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Aos dois dias do mês de março 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 os presentes e declarou aberta 

a sessão de nº 1.804, passando para a apreciação das atas de nº 1802 e nº 1803, ambas do dia 17 de 

fevereiro de 2020, as quais tiveram seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores.  

CORRESPONDÊNCIA – Convite para abertura do ano letivo no dia 03/03 das 18h às 20h no 

Núcleo de Casas Enxaimel. Of, Gab. nº 61/2020 encaminhando para apreciação os projetos nº 011 e 

012/2020.  Of. Gab. nº 65/2020 em resposta ao ofício nº 449/2019 do Vereador Márcio Guth, 

encaminha em anexo cópia dos autos de infração do loteamento São Luis na Picada Feijão.  

PROPOSIÇÕES - MARLI HEINLE GEHM solicita conforme segue: Ofício para o Corpo de 

Bombeiros Misto de Ivoti e Brigada Militar para que informem o número de acidentes ocorridos no 

trecho que vai de Ivoti , terceira pista até a divisa com Presidente Lucena de 1º de janeiro de 2019 

até agora. Ofício para Brigada Militar solicitando atenção especial para a Praça que fica no Jardim 

Ipê, pois os moradores reclamam que os veículos não obedecem os locais para estacionamento, 

estacionando em locais proibidos, inclusive trancando as entradas e saídas das residências, além do 

alto volume do som em horário impróprio atrapalhando o sossego dos moradores. Ofício 

parabenizando o Grupo Cumôia Ivoti em ter organizado o lindo concurso de decoração natalina, a 

fim de difundir o espírito de fraternidade, respeito e amor ao próximo que embalavam as festas de 

antigamente. Ofício parabenizando os ganhadores do concurso de decoração natalina:  - Henrique 

Dias, 918 – 1º Lugar,   Romeo Brandt, 1011 – 2º Lugar,  Dom Pedro I, 182 – 3º Lugar, Regis 

Bittencourt, 204 – 4º Lugar, Artur Otto Scheffer, 168 – 5º Lugar, Artur Otto Scheffer, 47 – 6º Lugar, 

Anchieta, 71 – Harmonia - 7º Lugar, Santos Dumont, 320 – 8º Lugar, Marcilio Dias, 20 – Harmonia 

– 9º Lugar, Santa Maria, 636 – 10º Lugar. A Vereadora Rafaella Fagundes Pereira Lima solicitou 

que fosse encaminhado ao Executivo Proposta de Indicação nº 01/2020 a fim de que o executivo 

encaminhe para a Casa Legislativa Projeto de Lei que crie a Lei da Castração Solidária, instituindo 

benefícios para as empresas e veterinários que aderirem à campanha no âmbito do Município de 

Ivoti. A Vereadora Marli Heinle Gehm solicita que seja encaminhado ao Executivo proposta de 

indicação nº 02/2020 a fim de que seja alterado no Regime Jurídico dos Servidores Municipais, Lei 

nº 2372/2008, “Da Licença Especial para acompanhamento de Pessoa Deficiente”. 

GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO solicitou o envio de ofício para as Associações de Educação 

Infantil do Município solicitando a rotina diária de cada uma, cardápio mensal com assinatura da 

nutricionista (seja encaminhada cópia todos os meses para a Casa Legislativa), projetos que cada 

Associação possui, relação dos profissionais com a formação, separando por função com a carga 

horária, e também cópia do Projeto Político Pedagógico com a proposta de trabalho da escola. 

Márcio disse que as escolas de educação infantil devem ter condições de suprir as necessidades 

básicas das crianças... Márcio disse que aconteceu de uma Associação na semana passada mandou  
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bilhete para os pais solicitando frutas e verduras para a semana... Cleiton pediu a palavra e disse que 

as licitações que são feitas, deveriam ser dadas opções de marcas e deu o exemplo de achocolatado 

em pó, onde a exigência é que seja nescau, e sabe-se que é o mais caro de todos e citou também o 

abacaxi que precisa ser tal tipo, leite condensado... Cleiton solicitou que a nutricionista do 

Município informe qual o critério para exigir esses produtos na licitação. Márcio solicitou que a 

Semec informe porque as Associações não podem fazer promoções assim como as escolas de 

educação infantil do Município. Márcio solicitou ofício para a secretaria do meio ambiente para que 

façam uma vistoria na Rua Graça Aranha, 401 no Bairro Bom Jardim onde tem um coqueiro e uma 

arvore pendendo para a casa do vizinho, que verifiquem a possibilidade de autorizar a retirada 

dessas árvores. Outro ofício ao departamento de trânsito para que providencie uma lomba faixa na 

Rua Henrique Dias com a Rua D, onde tem uma faixa de pedestres, a fim de evitar acidentes, pois 

no local tem escolas e também providenciar o banco na parada de ônibus na Avenida Capivara, 

onde foi recolocada a parada. Que o Executivo entre em contato com a pessoa responsável pela 

manutenção dos fios de internet e telefone caídos na Reinaldo Enzweiler com a Sapiranga e que o 

executivo providencie uma tela ou uma cerca na praça junto a pista de bicicross, pois as crianças 

jogam bola no local e as bolas voam para dentro dos terrenos das pessoas e não são devolvidas. 

Jânio pediu um aparte e disse que deveria ser verificado no local a questão do depósito de lixo, e 

sugeriu que o meio ambiente vá até o local verificar a situação. Leonir disse que presenciou no dia 

24/12, uma pessoa pegou uma caretinha agrícola carregou as coisas e foi jogar ali. Márcio 

manifestou sua indignação por causa do fechamento de uma associação do município e disse que 

quando ficou sabendo dos motivos que ocasionaram o fechamento da mesma, ficou abismado. 

Márcio disse que foi ao local fazer uma visita e verificou que tudo que foi relatado no parecer do 

conselho, foi feito. O Vereador disse que um dos motivos era que não foi trocado o laminado de 

uma sala, sendo que a sala nem é utilizada para as crianças. O depósito que tem no local, apontado 

no parecer, a maioria das coisas foram doadas. Apontaram uma mangueira do ar condicionado 

estava caída e a falta de luminosidade nas salas, entre outras coisas... Márcio acha que encontraram 

algum motivo para fechar a escola, e as crianças foram remanejadas para outras escolas... Márcio 

falou que tem duas associações com escadas perigosas... Márcio acha que esse parecer deveria ser 

revisto. Jânio perguntou se a associação que ocupa o espaço da antiga escola Aroni Mossmann, se 

aquele espaço foi cedido pelo Município. Márcio disse que foi cedido, e que não acha justo isso 

para com as outras associações que precisam arcar com despesa e fazer salas de acordo, e lá já tinha 

as salas... Falou que é injusto com as outras, e se referiu à Associação que foi fechada, dizendo que 

a mesma fez empréstimo para fazer as melhorias e agora não tem dinheiro para pagar suas dívidas... 

Márcio pediu que o conselho da educação se manifeste e coloque por qual motivo a associação foi 

fechada. Marli disse que esteve fora e não sabia do fechamento da associação, mas questionou se foi 

dado prazo para a mesma fazer as melhorias... JÂNIO comentou sobre a Associação instalada na 

Aroni Mossmann, e gostaria de saber como foi feita a cedência do prédio para a Associação, se foi 

por decreto e questionou se não foi direcionamento... Jânio disse que vai verificar sobre a legalidade 

do ato e se for constatado que não pode, estará encaminhando ao MP. Jânio solicitou o envio de 

ofício ao Departamento de trânsito solicitando a pintura de vaga de estacionamento para as vans nas 

escolas: Bem Querer, Pedacinho do Céu, Jardim dos Sonhos e EMEF Jardim Panorâmico. Jânio 

solicitou que uma equipe da RGE vá até a Rua Sapiranga, esquina com a Caxias do Sul e verifique a  
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situação dos fios de alta tensão que estão encostando nas árvores e provocando faíscas. MARLI 

disse que não poderia ficar quieta em relação às escolas de educação infantil, dizendo que realmente 

não sabia do fechamento de uma delas. Marli disse que antes de fechá-la, deveria ser feito um 

trabalho de orientação e estipular prazo... Marli disse que fica feliz por não receber nenhuma 

reclamação do atendimentos das associações... Marli disse que foi convidada por uma associação no 

final do ano para um evento e perguntou para alguns pais que estavam no local sobre o atendimento 

da escola, e todos a elogiaram. Marli disse que fica feliz em saber que todas elas se transformaram 

em associação, que significa um retorno de 10 milhões para o Município de Ivoti...Marli sugeriu que 

esse valor fosse utilizado somente na área da educação... Marli falou sobre o seu pedido para saber o 

número de acidentes de Ivoti até a divisa de Presidente Lucena, e disse que por várias vezes tentou 

uma audiência com o chefe do DAER e também com o secretário de segurança pública, mas sem 

êxito, e estará entrando em contato com o vice- governador Ranolfo Vieira Junior para marcar uma 

audiência para achar uma solução para os trechos perigosos onde precisa ser feita sinalização. 

CLEITON disse que estaria junto com o Vereador Márcio indo atrás para ver o que aconteceu para 

a associação fechar. Cleiton fez alguns agradecimentos: Deputado Federal Marcel Van Hattem pela 

emenda de 250 mil para o Hospital São José; Senador Luis Carlos Heinze pela emenda de 46 mil 

para o Hospital São José e tem mais uma empenhada de 100 mil e também contemplou a Prefeitura 

Municipal com 238.750,00. Comentou sobre outras duas verbas de partidos diferentes, uma no valor 

de 230 mil do Senador Lasier Martins para área da saúde, 250 mil do Deputado Marlon Santos para 

ser investido no Mais Vida. Cleiton solicitou o envio de ofício para a Secretaria de Obras para que 

verifiquem a iluminação pública na Rua São Jacó em Picada Feijão, os moradores estão aguardando 

há mais de ano, e fazer a limpeza e roçada da lateral da Rua Pedro Vias em Picada Feijão e também 

limpeza da Rua do Grotão. Rafaella pediu um aparte e comentou sobre a falta de tela de proteção 

quando são feitas as roçadas. Cleiton disse que já fez o pedido ao executivo para incluir na licitação 

a tela de proteção. Cleiton também pediu que fosse feita a roçada na Praça da bicicross e colocar 

umas duas cargas de areia no local e pediu que no local fosse instalado um banheiro, pois no local 

circulam muitas pessoas de fora do Município, e deixar alguém responsável pela abertura e 

fechamento do mesmo. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

EMENDA ADITIVA Nº 02/2020 AO PL 3/2020 – Vereadora Rafaella. Todos os Vereadores 

aceitaram a apresentação da emenda. 

EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2020 AO PL 72/2019 da Comissão de Justiça. Todos os 

Vereadores aceitaram a apresentação da emenda.  

EMENDA RETIFICATIVA Nº 04/2020 AO PL 72/2019 da Comissão de Justiça.  Satoshi deu 

uma explanada na emenda e a Vereadora Rafaella solicitou que o executivo apresente um relatório 

com o valor que era cobrado antes, para comparar com o que está sendo apresentado no PL. Satoshi 

sugeriu que seja feito junto com a comunidade uma relação das demandas e encima disso fazer um 

estudo. O Vereador Márcio disse que defende a retirada do projeto das construções de piscinas e 

silos... Edemar falou dos tanques de armazenamento de gasolina nos postos e perguntou se já era 

pago IPTU? Se aprovado o projeto terão que pagar. O Vereador Cleiton também se manifestou 

contra... Satoshi disse que é preciso fundamentar bem a questão da cobrança da piscina... E falou  
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que as empresas foram contempladas com o descontão nos pavilhões e o silo não muda nada... 

Cleiton disse que daí serão beneficiados todos que tem pavilhão, daí o promotor vai questionar, e 

entende que deveria ficar como está e não incluir os silos. Leonir também se manifestou e disse que 

é contra a cobrança de silos e piscinas. Jânio disse que o projeto não tem urgência, porque o valor 

será aplicado só no ano que vem, e disse que é importante discutir bastante o projeto. Jânio sugeriu 

solicitar um levantamento do número de silos e piscinas existentes em Ivoti e o valor da taxa. Marli 

falou que é uma pena ter que discutir uma questão que prejudica as empresas, e disse: graças a Deus 

que estão no Município, investindo e gerando emprego e trazendo retorno. Marli disse que não 

concorda, mas que vai ser a favor das emendas, pois irá reduzir um pouco, caso seja voto vencido. 

Marli falou que deveria ser feito um levantamento nos municípios vizinhos para ver quem tem essas 

barbaridades, porque Ivoti precisa ser o primeiro a implantar essas coisas... Edemar disse que pelos 

estudos que foram feitos, esses impostos não eram cobrados antes, e citou o exemplo do 

reservatório de gasolina... E sugeriu que fosse apresentado como exemplo a Socaltur, quanto 

pagavam antes e quanto vão pagar agora. 

Todos os Vereadores aceitaram a apresentação da emenda. 

EMENDA RETIFICATIVA Nº 05/2020 AO PL 03/2020 da Comissão de Justiça. A emenda foi 

aceita com 7 votos favoráveis e 1 voto contrário, a saber, Rafaella. 

EMENDA RETIFICATIVA Nº 06/2020 AO PL 05/2020 da Comissão de Justiça. A Vereadora 

Rafaella disse que acredita que a emenda seja inconstitucional, pois está ferindo a Lei maior. A Lei 

Federal diz que não pode ter a venda de medicamentos nesses estabelecimentos, e por isso será 

contra a admissibilidade da emenda. Satoshi comentou sobre a emenda e disse que escutando a 

comunidade, se pensou em deixar cada um no seu cantinho, de fazer uma emenda colocando que 

quem vende comida não pode vender medicamento e quem vende medicamento não pode vender 

comida, excluindo a possibilidade da drogaria 24 horas que vende sorvete... Mas escutando a 

comunidade, acontece justamente o que está na justificativa, de que talvez pessoas queiram comprar 

leite de madrugada e precisa da farmácia e talvez a pessoa esteja no bar e queira comprar uma 

aspirina... Satoshi disse que preferiu optar pelo livre arbítrio das pessoas comprarem onde bem 

entenderem nos casos em que não precisa de receita e os remédios com receitas ficam somente para 

as farmácias. Rafaella trouxe um pouco do que foi levantado pela Vereadora Marli sobre os Estados 

Unidos, disse que fez um levantamento, e nos EUA , 15 mil pessoas foram intoxicadas com 

paracetamol, que é um medicamento que não precisa de receita, analgésico... Rafaella disse que a 

questão é por segurança e saúde pública... Cleiton disse que é contra o projeto, e disse que não vai 

ter farmacêutico em supermercado e nem nutricionista em farmácia... Cleiton disse que a vigilância 

cobra dos supermercados uma sala para colocar as avarias, das farmácias vai ser cobrado uma sala 

para as avarias? Disse que isso é uma questão de saúde pública e talvez não tenham o termômetro 

como tem no supermercado para medir a temperatura do sorvete. A emenda foi aceita com 5 votos 

favoráveis e 3 votos contrários, a saber, Cleiton, Leonir e Rafaella. 

Projeto de Lei nº 11/2020 – Concede incentivo financeiro à empresa Bluefort Comércio Atacadista 

de Ferragens e Ferramentas Eireli. 

Projeto de Lei nº 12/2020 – Prorroga os prazos dispostos nas Leis Municipais nº 3052/2016 e nº 

3277/2019. Márcio disse que esteve conversando com o prefeito sobre o projeto e solicitou a 

prorrogação do prazo das duas leis... Em 2014 foi feita uma lei referente outorga que previa que a  
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pessoa que invadiu o recuo pagaria um Aluguel  mensal, mas nesse projeto não constava nada para a 

pessoa solicitar o habite-se e já na lei de 2016 já prevê o habite-se... 

3ª 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. 

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) 

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

providências. (Ver. Rafaella) 

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. Como a 

Comissão de Justiça apresentou uma emenda o projeto entrará na pauta de votação da próxima 

sessão. 

Emenda nº 01/2020 ao PL 73/2020 da Comissão de Justiça. Aprovada por unanimidade. 

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 chegou o parecer do 

meio ambiente. As comissões apresentaram seus pareceres, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

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. 

Foi pedido o adiamento do projeto, pois estão aguardando o parecer do SIMI. 

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. Em virtude da emenda apresentada pela Vereadora 

Rafaella, o mesmo ficará para a próxima sessão. 

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

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

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. Como foi apresentada emenda pela Comissão de Justiça, o projeto ficará para a 

próxima sessão. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON solicitou a troca de duas lâmpadas de iluminação pública 

na Rua Reinaldo Enzweiler próximo ao nº 900, e também verificar a iluminação pública na Avenida 

Popular próximo a ponte e fazer a roçada no local.  MÁRCIO disse que os projetos que são 

aprovados na Casa estão sendo muito mal divulgados, pois às vezes passa-se meio ano e as pessoas 

dizem que não sabem de nada. Márcio disse que não adianta aprovar projetos na Casa e quando as 

pessoas vão atrás de informações precisam correr de um lado para outro. Márcio disse que a partir 

do momento em que a Lei é sancionada pelo Prefeito, deveria ser encaminhada cópia para cada 

secretaria a fim de orientar os seus servidores... Márcio disse que o setor do protocolo precisa ter  
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pessoas que sabem orientar corretamente as pessoas... Rafaella disse que em 2017 foi aprovado na 

Casa um projeto para a criação do Procon e até hoje não foi instalado mesmo com a lei aprovada. 

Márcio disse que ficou sabendo por outras pessoas que o centro de referência da mulher foi fechado, 

e estará verificando amanhã se de fato é verdade, e pediu que o executivo informe se existe a 

possibilidade para o fechamento. Márcio falou que uma moradora questionou sobre as crianças 

andarem de bicicleta na pista de bicicross, e mandou a pauta principal: treino de pilotos de outras 

equipes nos mesmos dias e horários da sua equipe, onde ficou decidido por unanimidade que nas 

terças e quintas, nos horários de treinos da referida equipe, não será permitido mais pilotos de outra 

equipe no mesmo treino, sábado de manhã liberado com pagamento individual de 10,00... A pista 

será aberta de segundas às quartas, das 19h às 20h30minutos, administrada pelo Gamarra. Pilotos da 

equipe livrede fora, 10 reais... Márcio pediu que fosse encaminhado ofício ao Desporto para que 

informe se esse relato é verídico ou não e quais os dias que as crianças podem ir lá para receber 

aulas gratuitas. JÂNIO comentou sobre as cobranças de taxas e impostos, e disse que deveria ser 

incluído no projeto, taxa de cobrança de limpeza dos mesmos. RAFAELLA disse que em conversa 

com o secretário do meio ambiente, foi sugerido que a coleta dos medicamentos ( Projeto Farmácia 

SOLIDARE) seja feita sempre quando acontece o Eco Sábado nas praças, sempre nos meses pares, 

e esse mês vai estar acontecendo na Praça Concórdia, onde será feito recolhimento de eletro 

eletrônicos, que são trocados por mudas, e a proposta é que tenha alguém responsável para o 

recolhimento dos medicamentos que as pessoas não usam mais.  Rafaella disse que estará 

conversando com o prefeito sobre o assunto para colocar em prática, também agradeceu aos colegas 

pela aprovação do projeto da semana de uso racional de medicamentos. Nada mais havendo a 

declarar, o Presidente encerrou a presente sessão e convocou a todos para a Sessão Ordinária no dia 

09 de março. 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 


