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Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 18h30min, 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 IVANIR GILMAR MEES, consistindo a 

mesma, Reunião Ordinária da 14ª Legislatura e do 2º Período Legislativo, de 2022. O Presidente 

declarou aberta a Sessão de nº 1891 e verificou-se a existência de quórum regular, constatando-

se a presença dos vereadores consoante a seguinte relação: ALEXANDRE DOS SANTOS, 

CLEITON BIRK, EDIO INÁCIO VOGEL, FABIABI HEYLMANN, MARLI HEINLE GEHM, 

MARLISE MARIA GRAFF, SATOSHI SCALDO SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS. Em 

seguida foi apreciada a Ata de nº 1890 do dia 28/03/2022, a qual foi aprovada por unanimidade.  

CORRESPONDÊNCIA: E-mail do Gabinete, informando que o secretário de obras não poderá 

comparecer na sessão de hoje, conforme solicitado no ofício 77/2022. Of. Gab. nº 99/2022 que 

solicita a retirada do PL 17/2022. Of. Gab. nº 100/2022 em atendimento ao ofício 49/2022 

responder os questionamentos. Of. Gab. nº 101/2022 em atendimento ao ofício 42/2022, infoma 

que são 26 conselhos no momento e que não tem salas disponíveis para todos. Of. Gab. nº 

102/2022 em resposta ao ofício 62/2022, informa que as câmeras das praças estão disponíveis 

para visualização no site da prefeitura e as de vídeo monitoramento são monitoradas pela 

brigada e as gravações ficam salvas por 35 dias. Of. Gab. nº 104/2022 em atendimento ao ofício 

27/2022, informa que existe junto ao conselho de arquitetura e urbanismo o programa de 

assistência técnica para habitação de interesse social e pode ser acessado pelo 

link://www.caurs.gov.br/athis/. Of. Gab. 105/2022 em atendimento ao oficio 41/2022 informa 

que segue em anexo cópia do contrato de concessão administrativa de uso do centro esportivo 

municipal. Of. Gab. 106/2022 em atendimento ao oficio 45/2022 informa que já aconteceram 

reclamações em meados de dezembro de 2021 referente situação de piscina situada à Rua 

Gaelzer Neto, 109. Of. Gab. 107/2022 que encaminha Projeto de Lei nº 24 e 25/2022. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: MARLI solicita: 1 - Ofício parabenizando a Mecânica Spengler pelo 

aniversário de 37 anos de existência no Município, em especial os proprietários fundadores 

Laurilo e Lairson Spengler, atualmente está na sua 2ª geração, desejando muito sucesso e que 

continuem zelando pelo bom atendimento à comunidade de Ivoti. 2 - Ofício para o Diretor da 

Autarquia, relatando a situação da calçada que fica na divisa com a relojoaria Canova e  o Pub 

Restaurante Tropical, onde foi feito conserto de vazamento e até o momento as pedras não 

foram recolocadas, inclusive tem relato de um morador que caiu no local. O pedido para o 

conserto da calçada foi feito no dia 21/02 pelo proprietário do restaurante à Vereadora, que 

comunicou o fato ao diretor da Autarquia, mas até o momento nada foi feito. (Marli fez uma 

observação e disse que a Prefeitura pode até responder por danos morais se a calçada não for 

feita, disse que depois dessa data, falou novamente com o diretor e ainda não foi feito o serviço). 

Fotos em anexo. 3 – Ofício agradecendo o convite feito à Câmara de Vereadoes e também 

parabenizar o Grupo Krause pelos 100 anos de existência e valorização da vida, comemorados 

no dia 30 de março, uma Empresa que se destaca na região pelos seus serviços de acolhimento 

às famílias enlutadas, atualmente administrada pela 4ª geração da família. 4 - Ofício para  
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Autarquia da Água solicitando que informe se a mesma vai fazer a canalização da água na área 

do DNIT. 5 - Ofício ao Executivo para que informe se vai fazer solicitação para RGE ligar a 

rede de luz na área do DNIT. 6 – Ofício ao Cras para que faça a  casa localizada na Rua São 

Leopoldo, a qual foi invadida por um morador de rua, acionar seus familiares, pois tem muito 

lixo acumulado no local, e os moradores estão reclamando da situação. 

TRIBUNA LIVRE: A Direção do Hospital São José veio à Casa Legislativa para esclarecer 

dúvidas com relação ao atendimento na emergência do hospital São José, diretor administrativo, 

Rodrigo e vice diretora Valquíria. A vice diretora disse que estão na Casa à disposição dos 

Vereadores, em virtude de ofícios recebidos...O Vereador Volnei disse que o ofício referente 

tomografia foi encaminhado por ele, e disse que na semana passada o prefeito esteve na Casa e 

disse que casos como o da criança mencionada, devem ser encaminhados para o HPS em 

Canoas. O Vereador entende que o hospital deve interferir nesses casos, e entregou à direção do 

hospital o relato de três mães que se manifestaram na internet, e citam nomes de vereadores... 

Volnei falou que seria importante o secretário da saúde estar presente para esclarecer se Canoas 

é referência ou não, caso da criança de 06 anos que bateu a cabeça... Valquíria disse que quanto 

a questão médica, existe uma limitação da direção para interferir em conduta médica... Disse 

que nem todo o trauma precisa ser encaminhado, mas existe uma conduta de manter em 

observação por algumas horas e se liberar para casa, com orientações a serem tomadas, se tiver 

vômitos precisa retornar ao hospital... A tomografia seria o mais tranquilo para o médico, para 

poder liberar o paciente para casa... Mas não tem tomografia no hospital e não tem referência 

para tomografia, disse que logo que veio para Ivoti, tinha refrência que era Sapucaia, mas não 

tem mais. Após a referência foi Parobé, e no ano passado, a Secretaria Estadual determinou que 

Parobé somente fizesse tomografias em pacientes com covid. As referências são para os 

Municípios e não para o hospital... Valquiria disse, que encaminhar para Canoas, existe bastante 

dificuldade, porque é um hospital de referência, com bons profissionais, de alta complexidade, 

sendo que o paciente que chega lá vai ter o seu atendimento correto, mas não é tão fácil chegar 

lá, são enfrentadas muitas dificuldades, não somente na questão de transferir crianças ... O 

Diretor administrativo disse que se for encaminhar na base da força para o hospital, pode gerar 

problemas a curto prazo, porque o hospital pode dificultar bastante nas próximas transferências... 

Disse que é o Estado que envia recursos para esses hospitais de referência... Valquíria disse que 

tem alguns Municípios da região que também não tem referência para tomografia, porém o 

Município compra de outro município, existe essa possibilidade, citou a cidade de Estância 

Velha que compra tomografias de Sapiranga, Portão compra de Novo Hamburgo. Disse que o 

hospital já tentou pactuar tomografias com o Estado (colocar um número de tomografias no 

contrato) mas foi negado. Falou que há muitos anos o contrato do hospital com o Estado é o 

mesmo, tentam negociar, porém não conseguem... Volnei comentou sobre o relato da mãe da 

criança de 06 anos, já que o médico da emergência do hospital insistiu para que a tomografia 

fosse feita particular, mas se ele tanto queria essa tomografia e a paciente não tinha dinheiro, 

porque não foi encaminhada para o HPS? O diretor administrativo disse que para transferir ao 

HPS teria que ter o exame de imagem, para facilitar a transferência, uma vez que já tem o  
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diagnóstico... Muitas vezes o hospital de referência se nega a receber suspeitas de diagnóstico... 

A Vereadora Marli agradeceu à direção do hospital em terem aceito o convite para vir à Casa e 

lamenta que o secretário da saúde não está presente. Marli disse que já que o médico insistiu 

para que fosse feita a tomografia, não seria o caso do médico encaminhar a paciente para 

Canoas? Valquíria disse que daí Canoas teria que aceitar. Disse que essa dificuldade não é 

somente na área de traumatologia, o hospital enfrenta essas mesmas dificuldades com pacientes 

cirúrgicos e citou o exemplo de suspeita de apendicite, com quadro clínico de apendicite, os 

laboratoriais indicam apendicite, mas não tem tomografia, a luta para transferir esse paciente 

para referência é muito grande. Valquíria falou que suspeita que não querem pagar a tomografia, 

por causa do custo e por isso é barrada a transferência dos pacientes. Disse que é colocado no 

grupo que é do Estado e ali é discutido, até que o paciente acaba indo para algum lugar, por 

imposição do Estado (regulação estadual). O vereador Edio perguntou para qual especialidade é 

referência o hospital de Canoas? Traumatologia e cirurgias. Perguntou quais são os hospitais de 

refrência para as demais especialidades. Valquíria responde que para AVC é hospital centenário, 

tomografia de covid é Parobé e outras patologias depende das referências estaduais para os 

municípios. Edio disse que seria viável o Município ver a possibilidade de comprar algumas 

tomografias de outros municípios no caso de emergências, de encaminhar um ofício aos 

hospitais e ver o valor do exame... Marli perguntou qual o valor de uma tomografia. Rodrigo 

disse que isso varia, porque tem tomografia simples no valor de 250 reais, mas no caso de 

criança é preciso fazer anestesia e pode chegar a custar mais de mil reais... Ivanir disse que 

entende que uma vez que o hospital de canoas é referência em traumatologia, se o médico 

encaminhar o paciente precisa ser aceito, mesmo que não tenha a tomografia... Valquíria disse 

que Canoas quer receber somente os casos graves, então se o paciente está estável, lúcido e 

orientável, sem vômitos e sem sintomas de instabilidade, Canoas não recebe. Valquíria deu o 

exemplo de fratura de punho que precisa a avaliação de traumato, é visto o RX e daí é dada a 

conduta... Disse que Canoas é referência para 80 Municípios, disse que quando o paciente é 

encaminhado para Canoas, é enviado um técnico junto na ambulância junto com o paciente que 

fraturou o punho, ás vezes acontece do funcionário do hospital que saiu às 18h, retornar às 13h 

do dia seguinte, disse que é uma demanda muito grande... Marli disse que participa em reuniões 

na representação da implantação hospital regional federal, onde é bastante discutida a questão da 

saúde dos municípios, onde conseguiram a referência da oncologia em Taquara, porque em 

Novo Hamburgo apesar do ótimo atendimento, a lista de espera é muito grande... Marli disse que 

foi abordada a questão da traumatologia, de que Canoas atende 80 municípios, e o representante 

do Município de Portão disse que o mesmo (município) teria condições de atender traumato, 

mas como a próxima reunião que iria acontecer foi desmarcada ainda não se sabe como ficou... 

Marli disse que umn deputado que participou da reunião iria atrás do Estado para ver a questão. 

Marli disse que Portão até atende o Município de Ivoti na especialidade de oftalmologia ... O 

Vereador Volnei agradeceu por terem vindo e disse que os Vereadores vão atrás para melhorar a 

situação, talvez marcar uma reunião com o Estado, ir atrás de alguma via para tentar resolver... 

Marli disse que recebeu uma pergunta pela rede social, perguntando sobre o atendimento na 

emergência, de pessoas que chegam na emergência pelas 7h e não são atendidas e depois são  
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encaminhadas ao Pronto Atendimento. Rodrigo disse que esse questionamento já foi respondido, 

onde que a equipe estava atendendo um paciente cardio vascular e mais 06 pacientes aguardando 

avaliação médica, e esse atendimento em específico dessa pessoa, foi classificado como azul. 

Disse que os pacientes que estavam aguardando atendimento foram informados do que estava 

acontecendo, e alguns ficaram bravos e foram embora, e quando esse senhor foi chamado já 

havia ido embora... Valquíria falou que a queixa desse paciente era de febre no dia anterior, é 

um caso que pode ser atendido no PA, a enfermeira deu a opção de quem quisesse aguardar o 

atendimento no hospital ou ir até o PA... Volnei disse que o prefeito falou que se o paciente é 

encaminhado por ambulância ao HPS e não é atendido, é para chamar a polícia, e questionou aos 

diretores se isso pode ser feito. Rodrigo disse que até pode fazer isso, mas depois disso não vão 

mais aceitar pacientes desse tipo.. Porque o sistema de regulação tem suas leis de 

funcionamento... Ivanir agradeceu a presença do diretor e da vice diretora do hospital e as 

dúvidas foram esclarecidas...Falou de alguns movimentos que podem ser feitos para tentar trazer 

algumas soluções, talvez por convênios ou outra referência como Portão para casos de menor 

complexidade e perguntou se todos os Vereadores estão de acordo para encaminhar um ofício 

para a coordenadoria, sugerindo Portão para os casos mais simples, não sabe se serão atendidos, 

mas não dá para ficar sem referência... Ivanir falou que é uma pena que o secretário da saúde 

não pode estar presente, mas que venha à Casa para esclarecer as dúvidas e fatos que vem 

acontecendo, inclusive da demora do atendimento do PA e no hospital... 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 23/2022 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2748/2013, que cria a 

Autarquia de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Água de Ivoti, como entidade 

autárquica de direito público da administração indireta e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 24/2022 – Revoga dispositivo da Lei Municipal nº 3.052/2016, que dispõe 

sobre a concessão outorga onerosa do direito de construir visando a regularização de edificações 

já consolidadas em recuo jardim. 

Projeto de Lei nº 25/2022 – Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Compromisso 

Urbanístico e dá outras providências. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 22/2022 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de parceria 

com a RS Garanti, a destinar R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de garantia, para o 

Plano de Recuperação Econômica pós-covid – CredIvoti, e dá outras providências. O Pesidente 

solicitou que o Conselho do Desenvolvimento emita parecer referente ao projeto e que seja 

encaminhado ofício ao Executivo solicitando que a secretária do desenvolvimento venha até a 

Casa Legislativa para falar sobre o projeto. Volnei disse que o Município dá uma garantia e o 

banco empresta o dinheiro. 

O Projeto de Lei nº 17/2022 foi retirado da pauta pelo Executivo, através do Ofício Gabinete nº 

99/2022. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 10/2022 – Altera dispositivos na Lei Municipal nº 2500/2009 que estabelece o  
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código tributário do Município e consolida a legislação tributária. O Vereador Satoshi sugeriu 

apresentar uma emenda supressiva, retirando a redação do artigo 1º e 2º... Satoshi comentou 

sobre os terrenos com APP que não podem ser aproveitados... Ivanir disse que a colega Marli fez 

questionamentos ao Executivo, e uma pergunta foi referente ao número de munícipes que pagam 

o IPTU a vista, mas esse retorno não veio, a resposta que veio foi muito evasiva, e por isso o 

Vereador ligou para o setor financeiro do Município e foi informado que 82% dos boletos 

emitidos, são pagos a vista, o que representa 64% do valor do IPTU arrecadado. Ivanir também 

comentou sobre APP, conforme mencionado pelo Vereador Satoshi, de que não deveria pagar 

IPTU, mas não se pode onerar os 82% que pagam a vista para obter o desconto. Houve ainda 

mais discussões referente ao projeto e os Vereadores optaram por votar o projeto como está.  As 

comissões apresentaram seus pareceres, o projeto foi rejeitado por 07 votos contrários e 01 voto 

favorável, a saber, Vereador Satoshi. 

Projeto de Lei nº 18/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa Dule e Fuhr estruturas 

metálicas Ltda. Aguardando retorno dos documentos solicitados ao Executivo. 

Projeto de Lei nº 19/2022 – concede incentivo financeiro à empresa Laner Comércio de 

embalagens Ltda. Aguardando os documentos solicitados ao Executivo. 

Projeto de Lei nº 21/2022 – Inclui e altera dispositivos na Lei Municipal nº 2753/2013, que 

dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Controle Interno do Município e dá outras 

providências. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI solicitou que o Executivo encaminhe o CNPJ da 

Associação de Garantia de Crédito da Serra Gaúcha- RS – Garanti e o CPF dos dois 

proprietários, pois não consta no projeto. Volnei pediu que fosse reiterado o convite ao 

secretário da saúde para que venha à Casa esclarecer assuntos envolvendo o Mais Vida, e citou 

caso de pessoas que entraram no local antes das 10h da manhã e saíram perto das 14h. Citou 

outro caso de uma paciente que foi consultar na última quinta feira, chegando lá às 18h30min, e 

os médicos não queriam mais atender ninguém. A moradora solicitou a tribuna para se 

pronunciar na próxima sessão. Volnei citou também a pediatra que atende no Mais Vida, que 

todas as quintas feiras sai de lá às 19h40min, e aconteceu de chegar no local uma mãe com 

criança e a médica não quis atender, quando a moradora ameaçou filmar e colocar nas redes 

sociais, após o clínico geral conversar com a pediatra, a mesma atendeu a criança, que acabou 

sendo internada no hospital regina com bronquiolite, isso são explicações que o secretário da 

saúde esclarecer para a população. MARLI disse que levou a situação levantada pelo Vereador 

Volnei ao prefeito, que foi atrás e pediu para que a empresa suspendesse o atendimento desses 

dois médicos no PA. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente Sessão e 

convocou a todos para a próxima no dia 11/04 às 18h30min. 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. 
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IVANIR GILMAR MEES                                                           VOLNEI RENATO GROSS  

Presidente do Legislativo                                                                           Secretário 


