
1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.838 13ª LEGISLATURA – 4º 

PERÍODO LEGISLATIVO – 14 DE DEZEMBRO DE 2020  
 

Aos catorze dias do mês de dezembro 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 e declarou 

aberta a Sessão Ordinária de nº 1838 e colocou para apreciação a ata de nº 1837 do dia 

07/12/2020, a qual foi aprovada por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA – E-mail para  Moção de Repúdio contra a privatização do SUS da 

Câmara de Santa Clara do Sul/RS. E-mail do Senhor Sebastião de Melo agradecendo pelos 

cumprimentos recebidos. E-mail de Fábio Mendes reclamando da não devolução do valor da 

inscrição para o Concurso da Prefeitura. Of. Autarquia nº 47/2020 em resposta aos ofícios nº 346 

e 380 que solicitam providências acerca de fechamento de buracos. Of. Gab. nº 338/2020 que 

encaminha para apreciação Projeto de Lei nº 84/2020. Of. Gab. nº 339/2020 em resposta ao 

ofício nº 382/2020, informar que segue em anexo resposta do controle interno da prefeitura 

referente questionamento da interrupção das classes, quinquênios e avanços. Of. Gab. nº 

340/2020 em resposta ao ofício nº 401/2020, informar os dados solicitados pelo Vereador Jânio 

referente a obra de pavimentação da Rua Chapada. Of. Gab. nº 342/2020 em resposta ao ofício nº 

376/2020 e 388/2020 informar sobre o atendimento na oncologia. Of. Gab. nº 343/2020 em 

resposta ao ofício nº 419/2020 informar que o atestado médico apresentado pelo funcionalismo é 

aceito. Of. Gab. nº 346/2020 em resposta ao ofício nº 422/2020 do Vereador Jânio referente 

questionamentos ao Projeto de Lei nº 83/2020. Of. Gab. nº 347/2020 que encaminha Mensagem 

Retificativa ao Projeto de Lei nº 84/2020. 

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

jovem Bianca Dilly pelo reconhecimento em ter ficado em 2º lugar na categoria sustentabilidade 

do 22º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Rio Grande do Sul; Ofício para o Comitê 

contra a Fome, parabenizando a todos os integrantes pelo digníssimo trabalho que realizaram 

durante o ano de 2020, arrecadando mais de 13 mil quilos de alimentos, beneficiando 1.194 

famílias, além da entrega de roupas, calçados, brinquedos, cobertores e materiais de higiene; 

Ofício para ao Executivo sugerindo que a Secretaria da Saúde faça de forma gratuita a 

distribuição de kits de prevenção precoce contra o COVID-19, para aquelas pessoas que 

aceitarem, e seguir o exemplo de outros municípios que não tem mortes e nem internações em 

UTI. Ofício ao Executivo para que recolha os entulhos na Rua Pelotas, 110. Ofício 

parabenizando a jovem Vitoria Strass pela conquista do ouro no infantil feminino no campeonato 

TMB Platinum Campeonato Brasileiro. Ofício parabenizando a equipe do PLUG pelo Drive 

Thru de Natal realizado no dia 12/12 em frente ao PLUG, o qual foi um sucesso. Ofício 

parabenizando a Loja Desacatto Confecções pelos 28 anos de existência, desejando muito  
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sucesso. JÂNIO SIMIÃO DROVAL: Ofício ao Executivo para que informe qual valor foi 

aplicado no combate ao COVID-19 e também que apresente a cópia dos planos de aplicação, e 

informe se foi investido algum valor em postos de saúde com o valor que veio do Governo 

Federal; Ofício parabenizando o Executivo, na pessoa do Dionimar, a Diretoria da EMEF Ildo 

Meneghetti e a Empresa Fort Brain pela reunião realizada no dia 10/12, onde a empresa se dispôs 

a instalar a Parada de ônibus em frente a escola, em conformidade com a Lei Municipal nº 3.328 

que Institui o Programa Adote um Ponto  de Ônibus no Município de Ivoti, e dá outras 

providências,  projeto de lei de autoria do Vereador  Jânio e Márcio Guth, contribuindo assim 

com as melhorias do Município, beneficiando além dos alunos da Ildo, também os alunos que 

estudam na Mathias Schutz. ALEXANDRE DOS SANTOS: Ofício ao Executivo para que entre 

em contato com a equipe técnica da RGE para que proceda a troca dos postes ao longo da Rua do 

Grotão, os quais são de madeira, e substituir os mesmos por concreto, e na Regis Bitencourt 

esquina com a Graça Aranha, resolver o problema do transformador, que em dias de chuva a 

chave cai e queima os aparelhos elétricos das pessoas. Ofício ao Executivo para que recolha os 

entulhos depositados atrás da EMEF Concórdia, na Rua São Carlos. Ofício ao Executivo para ver 

a possibilidade de fazer recapagem asfáltica na Rua Regis Bitencourt, da Socaltur para cima. 

GRANDE EXPEDIENTE: MARLI trouxe informações atualizadas sobre a COVID-19, com 

32 novos casos, sendo femininos de 26 a 70 anos e masculinos de 06 a 90 anos, e 130 pessoas 

aguardando resultado de testes, 01 pessoa na UTI, 01 óbito de uma senhora de 62 anos. Marli 

pediu que o Executivo ofereça o tratamento precoce para aquelas pessoas que queiram, como 

exemplo dos municípios que fizeram o tratamento e não tem casos... RAFAELLA disse que está 

muito feliz, pois divulgou na Casa o Projeto “troco solidário” em parceria com o CDL de 

Ivoti/Estância Velha, onde foi feito um projeto piloto e duas empresas já aderiram, que é o 

Supermercado Ivoti e a Plamacol. Rafaella disse que em dez dias, ou seja, do dia 18/11 ao dia 

27/11 (supermercado) o projeto arrecadou 705,71 para o hospital São José. Rafaella solicitou o 

envio de ofício ao CDL agradecendo pela parceria no projeto, ao Supermercado Ivoti, por ser 

uma das empresas que aderiu ao projeto e já está dando lucros para beneficio da comunidade 

através do hospital e a empresa Plamacol que também aderiu ao projeto. Rafaella disse que foi 

feita uma reunião em setembro no CDL e acharam por bem começar com duas empresas num 

projeto piloto para ver como iria fluir... Rafaella solicitou envio de ofício para a saúde para que 

informe por qual motivo estão sendo aceitas receitas que não são do sus... Falou que a Vereadora 

Marli havia apresentado um projeto na Casa para que fossem aceitas receitas de convênios, mas 

existe a Lei Federal 8080 do SUS e o Decreto que regulariza essa lei e infelizmente as receitas 

para serem aceitas na farmácia básica tem que ser oriundas dos profissionais vinculados ao 

Sistema Único de Saúde... Rafaella disse que o projeto apresentado pela Vereadora Marli foi 

retirado, então não existe lei nenhuma sobre isso e não se pode infringir leis federais... Rafaella 

disse que conversou com a presidente do Conselho Municipal de Saúde para ver se tinha passado 

alguma coisa pelo conselho e foi informada que não, e por isso quer saber quem deu essa ordem 

e como essa ordem surgiu e como está sendo aceita, pois é uma ilegalidade. MÁRCIO comentou 

sobre o ofício que veio da Caixa Econômica Federal referente recurso para pavimentação, agora 

é oficial, o valor já foi depositado na conta e as obras do Bairro Morada do Sol, da Rua São  
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Pedro e outras quatro ruas que também serão contempladas no bairro, vão sair do papel. Márcio 

solicitou envio de ofício ao Deputado Giovani Feltes agradecendo pela emenda de 250 mil 

reais... Márcio disse que já solicitou mais uma verba de 300 mil para pavimentação. Falou de 

outras duas emendas que vieram, sendo uma de 200 mil  para o hospital que veio através do 

Fogaça, que assumiu o lugar do Giovani, com o qual foram adquiridos 10 computadores e o 

restante gasto com outros  aparelhos. E também através do Perondi veio mais 180 mil reais 

destinado para comprar o mamógrafo, totalizando 650 mil reais... Márcio solicitou envio de 

ofício para a APAE parabenizando pela realização da coxa e sobre coxa no final de semana, onde 

teve a oportunidade de ajudar, foi convidado pela Presidente e fica muito feliz em poder ajudar, e 

não é de agora, e disse que vai continuar sim a fazer esse trabalho na comunidade e as pessoas 

poderão contar com o Vereador. Agradeceu pelos 3.100 votos recebidos...A Vereadora Rafaella 

pediu para se incluir no ofício para a APAE e parabenizar também DTG Harmonia Gaucha que 

também promoveu coxa e sobre coxa. Márcio falou da oncologia, onde veio uma resposta do 

Executivo, e disse que é uma vergonha, não é de hoje, falta de leitos de UTI, jornais e outros 

meios de comunicação mentindo... Muitas pessoas não tem oportunidade de viver por falta de 

leitos, pelo desleixo dos governantes a nível federal e estadual... Falou que em outros estados 

estão se preparando para vacinar as pessoas e no RS nada, acha que o povo rio-grandense tem um 

pouquinho de culpa por eleito esse governador... JÂNIO parabenizou a assessora Juliana pela 

passagem do seu aniversário no dia 11/12. Jânio comentou sobre sua solicitação de ofício 

parabenizando a diretoria da escola Ildo, o Diretor do trânsito, Dionimar e a empresa Fort Brain 

que no dia 10/12 aconteceu uma reunião entre os mesmos e depois de 36 anos de existência da 

escola, finalmente a parada de ônibus será executada, graças a Lei Municipal de nº 3.328 que 

Institui o Programa Adote um ponto de ônibus no Município de Ivoti, de autoria do Vereador 

Jânio e Vereador Márcio... O Vereador Márcio pediu a palavra e disse que ficou muito feliz em 

poder participar dessa reunião e foi lá olhar com os próprios olhos, e é encima disso que tem que 

focar, e com certeza agora mais escolas vão ter esse olhar, vai ser um paradão de 12 metros de 

comprimento por 3 e pouco de largura, são projetos de suma importância para a população... 

Jânio também comentou sobre o e-mail que foi lido referente o Concurso Público, da indignação 

do cidadão, que não recebeu o reembolso do valor pago para fazer o concurso, que o Município 

cancelou... Jânio disse que fez um pedido de informação para saber o motivo pelo qual o 

concurso foi cancelado e deram a desculpa que era por causa do Covid, mas poderiam ter 

prorrogado o concurso para a metade do ano que vem... Rafaella disse que em Estância Velha o 

concurso foi realizado no mês de setembro... Jânio disse que além da devolução da taxa tem 

muitas pessoas que se inscreveram e compraram material para estudar... 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Emenda Retificativa nº 20/2020 ao Projeto de Lei nº 81/2020.  

Projeto de Lei nº 84/2020 – Autoriza a celebração de termos de fomento com a Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE DE IVOTI, LIGA FEMININA DE COMBATE AO 

CÂNCER – IVOTI, CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DE IVOTI, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Marli sugeriu ao Presidente que esse projeto fosse  
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aprovado o mais breve possível. O Presidente disse que faria Sessão Extraordinária na próxima 

semana para aprovação do mesmo. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 82/2020 – Autoriza o Executivo Municipal a renovar a bolsa-auxílio 

concedida aos alunos de Ivoti que frequentam o Curso Técnico em Agropecuária junto à Escola 

Bom Pastor de Nova Petrópolis. 

Projeto de Lei nº 83/2020 – Concede incentivo financeiro à empresa Lirela Transportes e 

Comércio e Representação de Alimentos Ltda. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 79/2020 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ivoti para o 

Exercício de 2021.  

Projeto de Lei nº 80/2020 – Institui a Semana Municipal de conscientização e prevenção da 

doença de Alzheimer no Município de Ivoti, e dá outras providências. (Vereadora Rafaella) 

Projeto de Lei nº 81/2020 – Dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de 

artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, tecnicamente classificados como “Fogos 

de Estampido” e “Artigos Explosivos” no Município de Ivoti.  

PAUTA DE VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 77/2020 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.298/2020, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de que as solicitações de exames por imagem 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. As comissões apresentaram 

seus pareceres e o Projeto foi aprovado por 05 votos a favor e 03 contrários, a saber, Jânio, 

Márcio e Rafaella. 

Projeto de Lei nº 78/2020 – Revoga e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2374/2008, que 

institui o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores efetivos do Município de Ivoti e 

dá outras providências. As comissões apresentaram seus pareceres e o Projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: JÂNIO retomou o assunto da devolução da taxa de inscrição no 

Concurso Público, e falou também sobre a questão da prorrogação e da indignação da comunidade... 

Rafaella disse que municípios vizinhos fizeram o concurso, mas tiveram que levar suas canetas, usar 

máscaras e álcool gel... Satoshi disse a questão da devolução talvez tenha que ser no ano que vem 

por causa do orçamento e acredita que seria politicamente mais fácil fazer a prova lá por maio ou 

junho e não chamar ninguém, daí é melhor nem fazer se a intenção não é chamar ninguém, pois 

daqui a pouco faz todo mundo fazer a prova e não chamar ninguém, então seria mais sensato não 

fazer o concurso. Márcio disse que a justificativa que veio do Executivo é que o cancelamento tinha 

um prazo para devolução, que é de 30 dias após o cancelamento, e esse prazo vai se esgotar agora... 

Jânio também comentou sobre seu pedido ao executivo sobre o valor que foi aplicado no combate ao 

COVID-19... Jânio comentou sobre a demora dos testes e sugeriu que o executivo faça convênios 

para agilizar... Jânio agradeceu a empresa Fort Brain se dispôs a fazer a parada de ônibus em frente a 

Ildo Meneghetti. Falou também da Lei do Pomar Urbano de sua autoria e do Vereador Márcio, onde 

as pessoas podem adotar as áreas verdes do Município e plantar arvores frutíferas. Jânio disse que  
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essa é a sua penúltima Sessão e parabenizou todos os Vereadores pelas aprovações dos projetos, pela 

união da Casa... O Presidente encerrou a presente sessão, e convocou a todos para a Sessão 

Ordinária no dia 21/12/2020, e pediu que todos permanecessem no Plenário para a entrega das placas 

dos cidadãos honorários. 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 


