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Aos vinte dias do mês de abril 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 1.807 e pediu um minuto de silêncio em memória ao ex-Vereador Luis Alberto 

Friederich. Foi colocada para apreciação a Ata de nº 1806 do dia 16 de março de 2020, a qual teve 

seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA – Mensagem Retificativa do Poder Legislativo ao PL/ 2020. Ofício Gab. 

nº 95/2020 em atendimento ao ofício nº 35/2020, encaminha esclarecimentos do Diretor de trânsito 

referente ao pedido de colocação de placas. Ofício Gab. nº 97/2020 em atendimento ao ofício nº 

71/2020 do Vereador Márcio Guth, encaminha em anexo cópia do cartão ponto dos funcionários 

lotados no Departamento do Desporto. Ofício Gab. nº 98/2020 em atendimento ao ofício nº 58/2020 

do Vereador Márcio Guth, informa  que referente às Associações podem realizar promoções assim 

como as escolas de educação infantil e informa referente aos fios no chão, foi encaminhada 

solicitação para empresa de internet e referente a praça do skate, informa que estão aguardando a 

liberação de recursos para fazer a quadra nova. Ofício Gab. nº 103/2020 que encaminha para 

apreciação o Projeto de Lei nº 23/2020. Ofício Gab. nº 104/2020, em atendimento ao ofício nº 

64/2020 do Vereador Márcio, informa que o Centro de Referência da Mulher foi reaberto no dia 

02/03/2020, e o mesmo entra em recesso das atividades na metade de dezembro, já referente a pista 

de bicicross, o funcionamento ocorre dentro do horário das aulas do PLUG, e lembrando que devido 

as obras de melhoria da pista, a mesma se tornou mais rápida e de um padrão de qualidade mais 

elevada, exigindo o uso obrigatório dos equipamentos de segurança. Ofício Gab. nº 105/2020 em 

atendimento ao ofício nº 59/2020 do Vereador Jânio, informa que foi reforçada a pintura nas vagas 

de escola e melhorada a sinalização. Ofício nº 142/2020 do Corpo de Bombeiros em resposta ao 

ofício nº 50/2020, informa que no período de 01/01/2019 a 31/03/2020 atendeu seis ocorrências de 

acidente veicular no endereço solicitado. Ofício do Conselho Municipal da Educação encaminhando 

os pareceres referente ao fechamento da Associação Criança é Vida. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita conforme segue: Pedido de informação ao 

Executivo solicitando a previsão para a abertura da Rua José Fuhr (trecho que liga a via ao Bairro 

Morada do Sol). Ofício de agradecimento ao Prefeito e Vice Prefeito em ter atendido seu pedido 

solicitando sinalização dos lugares mais perigosos, onde já aconteceram vários acidentes, inclusive 

com mortes (trajeto Ivoti à Nova Vila até a divisa com Presidente Lucena) e sugeriu que fossem 

feitos refúgios para atravessar a VRS, principalmente a entrada para a Siscobras, entrada para 

Picada 48 Baixa e entrada para Lindolfo Collor próximo à Sociedade Teuto Brasileira de Nova Vila. 

Ofício ao executivo para que verifique a situação do protocolo nº 2019/4253 aberto no dia 

28/08/2019, pois os moradores estão aguardando um retorno, o local é muito escuro. Ofício de Pesar 

para a família enlutada do ex Vereador Luiz Friederich.  (A Vereadora Rafaella sugeriu que fosse  
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encaminhado Ofício de Pesar/Moção em nome de  todos os Vereadores). Ofício de reconhecimento 

e agradecimento à diretoria do CONSEPRO, pela implantação de mais 4 pontos de vídeo 

monitoramento em Ivoti, sendo agora 12 pontos e 35 câmeras em diversos locais da cidade. Ofício 

para o ex-secretário Rene Loesch, agradecendo pelo bom trabalho desempenhado enquanto 

secretário da saúde do Município de Ivoti e parabenizando-o por estar à disposição como voluntário 

da saúde municipal. Ofício ao novo secretário da saúde, desejando um excelente trabalho frente a 

secretaria e principalmente no combate a pandemia do Covid-19.  (A Vereadora Rafaella pediu para 

ser incluída nos ofícios ao ex-secretário da saúde e o novo). Ofício ao executivo, relatando que uma 

moradora do Município passou pelo Núcleo de Casas Enxaimel e constatou que o mesmo estava 

lotado de pessoas, e sem as devidas máscaras, e sugeriu que fossem colocados no local, cartazes 

informando o Decreto do Executivo que determina o uso de máscaras e que haja fiscalização por 

parte da Prefeitura no local. Troca de lâmpada de iluminação pública na Rua Campina das Missões, 

nº 96, Bairro Bom Pastor. MÁRCIO GUTH solicita conforme segue: Ofício ao Executivo para que 

encaminhe cópia dos cartões ponto dos servidores que se ausentaram nos últimos dois meses com as 

justificativas e/ou atestados. Ofício para Autarquia Água de Ivoti solicitando do porque a demora  

em fechar buracos que foram abertos em virtude de vazamentos. Ofício para Autarquia para que 

informe sobre o andamento do pedido de isenção do pagamento de taxa de água e mais dois metros 

cúbicos, solicitado pelo Vereador e pelo Vereador Jânio. JÂNIO SIMIÃO DROVAL e MÁRCIO 

GUTH solicitam: Ofício ao executivo para que informe porque o cargo de servente merendeira não 

foi incluído no Edital nº 49/2020 – Abertura de Concurso Público nº 01/2020, uma vez que existe 

demanda nas escolas municipais. Ofício para o Executivo para que informe quem são os integrantes 

do Movimento Pró Agricultura Orgânica de Ivoti, bem como, informe também onde esses produtos 

estão sendo cultivados e quem são os agricultores, e se possuem certificação, com cópia de toda a 

documentação. A VEREADORA MARLI, solicita que seja encaminhado um ofício ao 

GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR EDUARDO LEITE, sugerindo o isolamento vertical, 

com a abertura da indústria e do comércio, para que as pessoas possam trabalhar e ter o seu 

sustento, pois o desemprego gera ansiedade, depressão e fome, mantendo em casa somente as 

pessoas de risco.  

 GRANDE EXPEDIENTE: Não houve grande expediente. 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Do Poder Legislativo: 

Projeto de Lei nº 22/2020 – Institui a Semana Municipal de Combate à violência contra a mulher, 

no Município de Ivoti. 

Do Poder Executivo: 

Projeto de Lei nº 23/2020 – Cria o Quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas da 

Autarquia Água de Ivoti e o cargo de coordenador comercial na sua estrutura. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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

providências. 

PAUTA DE 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. As 

comissões apresentaram seus pareceres e o Projeto foi rejeitado por todos os Vereadores. 

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

de Ferragens e Ferramentas Eireli. As comissões apresentaram parecer favorável ao projeto que foi 

aprovado por unanimidade. 

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. Jânio se manifestou contrário por entender 

que não é momento de dar aumento. Rafaella se absteve da votação. A Vereadora Marli colocou que 

o aumento é 1,28% que é para compensar a perda do ano de 2018, em que não houve aumento, e o 

índice de 4,31% se refere a inflação, então não é um aumento salarial, é uma compensação do ano 

de 2018. Marli disse que se o Prefeito encaminhou o projeto é porque foi feito um estudo que 

apontou que o Município tem condições para pagar, e se pronunciou favorável ao projeto. Jânio 

disse que concorda com a colocação da Vereadora Marli, mas se preocupa com as milhares de 

pessoas que estão sem emprego devido a atual situação e por isso é contrário ao aumento nesse ano. 

Marli complementou e disse que o projeto foi encaminhado antes da pandemia, e de repente o 

prefeito terá que revisar, mas pelo que veio, tem condições para pagar. Rafaella disse que o prefeito 

poderia ter retirado o projeto. Edemar usou a palavra para esclarecer às pessoas que estão assistindo 

a Sessão, que os Vereadores não terão aumento, nem o Prefeito e vice e nem os secretários, assim 

como o IPTU também não terá aumento. Edemar disse que estava acompanhando nas redes sociais 

e os Vereadores estão levando um pau da população, e por isso deixou bem clara a posição dos 

Vereadores. Satoshi falou referente o percentual de 1,28% de aumento real, devido a lei eleitoral 

existe a possibilidade de não poder dar esse aumento, não sabe qual é a segurança juridicamente... 

Satoshi disse que optaram por reconhecer o trabalho do servidor público e quem não está favorável 

ao aumento, que exija um pouquinho mais do funcionalismo. Cleiton disse que para ficar claro, os 

servidores irão ganhar a inflação assim como qualquer trabalhador da área privada ganha quando o 

salário mínimo aumenta. O aumento de 1,28% será vetado pelo prefeito por causa da lei eleitoral e 

na verdade somente será aprovado o percentual da inflação.  As comissões apresentaram seus 

pareceres e o projeto foi aprovado, com uma abstenção e dois votos contrários, a saber, 

Vereadores Jânio e Márcio. 

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. O Vereador Satoshi explicou que o art. 2º do 

projeto foi suprimido através de mensagem retificativa, de modo que fica apenas a reposição de 

4,31%. As comissões apresentaram seus pareceres, e o projeto foi aprovado com um voto contrário, 

a saber, Jânio. 

Projeto de Lei nº 15/2020 – 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. 
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O Vereador Márcio lembrou que os Projetos de nº 16/2020 – Concede Revisão Geral Anual dos 

Subsídios do Prefeito e Vice Prefeito; nº 17/2020 – Concede Revisão Geral Anual dos Subsídios 

dos Vereadores e nº 18/2020 – Concede Revisão Geral Anual dos subsídios dos Secretários 

Municipais, foram retirados da pauta pelo Presidente do Poder Legislativo, uma vez que todos os 

Vereadores eram contrários à aprovação dos mesmos. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: Sem exposições pessoais. 

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

Sessão Ordinária no dia 27 de abril. 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 


