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Aos treze dias do mês de julho 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 1.818 e de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1817 do dia 06 de julho de 

2020. 

CORRESPONDÊNCIA – Liga Feminina de Combate ao Câncer solicitando doação em dinheiro 

para a cesta de café colonial da Liga. Of. nº 019/2020 da Emater encaminhando Parecer sobre a 

constituição de um organismo de controle social (OCS) na venda direta de produtos orgânicos sem 

certificação no Município de Ivoti e respectivo atendimento da Lei Municipal nº3128/2017. Of. 

Gab. nº 194/2020 em resposta ao ofício nº 170/2020, informa que todas as segundas feiras ocorrem 

os agendamentos médicos para a próxima semana e a partir do dia 06/07 os agendamentos ocorrerão 

em três dias da semana, ou seja, segundas feiras serão realizados os agendamentos para o médico 

clínico geral, quartas feiras para médicos pediatra e ginecologista, dentista, nutricionista, pré-câncer, 

testes rápidos e eletrocardiograma e às sextas feiras somente no Posto Central serão realizados os 

agendamentos para medico traumatologista. Of. Gab. nº 195/2020 em resposta ao ofício nº 

181/2020. Of. Gab. nº 204/2020 que encaminha para apreciação PL 38/2020. 

PROPOSIÇÕES – JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita encaminhamento de Ofício ao Executivo 

para que informe o que será feito com os alimentos que fazem parte da merenda escolar e que estão 

armazenados nas escolas do Município, uma vez que as aulas estão paralisadas. O Vereador sugeriu 

que se os alimentos não forem utilizados, que os mesmos sejam doados para as entidades que 

existem no Município, ou para o CRAS para que repasse aos necessitados, para que os mesmos não 

percam a validade. MARLI HEINLE GEHM solicita conforme segue: Envio de ofício para o 

executivo sugerindo que sejam aplicados os testes Covid-19 em atendentes de caixas do comércio e 

motoristas de aplicativo e taxistas. Ofício sugerindo ao Executivo para que disponibilize kit de 

medicamentos para pacientes com suspeita do Covid-19, conforme instituído pela Prefeitura de 

Parobé. EDEMAR SCHUMANN solicitou que a Autarquia faça o conserto da calçada na Rua São 

Leopoldo, 298, a qual foi aberta em virtude de vazamento e não foi refeita. 

GRANDE EXPEDIENTE: EDEMAR disse que em reunião a pouco com o prefeito junto com os 

demais colegas Vereadores sobre a situação do cemitério municipal, referente a cobrança para 

abertura de covas para enterrar as pessoas. O prefeito disse que os familiares do ente falecido podem 

pegar o pedreiro de sua confiança para fado ente falecido podem pegar o pedreiro de sua confiança 

para fazer o serviço e que não é obrigado a utilizar o serviço da pessoa que faz a manutenção do 

espaço. Edemar disse que está falando sobre isso em Sessão a fim de esclarecer as dúvidas da 

população. Edemar falou sobre a demora em fazer os consertos dos buracos abertos pela Autarquia, 

e disse que o pedido que solicitou hoje já pediu umas dez vezes e ironizou dizendo que iria esperar 

mais trinta dias e depois disso pagar particular para fazer. RAFAELLA comentou sobre o pedido  
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da Vereadora Marli sobre o kit de remédios, e disse que vai aguardar a resposta do Executivo, mas 

para adiantar, falou que a invermectina faz parte da lista de medicamentos básicos do Município, ou 

seja, tem disponível na farmácia da Prefeitura e conforme prescrição médica, qualquer pessoa pode 

retirar. Rafaella disse que é algo que está sendo bastante discutido, pois tem médicos que são a favor 

e outros são contra. A Vereadora entende que após uma avaliação médica, se o médico prescreve, 

não tem problema, a pessoa vai receber o medicamento que está disponível na farmácia básica do 

Município. Assim como a azitromicina que também faz parte da farmácia básica. Rafaella 

comentou que a cloroquina foi disponibilizada pelo Ministério, o Município recebeu e-mail e fez a 

solicitação no dia 16/06 um quantitativo que o Município poderia receber, mas ainda não foi 

recebido o medicamento. A informação do Estado é que agora em julho estaria encaminhando o 

medicamento. Rafaella disse que na próxima semana estará indo buscar os medicamentos do Estado 

e acredita que daí estarão recebendo também a cloroquina... CLEITON solicitou o envio de ofício 

em nome do PP para o gabinete do Senador Heinz, agradecendo pela emenda no valor de 150 mil 

para custeio de ações e serviços da saúde para enfrentamento do Covid-19, onde o Prefeito pode 

utilizar o valor na saúde ou repassar para uma entidade e aquisição de medicamentos e insumos, 

locação e manutenção de equipamentos, adequação de espaços... Cleiton solicitou para que fosse 

colocado no mesmo ofício de agradecimento um pedido de verba para o próximo ano, já que esse 

ano não pode mais, no valor de 250 mil para calçamento da Rua do Grotão, que é um local bastante 

castigado quando chove muito, e o prefeito está com um abaixo assinado feito por um morador de lá 

e já está ciente do assunto. Rafaella pediu permissão ao Vereador para se incluir no ofício de 

agradecimento ao senador. MÁRCIO disse que a cada Sessão estaria lembrando os seus pedidos 

que ainda não tem resposta, e citou um referente o estudo urgente do alargamento viário do 

Município, para que este assunto entre na pauta do Conselho do Plano Diretor, ou então que retorne 

conforme estava antes de 2014, porque o que fizeram só prejudicou a população... Márcio disse que 

em 2014 foram aumentados os alargamentos viários, e pessoas que já tinham construído há 20 ou 30 

anos que não solicitaram habite-se na época, não estão conseguindo a liberação... Solicitou que 

fosse encaminhado ofício ao DPU para que o assunto do alargamento viário e liberação de habite-se 

entre na pauta do Conselho o quanto antes. Márcio solicitou o envio de ofício solicitando que seja 

alterado o índice de ocupação de terreno de todo o Bairro Bom Pastor, que atualmente está em 50%, 

para que passe a ser 80% de área construída. Márcio agradeceu ao Diretor da Autarquia, Adriano 

pelo conserto da Avenida Popular. Solicitou envio de ofício ao Departamento de Trânsito, 

agradecendo ao diretor Dionimar e também ao secretário do meio ambiente pelo atendimento 

imediato quando solicitados, e pediu providências com relação ao assunto. Márcio falou sobre a 

situação do cemitério municipal, e disse que se cada pessoa puder escolher quem vai fazer o tumulo, 

não vai dar certo... Márcio falou da importância de ter alguém responsável no local, para ter um 

controle, pois precisa ser padronizado... Edemar pediu um aparte e disse que segundo a explicação 

do prefeito, a secretaria de obras abre a cova e mostra onde vai ser enterrado, e a pessoa que vai 

enterrar o ente, se responsabiliza pela questão do túmulo. Jânio acha que isso não vai dar certo e 

disse que deveria ter uma pessoa no local, que tinha uma, e foi retirada do local, que prestava os 

serviços por ter uma MEI... Jânio falou que se a pessoa que este trabalhando no local se machucar 

de alguma forma, como é uma área pública, quem vai ser penalizado é o Município. Márcio acha 

que precisa ser regrado, inclusive para fazer a limpeza... Márcio solicitou que seu pedido de  
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providências referente obras consolidadas que necessitam ser regularizadas, que o mesmo seja 

atendido o quanto antes. JÂNIO falou sobre o pedido que fez referente a merenda escolar, pois está 

preocupado com a data de validade, se a semec irá fazer alguma doação desses produtos. Jânio 

solicitou um ofício para a secretaria de obras, parabenizando pela contenção do muro junto a praça 

concórdia ao lado da casa mortuária. Jânio disse que recebeu o parecer que solicitou da assessoria 

jurídica da Casa referente ao que consta na Lei Orgânica no art. 27, sobre a legalidade da Mesa 

Diretora. Jânio disse que é um ato nulo, e que não irá aceitar a resposta. Jânio também comentou 

sobre o Projeto de Emenda a Lei Orgânica que foi distribuído hoje, onde no art. 4º fala dos efeitos 

retroativos a 02/01/2018, disse que não tem como aceitar isso, aprovar agora e valer desde 2018. 

Jânio disse que estará encaminhando ao MP e vai procurar um advogado, porque isso não pode. 

Jânio disse que estão querendo corrigir um ato de ilegalidade da eleição... Cleiton pediu um aparte e 

falou que no Regimento diz uma coisa e na Lei Orgânica diz outra, e lembrou o Vereador Jânio de 

quando o Vereador Satoshi foi Prefeito, o Vereador Jânio assumiu a Mesa Diretora, foi o Presidente, 

então as duas chapas estavam irregulares, e pediu que o Vereador comunicasse ao MP que também 

tinha feito uma chapa... Cleiton disse ao Vereador Jânio que o mesmo deveria ser um pouco 

flexível, porque tanto o Presidente Alexandre, como o Vereador Jânio não viram... Cleiton pediu 

mais carisma para com os colegas Vereadores, para que a paz continue na Casa, pois errar é 

humano. Jânio disse que irá encaminhar sim ao MP, e disse que na época era o vice e assumiu por 

alguns meses a presidência, mas disse que não tem como aprovar isso, uma lei retroativa a 2018. A 

advogada disse que os efeitos da Lei são retroativos. Jânio disse que mesmo assim não está certo, e 

que precisa ser cumprido o art. 27 da Lei Orgânica... Cleiton perguntou ao Vereador Jânio o que o 

mesmo sugere que seja feito. Jânio pediu a anulação da Mesa Diretora e fazer uma nova eleição. 

Cleiton disse que durante a semana a Mesa Diretora estará conversando com a assessora jurídica 

para ver qual o melhor caminho. MARLI falou sobre o ofício da Liga que foi lido nas 

correspondências, onde está solicitando contribuição dos Vereadores e pediu que se alguém quiser 

fazer alguma contribuição poderá deixar com a secretária Ester, O valor é para o café que a Liga 

está promovendo para retirada, e todos os cartões já foram vendidos. Marli falou sobre os casos do 

Corona vírus no Município, e disse que ficou animada pois hoje só teve dois casos novos e desejou 

que continue a diminuir. Marli disse que até o momento tem 116 pessoas que testaram positivo, 57 

em acompanhamento, recuperados 55, 02 hospitalizados e 02 óbitos. Marli falou referente sua 

sugestão do kit de medicação que compartilhou no face, e alguns criticam e outros aprovam, e disse 

que conversou com o Prefeito e o mesmo lhe informou que a medicação já existe no Município e se 

o médico prescrever pode ser retirada, mas o paciente precisa concordar em tomar e o médico 

receitar. Marli disse que tem médicos que são contra o kit e tem médicos a favor. Marli falou sobre 

o acompanhamento domiciliar por parte da secretaria da saúde, disse que recebeu reclamações de 

que o acompanhamento não estava acontecendo, mas em conversa com o prefeito ficou sabendo que 

tem uma enfermeira só para isso, a qual entra em contato com as pessoas em isolamento, e se caso 

ela não entrar em contato, o paciente liga para a saúde para relatar seu estado, pois as vezes pode 

acontecer do telefone não estar corretamente registrado no prontuário...Cleiton disse que Itajaí 

começou a distribuir invermectina gratuitamente e o Tribunal de Contas proibiu, pois é dinheiro 

público, não querem salvar as pessoas... Cleiton falou também da cloroquina que foi disponibilizada 

pelo Governo do Estado... 
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PAUTA DO DIA 

Projeto de Lei nº 38/2020 – Concede Incentivo financeiro às empresas, com base na Lei Municipal 

nº 3.314/2020, que institui programa de recuperação econômica do Município de Ivoti. Edemar 

perguntou se tem necessidade de levar esse projeto por quatro pautas, pois acha que na próxima 

sessão já poderia ser definido, porque a Lei do incentivo já foi aprovada e não tem porque segurar 

mais trinta dias na Casa. Satoshi disse que existe o Regimento que fala em três pautas para coisas 

urgentes, e disse que se não existir nenhuma polêmica e ninguém querendo levar ao MP decretando 

uma certa invalidade, se não houver esse risco, pode ser feito de uma forma mais abreviada... 

Rafaella sugeriu que poderia ser feita uma extraordinária. Marli disse que acredita que em função da 

pandemia tudo tem que ser revisto, olhar os dois lados, e disse que se todos concordarem as datas 

podem ser antecipadas. Jânio disse que no art. 2º do projeto consta que a empresa precisa se manter 

instalada no Município durante cinco anos, e disse que em conversa com o Prefeito, o mesmo disse 

que se o projeto é de doze meses, serão doze meses de permanência, mas que estaria verificando a 

questão... Leonir disse que o Vereador Edemar pediu para que o mesmo fosse votado se não houver 

nenhuma irregularidade, e se tiver precisa pedir vistas. Edemar disse que se cada projeto for levado 

durante quatro sessões vai chegar ano que vem em dezembro e vai ter umas dez firmas beneficiadas. 

Houve mais discussões referente ao projeto, e para concluir o Vereador Satoshi sugeriu que fosse a 

semana para as discussões e na próxima semana fazer duas sessões para aprovar o projeto. 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001/2020. Satoshi disse que o Regimento 

Interno rege sobre as atividades da Casa Legislativa, e como se trata da independência dos Poderes, 

o mesmo tem supremacia à Lei Orgânica Municipal. Satoshi disse que se não se engana, no dia 13 

de dezembro de 2017 foi aprovado o Regimento Interno e promulgado pelo Presidente da época, 

Senhor Jânio Simião Droval, e agora está sendo feito um trabalho para corrigir o que está na Lei 

Orgânica para ficar de acordo com o Regimento. Satoshi disse que foi feito um estudo na época por 

uma comissão integrada pela Vereadora Rafaella, Vereador Márcio e Vereador Jânio, que depois se 

ausentou por ocupar a presidência da Casa, em virtude do Vereador Satoshi ter que sair para ser 

prefeito, que foi quando o Vereador Jânio promulgou o mesmo e acha que o Vereador irá colaborar 

para que a Lei Orgânica fique de acordo com o que foi aprovado em 2017... Segundo o Regimento 

serão feitas duas votações com prazo de dez dias e precisa da maioria absoluta, no caso, seis 

Vereadores. Rafaella disse que participou da comissão e que uma das questões levantada várias 

vezes pela própria Vereadora foi referente as reuniões das comissões que era 16h30min e depois foi 

para as 17h, e como a assessora da época sempre participava das reuniões, lembra que perguntou à 

mesma se não tinha nada no regimento que feria a Lei Orgânica... Rafaella disse que talvez 

deveriam ter ido mais a fundo para ver o que não estava de acordo, mas a assessora da época 

garantiu que estava tudo de acordo, e agora para a surpresa de todos surgiu essa questão. Rafaella 

disse que gostaria de deixar claro que em nenhum momento foi intenção ferir a Lei Orgânica do 

Município... Jânio disse que a assessora da época tinha notório saber, e deveria ter visto o que 

estava errado e deu parecer favorável e a comissão avaliou e também deu parecer favorável e agora 

apareceu essa questão art. 27... Rafaella disse que as alterações na Lei Orgânica não tem nada a ver 

com o que foi conversado antes referente fazer uma reunião para ver sobre uma nova eleição, a 

emenda é para adequar a Lei Orgânica ao Regimento. O presidente perguntou aos Vereadores quem  
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gostaria de participar da comissão especial para avaliar a emenda, os Vereadores Satoshi, Rafaella e 

Márcio. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 36/2020 – Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2372/2008, que 

Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti. O Vereador Jânio 

disse que está aguardando o parecer do SIMI.  

Projeto de Lei nº 37/2020 – Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 2374/2008, que 

institui o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Ivoti. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 33/2020 – Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores do Município de 

Ivoti para a Legislatura 2021/2024.  

Projeto de Lei nº 34/2020 – Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do 

Município de Ivoti, para a legislatura 2021/2024. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: O Vereador CLEITON solicitou a troca de duas lâmpadas de 

iluminação pública, uma na Rua Dom Pedro II, nº 540 e outra na Rua Duque de Caxias, nº 869, 

ambas do Bairro 25 de Julho. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente 

sessão e convocou a todos para a Sessão Ordinária no dia 20 de julho. 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 


