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Aos vinte e cinco 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 1894 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 1893 do dia 18/04/2022, a qual foi aprovada por unanimidade.  

CORRESPONDÊNCIA: Associação Morada do Sol convida os Vereadores para galinhada no 

dia 07/05/2022 em homenagem ao dia das mães no valor de R$ 20,00 por pessoa. Of. Gab. nº 

122/2022 em resposta ao ofício 63/2022 informar que as luminárias armazenadas no CEAMI 

eram materiais insersíveis e foram descartadas, a fim de evitar acumulação de água e possível 

proliferação do mosquito da dengue. Of. Gab. nº 123/2022 em resposta ao ofício nº 85/2022, 

informar que referente as ligações da RGE na área do DNIT, cada morador já recebeu a 

matrícula do lote e com esse documento todos podem solicitar a ligação. Of. Gab. nº 124/2022 

que encaminha MENSAGEM RETIFICATIVA à análise e inclusão ao Projeto de Lei Municipal 

nº 25/2022. 
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

O Presidente saudou registrou a presença do ex-Vereador Leonir e também o Prefeito Municipal, 

Martin Cesar Kalkmann. 

PROPOSIÇÕES: 1 – O Presidente, juntamente com os demais Vereadores solicita encaminhar 

ofício ao Executivo para que altere o Edital da concessão das casinhas do Núcleo de Casas 

Enxaimel - a Feira de Expositores, para que sejam abertas todos os finais de semana. Que o 

expositor quando não abrir, comunique com antecedência a Secretaria de Cultura para que 

designe o próximo da fila de espera, e se não abrir por mais de três finais de semana, que perca o 

direito da concessão. MARLI solicita: 1 – Ofício para a Direção do Hospital de Sapiranga, para 

que informe por qual motivo não aceitaram paciente do Hospital São José no dia 20/04/2022, o 

qual foi encaminhado e tinha a autorização do cirurgião e o leito à disposição, porém chegando 

ao local não foi aceita a internação, tendo que retornar ao hospital de Ivoti, inclusive o paciente 

tinha o laudo e o exame solicitado para fins de internação. Uma vez que o hospital de Sapiranga 

é referência para Ivoti. 2 – Ofício ao DAER/DNIT para estudar a possibilidade em colocar 

redutor de velocidade nas proximidades do Rancho Fat Bull na localidade de Nova Vila - Ivoti, 

pois os carros estão estacionando no local que fica próximo à uma curva, a fim de evitar 

acidentes no local. O Vereador VOLNEI solicitou que fosse encaminhado ao Executivo ofício 

referente ofício 118/2022 em resposta ao ofício nº 66/2022 que solicita documentos Cópia do 

contrato referente a aquisição de retroescavadeira nova para a Secretaria de Obras, conforme 

edital nº 40/2021 e 26/2021, bem como, cópia da NF e demais documentos, pois parece não ter 

vindo a máquina especificada no Edital, onde a resposta que veio do Executivo, afirma que o 

equipamento obedece integralmente às disposições do Edital de Licitação conforme NF; e, 

entretanto, o anexo I – Termo de referência do Edital 26/2021, descreve e especifica que o  
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objeto “retroescavadeira 4x4” deve obrigatoriamente ter motor a diesel, 04 cilindros, turbo 

alimentado, potencia bruta no mínimo 85HP, correspondente a 86,1789CV, e o objeto adquirido 

possui motor com potência de 74CV, conforme documento do veículo emitido pelo Órgão 

oficial de licenciamento, ou seja, potencia inferior ao previsto no Edital, não havendo menção da 

potência do veículo na NF, ao contrário do que afirma o ofício do Executivo. O veículo 

retroescavadeira adquirido pelo Município, RENAVAM: RDV00400LM0601044 não atende ao 

Edital, pois o motor possui características de potencia inferior ao previsto no Edital. 

Considerando que consta na NF que o veículo/objeto foi recebido irregularmente pelo então 

Secretário Municipal de Obras, sugere a abertura de sindicância para apurar responsabilidades 

do ex-secretário e eventual prejuízo ao erário. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

EMENDA RETIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 23/2022. A emenda foi aceita por todos 

os Vereadores. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 
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. Em virtude da 

emenda apresentada, o projeto entrará na pauta de votação da próxima sessão. 

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. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi 

aprovado por todos os Vereadores. 

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

Urbanístico e dá outras providências. Em virtude da Mensagem Retificativa que veio do 

Executivo, o Projeto entrará na pauta de votação da próxima sessão. 

Projeto de Lei nº 27/2022 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a 

área da educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o Projeto foi aprovado por 

todos os Vereadores. 

O Presidente solicitou que o Secretário fizesse leitura do REQUERIMENTO DE LICENÇA 

DO VEREADOR ALEXANDRE DOS SANTOS para ocupar cargo de Secretário Municipal no 

Executivo, a contar do dia 26/04/2022. O Presidente leu o parecer da Mesa Diretora, baseado no 

art. 161, Parágrafo 1º, sendo o parecer favorável à licença do Vereador, e o Presidente colocou o 

Requerimento em votação, o qual foi aprovado por todos os Vereadores. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON comentou sobre as luminárias de iluminação pública na 

Avenida Bom Jardim (LED) ao anoitecer algumas ficam piscando e acredita que deve ser pelo 

fato da foto célula não estar virada para dentro, e por isso não consegue interpretar quando está 

claro ou escuro, e sugeriu que um especialista na área verifique a situação. O Presidente Ivanir 

solicitou a palavra, e falou que quem fez a instalação das lâmpadas de LED foi uma empresa 

terceirizada, que deve ter algum engenheiro responsável para verificar essa questão. Como o 

Prefeito está na Casa, foi dada a oportunidade para resposta, que disse que no local já foram 

feitas algumas modificações, mas não sabe dar a resposta técnica sobre o assunto, mas acha que  
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também pode ser algum percentual de carga dependendo do horário, mas não sabem ao certo, e 

vão ficar investigando o caso. VOLNEI fez um questionamento ao Prefeito referente a instalação 

de um circo no Bairro Panorâmico, onde um morador procurou o Vereador para relatar o caso, 

dizendo que seu pai tem 85 anos e tem muito barulho no local, e sugeriu que fosse criado um 

parque para receber esse tipo de entretenimento ou algum outro espaço. Falou também sobre a 

questão de colocar mais um médico para atender no PA nas segundas feiras, que é o dia de 

movimento intenso no local. Martin falou sobre a questão da instalação do circo, dizendo que 

atualmente não existe nenhuma legislação municipal que proíba. Disse que já recebeu esse 

pedido e encaminhou ao Conselho de Planejamento e Urbanismo para que verifiquem se tem 

como fazer alguma alteração e regrar locais na cidade e outra proposta seria de criar uma 

legislação específica para esse tipo de evento... Referente a colocar mais um médico no PA, 

disse que na semana passada aconteceram mais de 200 atendimentos, ficou completamente fora 

da curva, às 9h30min da manhã já tinha 30 consultas abertas, e sendo dois médicos, se cada um 

levar em torno de 10 a 15 minutos, já se tem um tempo de espera de meia hora a duas horas e 

meia, sendo que foi deslocado um terceiro médico, pois naquele dia, um dos médicos chegou 

atrasado e a médica pediatra não conseguiu vir, pois estava com dengue... Martin disse que 

sempre é analisado o número de atendimentos. Martin falou sobre o relato da munícipe que veio 

à Câmara para colocar do tempo de demora no atendimento de uma outra segunda feira, mas 

naquele dia não justifica um terceiro médico, foram atendidos 89 pacientes... Martin disse que 

antes da pandemia, lembra que no período de inverno sempre colocavam um terceiro médico até 

os meses de setembro e outubro e depois as consultas vão acalmando... Disse que uma das coisas 

que a empresa vai fazer e que não estava acontecendo, é uma escala fixa de médicos, e a partir 

de maio vai ter uma escala fixa, o que vai facilitar e melhorar bastante. MARLI fez um relato de 

um caso que aconteceu com uma pessoa que possui convênio com o ipê, onde uma senhora 

levou sua filha para consultar com pediatra no hospital Regina, dando entrada no local entre 8 e 

10h  da manhã e foi atendida às 16h da tarde, então é geral... Martin falou sobre a questão de 

muitos moradores de Ivoti, ter o plano de saúde, e quando estes não dão conta (tempo maior de 

espera) acabam consultando no Pronto Atendimento onde é mais rápido... Martin falou dos casos 

de dengue, onde o paciente acaba consultando mais de uma vez, devido a dor que causa nas 

articulações... Martin também falou que pediu um relatório ao hospital para saber quantos 

pacientes abrem consultas das 7h às 9h... Ivanir disse que até comentou na semana passada com 

o prefeito sobre essa questão e foi cogitada a alteração no horário do PA, de talvez antecipar o 

atendimento, mas precisa ser observada a questão do turno do profissional da saúde que pode 

trabalhar até 6 horas...MARLISE pediu a palavra e pediu que o departamento do trânsito veja a 

possibilidade de solucionar a congestão de veículos na Rua 1º de Maio ( devido a descarga no 

super rissul de caminhões, que bloqueiam o espaço dificultando a passagem de veículos, que o 

trânsito estude a possibilidade de deixar a Rua 19 de Outubro como via única e a Rua 1º de Maio 

ser via dupla.Martin acho viável fazer via única a 19 de Outubro e podendo descer a 1º de Maio 

se a pessoa ver que o caminhão está estacionado... CLEITON disse que esse pedido já foi feito 

várias vezes, mas que a mão da via foi alterada por causa dos caminhões que vem da Rua 

Gaelzer Neto para baixo, não consegue estacionar...MARLI mais uma vez levantou a questão da 

marcação das consultas, e se referiu ao caso daquelas pessoas que tem dificuldade em utilizar a  
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internet para marcar sua consulta, apesar do Prefeito já ter dito que a pessoa pode sim ir até a 

UBS para marcar sua consulta, mas na realidade não está acontecendo...MARTIN disse que essa 

questão já era para estar solucionada e pediu para a Vereadora passar de forma pontual onde isso 

está acontecendo, com qual paciente. Martin disse que a consulta pelo whats facilitou, sendo que 

em torno de 99% marcam a consulta pelo whats, mas tem esse 1% que tem essa dificuldade... 

Martin explicou que se trata de uma central, que visualiza todas as Unidades Básicas onde tem 

disponibilidade de consulta e deu o exemplo de uma pessoa acessando a central na UBS do 

Jardim Buhler e outra na UBS Central, pode dar duplicidade de marcação de consultas, ou seja, 

pode ter dois pacientes às 8h no Jardim Buhler com o mesmo médico e para isso não acontecer, 

as unidades são orientadas que se tem algum paciente que não está conseguindo marcar sua 

consulta, qualquer outra pessoa através do seu celular marca a consulta para essa pessoa, porém 

as recepcionistas estão ali para orientar... Marli atualizou os dados do coronavírus, com oito 

novos casos, sendo quatro masculinos e quatro femininos de vários bairros e 20 pessoas 

aguardando resultados. Marli também comentou sobre a dengue e fez um apelo a toda a 

comunidade que cada um faça a sua parte. Martin disse que Ivoti faz parte da região 7, e 

puxando os dados do coronavírus, tem uma média de 300 a 400 casos em toda a região por 

semana, e na UTI atá a última semana são dois pacientes, são números bem baixos para os 15 

municípios que integram a região 7, além de 3 óbitos na última semana. EDIO usou a palavra e 

desejou boa sorte ao Vereador Alexandre na Secretaria de Obras e um bom trabalho e desejou 

também um bom trabalho ao colega que estará assumindo em seu lugar, Leonir. EDIO falou 

sobre sua preocupação com o espaço físico na área da educação, pois a cidade está crescendo 

muito e já não tem mais espaço físico em várias escolas municipais, citou a Ildo Menghetti, 

Jardim Panorâmico e diante do exposto pediu ao Prefeito para que seja levantada uma discussão 

com a área da educação para encontrar uma solução, porque nuim futuro próximo vai ter sérios 

problemas... Edio falou da escola Mathias Schutz, sugerindo uma negociação com o Estado 

assim como foi feita com a escola 19 de Outubro... Martin falou que a questão da educação é 

muito sazonal, dizendo que vem acompanhando o crescimento, tanto o crescimento de alunos 

como a diminuição, pois tem escolas que diminuiu muito os alunos e citou a Ildo Meneghetti, 

onde estagnou, que já teve em torno de 1000 alunos e hoje tem em torno de 600.  Falou que a 

Escola do Jardim Panorâmico é a que mais cresce em percentual de alunos... Martin falou do 

movimento para municipalizar a Escola 19 de outubro que acolheu alunos daquela região... 

Falou da Escola 25 de Julho que está no seu limite. Disse que a Mathias Schutz já chegou a ter 

1500 alunos, sendo a única escola estadual, atualmente são em torno de 500 alunos... Martin 

falou de algumas coisas que serão feitas no Jardim Panorâmico, dentro da mobilidade urbana. O 

Vereador Volnei parabenizou a administração por ter resolvido a questão da iluminação pública, 

faz mais de três semanas que ninguém mais comenta nada a respeito, também desejou um bom 

trabalho frente a Secretaria de Obras ao Vereador Alexandre. ALEXANDRE agradeceu ao 

Prefeito por ter lhe feito o convite para assumir a Secretaria, e disse para a comunidade que o 

apoiou que não está abandonando os eleitores, que podem continuar fazendo os seus pedidos... 

Alexandre disse que é um desafio e que precisa disso, pois desde 1996 está só na borracharia, 

também comentou que se não der certo estará de volta à Casa. Ivanir desejou sucesso ao 

Vereador Alexandre, que seja bastante efetivo e consiga atender as demandas da comunidade...  
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Cleiton complementou e disse que na frente do Campo tem duas lâmpadas queimadas... Marlise 

também desejou os parabéns ao Vereador Alexandre. SATOSHI solicitou que fosse recolocada a 

placa que indica os locais na Rua José de Alencar e desejou muito sucesso ao Vereador 

Alexandre. IVANIR falou de uma pequena demanda, e pediu que as lâmpadas de iluminação 

pública da Rua Tuiuti fossem consertadas, devido ao grande número de turistas que passam pelo 

Núcleo de Casas Enxaimel, e as pessoas estão caminhando no escuro por não ter iluminação. 

Ivanir solicitou que fosse encaminhado ofício para RGE, solicitando uma rede baixa no local. 

Ivanir comentou sobre a questão da abertura das casinhas no Núcleo, disse que telefonou para a 

secretária do desenvolvimento, para se informar de que forma funciona a concessão e sugeriu 

que ela inclua no Edital algumas obrigações para os expositores, porque atualmente os mesmos 

só tem bônus, pois não pagam taxa alguma, abrem só dois finais de semana ao mês. Ivanir 

sugeriu que as casinhas sejam abertas todos os finais de semana e seja colocada uma cláusula no 

Edital que obrigue a abrir, e caso o feirante não queira ou não possa abrir que comunique com 

antecedência para a secretaria, para que outros feirantes possam usufruir do espaço... O 

Presidente agradeceu a presença do Prefeito que se dispôs e respondeu aos questionamentos, a 

presença do Vereador suplente Leonir. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a 

presente Sessão e convocou a todos para a próxima no dia 02/05 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. 

 

 

 

IVANIR GILMAR MEES                                                           VOLNEI RENATO GROSS  

Presidente do Legislativo                                                                           Secretário 


