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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.813 13ª LEGISLATURA – 4º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 01 DE JUNHO DE 2020  

 

Ao primeiro dia do mês de junho 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 1.813 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1812 do dia 25 de maio de 

2020, aprovada por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA – Of. nº 58/2020 do Conselho Tutelar em resposta ao ofício nº 134, 

informa que ao total os suplentes assumiram três vezes ( licença maternidade e candidatura para 

deputado estadual). Of. Gab. nº 157/2020 em resposta ao ofício nº 118/2020, informar que ainda 

não receberam o valor do auxílio ao combate Covid 19. Of. Gab. nº 156/2020 em resposta ao ofício 

nº 127/2020 informar que não será permitido a realização de matrícula no Município de Ivoti. Of. 

Gab. nº 155/2020 que encaminha para apreciação os projetos de lei nº 29 e 30/2020. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita envio de ofício ao Poder Executivo para 

que informe sobre o andamento da restauração da Casa Holler, pois tem uma parte que está 

desmoronando. JÂNIO e MÁRCIO solicitam o que segue: Ofício ao executivo sugerindo que o 

informativo para recolhimento de galhos e entulhos seja anexado a conta de água, para que a 

população tenha acesso às datas e ao roteiro de recolhimento; Ofício para o Executivo para que 

informe quais ruas foram feitas pavimentações comunitárias e quais as ruas que foram feitas com 

emendas parlamentares; Que o Executivo informe sobre como está o andamento da pavimentação 

da Rua Sapucaia  e Guilherme Hoch. Ofício ao Executivo para que providencie o recuo da parada 

de ônibus em frente ao Mercado Missões, pois está atrapalhando o estacionamento; Ofício ao 

Executivo para que informe qual a modalidade de contratação para manutenção do espaço do 

cemitério municipal, e quem é o responsável pela execução da abertura e fechamento das covas e 

qual o valor que é cobrado dos enlutados. 

GRANDE EXPEDIENTE: MARLI falou sobre a atual situação do coronavírus na cidade, sendo 

até o momento, 12 casos confirmados, 7 curados, 11 em análise, 31 descartados e 01 óbito. Marli 

disse que desde o dia 28/05 a Prefeitura iniciou em todos os postos de saúde a testagem para o 

coronavírus, para aquelas pessoas que apresentarem sintomas de síndrome gripal. Marli sugeriu ao 

executivo para que inclua na aplicação dos testes os atendentes dos caixas do comércio em geral, 

pois os mesmos ficam bastante expostos, e muitas pessoas não apresentam sintomas e tem o vírus. 

Marli também colocou sua posição sobre o PL 27/2020 que será votado hoje, pois a Lei que existe 

hoje está inconstitucional e por isso foi encaminhado novo projeto para se adaptar a Lei Federal 

13.874 que foi sancionada dia 20/09/2019, que institui direitos de liberdade econômica e garantia de 

livre mercado. Marli disse que aprovando ou rejeitando o Projeto de Lei, vai valer a Lei Federal... 

RAFAELLA solicitou envio de ofício para o Hospital São José, aos laboratórios que existem no 

Município, farmácias e drogarias informando sobre a Lei Municipal nº 3298/2020 que “DISPÕE 

SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE QUE AS SOLICITAÇÕES DE EXAMES POR IMAGEM  
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OU LABORATORIAL E PRESCRIÇÕES MÉDICAS OU DE QUALQUER OUTRO 

PROFISSIONAL HABILITADO SEJAM DIGITADAS, DATILOGRAFADAS OU ESCRITAS 

MANUALMENTE EM LETRA DE FÔRMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Falou também 

sobre o Projeto que vai a votação, e acha que não tem problema, uma vez que existe Lei Federal e 

disse que o momento, com o enfrentamento da pandemia, onde todas as orientações nacionais e 

internacionais preveem a redução da carga horária, rodízio de funcionários, a fim de evitar 

aglomeração de pessoas, acha que o ideal seria manter como está... 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 29/2020 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3229/2019. Que concede 

incentivo fiscal à Empresa Omega Leather Indústria e Comércio de couros Eireli e dá outras 

providências. 

Projeto de Lei nº 30/2020 – Concede incentivo financeiro à Empresa Garraprint Industria Grafica 

Eireli. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 28/2020 – Acrescenta dispositivo no anexo I da Lei Municipal nº 2373/2008, que 

dispõe sobre o Plano de Carreiras dos Servidores Públicos do Município de Ivoti e estabelece outras 

providências. Sem discussões. 

4ª PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 26/2020 – Retifica dispositivos da Lei Municipal nº 3.224/2019, que autoriza o 

desdobro do lote nº 06 da Quadra nº 1005 do Loteamento Kaihatsu e posterior Cessão de Uso 

Gratuito à Autarquia Água de Ivoti. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi 

aprovado por todos os Vereadores. 

Projeto de Lei nº 27/2020 – Revoga a Lei Municipal nº 2492/2009 e dá outras providências. A 

comissão de justiça apresentou parecer favorável, com dois votos a favor e dois votos contra. 

Satoshi falou de sua opinião pessoal sobre o projeto dizendo que muitos de seus amigos, donos de 

padarias e mercados pediram para votar contra o projeto para que lei municipal fique 

inconstitucional. Satoshi disse que tem motivos muito importantes, como o emprego das pessoas, 

mas a Lei Federal é maior que a lei municipal, e disse que como bom entendedor das leis precisa 

lutar para que a Lei Municipal fique de acordo com a constituição, e nessa visão, disse que é 

favorável à aprovação da lei que derruba a limitação dos comércios quanto aos horários... Os 

Vereadores Jânio, Edemar, Leonir, Cleiton e Márcio também comentaram seus votos... Jânio 

solicitou que fosse lido o parecer da assessoria jurídica da Casa que é favorável ao projeto. A 

comissão de finanças apresentou seu parecer com três votos favoráveis e um contrário. O Projeto 

foi rejeitado com 06 votos contra e 02 votos favoráveis, a saber, Jânio e Satoshi. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO disse em conversa com os produtores e feirantes que 

vendem na Feira do Produtor, ficou triste, pois os produtores levam para vender no local diversos 

produtos como linguiça, banha, salame, ovos, mel, queijo, cuca, toresmo e não podem mais vender 

esses produtos... Márcio disse que a banha precisa ser resfriada, os ovos precisam estar 

carimbados... Márcio disse que está muito triste com isso e sabe que não é culpa do prefeito, trata-se 

de uma Lei maior, mas é um absurdo. Jânio complementou a fala do Vereador Márcio e disse que 

inclusive os Vereadores fizeram um pedido de informações sobre isso ao executivo. MÁRCIO 

solicitou o envio de ofício para o secretário da saúde para que informe sobre a marcação de  
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consultas nas UBS do Município, e citou a UBS do Jardim Panorâmico, que hoje às 6h da manhã 

tinha fila, uma vez que as consultas poderiam ser agendadas via telefone, mas parece que não está 

funcionando, e muitas pessoas relataram que mesmo estando na fila, não conseguem mais consulta, 

e por isso pediu que fosse informado se as consultas são marcadas antes... Também solicitou o 

envio de ofício para a Semec, parabenizando pela reunião on line realizada na última sexta feira 

com a participação de vários integrantes, e foi como se fosse presencial. Nessa reunião foi debatido 

sobre o retorno das aulas no Município, e optaram por seguir o Decreto Estadual até o dia 15/07 e 

também acontecerão várias reuniões para tratar do assunto. Márcio também parabenizou a classe 

dos professores pelo conteúdo que estão encaminhando aos alunos. A Vereadora Rafaella também 

parabenizou a classe dos professores que apesar das crianças não estarem acostumadas com as aulas 

on line, o aprendizado está sendo alcançado. Márcio também comentou sobre a resposta que veio da 

Autarquia referente a Rua Arthur Augusto Gernhardt, e disse que passa todos os dias pelo local e 

que a rua não está boa, pois o asfalto nunca tinha rachadura e agora tem, inclusive tem vários 

cordões caídos que não foram recolocados, solicitou que fossem até o local fazer as melhorias e que 

façam o que precisa ser feito, pois a resposta que veio não condiz com a realidade. JÂNIO falou 

sobre o recolhimento de galhos e disse que vários munícipes estão ligando para saber o dia do 

recolhimento a fim de evitar cortar e ficar no local e sugeriu que o Executivo formule um 

informativo com as datas de recolhimento e que seja anexado às contas de água, pois muitos 

moradores não tem acesso ao site da Prefeitura. JÂNIO também solicitou que o Executivo verifique 

a possibilidade em fazer cessão de uso da pista de bicicross para que o local possa ser mais 

explorado, pois a equipe que atualmente limpa e mantém o local, toda vez que quer fazer alguma 

coisa no espaço precisa solicitar autorização ao jurídico da Prefeitura, lembrando também que será 

realizado no local o campeonato sul brasileiro de bicicross e vai reunir mais de 200 pilotos. O 

Vereador Leonir pediu um aparte e disse que concorda com a fala do Vereador, dizendo que poucos 

atletas utilizam o espaço e a seu ver deveria ser um espaço para todos, e talvez fosse o caso do 

executivo colocar uma pessoa responsável no local para ter mais segurança para quem o utiliza. 

JÂNIO também comentou sobre seu pedido referente à pavimentação da Rua Sapucaia e Guilherme 

Hoch, onde os moradores estão reclamando que não está saindo a pavimentação e gostaria de saber 

do executivo se todo o trecho será pavimentado e qual o recurso que será utilizado para a obra, 

emenda parlamentar ou pavimentação comunitária. LEONIR solicitou o envio de ofício 

agradecendo o Prefeito pela quadra de esportes próximo à pista de bicicross, que foi um pedido do 

Vereador e veio verba federal para fazer a mesma. EDEMAR comentou sobre o abandono do 

campo municipal e do ginásio de esportes, e disse que segundo o MP não pode mais ser cedido para 

entidades como a APAE e a LIGA... Também complementou a fala do Vereador Márcio referente a 

feira do produtor, que só tem mais o nome, já que o produto não pode mais ser produzido em casa e 

levado até lá... Satoshi disse que existem várias coisas a se analisar a fundo, e que os bons feirantes 

são penalizados por causa dos ruins, daqueles que vendem um produto ruim ou estragado. Disse que 

existem outras questões , que toda vez que se fala em selo, encima disso existe uma tributação que 

gera retorno ao Município. Disse que o único jeito hoje, para o pequeno produtor, talvez seja se 

organizar e tentar dar estudo aos seus filhos e quem sabe aprimorar o seu negócio, conquistar o selo 

e fazer parte legal, pois assim, ajuda na arrecadação para o Município e garante a qualidade. 

Rafaella complementou a fala do Vereador Satoshi e disse que Ivoti é um dos poucos municípios  
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que tem a certificação do selo S.I.M – Serviço de Inspeção Municipal, e os colonos podem se 

adequar a legislação e vender seus produtos de qualidade. Satoshi disse que essa conquista se deve 

ao Deputado Ernani Polo que era secretário em 2017, ajeitou e encaminhou para o Município. 

CLEITON solicitou envio de ofício para a secretaria de obras para que informe porque a obra 

próxima ao Bar do Gordo está paralisada. Alexandre disse que com a morte do operário em Estância  

Velha, os fiscais foram e embargaram a obra e o Prefeito Martin vai ter que comprar um 

equipamento que é fabricado em Minas Gerais. Cleiton disse que pode retirar seu pedido ao 

executivo pois já tem a resposta. Márcio pediu um aparte e disse que o Martin se adiantou e vai 

mandar fazer a proteção para que o Município tenha toda vez que tiver que abrir uma rua, não vai 

alugar, porque não adianta gastar esse dinheiro, sendo que igual vai precisar depois, o valor está em 

60 mil reais. Edemar sugeriu que fosse feita uma comissão, Márcio, Jânio e ele e mais o Prefeito e 

sentar com o promotor para ver a questão da cessão de uso de bens do município, para que tenham 

um bom uso. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente sessão e convocou a 

todos para a Sessão Ordinária no dia 08 de junho. 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 


