ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.880 14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO
LEGISLATIVO – 06 DE DEZEMBRO DE 2021
Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 18 horas e 30 minutos, reuniuse, ordinariamente, o Poder Legislativo, tendo por local a sua sede, na Avenida Presidente Lucena, nº
3565. A Reunião foi declarada aberta pela Presidente MARLI HEINLE GEHM, consistindo a
mesma, Reunião Ordinária da 14ª Legislatura e do 1º Período Legislativo, de 2021. A Presidente
declarou aberta a Sessão de nº 1880 e verificou-se a existência de quórum regular, constatando-se a
presença dos vereadores consoante a seguinte relação: ALEXANDRE DOS SANTOS, CLEITON
BIRK, EDIO INACIO VOGEL, FABIABI HEYLMANN, IVANIR GILMAR MEES, MARLISE
MARIA GRAFF, SATOSHI SCALDO SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS. Foi apreciada a Ata
de nº 1879 do dia 29/11/2021, que teve seu conteúdo aprovado por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIA: E-mail de Elisandra Maciel Terres de Castro, consultora de negócios da
RGE, informando que a empresa encaminha comunicados para as empresas compartilhantes dos
postes, informando data e hora dos desligamentos programados, e em virtude disso espera-se que as
empresas compareçam no local para as devidas regularizações. Of. Gab. Nº 382/2021 que encaminha
para apreciação os Projetos de Lei nº 85 e 86/2021. Of. Gab. Nº 383/2021 que encaminha para
apreciação os projetos de lei nº 87, 88 e 89/2021. Of. Gab. Nº 384/2021 que encaminha para
apreciação projeto de lei nº 90/2021.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PROPOSIÇÕES: MARLI solicita conforme segue: 1 – Ofício para o Departamento de Cultura
solicitando que a Câmara de Vereadores seja informada formalmente sobre todos os eventos
oficiais do Município. VOLNEI solicita conforme segue: 1 – Envio de ofício para RGE
solicitando a extensão de rede, Rua Marechal Rondon, 487, código cliente 3095218044.
2 – Ofício para a Secretaria de Obras solicitando o conserto do desnível na Avenida Popular em
frente ao CTG Sentinela da Tradição, no término do asfalto, onde a pavimentação deceu e pode
ocasionar acidentes ou danos materiais. IVANIR solicita conforme segue:1 – Conserto da
iluminação pública na Rua G, em frente ao nº 33.
TRIBUNA LIVRE: O Sr. Ilstor falou sobre o direito do idoso, e disse que teve um caso em
família, sua mãe com 84 anos e teve que esperar mais de 2h para ser atendida no Mais Vida...
Falou da Lei nº 10.741 que trata do idoso, onde que no art. 3º diz que é obrigação da família, da
comunidade, da sociedade e do Poder Público, assegurar ao idoso com absoluta prioridade a
efetivação do direito a vida, a saúde... Se refere a atendimento preferencial e imediato e
individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população. Disse
que se o idoso vai ao banco ele tem preferencia, se vai na lotérica tem preferencia, só que na
questão da saúde no Município não tem essa preferencia... Ilstor perguntou aos Vereadores se
acham correto a Prefeitura não dar preferência ao idoso... Sugeriu que fosse apresentado um
projeto para sensibilizar a saúde de Ivoti, porque não adianta ter uma Lei e a mesma não ser
cumprida. MARLI disse que como Vereadores poderiam enviar correspondência ao Pronto
Atendimento e Hospital solicitando que observem a Lei do Idoso. O Vereador VOLNEI sugeriu
que a Lei fosse imprimida e afixada no Mais Vida. Ilstor disse que o Prefeito também deveria ser
comunicado para tomar conhecimento... Falou também do Saneamento básico, onde já entrou
um projeto e estar por vir a outra parte que é a cobrança do contribuinte para financiar a
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implantação do saneamento básico na cidade. Disse que o percentual de 30 a 50% que já é lei,
pois até 80% pode ser cobrado referente saneamento básico, quando ele existe... Disse que o
Marco do saneamento falou que até 99% da população até dezembro de 2033 é para ter água
potável, isso são 11 anos... Falou das metas que precisam ser cumpridas... Falou do Decreto nº
34/2019 que trata do aumento da taxa de água, onde nop item 11 consta que 80% do consumo de
água, volume mínimo da categoria deve ser cobrado de esgoto 80%...
PAUTA DO DIA:
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Lei nº 85/2021 – Autoriza o repasse de subvenção social à Associação Congregação
Santa Catarina, mantenedora do Hospital São José de Ivoti, abre crédito adicional especial e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 86/2021 – Autoriza a celebração de termos de fomento com a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ivoti, Liga Feminina de Combate ao Câncer – Ivoti,
Conselho Comunitário Pró Segurança Pública de Ivoti, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 87/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a
área da educação.
Projeto de Lei nº 88/2021 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para
Autarquia Água de Ivoti.
Projeto de Lei nº 89/2021 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3075/2016 que estabelece
normas urbanísticas especiais para Programa Minha Casa, Minha Vida.
Projeto de Lei nº 90/2021 – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2924/2014, que dispõe sobre
o parcelamento do solo urbano e sobre o Parcelamento do Solo Urbano e sobre o Sistema Viário
do Município de Ivoti.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 83/2021 – Altera e inclui dispositivos nas Lei Municipais nº 2719/2012 que
cria o Conselho Municipal de Trânsito, transportes e mobilidade – CMTTM, e nº 2901/2014 que
dispõe sobre a política municipal de turismo, cria o sistema municipal de turismo, institui o
Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo.
Projeto de Lei nº 84/2021 – Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Ivoti para o
Exercício de 2022.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 81/2021 – Altera e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 1426/1997 que
extingue o atual Conselho Municipal de Saúde e Bem Estar Social, cria novo Conselho
Municipal de Saúde e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 82/2021 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2500/2009 que estabelece o
Código Tributário Municipal.
PAUTA VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 76/2021 – Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2374/2008, que
institui o Regime Próprio de Previdência. Ficará aguardando a reunião com os servidores na
próxima quinta feira, às 18h na sala de conferencias do IEI.
Projeto de Lei nº 80/2021 – Autoriza a permuta de imóvel do Município por imóvel de
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propriedade de LMF Participações Ltda e dá outras providências. Aguarda a resposta do
Executivo ao Pedido de Informações dos Vereadores Jair e Volnei. O Vereador Cleiton pediu a
palavra e disse que novamente na terceira pauta foi feito pedido de informações, e falou que a
maioria dos Vereadores já vai atrás das informações na primeira ou na segunda pauta... Falou
que o projeto trata do futuro Posto de Saúde, onde de contrapartida o Sr. Lauro Frohlich,
provelmente vai fazer um centro de distribuição de aproximadamente 10 mil metros quadrados.
Disse que tem a empresa que foi vendida pelo Gringuinho e que saiu do Município porque não
tem um prédio de mil metros quadrados, além de outras empresas que não vieram para Ivoti pela
falta de prédios desse porte... Cleiton disse que não sabe quem vai ser o Presidente no próximo
ano e nos seguintes, mas que vai começar a bater para esse tipo de projetos serem aprovados,
porque é injusto com os demais Vereadores que vão atrás, porque sabem as portas da Prefeitura
e das secretarias estão abertas para esclarecer dúvidas. Disse que não sabe se é de má fé ou se é
para incomodar o Prefeito, o qual não persegue as pessoas como Prefeitos anteriores fizeram...
Volnei disse que esse projeto foi distribuído num dia em que teve duas sessões, e por isso deixou
bem claro que a partir de agora é contra fazer duas sessões no mesmo dia e por isso que o Pedido
foi feito na terceira Sessão e está aguardando a resposta. E disse que para evitar o que aconteceu
com o Projeto 06, onde foi dito na tribuna que o prédio tinha planta, habite-se e tava averbado e
isso não corresponde à verdade. Sobre o centro de distribuição, disse que é uma novidade, e que
isso deveria ser comunicado a todos os Vereadores. Disse que não é contra o projeto, e que ligou
para várias imobiliárias, e foi informado que um terreno no Bairro Palmares é de 285 mil e a
área da Prefeitura dá três lotes grandes, o que dá 855 mil, além da área do Bairro Cidade Nova,
disse que não é contra o projeto e sim é contra os valores que envolvem o projeto. O Vereador
Edio disse que quando se fala em permuta, sempre fica com o pé atrás, e citou uma que foi feita
antigamente que se trata da farmácia sereia com saída na Castro Alves, na época o Sr. José Koch
foi isentado de 70 mil de IPTU em troca da autorização da rua, e até hoje está lá, muitas vezes a
permuta é para favorecimento. Disse que esse projeto que trata da permuta com o Lauro Frohlich
está totalmente contramão, porque o Município já está com o projeto pronto para construir esse
Centro de Saúde e só agora se deram conta que precisam desse terreno do Lauro Frohlich ... Edio
sugeriu que o Município comprasse esse terreno enão faça troca de áreas... Ivanir disse que
projetos desse tipo deveriam ser mais amplamente discutidos... Entende que quando são projetos
que envolvem valores altos deveriam ser discutidos com a Câmara..
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI solicitou envio de ofício para a Secretaria da saúde para que
informe sobre o uso dos 70 mil que sobraram da emenda de 300 mil destinada para fazer os exames
de endoscopia, quantos exames podem ser feitos com esse valor. IVANIR disse que recebeu a
notícia sobre a instalação de um aterro sanitário e lixo doméstico na área da Sultepa (onde acontecia
a exploração do basalto), essa área fica em torno de 400 metros da divisa com Ivoti (perimetral),
parece que isso está tramitando em Estância Velha e está gerando polêmica, e acha que deveriam
também participar dessa discussão, pois se de fato acontecer, a água de Ivoti é de poços e pode
ocasionar futuros problemas. Ivanir solicitou que a Presidente encaminhasse um ofício para o
Município de Estância Velha para ver se isso é verdade ou não, para fazer parte dessa discussão.
MARLI parabenizou o 1º Sargento Ortiz que entrou para a reserva na sexta feira, inclusive os
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colegas bombeiros fizeram uma homenagem para ele, e disse que ficou muito feliz por todas as
palavras boas faladas do sargento, e por isso solicita enviar os agradecimentos para ele, desejando
muito sucesso nesse novo ciclo. Marli disse que no dia 22/12, o Prefeito convidou a todos para uma
confraternização com todos os servidores da Prefeitura, a partir das 18h no restaurante do Paulinho
no Núcleo de Casas Enxaimel, cada pessoa paga a sua janta. Marli disse que em atendimento ao Sr.
Ilstor, será encaminhado ofício ao Executivo informando sobre a legislação do idoso, e o Prefeito
encaminha aos demais setores... Marli atualizou os dados do coronavírus dizendo que ainda não
recebeu informações atualizadas. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente
Sessão, convocando a todos para a príoxima no dia 13/12/2021 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.

MARLI HEINLE GEHM
Presidente do Legislativo

SATOSHI SCALDO SUZUKI
Secretário
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