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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.692 13ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO LEGISLATIVO – 

24 DE JULHO DE 2017. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta 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 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 1691 do dia 17 

de julho e ata de nº 553 da Sessão Extraordinária do mesmo dia, as quais foram aprovadas por unanimidade. 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS – Of. Autarquia nº 026/2017 solicitando o uso da tribuna livre no 

dia 24 de julho. Of. Gab. nº 297/2017 que encaminha o Projeto de Lei nº 49/2017 e solicita urgência na 

aprovação do mesmo. Of. Gab. nº 294/2017 que responde ao ofício nº 259/2017 sobre a relação dos 

telefones disponíveis para contato da comunidade. Of. nº 007/DT/2017 em resposta ao ofício nº 292/2017, 

informa que os servidores da secretaria de obras estão trabalhando na repintura das faixas de segurança, e 

também informa que a formalística de pintura das faixas sugerida pelo Vereador Jânio, com fundo colorido 

sob as linhas paralelas, não está de acordo com o estabelecido pelo Trânsito Brasileiro (Anexo II, 2.2.3, d) 

embora algumas cidades adotem. 

 

TRIBUNA LIVRE – A Senhora Lorenice, presidente da APAE fez uso da tribuna para falar sobre a Semana 

da Pessoa Especial com Deficiência no mês de agosto, que será de 21 a 28 de agosto. Falou que a APAE de 

Ivoti é uma Associação particular de caráter beneficente, regida por Estatuto próprio, Regimento Interno e a 

legislação civil em vigor... Lorenice falou um pouco sobre como essa Associação se sustenta, onde os 

recursos vem principalmente de convênios com Poder Público, e citou os municípios de Ivoti, Presidente 

Lucena e São José do Hortêncio. Além desses convênios são promovidos eventos no Município, como jantar 

baile, chá da APAE, brechó e contribuições de associados. Lorenice falou sobre as doações do Imposto de 

Renda, que é uma importante fonte de recursos e disse que as pessoas que pagam Imposto de Renda precisam 

ser instruídas, que as mesmas podem deixar uma parte desse imposto nas entidades que atendem crianças e 

adolescentes...Lorenice disse que durante todo o ano fazem o contato direto com contadores, com pessoas do 

círculo de amizade, com empresas, na busca de pessoas que pagam Imposto de Renda e que podem destinar 

uma parcela para as entidades através do Fundo da Criança. Lorenice convidou a todos para a solenidade do 

dia 08 de agosto, onde será assinado o contrato com a Fundação Banco do Brasil, Projeto Sustentar, e no dia 

19 de agosto o tradicional chá da APAE com tortas na comunidade católica. Após as considerações da 

Presidente da APAE, O Presidente chamou o senhor Gilmar Grub, Diretor da Autarquia para usar a tribuna. 

Gilmar disse que veio à Casa para responder às dúvidas com relação ao relatório apresentado referente a 

situação encontrada na Autarquia. O Vereador Márcio perguntou onde estão os cinco milhões da Autarquia? 

Que se o valor foi gasto, esse valor deve estar empenhado, e é um questionamento que todos gostariam de 

saber. O Diretor disse que pelo que avaliou com relação a melhorias e obras não consegue justificar esse 

valor, e disse que em nenhum momento afirmou que o valor tenha sumido, e por isso vai ser avaliada a 

documentação. O vereador Jânio perguntou com relação aos veículos da Autarquia, os quais estão em mau 

uso, mas salientou que os mesmos não estavam assim na administração anterior, e se referiu ao acidente com 

o veículo UP que sofreu um acidente. O Diretor disse que foi feito o conserto do carro que ficou em torno de 

dois mil reais e foi feita uma sindicância que absolveu o condutor, que nem está mais trabalhando na 

Autarquia. Falou que quando se refere ao uso sucateado dos veículos, se refere à manutenção dos mesmos, 

pois não tem nenhum registro. O Vereador Cleiton perguntou qual o numero exato de poços existentes em 

Ivoti. Gilmar respondeu dizendo que são vinte e seis.  
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1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: Do Poder executivo proveio um Projeto, a saber:  

Projeto de Lei nº 49/2017 – “Abre Crédito Especial no valor de R$ 1.617.048,08, destinado à 

recuperação da Rua 48 Alta” – Comissão de Finanças e Comissão de Justiça. A vereadora Marli 

pediu ao Presidente que o Projeto entrasse em pauta de votação, devido à urgência, uma vez que é 

um projeto da administração passada e solicitou uma sessão extraordinária para apreciação do 

projeto. As comissões também se mostraram favoráveis a aprovação do Projeto. O Presidente 

colocou o projeto na pauta de votação da Sessão Extraordinária logo a seguir com a concordância 

de todos os Vereadores. 

 
2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 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. O Vereador Marcio 

proponente do Projeto pediu o apoio dos demais colegas para a aprovação do mesmo, uma vez que 

atualmente não existe nenhuma Lei no Município referente ao assunto, e também para evitar que 

pessoas abandonem ou maltratem os animais. Projeto de Lei nº 46/2017 – Proíbe o uso de fogos 

de artifício (foguetes) com estampido. O Vereador Márcio falou como propositor do Projeto 

dizendo da importância do mesmo e da vinculação ao Projeto 45/2017, devido ao barulho e 

estampido onde os animais sofrem muito e pediu o apoio dos demais Vereadores. Projeto de Lei nº 

47/2017 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área da saúde, a 

Vereadora Marli falou da importância da aprovação do Projeto e da necessidade do profissional. O 

Vereador Màrcio também se mostrou favorável devido a procura muito grande pelo profissional. A 

Vereadora Rafaella também se manifestou falando da competência do colega que saiu da secretaria 

da saúde e falou que a demanda no CAPS é muito grande e necessita de psicólogo para 

atendimento. Projeto de 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. A Vereadora 

Marli falou que não tinha necessidade do encaminhamento do projeto, é só não renovar o contrato.  
 

4ª PAUTA – VOTAÇÃO: 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. As comissões deram parecer favorável ao projeto. 

O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 44/2017 – Institui a semana 

municipal da alimentação orgânica e saudável. As comissões deram parecer favorável e o projeto 

foi aprovado por unanimidade. 
 

5ª 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”. As comissões deram parecer favorável. O projeto foi aprovado 

por unanimidade. 

 

6ª 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. As comissões deram parecer 

favorável e o projeto foi aprovado por unanimidade.  
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PROPOSIÇÕES: Nesta parte da Reunião foram externadas as manifestações dos vereadores, O secretário 

passou a ler os pedidos, conforme segue: PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO pela Comissão 

de Justiça solicitando informações referentes ao Projeto de Lei nº 48/2017.  MARLI HEINLE GEHM: 

Solicitou encaminhar pedido do secretário da Associação de Moradores do Bairro Bom Pastor ao executivo, 

o qual vai em anexo. A Vereadora também pediu o seguinte ao executivo: - Que o executivo procure com 

urgência uma área licenciada para o depósito de galhos, uma vez que este serviço está incluso no IPTU e é 

considerado lixo orgânico; Que o Diretor do Trânsito verifique a possibilidade de rebaixar o cordão nos 

passeios públicos, para que as pessoas usuárias de cadeiras de rodas possam atravessar de uma ponta a outra, 

facilitando o acesso. SATOSHI SCALDO SUZUKI: solicitou melhorias na Rua Tuiuti, do número 430 ao 

520, trecho que não está asfaltado. O Presidente informa à Comissão de Finanças que chegou à Casa 

Legislativa as contas do governo deste Município referente ao exercício 2014 para julgamento. O Vereador 

MÀRCIO usou a tribuna para dizer que foi procurado por donos de comércio, e inclusive um foi fechado há 

três semanas, que é de família e não foi dada justificativa para o fechamento. O Município diz que foi o 

Promotor que mandou fechar, porém nos protocolos e ofícios não consta que o Promotor mandou fechar, e 

sim que a obra está irregular. O vereador disse que o restaurante (Bar dos Amigos) funcionou por mais de 

quatro anos. No primeiro ano estava tudo dentro da metragem e tinha planta, no segundo ano foi aumentado o 

espaço, porém sem planta, e disse que isso foi uma falha dos fiscais do Município que não fiscalizaram. 

MÁRCIO disse que o proprietário atual do local, adquiriu o mesmo há pouco tempo. O Vereador disse que é 

um negócio de família, e que não estão recebendo nada nesse tempo, sendo que pagam seus impostos em dia. 

O Vereador disse que hoje o Município conta apenas com fiscal geral, e não com um de obras, sendo que a 

exigência para ocupar o cargo é apenas o ensino médio e sem formação técnica dificulta a análise e 

fiscalização de uma obra, onde pode faltar conhecimento, prejudicando sua função... O Vereador comparou o 

cargo com outros cargos específicos que precisam ter conhecimento na área... O Vereador disse que outra 

demanda que chegou até ele é a forma como os fiscais estão abordando os donos de estabelecimentos e 

proprietários de imóveis. O Vereador sugeriu que o executivo realize capacitação com os fiscais, para que o 

tratamento seja mais cordial, assim como as explicações e adequações exigidas por lei, fossem mais claras e 

de forma paciente, pois muitas vezes as pessoas que querem regularizar a situação, não conseguem o 

atendimento devido junto ao departamento responsável, pela falta de paciência e falta de delicadeza ao tratar 

com as pessoas. O Vereador pediu que a partir do momento em que o proprietário do estabelecimento entrar 

com o pedido de regularização na Prefeitura, que o mesmo seja liberado, uma vez que é o sustento da família. 

MÀRCIO solicitou que o servidor Armando, Fiscal da Prefeitura, viesse até a Casa Legislativa para usar a 

tribuna para falar sobre a regularização dos imóveis que não possuem habite-se, para daí iniciar um debate em 

conjunto com o executivo em torno do assunto e juntos encontrar uma solução para as pessoas que estão 

nessa situação. O Vereador também solicita que o fiscal que efetuou o fechamento do estabelecimento 

explique porque foi fechado. Márcio também solicitou o envio de ofício ao secretário de obras, Alcido 

Ratzinger e para o diretor do trânsito agradecendo pelas melhorias na Rua Tuiuti. O vereador CLEITON 

usou a tribuna para também falar sobre as melhorias na Rua Tuiuti, que é pedido de vários Vereadores e 

parabenizou o Poder Executivo. Cleiton parabenizou os organizadores da Festa do Colono, bem como a 

Associação da Picada Feijão. O Vereador sugeriu que o Nucleo de Casas Enxaimel fosse ocupado todos os 

finais de semana, alternando os feirantes para que o espaço seja melhor aproveitado, e pediu que a secretaria 

de obras colocasse camadas de brita fina no espaço que fica ao lado do bar do Paulinho. O vereador JÂNIO 

também usou a tribuna para solicitar o envio de ofício ao departamento de trânsito para que tome 

providências com relação a segurança na Avenida Capivara, na esquina da Farmácia com a Avenida 

Capivara. Jânio também pediu que o Diretor do trânsito viesse a Casa para falar sobre os projetos futuros no 

trânsito da cidade. RAFAELLA usou a tribuna para parabenizar a Liga de Combate ao Câncer pelo 

aniversário de 20 anos e pela bela festa proporcionada no sábado. A Vereadora também parabenizou as várias 

escolas do campo pelo trabalho realizado e exposto no memorial na Festa do Colono, também parabenizou o  
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Poder Executivo pela bela festa proporcionada em comemoração ao Dia dos Colonos e o Desfile que estava 

muito bem organizado. O Presidente encerrou a presente sessão e convocou a todos para a sessão 

extraordinária a se realizar logo a seguir, para apreciação do Projeto de Lei nº 49/2017. 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 


