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Aos seis dias do mês de junho 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 1899 e verificou-se a existência de quórum regular, constatando-

se a presença dos vereadores consoante a seguinte relação: CLEITON BIRK, EDIO INÁCIO 

VOGEL, FABIABI HEYLMANN, LEONIR SCHULER, MARLI HEINLE GEHM, MARLISE 

MARIA GRAFF, SATOSHI SCALDO SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS. Deixou 

registrado que a Sessão atrasou alguns minutos devido a falta de energia elétrica.  Em seguida 

foi apreciada a ata nº 1898 do dia 23 de maio de 2022, a qual teve seu conteúdo aprovado por 

todos os Vereadores.  

CORRESPONDÊNCIA: Of.Fazenda nº 02/2022 que encaminha o relatório de metas fiscais 

referente ao primeiro quadrimestre de 2022. Of. Gab. nº 155/2022 em atendimento ao pedido de 

informação do Vereador Volnei informar que foram enviados documentos para a empresa BRF 

no dia 11 de abril e ainda estão aguardando. Of. Gab. nº 156/2022 em atendimento a pedido do 

Vereador Volnei, informar que não existe qualquer inadequação com o veículo adquirido, 

tratando-se apenas de erro formal. Of. Gab. nº 157/2022 em atendimento ao ofício nº 128/2022 

do Vereador Volnei informar que a partir de 1 de junho entra em vigor o novo contrato para 

recolhimento de galhos. Of. Gab. nº 163/2022 em atendimento ao ofício nº 108/2022 informa 

que foi encaminhado o Projeto de Lei nº 35/2022 que cria o cargo de auxiliar de escola. Of. Gab. 

nº 164/2022 que encaminha os projetos de lei nº 35 e 36/2022. 
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: MARLI solicita:1 - Ofício parabenizando a escritora Silvia Mees pelo 

lançamento do primeiro livro infantil “Pedro, o menino da casa cinza”, no dia 28/05, dia em que 

se comemora o Dia Mundial do Brincar. A Vereadora deseja muito sucesso nas vendas; 2 - 

Ofício parabenizando o Sr. Laerte José Corrêa Silva pelo lançamento do seu livro memórias 

vivas Ivoti 70+ lançado durante a Feira do Mel, Nata e Rosca. 3 - Ofício ao Executivo para que 

faça melhorias na Praça Neldo Holler, Projeto Burle Marx, onde as pedrinhas estão soltas em 

diversas partes, tem garrafas pet dentro dos canteiros, plaquinhas de madeira quebradas, uma vez 

que com a instalação do restaurante em frente ao local, muitas pessoas frequentam o espaço, 

mas a praça não está conservada; 4 - Ofício ao Executivo para que verifique a possibilidade de 

adquirir cadeiras de rodas, cadeiras de banho, bengalas e camas hospitalares, etc... 5 – Ofício 

parabenizando os organizadores  da Feira do Mel, Nata e Rosca, assim como, estender os 

cumprimentos aos expositores. 6 – Ofício ao Sr. Tiago Simon, agradecendo a visita à Casa 

Legislativa na última sexta feira. O Presidente IVANIR solicita:1 - Sugestão ao Departamento 

do Meio Ambiente: que algum servidor acompanhe a coleta de lixo nas primeiras semanas, uma 

vez que a empresa é nova, e afim de não ocasionar tantos problemas, pois muitas ruas são 

esquecidas; 2 -Ofício para o Correio solicitando a entrega das correspondências no Loteamento 

Carolina. O Presidente solicitou à Vereadora Marli para que incluísse seu nome junto no ofício 

para a Silvia Mees, uma vez que a mesma é sua sobrinha. 

PAUTA DO DIA: 
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1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 35/2022 – Cria e extingue cargos 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 36/2022 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a 

área da educação. O Presidente comentou que esse Projeto entrou em Regime de Urgência e 

perguntou se todos os Vereadores concordavam em colocar o mesmo na pauta de votação na 

próxima sessão. Todos concordaram. 

Emenda Modificativa Nº 04 ao Projeto de Lei nº 32/2022.  

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 34/2022 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2374/2008, que institui o 

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Ivoti. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto substitutivo ao Projeto de Lei nº 31/2022 – Altera a Lei Municipal nº 3.453 de 11 de 

janeiro de 2022, aprova o Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2022. Esse projeto foi 

substituído devido a erro de digitação. 

Projeto de Lei nº 33/2022 – Reinstitui o Programa de apoio ao produtor rural 

 PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 30/2022 – Fica instituído a Campanha de Prevenção à Crueldade Contra 

Animais Domésticos e Selvagens denominada “ABRIL LARANJA”, altera a Lei Municipal nº 

3453/2022, que aprovou o Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2022 e dá outras 

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

unanimidade. 

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 32/2022. Emenda aprovada. 

Projeto de Lei nº 32/2022 – Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a divulgar a relação e 

estoque dos medicamentos distribuídos gratuitamente à população através do Sistema Público de 

Saúde (SUS) e dá outras providências. Em virtude da emenda apresentada o projeto entrará na 

pauta da próxima sessão. 
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MARLI apresentou os dados do coronavírus, com 27 novos casos, 

17 femininos e 09 masculinos. Marli também falou das vacinas contra a covid que podem ser 

feitas nos postos de saúde, e que a vacina da gripe está liberada para toda a 

comunidade.VOLNEI relatou o caso de uma família que o procurou, dizendo que foi negada a 

ambulância (ontem), onde o médico disse para a família que não poderia transferir um rapaz de 

21 anos, que estava lutando entre a vida e a morte em virtude do câncer para o hospital de 

Taquara, alegando que a ambulância tinha que ficar no Município se porventura acontecesse 

alguma emergência. Volnei falou que isso é mentira do médico, porque a ambulânciado hospital 

não faz emergência, a emergência é feita pela ambulância do PA ou bombeiros. Volnei disse que 

o pai do rapaz, que estava abalado por causa da doença do filho, levou o mesmo com seu próprio 

carro para Taquara. Volnei solicitou que fosse encaminhado um ofício para a direção do hospital 

(irá levar pessoalmente ao hospital) para que informe por qual motivo não aconteceu a 

transferência com a ambulância do hospital... O Vereador também falou sobre a coleta de lixo 

pediu que alguém fiscalize a empresa e veja o que está acontecendo. Disse que falou com o 

secretário do meio ambiente, que disse que iriam notificar a empresa... Volnei disse que ficou  
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sabendo que essa licitação está em judici... Volnei questiona se essa empresa tem estrutura para 

assumir a coleta de lixo, porque tem muita reclamação...A Vereadora Marli pediu permissão 

para questionar sobre a questão da ambulância, e disse que não entendeu a situação do rapaz... 

Volnei disse que o rapaz se trata em Taquara, mas passou mal em casa e foi para emergência, e o 

médico plantonista disse que não podia fazer nada, uma vez que o paciente se trata em Taquara, 

e teria que ir para lá ( o médico apenas medicou o paciente contra a dor), e a mãe do paciente 

perguntou o médico se iriam levar ele para Taquara e o médico respondeu que não, que a 

ambulância tinha que ficar no Município para emergências... O Presidente também comentou 

sobre a questão do lixo e falou que mudanças geram desconforto, mas precisa ter equilíbrio, 

porque tem muitas reclamações e muitas ruas não foram atendidas, outras parcialmente 

atendidas... Ivanir disse que por diversas vezes conversou com o secretário Ismael e nas 

proposições solicitou que fosse colocado um servidor para acompanhar a coleta até que todas as 

ruas sejam atendidas... Ivanir sugeriu que fosse solicitada a cópia do processo a fim de ter 

argumentos para responder para a comunidade. Nada mais havendo a declarar, o Presidente 

encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima no dia 13/06 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 


