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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.751 13ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 19 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

Aos dezenove dias do mês de novembro 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 pela Presidente ALEXANDRE DOS SANTOS, 

consistindo a mesma, 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 saudou a todos os presentes, e de imediato colocou para 

apreciação nº 1750 do dia 12 de novembro, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA – Convite da Escola Ildo Meneghetti para 11º Festival da Música dos Anos 

Iniciais, no dia 22 de novembro a partir das 19h15minno Ginásio da Escola Ildo. Of. Fazenda 

solicitando espaço para apresentação de Audiência Pública referente a Lei Orçamentária para o 

exercício de 2019 no dia 26 de novembro às 17h45min. Convite do CMDCA para VII Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no dia 23 de novembro, das 8h às 16h. 

PROPOSIÇÕES: O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL e MÁRCIO GUTH solicitam o seguinte 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES referente Projeto de Lei nº 55/2018 – Autoriza a concessão de uso de imóvel de 

propriedade do Município, conhecido como Casa Amarela: - Levantamento da planilha orçamentária de 

investimento para fins de reforma? - Valor mínimo para locação? - O DPU fez vistoria no local? - Cópia do 

último contrato de locação e que informe porque a Padaria Doce Sabor desistiu, e houve alguma penalidade 

pela desistência da mesma? O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicitou um ofício ao executivo 

solicitando o que segue:- Que informe sobre que atitudes o mesmo está tomando com relação aos vendedores 

ambulantes na cidade, se pagam alguma taxa para vender seus produtos. - Prestação de contas da Feira das 

Flores.  

GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador MÁRCIO GUTH solicitou o envio de ofício para o 

Departamento de Trânsito para que recoloque a Placa de Sinalização de “Carga e Descarga” retirada 

em frente à loja Benoit. Outro ofício ao DPU solicitando informações sobre cercamento de terreno com 

arrame farpado, se pode? E se referiu a um terreno localizado na Rua Henrique Dias, 510 no Jardim 

Panorâmico, onde o proprietário cercou com arrame farpado dois terrenos. O Vereador solicitou o 

envio de ofício para RGE para verificar a situação de um poste inclinado para a rua, na Avenida 

Capivara, bem na esquina, próximo a Rua Feliz, quase na divisa com o Município de Lindolfo Collor. 

Márcio comentou sobre uma publicação no jornal O Diário referente a fala dele e dos Vereadores 

Rafaella e Jânio sobre o Plano de Saúde para os servidores do Município. Onde que na coluna está 

escrito que os três Vereadores tem interesse próprio... Márcio respondeu que sua esposa já tem plano 

de saúde mais de seis anos, porém se tiver plano pelo Município vai aderir... Márcio disse que se o 

Município aderir a um plano de saúde vai poupar na área da saúde, investindo menos... Márcio disse 

que na semana anterior até elogiou o dono do jornal, por se preocupar com o abandono dos animais, 

pois o mesmo havia detonado o Vereador por ter apresentado projeto nesse sentido e agora veio falar 

sobre uma solução. Márcio disse que não tem interesse próprio na questão do plano de saúde e sim 

interesse de todos, pensando no geral e acredita que oitenta por cento dos servidores vão aderir ao 

plano... E acha que o donono do jornal não está conseguindo entender a linguagem dos Vereadores, 

pois trata-se de um plano onde os servidores vão pagar sem custo para a Prefeitura... Márcio disse que 

não está entendendo a fala do dono do diário. A Vereadora Rafaella pediu um aparte e disse que o  
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pagamento do plano de saúde será descontado da folha de pagamento. A vereadora disse que gostaria 

de deixar registrado que também possui plano de saúde desde que nasceu, pois sua mãe foi servidora 

do Estado e hoje é aposentada como professora e tem ipê. A Vereadora disse que não é em benefício 

próprio e sim benefício da categoria e acredita que a maioria dos colegas gostaria de ter um plano de 

saúde. O vereador Jânio também se manifestou referente a publicação da coluna no jornal e disse que 

se apavorou e acha que vai pedir para a secretária Ester encaminhar cópia da ata ao dono do jornal, 

pois na última sessão falou em tribuna que os funcionários querem arcar com o plano e que não 

querem de graça e daí ele foi e colocou a fala ao contrário. JÂNIO SIMIÃO DROVAL comentou 

sobre os vendedores ambulantes na cidade, pois muitos comerciantes reclamam dos ambulantes em 

frente a lotérica, banco, ao lado da empresa Socaltur, e disse que por várias vezes já fez esse pedido ao 

executivo, e acha que alguma taxa deveriam pagar, pois os donos de comércio se não estiverem em dia 

com o pagamento dos impostos são autuados... Jânio agradeceu a todos os colegas Vereadores por 

terem aprovado todos os projetos que entraram na Casa desde primeiro de janeiro até o momento. 

Falou que os Vereadores estão unidos e trabalhando pelo Município e o Executivo precisa fazer a parte 

dele. EDEMAR SCHUMANN relatou um fato que aconteceu no sábado pela manhã com o pessoal 

que trabalha no depósito que fica na Rua Goetz que pertence a Ferragem Klein (que fica ao lado do 

super kern), que não podem mais estacionar os caminhões na rua, pois está proibido estacionar dos 

dois lados e também a rua lateral também não pode estacionar, também é proibido, então o dono está 

procurando outro local para depósito, pois ali não tem como, pois as carretas não tem como estacionar 

para descarregar. Edemar concorda que a Avenida pode proibir, mas a lateral tem que liberar. Márcio 

pediu um aparte e disse que o executivo deveria facilitar e não prejudicar a empresa. MARLI 

HEINLE GEHM disse que iria levantar um assunto que está deixando alguns impacientes, inclusive 

foi até o Prefeito para conversar e já tinha dito às pessoas para ficarem calmas, pois não estava 

acreditando no que alguém estava espalhando. Por isso a Vereadora comunicou a toda a comunidade 

para ficarem calmos que será renovado o contrato da casa do Corpo de Bombeiros Misto de Ivoti, 

segundo conversa com o Prefeito hoje. Marli falou do dia 19 de novembro, dia da bandeira e 

questionou quantas bandeiras estariam hasteadas pelo Município... a Vereadora pediu que fosse 

encaminhado ofício ao Corpo de Bombeiros informando sobre a renovação do contrato. Marli acredita 

que a partir de primeiro de janeiro com o novo Presidente vai ser resgatado o patriotismo e assim como 

está escrito na bandeira nacional, acredita que a partir de janeiro vai ter mais Ordem e Progresso no 

País. Marli agradeceu o convite recebido e justificou sua ausência no 11º Festival da Música dos Anos 

Iniciais que acontecerá no dia 22 de novembro, pois estará participando de um congresso da Liga 

Nacional de Combate ao Câncer, juntamente com mais sete colegas da Liga, na cidade de Juiz de Fora, 

e desejou sucesso para o Festival. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 55/2018 – Autoriza a concessão de uso de imóvel de propriedade do Município, 

conhecido como Casa Amarela. O Vereador Jânio disse que ele juntamente com o Vereador Márcio 

solicitaram um Pedido de Informações ao Executivo referente ao projeto.  

Projeto de Lei nº 56/2018 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, imóvel de propriedade do 

Município à Cooperativa de Produtores e Agroindústrias de Ivoti Ltda – PROAGRI. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 
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Projeto de Lei nº 49/2018 – Regulamenta no Município de Ivoti a Taxa de Controle e Fiscalização 

Ambiental – TCFA prevista na Lei Federal nº 6.938/81 e Lei Estadual nº 13.761/2011, e dá outras 

providências.  

Projeto de Lei nº 50/2018 – Altera, inclui e revoga 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 o Presidente do sindicato virá na próxima sessão para esclarecer dúvidas. 

Projeto de Lei nº 51/2018 – Aprova o Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2019. O 

vereador Cleiton pediu para a secretária do desenvolvimento observar o calendário de eventos, para 

não acontecer dois eventos no mesmo dia... 

Projeto de Lei nº 52/2018 – Cria o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural e cria o 

Fundo Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural.  

Projeto de Lei nº 53/2018 – Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2373/2008, que 

estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e institui o respectivo Quadro de Cargos. 

Projeto de Lei nº 54/2018 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1576/99, que cria o Conselho 

Municipal de Assistência Social – COMAS e o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Vereador SATOSHI SCALDO SUZUKI parabenizou os 

bombeiros pela solidariedade, campanha que apareceu no Jornal O Diário, que foi arrecadação de 

donativos para o natal, e pediu a colaboração da comunidade para colaborar doando e que o espírito 

natalino traga alegria para a cidade. MÁRCIO GUTH solicitou que fosse fechado o buraco que fica na 

lombada em frente ao super Kern e não tem para onde desviar. RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA 

LIMA solicitou o envio de ofício aos conselheiros tutelares do Município parabenizando-os pelo seu 

dia 18 de novembro e outro ofício parabenizando a sociedade harmonia e o Hospital São José pela 

novemberfest, onde trinta por cento da arrecadação foi para o hospital. Nada mais havendo a declarar, 

o Presidente encerrou a sessão e convocou a todos para a próxima Sessão no dia 26 de novembro. 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 


