ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.691 13ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO LEGISLATIVO –
17 DE JULHO DE 2017.
Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta minutos, reuniuse, ordinariamente, o Poder Legislativo, tendo por local a sua sede, na Avenida Presidente Lucena, nº 3565. A
Reunião foi declarada aberta pelo Presidente SATOSHI SCALDO SUZUKI, consistindo a mesma da
derradeira Reunião Ordinária da 13ª Legislatura e do 1º Período Legislativo de 2017. Verificou-se a
existência de quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante a seguinte relação:
ALEXANDRE DOS SANTOS, CLEITON BIRK, EDEMAR SHUMANN, JÂNIO SIMIÃO DROVAL,
LEONIR SCHULER, MARCIO GUTH, MARLI HEINLE GEHM e RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA
LIMA. O Presidente declarou aberta a sessão e colocou para o plenário a apreciação da ata nº 1690 do dia 10
de julho, a qual foi aprovada por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS – OF.DCM. 06/2017 convidando a participar das atividades que
integram a programação da 30ª Kolonistenfest, que acontecerá nos dias 22 e 23 de julho e a programação vai
em anexo. Of. Circ. Nº 05/2017 que trata sobre o “Merendão” nas escolas municipais de Ivoti que trata sobre
os cardápios da alimentação escolar. CONVITE da APAE para a solenidade da assinatura do convênio entre
Associação e a Fundação Banco do Brasil, no dia 08 de agosto de 2017, às 16h na sede da Apae. Of. Semec
nº 052/2017 em resposta ao ofício nº 255 da Vereadora Rafaella sobre a reinvindicação de pais de alunos das
escolas municipais referente a venda de refrigerante no merendão escolar para as crianças, informa que o
assunto foi abordado em reunião com as equipes gestoras das escolas da rede municipais e foi feito um ofício
circular nº 05/2017 que proíbe a venda de refrigerante. Ficha de inscrição de Tribuna Livre no dia 24 de julho
pela senhora Lorenice Maria Toni Schnorr para falar sobre a arrecadação IRRF com finalidade de apoiar
projetos para APAE. Ofício nº 111/2017 do Movimento Roessler que apoia o Projeto de Lei nº 39/2017. Email de Regis Fernando Schmidt que pede orientação sobre três questões, como o asfaltamento da Avenida
Perimetral, asfalto na Rua Porto Alegre, e a questão do meio ambiente sobre a reciclagem do lixo. Of. Gab.
nº 290/2017 que encaminha os Projetos de Lei nº 47/2017 e 48/2017. Ofício da secretaria de obras que
responde ao oficio nº 278 sobre previsão na dotação orçamentária para licitação e contratação de mão de obra
para execução de pavimentação de vias conforme a Lei Municipal nº 2845.
TRIBUNA LIVRE – A Tribuna foi usada pelo Marcos Rafael Schossler, a convite da Casa Legislativa para
esclarecer dúvidas com relação ao Projeto de Lei nº 43/2017. Marcos começou dizendo que o Ministério da
Previdência no ano de 2015 promoveu a alteração junto a situação das concessões da Pensão por Morte,
através da Lei nº 13135/2015, e como não foi aplicada diretamente aos Regimes Próprios da Previdência
como é o caso de Ivoti, então foi sugerido que os Municípios programassem a adequação. Isso é necessário
em virtude das muitas fraudes, e citou exemplos de pessoas de idade que estavam no leito de morte, e
quadrilhas chegavam e promoviam casamento nesse momento e daí as pessoas que casavam com esses
indivíduos, usufruíam da pensão pelo resto da vida. Era uma brecha que tinha na Lei, e por isso foi
implementada uma legislação específica e orientou que os Municípios se adequassem.
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: Do Legislativo: - Projeto de Lei nº 45/2017 – Disciplina a criação,

propriedade, posse, guarda, maus tratos, uso e transporte de cães e gatos no Município de Ivoti –
Comissão de Justiça. - Projeto de Lei nº 46/2017 – Proíbe o uso de fogos de artifício (foguetes)
com estampido – Comissão de Justiça.
Do executivo: - Projeto de Lei nº 47/2017 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo
determinado, para a área da saúde – Comissão de Finanças e Comissão de Justiça. - Projeto de
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Lei nº 48/2017 – Revoga a Lei Municipal nº 3068/2016, que ratifica protocolo de intenções, com a
finalidade de instituir o consórcio Sinos – CP – Sinos – Comissão de Justiça.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 42/2017 – Autoriza a celebração de Termo de Fomento com o Conselho
Comunitário Pró-Segurança Pública de Ivoti – CONSEPRO e dá outras providências. O Vereador
JÂNIO disse que recebeu o plano de aplicação e também o Parecer Jurídico do advogado da
Prefeitura e disse que a comissão é favorável ao projeto. A Comissão de Finanças também é
favorável ao projeto. O Presidente encaminhou o projeto para pauta de votação na sessão
extraordinária a ser realizada logo após essa sessão ordinária. Todos os Vereadores concordaram.
Projeto de Lei nº 43/2017 – Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores
Públicos Efetivos do Município de Ivoti em relação à Seção VIII – da Pensão por morte e dá outras
providências. A Comissão de Justiça frisou a importância do Marcos referente ao projeto. O projeto
entrará na pauta de votação da próxima sessão ordinária. Projeto de Lei nº 44/2017 – Institui a
semana municipal da alimentação orgânica e saudável. A Vereadora RAFAELLA disse que é para
começar a divulgação nas escolas, referente a importância da alimentação saudável. O projeto foi
encaminhado para a pauta de votação na próxima sessão ordinária.
4ª PAUTA – VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 40/2017, que “Autoriza a desafetação e respectiva

afetação de áreas localizadas no Bairro Bom Pastor, bem como concessão de uso à Associação de
Moradores do Bairro Bom Pastor”. O Vereador Jânio pediu o adiamento da votação do projeto,
devido ao parecer jurídico da Casa. O adiamento foi aprovado pelos demais Vereadores. Projeto de
Lei nº 41/2017 que “Concede Título de Cidadã Honorária à DYRCE MARIA KOURY
WAGNER”. A Vereadora Marli disse que é uma pessoa que realmente merece o título de cidadã
honorária por tudo que fez pelo povo de Ivoti, é a mãe de muitas coisas. Ela residiu durante vinte
anos em Ivoti, onde foi uma pessoa bem ativa. As comissões foram favoráveis ao projeto. O
projeto foi aprovado por unanimidade. Resolução nº 01/2017 que “Institui a Tribuna Livre no
Poder Legislativo”. A Vereadora Marli disse que a assessora jurídica constatou um pequeno erro na
Ementa, a qual passará a ser “Altera o art. 2º, art. 3º, Parágrafo único do art. 6º da Resolução nº
05/1993”. A Resolução foi aprovada por unanimidade.
5ª PAUTA – VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 39/2017 - Dispõe sobre o uso de produtos orgânicos
na merenda escolar das escolas municipais e dá outras providências. No aguardo pelas
informações solicitadas. O presidente pediu o adiamento para uma semana para a votação, a qual
foi aprovada pelos demais Vereadores.
9ª PAUTA – VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 36/2017 - Cria a Coordenadoria Executiva de Proteção e
Defesa do Consumidor – Procon e dá outras providências. As emendas do projeto estão todas aprovadas e
projeto foi aprovado por unanimidade.
PROPOSIÇÕES: Nesta parte da Reunião foram externadas as manifestações dos vereadores, O secretário
passou a ler os pedidos, conforme segue: MARCIO GUTH: solicitou que a empresa de telefonia OI
providencie o conserto de um poste que está pendido para o meio da Rua Saueressig nº 350 no Bairro 7 de
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Setembro. O vereador também solicita que a secretaria de obras execute a limpeza da área verde situada na
Rua Barreiro nº 31 no Bairro Jardim Buhler Sul, pois a área está acumulada de mato, causando insegurança
aos moradores. Também pediu a troca de uma lâmpada de iluminação pública na Rua Riachuelo nº 1045.
JÂNIO SIMIÃO DROVAL em nome da Comissão de Justiça solicita o envio de ofício ao Ministério
Público e Pedido de Informação à Prefeita Municipal referente ao término da Feira da Diversidade, gerando
prejuízo aos feirantes. MARLI HEINLE GEHM: solicitou o seguinte: Relação das empresas cadastradas no
Município de Ivoti e seus endereços; Relação de todos os imóveis alugados pelo Município com início e
término do contrato, valor e qual finalidade. A Vereadora desejou sucesso ao novo Diretor da Água, Senhor
Gilmar Grub e também solicitou que fosse encaminhada relação atual dos servidores lotados na Autarquia,
como Cargos em Comissão, contratos emergenciais, estagiários e cedidos da prefeitura, bem como, informe
se houve alguma efetivação das pessoas que prestaram Concurso Público para Autarquia, ou se existe alguma
previsão para nomeação. JÂNIO SIMIÃO DROVAL: solicitou que o executivo informe se há crianças de
outros municípios ocupando vagas em escolas de educação infantil particulares, pagas pelo convênio com o
Município de Ivoti, e quais critérios são usados para conseguir a vaga. Solicitou que o Departamento de
Trânsito estude a possibilidade de pintar faixas de segurança conforme fotos em anexo, em toda a Avenida
central, bem como, em frente às Escolas existentes no Município. O Vereador MARCIO usou a tribuna para
falar um pouco sobre a regularização de imóveis para obter o habite-se e disse que atualmente existe muita
dificuldade para obter o habite-se de imóveis com mais de 10 (dez) anos. Marcio disse que tem dois fiscais
na Prefeitura, que estão seguindo a lei do Município, o Código de Obras, mas isso não acontecia a anos atrás,
pois as pessoas construíam suas casas e não existia uma vistoria como hoje, e essas pessoas não conseguem o
documento devido ao fato de os fiscais ao vistoriarem as moradias, exigirem a adequação às leis que estão
em vigor hoje. O Vereador pediu o envio de ofício para a Prefeitura viabilize em conjunto com técnicos e
engenheiros do Município, uma maneira para que construções antigas que ainda não tem o habite-se, sejam
enquadradas na lei da época em que essas construções foram feitas, pois o código de obras foi instituído em
2014, pois as mesmas não conseguem regularizar suas moradias devido a esta lei atual. MÀRCIO também
sugeriu ao Poder Executivo fazer uma Audiência Pública para discutir o Código de Obras do Município, para
que a população coloque suas sugestões e sejam feitas as alterações possíveis no Código existente. Que o
Executivo viabilize essa Audiência para que Engenheiros, arquitetos, Secretaria do Desenvolvimento,
Secretaria de Obras e de Meio Ambiente e comunidade possam colocar sua posição ao Código atual.
LEONIR SCHULER: O vereador usou a tribuna para solicitar o envio de ofício ao Secretário do
Desenvolvimento, para que venha até a Casa Legislativa para falar sobre o andamento das obras na área
industrial. Após as considerações dos Vereadores, o Presidente avisou a todos sobre a entrega do Título de
Cidadão Honorário a Vasco Magno Ribeiro, as 18 horas e 30 minutos e pediu que todos viessem vestidos a
caráter para a solenidade. O Presidente encerrou a presente sessão e convocou a todos para a sessão
extraordinária que acontecerá logo a seguir, as 20 horas e 15 minutos para apreciação do Projeto de Lei nº
42/2017. E, para constar, ESTER DOLORES MÜLLER KRÜGER, secretária do legislativo, elaborou a
presente ata, a qual, após ser lida e aprovada, será subscrita pelos senhores PRESIDENTE e SECRETÁRIO
da Mesa Diretora.

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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