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Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, 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 ALEXANDRE DOS SANTOS, consistindo a 

mesma da derradeira Reunião Ordinária da 13ª Legislatura e do 2º Período Legislativo de 2018. 

Verificou-se a existência de quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante a 

seguinte relação: CLEITON BIRK, EDEMAR SHUMANN, JÂNIO SIMIÃO DROVAL, LEONIR 

SCHULER, MARCIO GUTH, MARLI HEINLE GEHM, RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA 

e SATOSHI SCALDO SUZUKI. O Presidente declarou aberta a sessão e colocou para apreciação a ata 

de nº 1733 do dia 02 de julho, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA – Convite para participar da 31ª Kolonistenfest que acontecerá junto à 

Sociedade Teuto Brasileira de Nova Vila nos dias 21 e 22 de julho. Of. Gab. nº 226/2018 em resposta 

ao ofício nº 206/2018 informa que a área referente loteamento clandestino conhecido como “canela” é 

objeto de ação pública civil proposta pelo Ministério Público, onde se busca a regularização do 

referido loteamento. Of. Gab. nº 230/2018 em resposta ao ofício nº 222/2018, informa que a coleta de 

galhos já vem sendo feita, sendo normalizada num prazo máximo de 30 dias. Of. Gab. nº 231/2018em 

resposta ao ofício nº 240/2018, informa que a instalação das câmeras de vídeo monitoramento já está 

em processo de elaboração de licitação e o valor foi garantido na consulta popular de 2017 no valor de 

R$ 275.800,00 foi depositado na conta no dia 02/07/2018. Of. Gab. nº 232/2018 em resposta ao ofício 

nº 221/2018 e encaminha em anexo esclarecimentos da secretaria da fazenda. Of. Gab. nº 234/2018 em 

resposta ao ofício nº 210/2018 informa que segue em anexo cópia das apólices de seguro dos dois 

veículos da marca volare. 

PROPOSIÇÕES: O Vereador MÁRCIO GUTH solicita o que segue: - ofício para o motorista 

Volnei Gross da Secretaria da Saúde, parabenizando o mesmo pelo seu zelo para com os pacientes; - 

Ofício parabenizando a Escola de Educação Infantil Jardim dos Sonhos e para Escola de Educação 

infantil Bom Pastor pelas belas festas de são João, das quais teve oportunidade em participar. - Que a 

secretaria de obras providencie a troca de lâmpadas de iluminação pública em toda a extensão da Rua 

Goetz. A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: - Ofício parabenizando a escola 

Concórdia pela linda festa junina, onde teve várias apresentações e várias pessoas da comunidade 

prestigiaram inclusive a Vereadora esteve na festa prestigiando a escola; - Ofício para a direção do 

Hospital São José colocando da satisfação da Vereadora ao ler uma postagem no face book feita por 

uma pessoa que teve familiar internado no hospital e que foi muito bem atendida desde a sua 

internação até o momento do óbito; - Ofício para o Diretor da Autarquia para que informe o número de 

telefone  válido do Plantão da água;- Ofício para a secretaria de obras para que verifique o esgoto 

correndo pelo mato entre as Ruas São Carlos e Henrique Saueressig (trata-se de um matinho que as 

pessoas cruzam a pé). O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita que o executivo retire a parada 

de ônibus em frente ao Mercado Missões na Rua Arthur Augusto Gernhardt, 520 no Bairro Morada do 

Sol, pois está atrapalhando o estacionamento, o Vereador sugeriu que a parada seja instalada 100 

metros adiante. O Vereador ALEXANDRE DOS SANTOS solicita a troca de lâmpadas de iluminação 

pública na Rua Jacob Muller do número 359 até 371 no Bairro 25 de Julho. 

GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador CLEITON BIRK disse que recebeu um email que se refere 

ao projeto de lei que foi aprovado pela Casa que trata da alimentação orgânica nas escolas do  
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município. A Proagre se reuniu com o prefeito no dia 03/07 e solicitaram a cessão de uma área para 

que possam se instalar, e o Prefeito está vendo de que maneira fazê-lo. Cleiton disse que parte da 

merenda escolar é feita pela Proagre, sendo que precisa cumprir o abastecimento com 5% de alimentos 

orgânicos. A empresa conta com 32 cooperados, onde alguns estão se cadastrando junto ao Ministério 

da Agricultura a fim de formalizar a produção orgânica com suporte técnico do engenheiro agrônomo 

Rodrigo Sasso Rodrigues da Emater de Ivoti. Cleiton falou da importância da aprovação do projeto de 

lei incentivando a alimentação orgânica. O Vereador MÁRCIO GUTH solicitou o envio de ofício 

para o Departamento do Trânsito para que providencie a instalação de uma placa “Proibido 

estacionamento de caminhões” na Rua Arthur Fritsch, pois é uma rua muito movimentada e estreita, 

bem como, na Rua Santana, que são vias utilizadas pelo ônibus circular diariamente, pois tem um 

individuo que estaciona a sua carreta próxima a parada de ônibus da Rua Arthur Augusto Fritsch. 

Lembrar também o Diretor do Trânsito que está sendo aguardado na Casa Legislativa, e que justifique 

o porque ainda não veio. O Vereador também pediu que fosse feito um estudo no centro da cidade com 

relação ao estacionamento, sugeriu o parquímetro, pois a dificuldade para estacionar é grande, e muitas 

pessoas estacionam as 8 horas da manhã e só retiram o veículo a noite. O Vereador Cleiton pediu um 

aparte e falou sobre o parquímetro, dizendo que no Estado de São Paulo na cidade de Itirapina, onde a 

cidade foi condenada a pagar 18,5 mil ao motorista Irineu Camargo de Souza, o qual estacionou o seu 

veículo na faixa azul e o veículo foi roubado e o judiciário entendeu que o proprietário deveria ser 

indenizado, pois se o estacionamento é cobrado, precisa ser cuidado. Já o Vereador JÂNIO acredita 

que a redução no espaço para estacionar foi ocasionado pela instalação das paradas de ônibus, que 

poderiam ser reduzidas. A Vereadora MARLI sugeriu que fosse encaminhada correspondência aos 

comerciantes para que conversem com seus funcionários para que estacionem nas ruas laterais e deixar 

espaço para os clientes. O Vereador SATOSHI sugeriu a proposição de um projeto de lei limitando o 

horário em uma hora na Avenida Presidente Lucena. MÁRCIO pediu que o executivo informe sobre o 

transporte coletivo circular se haverá nova licitação, se houve, quer cópia do edital incentivando até as 

pessoas a virem até o centro de ônibus e evitar vir de veículo, justamente por causa do estacionamento. 

MÁRCIO pediu o envio de ofício para a comunidade Santa Ana do Bairro Jardim Panorâmico 

parabenizando pela festa da padroeira realizada no dia 08/07. A Vereadora RAFAELLA FAGUNDES 

PEREIRA LIMA parabenizou a Escola Concórdia pela bela festa de são João realizada na última 

sexta feira dia 06/07, da qual teve a oportunidade de participar, e também a comunidade Santa Ana 

pela festa da padroeira. O Vereador EDEMAR SCHUMANN falou sobre os brinquedos que foram 

colocados na Praça do Chafariz, que foi o maior sucesso reunindo várias famílias no sábado para 

usufruir do espaço. A Vereadora MARLI HEINLE GEHM reforçou seu pedido feito ao secretário de 

obras verifique com muito carinho a situação do esgoto que está correndo entre a Rua São Carlos e 

Henrique Saueressig, pois muita gente passa por ali para encurtar o caminho, porém o matinho que é 

usado para travessia dos moradores do local está inundado pelo esgoto a céu aberto. A Vereadora 

também pediu que a Autarquia da Água informe um telefone realmente válido para onde as pessoas 

possam ligar em caso de emergências, pois o telefone que consta no recibo de água, ninguém atende. 

MARLI elogiou o Hospital São José, pois acompanhou pelo face uma publicação de um cidadão que 

agradeceu o atendimento despendido para com sua familiar, tanto os médicos, profissionais da 

enfermagem e hospital em geral. 
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PAUTA DO DIA:  
DISCUSSÃO  - 2ª Pauta 

Projeto de Lei nº 26/2018 – “Proíbe a utilização de talas e cabos na manutenção e suporte de postes 

de madeira danificados e obriga a substituição dos mesmos por postes de concreto ou material que 

configure solução definitiva”. Não houve discussões. O Presidente passou projeto para a 3ª pauta. 

3ª Pauta:  

Projeto de Lei nº 25/2018 que “Acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 2372/2008, que Dispõe 

sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti”. O Vereador Jânio relator da 

comissão de justiça disse que solicitaram cópia da ata ao Presidente de SIMI. O Projeto foi colocado 

pelo Presidente na 4ª pauta. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicitou o envio de ofício 

ao executivo para que informes sobre os entulhos depositados em frente ao cemitério municipal por 

qual motivo estão sendo colocados no local, e sugeriu algum outro local para isso, pois ali tem uma 

área de lazer. O Vereador Márcio disse que também já recebeu reclamações referente a situação da 

área, onde pessoas utilizavam o espaço para sentar e tomar chimarrão, onde antes a grama sempre 

estava aparada e local era muito bonito, e agora está uma vergonha, cheio de lixo e entulhos. O 

vereador Leonir disse que tem pessoas que amarram cavalos no local, inclusive já reclamou, mas nada 

foi feito e sugeriu que todos os Vereadores se unam para estudar alguma providência com relação a 

questão, pois as pessoas não tem como frequentar o local devido ao fedor da urina do cavalo. O 

vereador MÁRCIO disse que ali é uma área verde bonita e longa e sugeriu que a Prefeitura faça a sua 

parte no local colocando calçadas, pois o trecho é utilizado pelos moradores, e precisam andar na rua 

por não ter calçada. O Vereador Leonir sugeriu que fosse feito um cercado onde os cavalos possam 

ficar. JÂNIO comentou sobre o seu pedido para retirar a parada de ônibus em frente ao Mercado 

Missões, onde toda a frente foi pintada de amarelo, tirando todo o estacionamento do comerciante. A 

Vereadora MARLI pediu para se unir ao Vereador Márcio e a Vereadora Rafaella no ofício para a 

comunidade Santa Ana. O Vereador EDEMAR SCHUMANN falou sobre a polêmica do 

estacionamento no centro, disse que não é só em Ivoti que acontece em Estância Velha também 

acontece e em Sapiranga também. Antes de encerrar o Presidente parabenizou o Vereador Cleiton Birk 

pela passagem do seu aniversário. Demais comentários, explicações e apartes estão em CD anexo a 

esta ata. Nada mais a declarar o Presidente encerrou a Sessão e convocou a todos para a próxima 

Sessão Ordinária no dia 16 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                                                         SATOSHI SCALDO SUZUKI 

PRESIDENTE                                                                                           SECRETÁRIO 


