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Aos dezesseis 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 1.806, passando para a apreciação da ata de nº 1805 do dia 09de março de 2020, que 

teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores.  

CORRESPONDÊNCIA – Of. nº 02/2020 do SIMI informando que o Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Ivoti, em Assembleia Geral realizada no dia 11/03, foi deliberado a 

aceitação da proposta do percentual de 5,59%. Of. Gab. nº 072/2020 que encaminha mensagem 

retificativa à análise e inclusão ao Projeto de Lei nº 12/2020. Of. Gab. nº 077/2020 em resposta ao 

ofício nº 057/2020 do Vereador Cleiton questionando sobre os critérios utilizados para fazer 

exigências nos editais de licitação, encaminha informações em anexo. Of. Gab. nº 79/2020 em 

resposta ao ofício nº 66/2020 encaminha em anexo informações referentes a base de cálculos do 

IPTU. Of. Gab. nº 80/2020 em resposta ao ofício 036/2020 do Vereador Márcio encaminhar em 

anexo informações referentes ao transporte escolar. Oficio Gab. nº 81/2020 em resposta ao ofício nº 

54/2020 referente a proposta 01/2020 sobre ICMS. Of. Gab. nº 082/2020 Encaminhando para 

apreciação o Projeto de Lei  021/2020. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita conforme segue: Ofício parabenizando toda 

a equipe de profissionais do PLUG pelas atividades realizadas em comemoração aos 10 anos 

celebrados no dia 10/03 nas dependências do PLUG. Ofício ao Executivo para que informe sobre a 

pintura dos cordões da Avenida Bom Jardim, se a pintura está correta, pois praticamente toda ela 

está pintada de amarelo. Ofício ao médico pediatra Marsal Lerner que atende no Pronto 

Atendimento Mais Vida pelo bom atendimento prestado. Ofício ao Executivo para que verifique a 

situação da água do Chafariz da Praça Concórdia. RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA 

solicitou conforme segue: Ofício ao Executivo para saber se foi excluído do Código de Posturas do 

Município de Ivoti o § 2º - O animal não identificado e não retirado no prazo previsto neste artigo 

poderá ser sacrificado, encaminhado à instituição de pesquisa ou o programa de adoção do Artigo 

76, conforme já solicitado nessa Casa Legislativa pela Vereadora e pelo Vereador Márcio Guth. 

Outro ofício ao Executivo para que informe porque ainda não foi criado o PROCON de Ivoti, 

conforme Lei Municipal nº 3.133 de 08/08/2017. Ofício para a Secretaria da saúde para que mais 

esclarecimentos referente o código de atendimento nº 227631, pois foi constatado que o 

atendimento realizado no dia 04/06/2019 foi realizado sem agendamento prévio de consulta, como 

deveria ser e todos os munícipes realizam, por qual motivo esse atendimento foi realizado pelo 

médico sem agendamento, se ocorre com que frequência, se foi um caso de privilegio ou troca de 

favores e lista de todos os medicamentos retirados pela pessoa do atendimento nº 227631 desde 

2010 na Farmácia Básica Municipal de Ivoti, assim como, o histórico de todos os atendimentos 

realizados até a data de hoje, em todas as UBS do Município para a pessoa do atendimento nº  
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227631 , pede ainda que seja encaminhada cópia desses documentos ao MP. A Vereadora solicita 

que seja encaminhado ao executivo Projeto de Indicação para elaboração de mensagem retificativa 

ao Projeto de Lei nº 72/2019, com a inclusão de IPTU progressivo para os terrenos baldios. A 

Vereadora solicita o encaminhamento de Projeto de Indicação ao executivo que Dispõe sobre a 

divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e 

cirurgias na rede pública do Município de Ivoti e dá outras providências. Os Vereadores JÂNIO 

SIMIÃO DROVAL e MÁRCIO GUTH solicitam o encaminhamento de Projeto de Indicação ao 

executivo alterando dispositivos no Código de Posturas.  

GRANDE EXPEDIENTE: MARLI solicitou que fosse encaminhado ofício para a secretaria de 

saúde do Estado para que informe por qual motivo não é fornecida dieta especial para aquelas 

pessoas que necessitam – ISOSOURCE 1.5 e que informe também porque não fornece a quantidade 

necessária dos medicamentos sob sua competência para os munícipes de Ivoti, que tem autorização 

judicial para receber a medicação. A Vereadora disse que segundo informações não está vindo 

medicação suficiente. Marli falou sobre o corona vírus e espera que o Município não seja afetado e 

disse que a Semec realizou reunião com a direção das escolas, onde foram tomadas algumas 

decisões, e passou a ler o ofício circular nº 04/2020: Considerando a pandemia do novo Corona 

vírus (COVID-19), atualmente em andamento, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura vem 

registrar as seguinte providências e recomendações: - Os bebedouros devem ser lacrados, 

orientando-se o uso de garrafinhas individuais, para consumo de água; Trabalho de formação sobre 

higiene de mãos e etiquetas respiratórias, englobando um conjunto de medidas comportamentais 

que devem ser tomadas ao tossir ou espirrar; No dia 17 de março, no primeiro período de aula, nos 

três turnos (manhã, tarde e noite), em todas as turmas e com todos os alunos, por meio de vídeos, 

leituras, explicações...; Manutenção dos espaços abertos e arejados, com ventilação natural (portas e 

janelas abertas); Realização de reuniões pedagógicas preferencialmente em espaços mais arejados e 

ventilados; Incentivo ao uso de espaços abertos em diferentes momentos de aula; Orientação às 

equipes sobre higienização das escolas; Disponibilizar locais para lavar as mãos com mais 

frequência; Dispender com álcool em gel na concentração de 70%; Uso de toalhas de papel 

descartáveis; Ampliação da frequência de limpeza do piso, corrimões, maçanetas e banheiros, com 

álcool 70% ou solução de água sanitária; Não aceitação de convites para apresentações com alunos 

de projetos; Suspensão das atividades coletivas (assembleias, reuniões de pais, eventos e sábados 

letivos com pais da comunidade), as quais oportunamente serão reagendadas; Suspensão de 

atividades do Departamento de Desporto, que serão oportunamente reagendadas; Manter a atenção 

para indivíduos (alunos, profissionais) que apresentem febre e sintomas respiratórios (tosse, coriza, 

etc.); Orientar a procura por atendimento em serviço de saúde e, conforme recomendação médica, 

manter afastamento das atividades; Comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de suspeita de 

caso(s) de infecção humana pelo novo Corona vírus (COVID -19). Marli fez um elogio especial ao 

PLUG, que está há muitos anos atendendo e cada vez melhor e citou um fato que lhe chamou a 

atenção, foi o abraço coletivo feito às comemorações pelo aniversário de 10 anos e também a 

maneira como comemoraram o momento, oferecendo às crianças docinhos, o que fez com que as 

mesmas se alvoroçassem, e a coordenadora solicitou silencio, e todos ficaram em silêncio, e isso 

deixou a Vereadora orgulhosa, pois existe educação e respeito. RAFAELLA falou sobre o Corona  
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vírus e disse que os profissionais da saúde de Ivoti estão engajados para que o mesmo não ocorra no 

Município, mas sabe que não depende somente deles, é algo que vai virar uma pandemia, e a ideia 

divulgada pelo governador de cancelar as aulas a partir da próxima quinta feira, são maneiras para 

tentar contornar a situação, para que as pessoas fiquem em casa e que somente procurem 

atendimento em hospitais e UBS quem realmente tem necessidade. Rafaella disse que existe um 

telefone 0800 para entrar em contato e tirar dúvidas que foi disponibilizado pelo Ministério da 

Saúde, que é um telefone para a pessoa entrar em contato e relatar os sintomas... Rafaella disse que 

a campanha de vacinação para a gripe comum vai começar nos próximos dias, não sabe a data certa, 

mas estará vendo e repassando. Rafaella falou sobre os questionamentos da Vereadora Marli sobre a 

dieta especial e dos medicamentos do estado, disse que se trata de um sistema informatizado AME- 

Administração de Medicamentos (e Dietas), que um sistema onde são lançadas as receitas e demais 

documentos... Disse que existe um cronograma anual que é repassado à farmácia básica do 

Município, sendo que o Estado estipula as datas, onde uma vez ao mês se dirigem a Porto Alegre... 

Esse sistema gera o relatório e toda a demanda do Município (medicamentos, leite...) tudo que é 

necessário para Ivoti, mas infelizmente quando chegam lá para retirar os medicamentos, a maioria 

ou metade não vem, e a resposta é sempre a mesma: está em falta, problemas na licitação e assim 

vai... Rafaella disse que, chegando em Ivoti, as guias são lançadas no sistema informatizado e, 

posteriormente, é gerado um relatório, o relatório das faltas e é feito o pedido por e-mail ao Estado 

no dia seguinte, e aí é preciso aguardar o retorno do Estado por e-mail para saber quando poderá 

mandar um motorista para retirar. Rafaella deu um exemplo do mês de fevereiro, onde no dia 19/02 

fomos buscar os medicamentos e no dia 20/02 foi feito o pedido das faltas e o Estado somente 

respondeu na semana passada, na quarta feira dia 11/03... Rafaella disse que a farmácia básica 

sempre orienta os pacientes que não receberam sua medicação ou leite, para que liguem na 

ouvidoria do estado e pergunte, pois poderão ter uma reposta mais concreta... MÁRCIO solicitou o 

envio de ofício para a Semec, agradecendo por terem resolvido um problema que aconteceu na 

semana passada, onde inclusive saiu um vídeo no facebook de uma menina com vários tipos de 

doenças, e estava sendo largada pelo ônibus escolar numa distância muita longa de sua casa, e 

conversando com o pessoal da semec a situação foi resolvida. Márcio comentou sobre o atraso com 

o transporte escolar que transporta alunas para a escola Mathias Schutz, que está chegando com 

atraso na escola, o início das aulas é 7h e os ônibus chegam às 7h15min, e é exigido para aqueles 

que vem de carro para estar na escola às 7h... Pediu que fosse enviado um ofício para a Semec para 

que informe o que está acontecendo, para que seja revisto o roteiro para que os alunos estejam na 

escola às 7h. Marli pediu um aparte e disse que a diretora da escola Mathias Schutz colocou a 

situação para a Vereadora dizendo que o Estado mudou o horário, então a Vereadora conversou com 

o prefeito sobre a situação do horário, que acontece na parte da manhã e na parte da tarde, que ficou 

de ver a situação em conjunto com municípios vizinhos, pois foi feita licitação para o transporte 

escolar, e os ônibus que transportam alunos para as escolas municipais são os mesmos que 

transportam para a estadual, e como as aulas das escolas municipais começam às 7h30min, não tem 

como deixar as crianças esperando meia hora... O Município informou que estaria fazendo um 

estudo junto com outros municípios e com a CRE para ver o que pode ser feito. Márcio comentou  
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que a Prefeitura na semana passada ficou sem telefone durante três dias, e disse que teria que ser 

encontrada uma maneira para resolver a situação, pois se não é telefone estragado, tem problema no 

sistema, talvez seja o caso para trocar de operadora, pois tem muita reclamação, falou também do 

setor de documentos que volta e meia não tem sistema, sendo que as pessoas precisam ir ao setor 

diversas vezes por conta disso... Falou também que a questão do endereço ainda não está 

funcionando no setor, onde havia sido orientado que as pessoas que não tivessem comprovante de 

residência, poderiam preencher um documento no setor... Márcio solicitou que a Prefeitura informe 

todos os números de telefones utilizados pelos secretários e diretores, para que possa ser divulgado 

nas redes sociais. Márcio disse que moradores lhe ligaram e pediram que o Pronto Atendimento 

Mais Vida estude a possibilidade de colocar um trocador no banheiro para as crianças utilizarem, 

pois não tem como local para trocar as crianças. Ofício para a Secretaria de Obras para que 

recolham os galhos na Rua Estância Velha. JÂNIO comentou sobre as proposições da Vereadora 

Rafaella sobre o atendimento 227631, onde a mesma solicita que seja encaminhado ao MP e 

questiona se foi privilegio ou troca de favor, e disse que se isso realmente aconteceu que seja aberta 

sindicância, e gostaria de saber quem autorizou esse encaixe ou se alguém deixou de ser atendido 

nesse dia, e disse que aguardaria a resposta do executivo, pois ficou curioso. Jânio falou sobre o 

projeto de indicação junto com o Vereador Márcio referente a alteração do Código de Obras sobre o 

recolhimento de galhos e entulhos e disse que não vê mais sujeira pela cidade. Jânio também 

comentou sobre a pintura dos cordões na Avenida Bom Jardim... Márcio pediu um aparte e disse 

que a pintura amarela não impede de estacionar, se não tiver placa proibindo e disse que, ou deixam 

amarelo e colocam placa proibindo o estacionamento... Jânio parabenizou o departamento de 

trânsito sobre a retirada do desvio no Bar do Gordo, que ficou muito bom. Márcio sugeriu que 

fossem retirados dois tachões no local para facilitar as manobras dos ônibus e caminhões. 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Do Poder Executivo: 

Projeto de Lei nº 15/2020 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado, para a área 

da educação. Marli sugeriu que esse projeto seja colocado em votação na próxima sessão. Os 

Vereadores ficaram de avaliar. 

Projeto de Lei nº 21/2020 – Autoriza o Município a receber imóvel em doação e dá outras 

providências. 

Do Poder Legislativo: 

Projeto de Lei nº 16/2020 – Concede Revisão Geral Anual dos Subsídios do Prefeito e Vice 

Prefeito. 

Projeto de Lei nº 17/2020 – Concede Revisão Geral Anual dos Subsídios dos Vereadores. 

Projeto de Lei nº 18/2020 – Concede Revisão Geral Anual dos subsídios dos Secretários 

Municipais. 

Projeto de Lei nº 19/2020 – Concede o Título de Cidadão Honorário à Dirceu Both. 

Projeto de Lei nº 20/2020 – Concede o Título de Cidadã Honorária à Marliese Christine Simador 

Godoflite. 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2020 – Apreciação das contas do Governo Municipal 

Exercício 2017, para análise e julgamento, nos termos do art. 31 da Constituição Federal. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 13/2020 – 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 das aposentadorias e pensões. Sem discussões. 

Projeto de Lei nº 14/2020 – Estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos 

servidores do Poder Legislativo do Município de Ivoti. Sem discussões. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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

de Ferragens e Ferramentas Eireli. Sem discussões. 

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

3277/2019.  O Presidente perguntou se todos concordam em colocar o projeto em votação. Todos 

concordaram. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

EMENDA SUPRESSIVA Nº 07/2020 AO PL 72/2019. Emenda aprovada por todos os 

Vereadores. 

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. Foi 

solicitado o adiamento pela comissão de finanças da votação em virtude de informações solicitadas 

ao executivo terem chegado e que não foram avaliadas. 

EMENDA RETIFICATIVA Nº 08/2020 ao PL 03/2020. Satoshi disse que a emenda apresentada 

pela Vereadora Rafaella entra em conflito com a emenda que foi aprovada... Falou também sobre as 

receitas que vem de fora do Município e citou exemplo de uma receita escrita a mão que veio do 

Município de Novo Hamburgo para comprar remédio aqui e não vai poder... Rafaella disse que a 

Lei é municipal aplicada ao Município e se a prescrição vier de Novo Hamburgo com uma letra de 

fôrma legível não tem problema... Satoshi entende que precisa constar que essa receita de outro 

Município possa ser comprada aqui... A emenda foi rejeitada por cinco votos contrários (Satoshi, 

Marli, Jânio, Cleiton e Alexandre) e quatro votos favoráveis. 

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.  O Vereador Cleiton disse que é a favor da saúde, tanto que 

existe uma Lei Federal, e se não é cumprida não é problema dos Vereadores. Cleiton falou que 

infelizmente tem gente que acha que é pegação de pé e disse que o excelentíssimo marido da 

Rafaella, acabou de chama-lo de imbecil pelo whats, isso faz parte, cada um faz como quiser, disse 

que está sendo favorável ao projeto e somente contra a emenda. Cleiton disse que se ele se acha 

mais inteligente que todo mundo, que se candidate para a próxima eleição. As comissões 

apresentaram seus pareceres. O Projeto foi aprovado com cinco votos a favor e três contrários.  
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EMENDA RETIFICATIVA Nº 09/2020 AO PL 09/2020. A emenda foi aprovada por todos os 

Vereadores. 

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. As 

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

EMENDA RETIFICATIVA Nº 10/2020 AO PL 10/2020.  Emenda aprovada por todos os 

Vereadores. 

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

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

unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO solicitou envio de ofício para a Semec relatando sobre a 

constante troca de professores da 4ª série da EMEF Eng. Ildo Meneghetti, chega a ser três trocas no 

ano, e as crianças tem dificuldade para se adaptar. Márcio comentou sobre um projeto de indicação 

encaminhado por ele ao executivo referente aos carros abandonados onde no art. 2º consta que todos 

os veículos, carcaças, chassis ou partes de veículos abandonados em vias públicas deverão ser 

removidos, e disse que tem vários abandonados pela cidade, principalmente no Bairro Bom Pastor... 

Márcio acredita que o projeto irá resolver a questão dos carros abandonados no município. Márcio 

disse que veio a resposta ao seu pedido referente o transporte escolar, mas veio somente dos 

veículos da Prefeitura, os escolares e solicitou que informassem também das vans que fazem o 

transporte das crianças. JÂNIO disse que recebeu uma mensagem a pouco no whats informando o 

cancelamento do Baile da Linguiça da APAE no dia 28/03 e será agendada uma nova data. Nada 

mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente sessão e convocou a todos para a Sessão 

Ordinária no dia 23 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 


