro que não é o primeiro ano em que 

isso foi feito, todos os outros presidentes também devolveram, inclusive antecipadamente. 

Comentou também que a Vereadora Marli disse que ficaria satisfeita se o valor retornado fosse 

utilizado em segurança pública, mas, disse que, como é funcionária da área da saúde, acha que esse 

dinheiro deveria voltar para a saúde pública. Rafaella disse que no quesito segurança o Município 

está muito bem, pois tem o incentivo para o CONSEPRO e pediu que o prefeito revisse e usasse o 

valor na saúde, onde precisa muito mais do que a segurança pública. Outra questão levantada pela 

Vereadora foi sobre a campanha do cartão SUS, está sendo feito o recadastramento pelo numero do 

CPF, pois a verba do Governo Federal vem pelo CPF e pediu que as pessoas se dirigissem até o 

setor de documentos da Prefeitura para fazer o recadastramento, pois tem pessoas com um CPF que 

tem dois a três cartões do SUS... Rafaella disse que tem em torno de 22 mil pessoas cadastradas 

atualmente e o número de cartão do SUS tem bem mais, e por isso pediu que todos divulguem esse 

recadastramento. CLEITON solicitou um ofício a pedido de um munícipe para o Diretor de 

Trânsito referente uma Placa de Proibido Estacionar na Rua ao lado da Praça do centro, e pediu que 

ali fosse feita uma placa para que os carros possam parar para desembarcar pessoas. Cleiton disse 

que recebeu fotos do caminhão de lixo recolhendo lixo na Rua José de Alencar em frente ao prédio 

da prefeitura e um morador que tem lixeira em frente de casa disse que os garis amontoam todo o 

lixo em frente a sua casa, e volta e meia as sacolas de lixo orgânico rasgam e não é recolhido, e por 

isso solicita que seja tomada alguma atitude com relação a situação, ou que mudem a forma de 

recolhimento ou então que limpem a sujeira que fica. MÁRCIO disse que foi comentado sobre 

cabos e fios e disse que já tinha reunião com o pessoal da RGE e telefonia, mas acha que não 

entenderam direito o recado. E disse que na semana passada esteve no Mais Vida e uma carreta 

dobrou  em frente a Prefeitura (pois não tem outro acesso) e como os fios estavam muito baixos 

(precisa ter mais de cinco metros de altura) a carreta enroscou nos fios, sendo que o Vereador subiu 

na carreta e tirou os fios... Os fios estão do mesmo jeito até hoje e a câmera de monitoramento 

também ficou arrebentada... Márcio pediu que as empresas fossem notificadas para fazer o conserto. 

Márcio comentou sobre o atendimento do Mais Vida, e disse que está bom, mas quando a pessoa 

tem uma dor maior, não são prescritos exames, e essas pessoas são encaminhadas para os postos de 

saúde, mas para conseguir a consulta no posto é de uma semana para outra e tem situações em que a 

pessoa não consegue esperar duas semanas. Márcio disse que se não podem fazer os exames no 

Mais Vida, precisam encaminhar para o hospital e isso não está acontecendo e pediu que isso fosse 

revisto. Solicitou envio de ofício ao departamento de trânsito para que resolva a situação da parada  
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de ônibus da Avenida Capivara, e disse que ficará cobrando até a questão ser resolvida. Outro ofício 

para o executivo ver a possibilidade para que melhore o valor do auxílio que é repassado aos idosos 

(eventos), porque a maioria é aposentado, e é a única diversão deles. Márcio finalizou desejando um 

bom trabalho ao novo presidente. JÂNIO falou sobre o pedido que fez referente o prédio que pegou 

fogo – Santa Avenida (Restobar), que já vai completar um ano que a calçada está bloqueada no 

local para os pedestres, e as pessoas estão pedindo providências. O Vereador solicitou um ofício 

para o Desporto, pois foi procurado pelo presidente da Associação do Bairro Bom Pastor, que 

solicitou que seja realizado novamente o campeonato de futebol de areia no Bairro. Jânio comentou 

a fala da Vereadora Rafaella sobre o dinheiro que retornou para o executivo, onde a Marli indicou 

para a segurança e a Rafaella para a saúde, e disse que quem define para onde vai o dinheiro é o 

executivo. Jânio também falou sobre as contas de água, onde moradores o procuraram reclamando 

que não tem dia certo para o vencimento e sugeriu ao diretor da autarquia que defina um dia no 

calendário, também falou sobre os remendos que são feitos na rede em virtude de vazamentos e 

disse que em alguns lugares o conserto é feito mais de uma vez. MARLI desejou um Feliz Ano 

Novo a todos e desejou uma boa gestão ao novo presidente e falou referente ao dinheiro devolvido 

ao executivo e disse que na metade do ano o CONSEPRO havia pedido o valor de 100 mil reais 

para aquisição de uma viatura e para mais monitoramento e na época foi colocado em votação e 

todos os Vereadores concordaram em devolver os 100 mil para a Prefeitura repassar ao 

CONSEPRO. Marli disse que sugeriu que o valor fosse para a segurança, pois a saúde tem a 

garantia de 15% do orçamento, a educação tem 25%, mas também se o prefeito entender que a 

saúde precisa de mais, com certeza irá repassar um percentual maior, pois a população precisa estar 

bem de saúde, inclusive o Prefeito também é enfermeiro e ele como ninguém sabe que é preciso 

atender bem a saúde. Marli disse que o Prefeito aplicará o valor onde for necessário, e sua sugestão 

foi para a segurança, pois acha que no momento é a que mais precisa. Marli falou da emenda 

parlamentar solicitada por ela e pelo Vereador Márcio ao Deputado Giovani no valor de 250 mil e 

também 200 mil do deputado Perondi, no total de 450 mil destinada ao hospital São José, e nesse 

ano o deputado Giovani irá destinar 250 mil para o calçamento da Rua São Pedro e para mais uma 

rua paralela. Marli falou sobre o novo secretário do meio ambiente, e espera que ele atenda bem a 

população, orientando e dialogando e evitar as multas. Marli pediu novamente ao executivo para 

que providencie uma placa no estacionamento da Câmara, que é de propriedade do executivo, não 

se responsabilizando pelos veículos estacionados no local, pois já houve arrombamentos e batida de 

carros. Marli também comentou sobre o pedido feito pelo SIEHU – Sociedade Ivotiense de Estudos 

Humanísticos que solicita o valor de 15 mil reais a ser utilizado na aquisição antecipada de 

trezentos exemplares do livro “Mosaicos de então – pessoas – fatos – espaços de memória e 

crônicas de Ivoti”, e como a Câmara não pode dar esse valor, pediu ao Presidente ver com todos os 

Vereadores se concordam em que o prefeito atenda esse pedido. Alexandre disse que conversou 

com a assessora sobre o assunto e disse que a Câmara não pode repassar o valor, porém se todos os 

Vereadores concordarem, pode ser repassado o valor de 15 mil ao executivo e o prefeito passa para 

essa sociedade. Edemar disse que precisa ser analisado. Márcio também acha que precisa ser 

analisado, até porque Ivoti tem vários escritores que sempre batalharam e nunca pediram dinheiro 

para a Câmara, além de vários grupos de danças que também levam o nome de Ivoti para outros  
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municípios e ganham talvez 0,1% desse valor... Jânio também acha que precisa ser analisado... 

Leonir pediu que cada um avaliasse durante a semana e na próxima desse retorno. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 72/2019 – Aprova base de cálculo para fins do Imposto sobre a propriedade 

predial e territorial urbana – IPTU a partir do exercício de 2021 e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 73/2019 – Estabelece regras para supressão, transplante e poda espécimes 

vegetais nativos no Município de Ivoti e dá outras providências. Jânio solicitou parecer do Conselho 

do Meio Ambiente. Satoshi disse que é um projeto importante e que precisa ser avaliado com 

cuidado, pois vai melhorar muito a economia do município. Edemar disse que com esse projeto, a 

Prefeitura está tentando aliviar a carga para aquelas pessoas que querem construir ou derrubar uma 

árvore, e isso vai fazer o Município crescer. 

.Projeto de Lei nº 74/2019 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3229/2019, que concede 

incentivo fiscal à empresa Mettler e Sthal Indústria de Calçados Ltda, e dá outras procidências. 

Jânio disse que comparou o Pl aprovado para a mesma empresa em 2019, e constatou alteração no 

valor do aluguel e aumento de vagas de emprego. 

Projeto de Lei nº 75/2019 – Altera, inclui e revoga dispositivos na Lei Municipal nº 2374/2008, 

que institui o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores efetivos do Município de Ivoti. 

Jânio pediu que fosse encaminhado o Projeto ao SIMI para dar parecer jurídico. 

Projeto de Lei nº 1/2020 – Concede incentivo financeiro à empresa Haki Acabamentos de 

Calçados Ltda. 

Projeto de Lei 2/2020 – Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 1853/2002, que dispõe 

sobre a instalação de estações de rádio bases e equipamentos afins de rádio, televisão, telefonia e 

telecomunicações em geral no Município de Ivoti. Márcio comentou sobre alteração da lei para que 

daí seja autorizado a instalação de antenas para um melhor funcionamento, pois não estava sendo 

feita a instalação porque a Lei Municipal não permitia, passaram-se anos e anos e nada foi feito, e 

que bom que finalmente veio. Edemar disse que em conversa informal com o prefeito, foi 

informado que o executivo solicitou a colocação de uma antena no Núcleo de Casas Enxaimel e a 

empresa Vivo informou que não podia colocar, porque a Lei Municipal não permitia. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO solicitou envio de ofício ao executivo para que informe 

quais os Bairros onde não é feita cobrança de IPTU, inclusive aqueles onde os imóveis ainda não 

estão regularizados. Márcio comentou sobre o PL 75, e disse que sabe que tem empresas que dão 

quatro meses de licença maternidade, mas para uma mãe, quatro meses é muito pouco... Márcio 

falou da importância das empresas aderirem aos seis meses, inclusive o Município para as 

servidoras. Satoshi sugeriu que o Fundo Próprio do Município pagasse os dois meses, já que o Inss 

paga os quatro meses. Rafaella disse que já foi bastante discutido na Casa, que para a criança ter um 

bom desenvolvimento físico e mental e social, é importante os seis meses de amamentação, 

inclusive a Associação Brasileira de Pediatria também já fez várias buscas para isso. Rafaella disse 

que tem empresas que conseguem dar esse benefício através de incentivos fiscais e outros recursos. 

Rafaella falou da importância de ser feita uma regra geral sobre o assunto e sugeriu que fosse 

encaminhado correspondência aos deputados para pressionarem isso perante o Governo Federal, 

para a constituição federal preconize os seis meses. Márcio falou sobre o reajuste do salário mínimo  
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em quarenta reais para pessoas que trabalharam de sol a sol... Voltando ao assunto da licença 

maternidade, Márcio sugeriu que fosse encaminhado ofício ao executivo para que estude a 

possibilidade de aumentar o prazo e levar a sugestão do Vereador Satoshi. RAFAELLA comentou 

sobre a fala do Vereador Jânio sobre o valor devolvido ao executivo quando disse que o Vereador 

não pode indicar nada e disse que apenas deu uma ideia para o prefeito, assim como a própria 

Vereadora Marli falou sobre o pedido do CONSEPRO de 100 mil, ainda sobra 310 mil que o 

prefeito poderia ajudar em outra pasta... Rafaella disse que a pasta mais significativa para receber o 

valor seria a saúde. Rafaella lembrou que o Município de Ivoti é o único na região que ainda não 

aderiu aos 180 dias de licença maternidade. Cleiton pediu um aparte e disse que concordava com  a 

fala do Vereador Jânio sobre o dinheiro devolvido, e disse que a Vereadora Marli publicou no face 

que os Vereadores sugeriram que o valor fosse aplicado em segurança pública, mas disse que não 

foi questionado sobre qual era a sua preferência para aplicar o valor. Edemar também elogiou a fala 

do Vereador Jânio sobre o assunto da devolução do valor ao executivo. O Presidente encerrou a 

presente sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária no dia 13/01, às 18h30min. 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. 

 
 

ALEXANDRE DOS SANTOS                                                   CLEITON BIRK 
         PRESIDENTE                                                                                       SECRETÁRIO 


