ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.890 14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 28 DE MARÇO DE 2022
Aos vinte e oito dias do mês de março 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 1890 e verificou-se a existência de quórum regular, constatandose 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 1889 do dia 21/03/2022, a qual foi aprovada por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. 95/2022 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº
22/2022. Oficio 11/2022 do Hospital São José em resposta ao ofício nº 64/2022 do Vereador
Volnei sobre questionamento referente convênio com algum hospital para realização do exame
de tomografia.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PROPOSIÇÕES: VOLNEI solicita: 1 - Melhorias nas Rua 2 no Bairro Jardim Panorâmico.
Fotos em anexo. 2 – 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. MARLI solicita: 1Ofício parabenizando os lutadores de Jiu Jitsu de Ivoti que conquistaram novos títulos no dia
13/03 no Campeonato Gaúcho de Jiu Jitsu em Porto Alegre: - NARDEL JAKSON
ZIMMERMANN – Campeão na categoria até 94kg – Faixa Preta Master, além de receber
medalhas por peso absoluto em todas as etapas;- ZIDANNE DIETRICH – Campeão na categoria
até 64kg – Faixa Branca; - YURIXANDER SERRANO ZIMMERMANN – Medalha de bronze
na categoria até 94kg – Faixa azul. 2 - Ofício ao CONSEPRO para verificar a possibilidade de
instalar câmeras de vídeo monitoramento na localidade de Nova Vila, em virtude dos assaltos
constantes no local, já foram 05 nos últimos dias, inclusive com tiroteio. 3 – Ofício
parabenizando os novos donos da antiga Leben Haus, agora RANCHO FAT BULL, agradecendo
por investirem e apostarem no Município de Ivoti, desejando-lhes sucesso no empreendimento. 4
- Ofício ao Executivo solicitando que seja feito mutirão de conscientização e fiscalização da
DENGUE, por todos os Bairros do Município, pois já tem vários casos confirmados. O
Presidente Ivanir solicita o que segue: SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA AO EXECUTIVO:
PL. 18/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa Dule e Fuhr estruturas metálicas Ltda. 1
– Atualizar certidões e apresentar documento que falta dos funcionários; 2 – Informar qual o
valor do IPTU que está isento e as demais taxas e licenças; 3 - Qual o retorno do ICMS mensal?
4 – Apresentar as certidões com data atual (estão vencidas desde dezembro); 5 – Documento do
quadro funcional atual; PL 19/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa Laner Comércio
de Embalagens Ltda. 1 – Faltam as certidões estadual e federal e a certidão municipal está
vencida; 2 – Documento com número de funcionários.
PAUTA DO DIA:
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
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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.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 17/2022 – Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2273/2006, que
institui o código de posturas do Município de Ivoti. Projeto está em Consulta pública e retorna à
pauta no dia 18/04.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
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.
PAUTA – VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 10/2022 – Altera dispositivos na Lei Municipal nº 2500/2009 que estabelece o
código tributário do Município e consolida a legislação tributária. Aguardando resposta do
Executivo ao pedido de informações da Vereadora Marli.
Projeto de Lei nº 18/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa Dule e Fuhr estruturas
metálicas Ltda. O Presidente pediu diligência ao Executivo para que encaminhe os documentos
solicitados.
Projeto de Lei nº 19/2022 – concede incentivo financeiro à empresa Laner Comércio de
embalagens Ltda. O Presidente pediu diligência ao Executivo para que encaminhe os
documentos solicitados.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI comentou sobre a resposta que veio do Hospital São
José ao seu ofício, e citou o caso de uma criança de 06 anos que foi atendida no Mais Vida e
encaminhada ao Hospital para que fosse feita uma tomografia... Solicitou ofício para a 1ª CRS
questionando sobre essa dúvida do convênio ( se tem ou não convênio com o hospital) e anexar
ao ofício a resposta que veio do hospital. A Vereadora Marli pediu um aparte e sugeriu que o
Secretário da Saúde também fosse convidado para esclarecer essas questões. MARLI atualizou
os dados do coronavírus, com dois novos casos, 25 e 39 anos, masculino e 01 pessoa aguardando
resultado, 25 pessoas em isolamento. Marli falou da sua preocupação com a dengue e solicitou
que fosse encaminhada correspondência para as escolas para que façam trabalho referente a
dengue com os alunos, orientando sobre os sintomas, precauções e alertando sobre os cuidados
necessários. IVANIR expôs uma preocupação sua referente áudios que ouviu durante a semana
emoradores que o procuraram questionando a destinação das luminárias que foram retiradas e
trocadas por luminárias de led, e por isso solicitou que o Secretário de Obras venha até a Casa
Legislativa para esclarecer esse assunto e falar onde este material está sendo armazenado e qual
destinação que será dada ao mesmo, se tem algum valor comercial ou não. Ivanir disse que
encaminhou um ofício ao Executivo com esses questionamentos, durante a semana, logo que
ficou sabendo dos fatos. Falou da importância da resposta ao questionamento, pois a
comunidade cobra respostas... Ivanir disse que durante a semana foi até o CEAMI para verificar
o descarte de material no local e mostrou algumas fotos, onde as luminárias estão amontoadas
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no espaço e com acúmulo de água nas mesmas, e pediu que o Meio Ambiente tome providências
com relação às fotos, devido a água parada, uma vez que é solicitado à comunidade para evitar a
água parada ... Falou que no Município de Dois Irmãos, segundo leu no jornal, já tem 600 casos
de dengue. Ivanir solicitou o envio de ofício ao Município de Lindolfo Collor, parabenizando
pelos 30 anos de emancipação. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente
Sessão e convocou a todos para a próxima no dia 04/04 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.

IVANIR GILMAR MEES
Presidente do Legislativo

VOLNEI RENATO GROSS
Secretário
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