ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.892 14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 11 DE ABRIL DE 2022
Aos onze 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 1892 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 1891 do dia 04/04/2022, a qual foi aprovada por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIA: Ofício Gab. nº 109/2022 em atendimento ao ofício 48/2022 do
Vereador Volnei informar que a defesa civil possui recursos para combate a intempéries e que o
órgão é coordenado pelo engenheiro Dionimar Kappaun. Ofício Gab. nº 112/2022 em
atendimento ao ofício 73/2022 encaminha em anexo os documentos solicitados. Ofício Gab. nº
114/2022 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 26/2022. Ofício Gab. nº 115/2022
em resposta ao ofício 87/2022 encaminha em anexo os dados solicitados.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PROPOSIÇÕES: A Vereadora Marli solicita:1 - Ofício ao Executivo para que verifique com s
Secretaria responsável pelo PLUG, a possibilidade de ampliar o prazo para inscrição nas
oficinas, pois atualmente as inscrições são realizadas somente na última semana de cada mês,
sendo que existem muitas vagas abertas e não podem ser utilizadas se não for feita a inscrição no
período estipulado pelo PLUG, e isso dificulta as inscrições, inclusive, as pessoas encontram
muitas dificuldades para se inscrever, uma vez que o horário é das 7h30min às 11h30min e das
13h30min às 17h, sugere-se que o horário seja estendido ou então que fique alguém de plantão
durante o meio dia. 2 - Ofício ao Executivo para que solicite a secretaria responsável o conserto
do revestimento do Pórtico de Entrada da cidade, o qual está caindo. 3 - Ofício ao Corpo de
Bombeiros Militar de NH, agradecendo o convite recebido e parabenizando pela bela solenidade
de comemoração de 70 anos de existência, realizada no dia 08 de abril, da qual a Vereadora
participou e se sente muito grata pelo bom trabalho realizado pela corporação, salvando vidas e
bens materiais.4 - Ofício ao Corpo de Bombeiros Misto de Ivoti, desejando as boas-vindas ao
novo comandante Sr. Luciano Matos de Souza, desejando ao mesmo um bom trabalho. 5 - Ofício
parabenizando o Armazém do Lar pelo aniversário de 10 anos de existência e desejou muito
sucesso.6 - Ofício ao Executivo parabenizando os organizadores responsáveis pela linda
decoração e enfeites de páscoa no Núcleo de Casas Enxaimel, bem como parabenizar pela
programação. 6 - Ofício para a Secretaria do Meio Ambiente, setor de vigilância, a pedido de
moradores, para que verifiquem a questão do lixo acumulado na casa que foi invadida na Rua
São Leopoldo, onde tem garrafas pet e de vidro que acumulam água em dias de chuva, o que
preocupa em virtude da dengue, e é uma questão de saúde pública, e também que o setor
desloque equipe até a Rua Henrique Dias ao lado do nº 573, onde tem um terreno com matagal,
alagado com a água da chuva, pois no local foi feita calçada e não foi feito o escoamento da
água. O Presidente Ivanir solicita: 1 - Ofício para a RGE solicitando que sempre que acontecer
alguma manutenção na rede do Município, comunique antecipadamente aos consumidores, se
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referiu em especial a manutenção realizada no dia 06/04/2022, quando a rede foi desligada perto
das 14h e retornando somente perto das 20h, prejudicando os comércios e empresas locais.O
Vereador Alexandre solicita: 1 - Ofício parabenizando o Esporte Clube Gaúcho pela conquista
do título de campeão de futsal. 2 - Ofício parabenizando a Comunidade São João pela linda festa
realizada no dia de ontem, na qual o Vereador se fez presente.
TRIBUNA LIVRE: A Senhora Estela Maier se inscreveu para a tribuna para falar sobre o
atendimento no Pronto Atendimento Mais Vida. Disse que no dia 28 de março procurou
atendimento no Mais Vida, às 20h30min, chegando ao local com muita dor no corpo. Verificou
que não tinha pacientes para ser atendidos e achou que logo seria atendida. Quando foi fazer a
ficha a atendente disse que estava cheio de pacientes e não tinha como ela ser atendida, e por ter
verificado que não tinha pacientes, questionou onde que estariam os pacientes. A atendente disse
que os médicos não estavam atendendo desde as 18h30min, os quais fizeram um papel de
próprio punho dizendo que não atenderiam mais ninguém a partir da 18h30min. Foi então que
gavou um vídeo que confirmava que estava tudo vazio, que inclusive enviou para o Marcelo
(secretário da saúde). Estela disse que veio uma enfermeira que se dispôs a conversar com os
médicos para ver se a atenderiam. Um dos médicos a atendeu, e durante o atendimento, uma
enfermeira (sem saber que era o marido da paciente que estava aguardando do lado de fora)
começou a questionar “porque essa mulher procurou atendimento a essa hora? Porque ela não
ficou em casa?”. Estela falou sobre a postura da profissional que está ali para acolher o
paciente... Estela disse que além de estar se sentindo mal fisicamente, ainda se sentiu mal por
estar sendo mal tratada... O médico deu o diagnóstico de dengue, a mesma foi e comprou a
medicação no valor de aproximadamente 200 reais. A consulta foi na segunda feira e chegando
na sexta feira, Estela não tinha melhorado e resolveu voltar ao Mais Vida, e chegando lá foi
atendida pelo Dr. Guilherme (elogiou o médico) o qual solicitou um teste de covid, que deu
positivo. Estela disse que a semana inteira esteve em contato com sua família achando que era
dengue... Quantas pessoas foram contaminadas sem ela saber, em virtude de um diagnóstico
errado... Estela disse que nesse dia em que retornou ao PA, a mesma enfermeira estava lá e agiu
da mesma forma, disse que comunicou os responsáveis, e os médicos foram exonerados e a
enfermeira também. Estela perguntou se existe no contrato alguma cláusula que defende os
pacientes em tais situações, e se existe alguma multa, caso o médico se negue a atender o
paciente... Estela falou de como fica o caso das pessoas que procuraram atendimento naquele dia
e não foram atendidas... Estela disse que saiu no Jornal Diário uma publicação referente ao dia
mencionado por Estela, e uma gestante comentou “estou indo uma semana já e não pediram
nenhum exame, hoje fui novamente, cheguei às 9h e infelizmente somente fui atendida as
12h40min”, outra pessoa comentou “eu mesmo estive lá hoje e aguardei três horas para ser
atendida, não conseguia sentar de tanta dor, até se quisesse não teria cadeira para sentar, falei
com pessoas que chegaram às 9h30min e foram atendidas somente às 14h20min”, outra pessoa
falou assim: que queria chamar a atenção de que não tinha cadeiras nem para um terço das
pessoas que estão lá, e assim idosos ficam de 2 a 3h esperando para serem atendidos... Ante o
exposto, Estela disse que não foi um caso atípico como lhe foi colocado na reunião que teve com
o prefeito, que tratou o caso como atípico... Estela falou que isso acontece que quase que
diariamente, falou que a enfermeira que a atendeu é conhecida na internet como a dona do PA,
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porque tratava tão bem as pessoas que chegavam lá, que todo mundo achava que ela era a dona
do PA. Falou do teste de covid que leva 15 minutos para sair o resultado, de fazer logo o teste e
não deixar as pessoas em dúvida... Estela disse que gostaria de colocar outros casos que
aconteceram no PA de outras pessoas, e citou o caso de um menino com suspeita de fratura e
ficou aguardando em torno de 2h, com dor e chorando. Falou de outro caso, quando esteve no
PA com seu filho numa quinta feira, e um menino positivou para covid, mas foi na aula de
segunda a quarta e na quinta apenas fizeram o exame...Citou outro caso de uma pessoa com
manchas pelo corpo e gemendo de dor, sentada no chão, foi na quinta feira no PA para consultar,
isso é desumano. Citou também um casal de idosos que estava lá, e o senhor estava com muita
dor no corpo e pediu uma cama para se deitar até ser atendido, e foi negada a cama... O
Vereador Satoshi agradeceu por ela ter vindo até a Casa e pela coragem de expor o que estava
passando. Satoshi falou da importância da comunidade vir a Casa e relatar os fatos... Satoshi
falou que referente a questão da multa seria o caso de sugerir que seja incluído no edital para a
seleção das empresas. A Vereadora Marli também agradeceu a presença da Estela e pelas
colocações feitas, e disse que ultimamente o PA sempre está lotado, talvez pelos inúmeros casos
de dengue e sugeriu que durante esse período (da dengue) seja colocado mais um médico para
atender. Marli disse que quando ficou sabendo do caso, logo falou com o prefeito que
prontamente entrou em contato com a empresa e pediu que esses dois médicos não fossem mais
colocados no PA para atender... Estela disse que referente a enfermeira não foi tomada nenhuma
providência, e aí ela ligou para a empresa tomar as medidas necessárias, que enviou outra
profissional, mas continua tendo os mesmos problemas... O Vereador Volnei agradeceu a
presença da Estela e também pela coragem de vir, pois muitas pessoas não vem para não se
expor... O Vereador Edio também agradeceu a presença da cidadã, e disse que observando os
últimos anos, nota-se que Ivoti regrediu muito na área da saúde... Falou que quando a saúde é
terceirizada sabe –se que vai ter problemas, pois são empresas que visam lucro... Edio comentou
que o hospital tinha obstetra, pediatra, e que não tem mais e disse que é da opinião que quando a
empresa é terceirizada tudo funciona mal... Ivanir também agradeceu a presença da Estela, e
disse que concorda com a fala do Vereador Edio, que quando se terceiriza, o menor preço que
vence... Ivanir pediu que a comunidade que estiver se sentindo lesada, busque um representante
próximo no seu bairro, para que possa lhe representar...
SECRETÁRIO DE SAÚDE: convidado pelo Vereador Volnei, que também vai fazer uso da
palavra. Marcelo disse que atende diariamente vários pacientes que procuram a secretaria da
saúde por muitas demandas... Marcelo disse que sempre fala para as pessoas que o procuram que
a administração ela não é somente feita pelo prefeito, secretários e vereadores, o maior
fiscalizador do serviço público é o próprio cidadão que faz uso desse serviço. Marcelo agradeceu
a senhora Estela pelos apontamentos e disse que encima disso tomam as providências
necessárias e segue adiante. Falou referente o caso que a Estela citou, e lhe enviou o vídeo,
sendo que logo contatou a empresa que fornece a mão de obra, que prontamente o atendeu e
resolveu a situação. Quanto a conduta técnica de um profissional para outro, fica difícil de
discutir, porque um médico entende que é uma coisa e prescreve a medicação e outro que atende
depois tem outra conduta... Marcelo disse que sempre que tiver duvidas com relação a conduta
técnica, que lhe traga por escrito e ele encaminha para a empresa que fornece a mão de obra, e o
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médico responsável técnico dessa empresa, vai avaliar a situação e discutir com o médico que
atendeu o paciente e se daí, alguma coisa não aconteceu com,o deveria inadequada, a empresa
toma as medidas necessárias. Com relação ao horário do atendimento do PA é das 9h às 21h, e
nesse dia em especial, a enfermeira tinha avisado que os médicos estavam se negando a atender
por volta das 18h30min. Sendo que solicitou que a enfermeira pedisse por escrito o motivo da
negativa de atendimento e assim foi feito. Marcelo entrou em contato com a empresa e os
médicos seguiram atendendo, houve esse equívoco das 20h30min, quando a Estela chegou e
logo depois a empresa tomou as medidas necessárias. Referente ao caso da gestante que foi
levantado, Marcelo disse que toda a gestante é orientada que o atendimento é no hospital
centenário,no caso de urgência e emergência, lá é a referência que o Estado deu ao Município...
No pronto atendimento tem o clínico que se necessário irá encaminhar para o hospital de
referência... Referente aos testes de covid, existe um espaço de tempo entre o início dos
sintomas e a realização do teste, em média 72h... Marcelo disse que sempre que tiver dúvidas
com relação a conduta médica, que questione o médico... Sobre a cama negada ao paciente
idoso, disse que todos que chegam passam pela triagem e na triagem o paciente tem o dever de
falar o real motivo que ele está procurando atendimento. Muitos casos na triagem, o técnico
chama a enfermeira para uma segunda avaliação e muitas vezes já leva o paciente direto para a
observação para esperar o atendimento médico... Marcelo disse que os profissionais que estavam
envolvidos nesse atendimento no dia 28/03, foram desligados pela empresa, que atendeu o
pedido da secretaria e não devem mais vir para o atendimento. Quanto aos demais casos citados
pela Estela, pediu que esses pacientes o procurem ou mandem por escrito relatando o que
aconteceu, porque não tem como descobrir que algum atendimento ou conduta profissional está
inadequada, precisa que as informações cheguem para solucionar da melhor forma. Quanto a
fala do Vereador Edio, acredita que os Vereadores precisam conhecer o que de fato tem no
Município para daí poder levantar as críticas construtivas, que no caso o Vereador disse que não
sabia se tinha pediatra no Pronto Atendimento e disse que a saúde está regredindo. Marcelo disse
que em todas as unidades de saúde tem clínico geral, ginecologista, pediatra e dentista. Disse
que no centro em 2017, 2018 começou o atendimento com traumatologista, que não é obrigação
do município por ser um atendimento de forma secundária e terciária, nauqela ocasião o
Município contratou 20h com traumatologista e em seguida fez concurso, sendo que tem uma
traumatologista concursada e mais 40h, num total de 60 horas...Marcelo disse que sempre que
tiver a necessidade de aumentar algum profissional e que estiver ao alcance da secretaria da
saúde é aumentado... Disse que todas as críticas são bem vindas, mas precisa ter conhecimento
para que possam entender o que de fato acontece. Quanto a autonomia do secretário, conforme o
Vereador Edio falou, todas as decisões da secretaria (no caso, a secretaria da saúde) sempre tem
a discussão com o prefeito para a tomada de decisões, o secretário tem sim autonomia sobre a
secretaria, mas quando é falado de dinheiro público, não pode simplesmente achar que tem
autonomia e sair gastando o dinheiro, e para isso existe o prefeito e o jurídico para a discussão
das situações e tomada de decisões adequadas. Marcelo disse que sempre leva ao prefeito tudo
que julga necessário, porque é um grupo de trabalho e não individual de cada um... A Vereadora
Marli disse que ficou sabendo que esses dois médicos que foram retirados do PA, estão
atendendo no hospital e pediu que isso fosse verificado, pois entende que não devem atender a
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população ivotiense uma vez que se negaram a atender no PA. Outra questão levantada pela
Marli é referente ao agendamento de consultas, entende que o agendamento pela internet é para
facilitar a vida da pessoa, mas que também deveriam ser agendados nos postos e citou um caso
que aconteceu na segunda feira uma senhora escreveu para a Vereadora solicitando a marcação
de traumatologista, porque não tinha cartão no celular... Marli disse que tem esses casos...
Marcelo disse que vai verificar junto ao hospital a questão dos médicos e quanto aos
agendamentos pelo whats, disse que o Conselho da Saúde também já apontou isso e a orientação
foi passada para todos os postos, cada posto pode sim agendar na sua recepção, mas somente no
seu posto e citou o exemplo de um paciente vir no centro e querer agendar para o posto do
Jardim Buhler, ou ele vai lá no posto ou entra em contato com a central... O Vereador Edio
perguntou quanto é pago para a terceirização do Mais Vida. Marcelo disse que para os médicos é
pago o valor de 136 reais a hora, enfermeiro em torno de 40 reais a hora e o técnico em torno de
20 reais a hora. Edio comentou sobre a questão da tomografia, levantada na última sessão, de
que alguns municípios tem contrato... Edio perguntou se existe a possibilidade de conseguir
algum contrato... Edio disse que recebeu uma ligação nesse dia sobre uma emenda do Senador
Paim de 100 mil, e sugeriu que esse valor fosse utilizado para exames de tomografia... Marcelo
disse que isso é uma discussão que vem de anos, que Canoas atende em torno de 80 municípios,
e na época em que Canoas aceitou esse desafio, pelo estudo deles davam conta, mas de lá para
cá houve um crescimento populacional expressivo e com isso aumentou a demanda... O paciente
que chega no hospital e que precisa de uma tomografia e não tem referência, existe a referência
da especialidade, ou seja, caso de um acidente de trânsito com trauma, o paciente precisa ser
encaminhado para o hospital de referência de traumato e lá serão feitos os exames conforme o
médico especialista pedir... Citou o AVC que tem uma janela de 6 horas para ser atendido do
início dos sintomas para o paciente ter chance de sobrevida sem sequelas... Marcelo disse que
contratar tomografias por mês é muito relativo, se é um paciente que sofre acidente de trânsito,
vai precisar de tomografia de crânio, tórax e abdomem, três tomografias vão para essa
pessoa...Marcelo comentou sobre a fala da Valquiria e do Rodrigo sobre as referências de
Sapucaia e Parobé, e disse que o Município nunca teve nem em Sapucaia e nem em Parobé. O
que tinha era que a secretária de saúde de Sapucaia na época por uma necessidade de apresentar
produção, ás vezes se entrava em contato quando o hospital sinalizava que tinha alguma
tomografia para fazer, e ela solidariamente liberava o exame para o paciente sem custo nenhum,
e depois trocou a secretária e isso não aconteceu mais. Em Parobé, quando iniciou a pandemia,
assim como em todos os outros municípios, foram suspendidas todas as agendas eletivas, porém
Parobé, para continuar recebendo as suas verbas precisava apresentar produção e abriram as
portas da tomografia para todos os pacientes que pudessem atender, a princípio era só para
covid, emergências e urgências num geral, e no início do ano de 2021, o Estado disse para
Parobé parar de atender as urgências que são de Municípios que não são referência e atender o
que é eletivo, ou seja, agendado... Marcelo disse que vai ver a possibilidade de contratação dos
exames de tomografia, mas mesmo assim não irá solucionar o problema. Volnei disse que
referente às tomografias encaminhou ofício para Coordenadoria da Saúde e está aguardando a
resposta. Volnei disse que seria o caso de fazer uma reunião com o hospital, pois conforme
relatado, o hospital evita deslocar paciente para Canoas para não ter que deslocar um técnico por
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causa da demora. Volnei perguntou sobre o carimbo dos exames, se tem a possibilidade de
estender o prazo para o mês todo. Marcelo disse que antes os exames eram autorizados sempre
até o dia 20 de cada mês, e o laboratório pediu esse prazo para poder fazer os tramites em tempo
hábil... Os exames são autorizados até o dia 25 de cada mês e os pacientes podem agendar sua
coleta durante o mês todo, já os exames de urgência são carimbados o mês todo. Marcelo disse
que já conversaram com o hospital referente esse funcionário para acompanhar os pacientes para
Canoas, e se esbarra na questão de quem encaminhar e deixar de sobre aviso, mas que vai
conversar novamente com o hospital para encontrar uma solução... Marli falou sobre a sugestão
da referência no Município de Portão (assunto abordado em reunião em conjunto com a
comissão para a instalação do hospital regional, onde um deputado se fez presente e iria abordar
a questão com a saúde para ver a possibilidade)... Marli também questionou sobre os exames de
ecografia, e disse que o Município tem um aparelho na saúde, do porque não estar sendo
utilizado e sugeriu que fosse contratado um profissional para acabar com a fila de espera. Outra
questão levantada por Marli é de paciente que chega no PA para atendimento e piora durante a
espera, não seria o caso de colocar o mesmo em observação? Sobre o contrato dos médicos
terceirizados e enfermeiras, existe multa se não cumprir com suas obrigações? Marcelo disse que
quanto ao traumato, já existe uma discussão com Estado de longa data com relação a referência,
e disse que no final do ano passado teve uma reunião com o Estado onde se fez presente
juntamente com os Municípios de Lindolfo Collor, Presidente Lucena e São José do Hortêncio,
onde foi levantada essa questão, e o Estado está empenhado em tentar resolver, onde Novo
Hamburgo manifestou vontade em receber parte, Sapiranga e Taquara, porém essa transferência
de referência não é algo simples, porque Novo Hamburgo já está sobrecarregada, Sapiranga e
Taquara também tem alta demanda, e dentro da área de traumato precisa ter UTI... Referente
Portão, o Estado precisa avaliar se o Município tem condições de receber a demanda... Referente
às ecografias, o aparelho está funcionando e só no mês de março foram realizadas mais de 200
ecografias pela empresa terceirizada, mais os exames que foram realizados por uma médica
ginecologista que faz as ecografias transvaginais e obstétricas, ultrapassando os 250 exames e no
hospital através de pactuação estadual são realizadas mais 52 ecografias ao mês, então só no mês
de março deu mais de 300 ecografias. Referente paciente que está passando mal na recepção é só
chamar a técnica que está na triagem para ser reavaliado e encaminhado para observação. No
contrato com as terceirizadas está prevista a multa, porém antes da multa tem os passos a serem
seguidos, onde a secretaria notifica a empresa e ela tem o prazo para apresentar a defesa, que
pode ser aceita ou não, e se a empresa persistir no erro, daí sim se aplica a multa. Volnei
perguntou se alguma vez pensaram em fazer concurso para os técnicos de enfermagem e
enfermeiros do PA. Marcelo disse que até 2019 tinha uma enfermeira que era concursada e
depois se optou pela terceirização, uma pela facilidade do manejo dos profissionais. Ivanir
agradeceu a presença do Marcelo e pediu que a comunidade se manifeste e apresente suas
demandas. Marcelo se colocou à disposição sempre que necessário, tanto para a comunidade
como para os Vereadores. Ivanir deixou registrada a presença do ex vereador Leonir Schuler e
atual suplente pelo PP.
PAUTA DO DIA:
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
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Projeto de Lei nº 26/2022 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a
área da educação. Esse projeto foi solicitado em regime de urgência pelo Executivo, e perguntou
se todos concordam em colocar o mesmo em votação. Todos concordaram.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
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. Referente esse
projeto, o Vereador Volnei solicitou ofício para Autarquia para que informe se os membros do
Conselho Deliberativo atual foram avisados das alterações que serão feitas através desse projeto.
Satoshi disse que referente a representatividade, acha que existe uma lei maior que exige maior
representatividade da comunidade e menos do município. Referente o valor dos cargos que estão
sendo criados, Satoshi sugeriu uma emenda de diminuir o salário ou a escolaridade... Volnei
disse que o salário de 5 mil para nível médio está acima do padrão... Volnei sugeriu que fosse
aberto concurso público para esse cargo, que vai ser mais um cargo político. O Vereador Edio
solicitou que a Autarquia providencie uma relação com todos os servidores e o salário real dos
mesmos. O presidente solicitou o cargo e a função de cada servidor da Autarquia com o
respectivo salário. Marli sugeriu que o Diretor da Autarquia fosse convidado para esclarecer as
dúvidas referentes ao projeto, o Presidente concordou. Ivanir disse que verificando a Lei inicial
no seu artigo 4º, item IX fala de 01 (um) usuário de ilibada reputação, que resida há pelo menos
10 (dez) anos no Município, quem vai avaliar a reputação desse usuário? Sugeriu que esse item
fosse suprimido. Ivanir solicitou que esse item fosse suprimido e incluir uma outra associação ou
entidade que tenha representatividade no Município...
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. O vereador Satoshi explanou um pouco sobre o projeto.
Projeto de Lei nº 25/2022 – Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Compromisso
Urbanístico e dá outras providências.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
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. O Pesidente
havia solicitado a presença da secretária do desenvolvimento na Casa, que confirmou que na
próxima sessão se fará presente..
PAUTA – VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 18/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa Dule e Fuhr estruturas
metálicas Ltda. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por
unanimidade.
Projeto de Lei nº 19/2022 – concede incentivo financeiro à empresa Laner Comércio de .
Outembalagens Ltda. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por
todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 26/2022 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a
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área da educação. Marli fez algumas colocações referente ao projeto, e disse que em contato
com a secretária da educação, foi informada que atualmente tem 17 crianças com autismo no
Município e 05 crianças com deficiências múltiplas, e pela Lei Federal essas crianças devem
receber atendimento especial, mediante apresentação de laudo médico. Além dessas crianças, o
Município tem 64 crianças de inclusão, as quais são avaliadas pelas equipes do Município e são
atendidas por estagiários. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado
por unanimidade.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: EDIO solicitou cópia do contrato da empresa que presta serviços
no PA, relação dos profissionais que atendem no Mais Vida e o valor pago a cada um.
MARLISE solicitou que o Executivo entre em contato com a equipe que faz as roçadas para que
utilizem a tela de proteção a fim de evitar danos materiais e também a segurança dos pedestres.
E citou o caso de uma moradora que estacionou o seu carro e quando retornou estavam roçando
e constatou que uma pedrinha atingiu seu carro... VOLNEI solicitou ofício para a secretaria da
saúde para que informe sobre a fila de espera para exame de ecografia, qual o tempo de espera e
quantas pessoas ainda estão aguardando. MARLI relatou um caso que aconteceu há três
semanas, quando levou seu neto para consultar no PA e a médica solicitou uma ecografia, sendo
que pelo município não tinha disponível e iria demorar umas duas semanas, foi quando procurou
pelo exame particular e para a sua surpresa também não tinha mais horários disponíveis, isso
mostra a dificuldade que existe no Município. Marli atualizou os dados do coronavírus, nenhum
teste positivo, ninguém aguardando resultados e 20 pessoas em isolamento. Marli disse que está
feliz pelos casos estarem diminuindo, mas agora tem a questão da dengue, onde os sintomas são
piores que do corona... CLEITON solicitou para o Vereador Alexandre se incluir juntamente no
ofício para o Esporte Clube Gaúcho e também para a Comunidade São João de Picada Feijão. O
Presidente fez uma observação e comentou sobre a publicação que saiu no jornal referente às
denúncias levantadas, inclusive ele próprio também levantou, e acha que de fato isso deve estar
se concretizando, devido a exoneração dos servidores, e se colocou a disposição da comunidade
sempre que houver irregularidades ou denúncias, vai averiguar a veracidade... Ivanir lamentou o
ocorrido, se é verdade ou não, acredita que os fatos devem ser apurados para que os responsáveis
sejam de alguma forma penalizados. O Presidente agradeceu a presença do ex vereador Leonir,
da cidadão que fez uso da tribuna representando a comunidade e desejou a todos uma feliz e
abençoada páscoa. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente Sessão e
convocou a todos para a próxima no dia 18/04 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

8

