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Aos quinze dias 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 1.815 e pediu a todos um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do 

tradicionalista Porca Véia e do pai do ex-vereador Dirceu Both. A seguir colocou para apreciação a 

ata de nº 1814 do dia 08 de junho de 2020, aprovada por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA – Ofício da Secretaria da Saúde solicitando o espaço da Casa Legislativa 

para o dia 22/06/2020 para apresentação da prestação de contas referente ao 1º quadrimestre de 

2020. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM, JÂNIO SIMIÃO DROVAL e MÁRCIO GUTH 

Solicitam o encaminhamento de MENSAGEM DE PESAR aos familiares do Ex Vereador e Ex 

Vice Prefeito Senhor DIRCEU BOTH, se solidarizando pela perda do seu pai, Alcirio Both, no dia 

de hoje e MENSAGEM DE PESAR aos familiares do Gaiteiro e Compositor Porca Véia, falecido 

na última sexta feira dia 12/06/2020. JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita o que segue: Que o 

Departamento de Trânsito melhore a sinalização do local onde foi realizada obra de canalização 

próxima ao Bar do Gordo, pois os veículos que transitam pelo local a noite tem dificuldade em 

visualizar o local, em virtude da grande quantidade de brita. JÂNIO e MÁRCIO solicitam: Ofício 

ao Executivo solicitando que a responsabilidade da internet dos postos de saúde retorne para a 

Prefeitura. Ofício ao Executivo para que informe se existe a possibilidade de diminuir as multas 

ambientais e quais os critérios utilizados. A Vereadora Rafaella pediu ao Presidente que a 

mensagem de pesar fosse em nome de todos os Vereadores. Alexandre disse que já havia solicitado 

para a Vereadora Marli para incluir todos os Vereadores. 

GRANDE EXPEDIENTE: MARLI comentou sobre um pedido do pessoal das ambulâncias e dos 

bombeiros, para que o Departamento de Trânsito faça um estudo para deslocar o quebra molas que 

fica em frente ao Plantão 24 horas no Hospital São José, pois quando é transportado pacientes na 

maca que estão machucados ao entrar no local a maca balança e a pessoa sofre com isso. Marli 

apresentou os dados atualizados referente a pandemia no Município de Ivoti, e disse que não teve 

nenhum caso novo desde a última apresentação, então continuam 22 casos, 10 recuperados, 11 em 

isolamento e 01 óbito e 09 em análise. Foram descartados 66 e 11 testes rápidos negativos. Marli 

fez um apelo para que as pessoas usem as suas máscaras para se prevenir, inclusive existe o Decreto 

do Município para ser observado. RAFAELLA disse que gostaria de falar de uma ideia muito boa 

sugerida pelo grupo de moradores de Ivoti, onde foram marcados alguns dos Vereadores da Casa, 

para que seja feita pintura das escadarias e iluminação. O Presidente usou da palavra e disse que já 

está sendo feito projeto pelo Executivo para fazer as melhorias. Rafaella falou que várias ideias já 

foram colocadas em prática, como as placas informativas sugeridas pela Vereadora Marli, a retirada 

do ar da tubulação dos canos, projeto da própria Vereadora, e pediu que continuassem enviando  
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ideias para melhoria da cidade. CLEITON solicitou envio de ofício para o Prefeito sugerindo que 

seja novamente feita a força tarefa de manutenção das lâmpadas de iluminação pública, pois disse 

que tem vários pedidos de um mês para trás. Disse que sabe que o caminhão está arrumado e tem 

lâmpadas, mas não estão dando conta e por isso pediu que o Prefeito pensasse com carinho a 

respeito da questão. MÁRCIO reforçou um pedido que já havia feito que é referente ao Ginásio da 

Escola Aroni Mossmann, onde fica a quadra de esportes, dizendo que no final de semana aconteceu 

um stress no local, onde quebraram as lâmpadas atirando pedras, sendo que as lâmpadas já tem uma 

proteção para quando a bola bater não quebrar, e aí usam pedras para quebrar. O Vereador lamentou 

a situação e a falta de respeito desses seres humanos, inclusive a fiação já não existe mais no local, 

está virando um ponto de encontro de malandros e outras coisas ilícitas. Márcio solicitou que o 

Executivo estude uma maneira para cercar o local e passar a responsabilidade do local para a escola 

ou até para a creche Vó Maruca... MÁRCIO fez um agradecimento ao secretário Beto Schneider 

por seu empenho na realização das obras e por ter atendido seus pedidos referente troca de 

lâmpadas. Márcio também agradeceu o empenho do Adriano da Autarquia por sempre estar pronto 

para atender seus pedidos. JÂNIO comentou sobre o caso de um rapaz de 20 e poucos anos que 

trabalha em Novo Hamburgo que mora com a mãe que trabalha em Novo Hamburgo e está com 

suspeita de covid, esse rapaz foi até o Mais Vida, mas como era muito cedo não estava aberto e foi 

até o hospital, onde o orientaram a ir até o Panorâmico e do Panorâmico foi encaminhado ao Posto 

do Bom Pastor, onde foi feito o teste e testou negativo, mas precisa fazer mais exames. Jânio disse 

que se o rapaz estivesse com o covid já teria contaminado muita gente pelo circulo que fez...Márcio 

disse que deveria ser divulgado para a população como proceder em caso de suspeita, de saber 

aonde ir para fazer o teste. JÂNIO também parabenizou a secretaria de obras por estar fazendo 

melhorias na Praça do Jardim Buhler, um pedido que o Vereador já havia feito e irá beneficiar toda 

a comunidade do Bairro e arredores. Jânio comentou sobre a obra perto do Bar do Gordo, onde 

precisa de uma sinalização adequada, e tem muita brita no local, se o veículo vem rápido a noite 

pode causar danos e sugeriu que fosse colocada uma placa indicando a obra e solicitando a redução 

da velocidade. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 31/2020 – “AUTORIZA A AFETAÇÃO COMO ÁREA VERDE A ÁREA DOS 

LOTES 14 E 15 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO 48 ALTA E DESTINAÇÃO DO LOTE 08 

COMO ÁREA INSTITUCIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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. O Vereador Cleiton disse que foi atrás de informações e soube do faturamento da 

empresa, algo muito bom para o Município. 

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

Eireli. 

DECRETO Nº 01/2020 – Apreciação das Contas do Governo Municipal Exercício 2017, para 

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

PAUTA – VOTAÇÃO: 
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Emenda nº 12/2020 ao Projeto de Lei nº 28/2020 – Comissão de Justiça e Redação. A emenda foi 

aprovada por todos os Vereadores. 

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. As comissões apresentaram seus pareceres. O Projeto foi aprovado por todos os 

Vereadores. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: Não houve.  

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

Sessão Ordinária no dia 22 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 


