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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.803 13ª LEGISLATURA – 4º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 17 DE FEVEREIRO DE 2020  

 

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 21 horas, 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 declarou aberta a sessão de nº 02 e passou 

para o Grande Expediente, começando com o Vereador Cleiton. 

GRANDE EXPEDIENTE: CLEITON solicitou envio de ofício ao executivo solicitando que 

quando for feito o próximo contrato com empresa de roçadas e limpeza de ruas, que seja exigida a 

colocação de tela de proteção para não danificar os veículos que passam pelo local. Cleiton 

comentou sobre as fichas médicas que as pessoas precisam entrar na fila para conseguir e que são 

entregues a partir das 7h e citou o caso de um senhor que chegou 6h55minutos e passou todo mundo 

e disse que tinha preferência pois era aposentado, sendo que tinha mais cinco pessoas aposentadas 

na fila e sugeriu a possibilidade em colocar ficha, onde as pessoas chegam e retiram sua ficha e 

podem aguardar sentados enquanto esperam. JÂNIO agradeceu ao executivo por ter atendido seu 

pedido e feito mão única na Ildo Meneghetti e ter colocado estacionamento oblíquo e também o 

paradão que será instalado no local. Jânio falou sobre a Praça na Rua Santa Maria em frente ao 

campo municipal, e disse que saiu reportagem que essa praça será feita, e parabenizou o executivo 

por fazer essas melhorias. MARLI solicitou que fosse encaminhado ofício para as escolas 

desejando um bom trabalho durante 2020, e disse que foi o primeiro ano em que não participou da 

abertura do ano letivo devido a outros compromissos. Marli disse que esteve na Feira Colonial no 

Núcleo de Casas Enxaimel e as pessoas pediram para a Vereadora verificar junto ao prefeito o que 

pode ser feito para amenizar o calor do telhado onde são feitas as exposições (área coberta), talvez 

um isolante térmico, pois o calor é insuportável no local, e os feirantes acham que não venderam 

suas mercadorias por causa que não tinha condições de ficar no local. Marli pediu que fossem feitas 

melhorias na iluminação pública no acesso de entrada da EMEF Nicolau Fridolino Kunrath, uma 

vez que a escola fica mais retirada da via e para ter mais segurança. EDEMAR solicitou o envio de 

ofício ao diretor de trânsito para ver a possibilidade em colocar um redutor de velocidade junto a 

EEI Bom Pastor, pois segundo a diretora a velocidade no local é alta. RAFAELLA comentou sobre 

resposta que veio do executivo informando que em tratando-se de documento estritamente pessoal o 

mesmo deverá ser solicitado diretamente ao secretário em questão, e disse que sabe que todo 

funcionário público tem uma pasta no setor de Recursos Humanos, onde precisa apresentar todos os 

documentos necessários para ser funcionário público, e no caso a Vereadora solicitou o boletim ou 

histórico escolar do secretário de obras. A Vereadora solicitou envio de ofício para o RH solicitando 

cópia do histórico escolar do secretário de obras. 
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PAUTA DO DIA: 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 8/2020 – Autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel, inclui ação no Plano 

Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, autoriza a abertura de crédito adicional especial e 

dá outras providências. Sem discussões. 

Projeto de Lei nº 9/2020 – Institui o Dia Municipal da Adoção, Proteção e Bem- Estar dos Animais 

e a Semana Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais, no Município de Ivoti. (Ver. 

Rafaella). Sem discussões. 

Projeto de Lei nº 10/2020 – Institui o Programa Farmácia Solidária – SOLIDARE e dá outras 

providências. (Ver. Rafaella). Sem discussões. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 3/2020 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de que as prescrições médicas ou de 

qualquer outro profissional habilitado sejam digitadas, datilografadas ou escritas manualmente em 

letra de fôrma, e dá outras providências. (Vereadora Rafaella). Sem discussões. 

Projeto de Lei nº 4/2020 – Institui a Semana Municipal do Uso Racional de Medicamentos. 

(Vereadora Rafaella). Sem discussões. 

Projeto de Lei nº 5/2020 – Proíbe a venda de qualquer tipo de medicamento em mercados, 

supermercados, empórios, armazéns, bares, conveniências e estabelecimentos similares no 

Município de Ivoti. (Vereadora Rafaella). Sem discussões. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

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 disse que falou com o 

secretário do meio ambiente que lhe disse que o parecer está pronto só não foi encaminhado, vai 

aguardar até a próxima sessão. 

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 está aguardando o parecer jurídico do SIMI. Jânio disse que está aguardando o parecer 

jurídico do SIMI. 

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. As comissões apresentaram seus pareceres e o 

projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 7/2020 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para área da 

educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: Sem exposições. 

Antes de encerrar o Vereador EDEMAR se solidarizou com a Vereadora Marli pela perda de sua 

mãe. A Vereadora agradeceu a coroa feita pelos Vereadores em homenagem a sua mãe. 

O Presidente encerrou a presente sessão e convocou a todos para a Sessão Ordinária do dia 02 de 

março. E para constar, eu ESTER DOLORES MÜLLER KRÜGER, secretária do legislativo,  

 



3 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.803 13ª LEGISLATURA – 4º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 17 DE FEVEREIRO DE 2020  

 

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 


