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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.908 14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 08 DE AGOSTO DE 2022 

 

Aos oito dias do mês de agosto 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 1908, 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. O Presidente 

passou para a apreciação da Ata  de nº 1907 do dia 01 de AGOSTO de 2022, a qual foi aprovada 

por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA: Of. 003/2022 da Coordenadora Valfriede Wentz Weber do Grupo de 

Dança Roda Alegre convidando para o Encontro de Terceira Idade no dia 03 de setembro no 

Salão da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, Bairro Concórdia em Ivoti. Of. Gab. nº 

221/2022 que encaminha Projeto de Lei nº 49/2022 para apreciação. Of. Gab. nº 223/2022 que 

solicita a retirada do Projeto 33/2022. Of. Gab.nº 225/2022 que encaminha documentação 

complementar ao PL 47/2022. Of. Gab. nº 228/2022 em resposta ao ofício 206/2022 informar 

que o PLUG já oferece oficina de pilates. Of. Gab. nº 229/2022 que encaminha Mensagem 

Retificativa à análise e inclusão ao Projeto de Lei Municipal nº47/2022. Of. Autarquia nº 

25/2022 em resposta ao ofício nº 203/2022. 
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI solicita: 1 – Parabenizar a Queijaria Nova Alemanha 

pela conquista de 05 medalhas de ouro e 03 de prata no Concurso Estadual de Queijos de Carlos 

Barbosa. 2 – Parabenizar as Cachaçarias pela bela organização e atendimento no 1º Festival da 

Cachaça; 3 – Parabenizar o Departamento de Cultura e Turismo, pela ornamentação, 

organização do 1º Festival da Cachaça; 4 – Ofício ao Governador do Estado, Sr. Ranolfo Vieira 

Junior e ao Secretário de Turismo e de Justiça do Estado por prestigiarem o 1º Festival da 

Cachaça; 5 – Ofício ao Executivo solicitando que coloque um orientador de trânsito na entrada 

da Rua da Cascata, quando tiver eventos no Núcleo de Casas Enxaimel. 6 – Correspondência 

para a empresa Oi solicitando providências para o conserto do telefone do Corpo de Bombeiros. 

O Presidente solicitou conforme segue: 1 – Ofício para Autarquia da Água solicitando o 

conserto do vazamento de água (há vários dias) na Rua Regis Bitencourt em frente ao 

Residencial Germânia; 2 – Ofício parabenizando as três cachaçarias de Ivoti (Weber, Bockorny e 

Buchmann) pela participação e sucesso do 1º Festival da Cachaça. 3 – Ofício para a Casa Civil 

agradecendo a presença do Governador do Estado no Festival da Cachaça. 4 – Sugerir ao 

Executivo para que a entrada dos veículos para eventos no Núcleo seja feita pela Rua Tuiuti, 

após a ponte próximo ao acesso que vai para Lindolfo Collor. 

O Vereador VOLNEI solicita: 1 – Ofício ao Executivo “reiterando” a resposta ao ofício nº 

142/2022 do dia 18/05/2022 que solicita PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Cópia do Laudo que 

atesta tratar-se de poço e não de nascente, na área que foi permutada em frente ao Pronto 

Atendimento Mais Vida. 2 – PEDIDO DE INFORMAÇÕES ao Executivo solicitando a relação 

de atestados e número de faltas dos últimos três meses dos servidores públicos municipais. 
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PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO 

Projeto de Lei nº 49/2022 – Aprova a matriz estratégica de desenvolvimento integral para o 

Município de Ivoti. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 47/2022 – Autoriza a transferência de direitos decorrentes da concorrência 

pública nº 08/2019, destinada à alienação de lotes da área industrial do Município e a 

reorganização da respectiva área e dá outras providências. O Presidente perguntou se todos 

concordam em colocar esse projeto em votação, pois o projeto demorou muito para ser 

encaminhado pelo Executivo. Todos concordaram. 

Projeto de Lei nº 48/2022 – Autoriza a realização de obras no Memorial da Colônia Japonesa e 

seu entorno e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº50/2022 – Dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores    do   

Poder Legislativo Municipal de Ivoti. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 46/2022 – Dispõe sobre o sistema de concessão de vale –alimentação aos 

servidores da administração pública direta e autárquica e dá outras providências. O Vereador 

Volnei pede que o Executivo encaminhe as respostas aos pedidos realizados por ele e pela 

Vereadora Marli, uma vez que na próxima semana já é a pauta de votação e precisa desses 

esclarecimentos. Volnei disse que participou da assembleia do sindicato, e lhe foi solicitado que 

o projeto não entre em votação enquanto não vierem todas as respostas. Solicitou que o 

Executivo agilize e encaminhe as respostas durante a semana... 

 PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 40/2022 – Institui evento no calendário oficial de eventos do Município. As 

comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 41/2022 – Revoga dispositivo da Lei Municipal nº 2500/2009 que estabelece o  

código tributário do Município e consolida a legislação tributária. As comissões apresentaram 

seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 43/2022 – Revoga dispositivo da Lei Municipal nº 3202/2018, que institui 

legislação própria para regulamentação de Co-Workings, business centers e escritórios virtuais 

no Município. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

Projeto de Lei nº 44/2022 – Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de compromisso 

urbanístico e dá outras providências. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi 

aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 45/2022 – Regulamenta os Pedágios Solidários no Município de Ivoti. As 

comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei nº 47/2022 – Autoriza a transferência de direitos decorrentes da concorrência 

pública nº 08/2019, destinada à alienação de lotes da área industrial do Município e a 

reorganização da respectiva área e dá outras providências. As comissões apresentaram seus 

pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MARLI compartilhou uma mensagem de um cidadão comum e  
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anônimo, fazendo colocações referente ao trabalho dos policiais civis, militares e bombeiros de 

Ivoti, e sobre a medida tomada pelo CONSEPRO em retirar ao auxílio permanência, pago 

mensalmente aos trabalhadores da área da segurança, citados a cima. Após a leitura, a Vereadora 

pediu o apoio dos demais Vereadores para encaminhar esse documento (lido) ao CONSEPRO 

para que reveja o seu posicionamento referente ao assunto. A maioria dos Vereadores apoia o 

pedido da Vereadora, com exceção do Vereador Edio. O Vereador Edio pediu mais 

esclarecimentos referente ao assunto... Marli disse que cada ano vem o Projeto do Executivo que 

repassa os valores ao CONSEPRO, Liga e APAE... Ivanir disse que o valor é destinado pelo 

Município ao CONSEPRO, e o mesmo faz o gerenciamento dos valores, e o que a Vereadora 

está querendo dizer é que o CONSEPRO talvez tenha outras prioridades para essa verba... Marli 

acha que se está faltando recurso, o Município irá estender a mão, pois se trata de segurança. O 

Vereador Satoshi pediu a palavra e disse que ficou sabendo que o auxílio foi cortado no período 

de férias... Marli atualizou os dados do coronavírus, e disse que não teve nenhum novo caso. 

Também reforçou o convite da coordenadora do Grupo Roda Alegre para a festividade no dia 

03/09. VOLNEI comentou sobre a resposta que veio da autarquia e disse que não responderam 

nada... Volnei também solicitou que seu nome fosse incluído no ofício ao Governador e nos 

ofícios para as cachaçarias. O Presidente esclareceu que a portaria nº 009 que foi lida, que tem a 

finalidade de regularizar os empreendimentos que existem na cidade, a questão dos decks. Ivanir 

disse que achava que os empreendimentos estavam regularizados mas na semana passada ficou 

sabendo que não estavam e a Prefeitura está autuando alguns desses empreendimentos... Ivanir 

disse que é preciso facilitar a vida dessas pessoas, que tentam colocar negócio no Município, que 

gera renda e emprego... Pediu que os colegas ajudem a divulgar a portaria, para que as pessoas 

participem dessa consulta... Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente 

Sessão e convocou a todos para a próxima no dia 15/08 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 


