ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.893 14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 18 DE ABRIL DE 2022
Aos dezoito 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 1893 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 1892 do dia 11/04/2022, a qual foi aprovada por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIA: Ofício 16/2022 do Hospital São José de Ivoti sobre Projeto de Lei nº
2564/2020 que discute a definição do piso nacional para a Enfermagem, auxiliares e técnicos de
enfermagem. Of. Gab. nº 118/2022 em resposta ao ofício nº 66/2022 do Vereador Volnei
encaminha os documentos solicitados. Ofício 119/2022 que encaminha para apreciação o
Projeto de Lei nº 27/2022.
A Vereadora Marli solicitou ao Presidente que o Projeto de Lei nº 27/2022 fosse colocado na
pauta de votação na semana que vem, pois teve a informação de que quem se exonerou foi uma
professora concursada e não tem ninguém na lista para ser chamado e por isso precisa ser criado
o cargo. O Presidente perguntou se todos concordavam de colocar o projeto em votação na
próxima semana. Todos concordaram.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PROPOSIÇÕES: O Vereador Volnei solicita: 1 – Ofício para a direção do hospital São José
solicitando que informe se os profissionais Joice Proença – enfermeira, Daniel Fagundes –
médico, Márcio Mello – médico, fazem parte dos profissionais que atendem na Emergência do
hospital; 2 – Ofício para a Secretaria da Saúde para que informe qual a previsão para o conserto
do aparelho Fotopolimerizador da UBS central, utilizado no consultório odontológico; 3 –
Pedido de Informação ao Executivo referente o Pronto Atendimento Mais Vida. A Vereadora
Marli solicita: 1 – Que o Executivo estude com certa “urgência” a possibilidade de
disponibilizar gavetas no Cemitério Municipal, pois o espaço está praticamente tomado por
túmulos. 2 – Que a autarquia informe se existe previsão para instalação de água na Rua Seibel e
na outra no Bairro Feitoria Nova.
TRIBUNA LIVRE: A convite da Casa, a secretária do desenvolvimento, Senhora Denise veio
para esclarecer dúvidas referente ao Projeto de Lei nº 22/2022 e juntamente com ela veio o
Senhor Angelo, Presidente da Associação RS Garanti. Denise usou da palavra e disse que junto
com o convite veio um pedido sobre a opinião do conselho do desenvolvimento referente ao
projeto. E disse que o conselho está inoperante desde o início da pandemia e está sendo
reestruturado e será encaminhado um projeto de alteração para incluir mais representantes da
comunidade e segmento de escritórios contábeis qua não ouvidos muitas vezes e são de suma
importância, principalmente com o advento da rede sim e da junta comercial e também do
segmento da indústria e comércio... Denise disse que esse projeto, muito antes da Lei 3314 de
auxílio às empresas (aluguel e subsídios) para algumas empresas durante a pandemia, esse era
um projeto da secretaria que já era para ser trazido e na época não tinha uma empresa que desse
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esse suporte, na legalidade e na condução do projeto... Senhor Angelo disse que a RS Garanti foi
fundada no ano de 2003, a partir de uma pesquisa feita pelo sebrae, pelo Governo do Estado e
pelo Bidi, onde se constatou que ainda hoje é uma realidade “qual é o problema da pequena e
micro empresa? É o acesso ao crédito. Boa parte das vezes o micro empresário é uma pessoa
com capacidade inventiva, cristiva e empreendedora muito grande. Esse micro empresário tem a
casa financiada, o carro que acabou de comprar, e o banco exige dele garantias, e ele não tem
essa condição. E a partir disso, com o apoio do sebrae, esteve na Itália visitando os confide, que
são as sociedades garantidoras de crédito que existem há muitos anos e de lá foi importado um
modelo italiano da concessão de garantia. Angelo disse que são uma OSCIP – Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público. Disse que pela Prefeitura de Caxias do Sul já foram
decretados como de utilidade pública, porém devido a modificação na Lei Geral das OSCIP, o
Ministério da Justiça, os obrigou a ou ficar como OSCIP ou ficar como utilidade pública, e a
partir disso abriram mão da utilidade pública. Angelo disse que são uma entidade, não uma
empresa, que tem por finalidade ser o garantidor, ou seja, o fiador do micro e pequeno
empresário que perante a instituição financeira concedem uma carta de garantia e garantem até
80% da operação. Tem mais de 3.549 operações desde a sua existência, já garantiram 160
milhões e 500 mil reais de garantia. E essas garantias geraram ao micro e pequeno empresário
que acessasse 245 milhões e 600 mil, ou seja, um quarto de bilhão real... Falou que uma
pesquisa de satisfação realizada no ano passado com os associados, conseguiram preservar 2.547
empregos com a concessão de crédito...Angelo disse que são parceiros do Governo do Estado, e
a diretoria da RS Garanti é composta por um conselho de administração, composto por 11
cadeiras, sendo 01 do governo do Estado, 01 do Sebrae nacional e do Estadual, 02 de duas
Prefeituras (Bento Gonçalves e Caxias do Sul), 01 entidade representativa de micro e pequenos
empresários (CDL de Caxias) e mais 06 empresários... Angelo se colocou à disposição para
responder às perguntas dos Vereadores. E falou que o valor investido pela Prefeitura será
aplicado numa conta da Prefeitura, e todo mês será atualizado... Disse que possuem um comitê
de crédito que analisa tecnicamente a documentação, capacidade de pagamento e condições...
Volnei perguntou sobre atingir o valor dos 300 mil, como fica... Angelo explicou como esse
valor alavanca e disse que o município terá praticamente 4 milhões de reais disponíveis. Ivanir
disse que segundo entendeu esses 300 mil ficarão numa conta específica e no final, se todo
mundo for adimplente e ninguém atrasar, esse valor retorna ao Município? Angelo disse que não
só os 300 mil retornam ao Município, como a correção monetária que estipularam junto a
instituição financeira, que é 100% da Selic... Satoshi perguntou de onde vem a margem para essa
associação se manter. Angelo disse que tem uma taxa de concessão de crédito, que é uma
comissão do tomador do crédito para fazer a liberação, essa taxa hoje está na faixa de 0,23%.
Edio perguntou se os micro e pequenos empresários tem alguma assistência por parte do RS
Garanti. Angelo disse que sim, que trabalham com o crédito assistido, onde vão até a empresa
fazer uma visita e ver a realidade da mesma e encima disto é feito um estudo... Ivanir perguntou
referente o termo de parceria na cláusula 10ª onde fala que o total de inadimplidos chegar a 7%
da carteira ativa do credIvoti a ser informada e observada pela RS Garanti, fica vedada a honra
de garantias até que volte a ficar dentro do percentual dos 7%. Angelo disse que quando a
inadimplência chega a 7%, se para provisoriamente de honrar novas adimplências, porque se
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continuarem, estarão comendo o fundo e em dois toques termina, e aí precisa ter novas
operações que vão enjetar recursos que vão garantir o pagamento da inadimplência e preservar o
fundo... O Presidente Ivanir agradeceu a presença da secretária Denise e do Presidente do RS
Garanti.
TRIBUNA LIVRE: A convite da Casa, veio o Diretor da Autarquia, Adriano para esclarecer
dúvidas com relação ao Projeto de Lei nº 23/2022. Adriano se colocou à disposição para
esclarecer as dúvidas do projeto que trata da criação de dois cargos, um na área do planejamento
e outro na área da administração. O Vereador Volnei perguntou referente ao Conselho
Deliberativo, que segundo o projeto ficará praticamente nas mãos do Executivo... Adriano disse
que propôs ao Executivo a reformulação a partir de um estudo que foi feito pela SEMAE, que
recomendou que o Conselho fosse mais técnico, com equilíbrio de público e privado. É
atribuição do Executivo escolher os membros... Um dos quesitos para alteração é o não
comparecimento das entidades. Ivanir fez questionamento com relação ao cargo de nível médio,
sobre a questão salarial, no valor de 5.065,00, questionou também sobre as atribuições do cargo
e de que maneira esse salário foi estipulado. O salário é o equivalente ao criado na gestão
operacional e gerência de tratamento da qualidade da água. Referente às atribuições, Adriano
disse que existe uma demanda burocrática bem grande, de que a administração pública requer
cada vez mais transparência e serelidade nos processos... E atualmente não é possível, com a
equipe que se tem, não é possível dar serelidade... Ivanir falou que fazem quase 10 anos que a
autarquia foi implantada e na época se falava muito que a corsan levava as riquezas de Ivoti para
fora do Município e perguntou qual é o resultado da autarquia e quais os grandes investimentos
que foram feitos e quais pretende fazer, principalmente com o desperdício da água e qual o
resultado financeiro da autarquia nesse tempo em que a autarquia existe. Adriano disse que não
estava desde o início, mas agora se inteirando, consegue fazer ideia do que o pessoal passou de
início, pois não tinha sistema, não tinha um mapa de rede e reservatórios, roteiro de leituras...
Adriano disse que aconteceram uma série de acontecimentos que atrapalhou, que é o
patrimônio... Disse que o saldo de 1 milhão em caixa e contrataram um sistema mais velocidade
onde fosse possível registrar o que foi feito e fazer o processo andar... Falou do
desabastecimento de água, dos consertos, pesquisas de vazamento, contrataram empresas para
resolver essas questões... Falou da aquisição de um poço e perfuraram outros dois, que além de
abastecer o sistema conseguiram estabilizar a situação... Falou da reforma de reservatórios e das
melhorias que precisam ainda ser feitas, da aquisição da nova sede com uma estrutura melhor...
Adriano falou da expectativa até o final do ano de apresentar um numero de perdas bem menor
em relação a instalação... Adriano falou que o grande investimento será de deixar de abastecer a
rede a partir do poço, colocar via adutoras até o reservatório para depois controlar a pressão nas
redes e nas residências e com isso diminuir os vazamentos e depois reduzir a perda com uma
pressão menor... Adriano falou sobre esgotamento sanitário falando que é um desafio enorme e é
necessário elaborar, como mapas... Marli pediu a palavra e disse que acha tudo muito demorado
e citou a questão do DNIT, onde estão aguardando a mais de dois anos, não sai do papel... Disse
que alguém tem ir atrás, falou também da calçada estragada no centro em frente ao restaurante,
onde solicitou o conserto em fevereiro e não foi feito... Marli disse que isso precisa ser mais ágil.
Adriano falou sobre a calçada, e disse que em virtude da troca da empresa acabou atrasando o
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serviço. Falou que a prioridade é manter o abastecimento, e depois as outras coisas... Satoshi
falou referente ao projeto e perguntou qual o lucro que a autarquia terá contratando essas duas
pessoas. Adriano disse que colocaram um edital na rua, faz meio ano, de um projeto para
construção de duas Etis de pequeno porte no Bom Pastor e no Bairro União, com orçamento
inicial de 215 mil. Depois da publicação juntaram os menores preços e para baixar o valor
fecharam o valor em torno de 190 mil, mas deu deserto... Se talvez tivesse estagiários, talvez
poderia ter feito esse projeto... Falou da economia com a energia que hoje gira em torno de 250
mil, com a contratação de energia fotovoltaica... Ivanir perguntou como essas pessoas serão
avaliadas para ocupar o cargo, quem pode se candidatar, quais os critérios, como será feita essa
contratação pela autarquia ou pelo Executivo? Adriano entende que a responsabilidade técnica é
do profissional independente de ser concursado ou cargo em comissão. Referente ao
questionamento do Presidente referente a ocupação do cargo, Adriano disse que sempre procura
indicar ao Prefeito quem realmente pode contribuir... Edio pediu a palavra e falou sobre os
membros do conselho e acha que da forma que será feito ficará nas mãos do Executivo... Disse
que é completamente contrário a essa mudança no conselho e também acha que é necessário
nível técnico para gerente administrativo, porque assim parece ser cargo político...Ivanir
agradeceu a presença do diretor da autarquia.
PAUTA DO DIA:
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Lei nº 27/2022 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a
área da educação. Esse projeto por ter vindo em regime de urgência, entrará na pauta de votação
da próxima sessão.
3ª 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. O Vereador
Satoshi disse que verificando o anexo I que determina a idade mínima de 18 anos e instrução
ensino médio completo, falou que está bastante vago quanto às atribuições do cargo e falou
sobre propor uma emenda e colocar ensino superior completo na área de administração... Marli
falou sobre o ensino médio, que é a preocupação dos colegas Vereadores, e disse que conheceu
prefeitos que não tinham o ensino fundamental completo e fizeram ótimas administrações. Marli
disse que o cargo em comissão, se a pessoa não corresponde às atribuições, o Prefeito ou o
diretor da autarquia tem todo o direito de dispensá-lo... Marli disse que por ela, a instrução pode
ficar como ensino médio. Volnei sugeriu que por um prazo seja cargo em comissão e depois seja
feito concurso... Citou o Art. 7º, parágrafo 4º consta que os cargos definidos ficarão sujeitos ao
Regime Jurídico dos Servidores do Município de Ivoti, disse que ao seu ver é um erro, pois os
servidores serão regidos pela CLT e contribuirão para o Regime Geral da Previdência... O
Presidente disse que referente aos questionamentos irá conversar com a assessora jurídica para
ver se o projeto é legal ou não. O Vereador Edio sugeriu que o projeto fosse avaliado melhor e
discutido...
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
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já consolidadas em recuo jardim.
Projeto de Lei nº 25/2022 – Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Compromisso
Urbanístico e dá outras providências.
PAUTA – VOTAÇÃO:
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. As comissões
apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI falou sobre o Projeto 23, solicitou que a autarquia
informe quantos servidores trabalham no local e qual foi a quantidade de clientes de 5 anos atrás
e quantos tem hoje. Sobre o Projeto 27, solicitou que seja informado se esse cargo vai ser criado
e também pede informações sobre a reestruturação que está prevista para o primeiro semestre, se
de fato vai acontecer e se vai ter concurso para o cargo de atendente. Volnei comentou sobre o
grande número de pessoas que procuraram atendimento no Mais Vida, disse que foi cruel...
Falou que chegou ali às 13h e tinha em torno de 50 a 60 pessoas para serem atendidas, sendo que
um, médico chegou às 10h40min, a pediatra não veio, tava difícil, falou que saiu do local às 17h
e tinha em torno de 40 pessoas para serem atendidas. MARLI falou sobre o Mais Vida, dizendo
que também recebeu reclamações de pessoas, e disse que falou com o Prefeito, e ele está vendo
a possibilidade de começar a atender mais cedo, iniciar pelas 7h... Marli questionou o Vereador
Satoshi sobre uma publicação que saiu no Diário Net no dia 11/04, onde o Vereador lembrou
que ao que se sabe esses fatos não são somente dessa gestão e que aconteciam a mais tempo...
Marli disse que o comentário foi referente a questão das lâmpadas mencionado no jornal e disse
que sabe que o Prefeito está abrindo sindicância para apurar os fatos... Marli disse que sua
preocupação referente a fala do Satoshi é de que esses fatos aconteciam em outras gestões, e
disse que fez parte de uma gestão e gostaria de saber se o Vereador sabe de alguma coisa que
aconteceu ou em que gestão aconteceu esses fatos e não foram tomadas providências. Marli
disse que não sabe de nenhum caso... Satoshi disse que existem indícios que deveria ser
investigado em relação às gestões passadas... Satoshi disse que não tem como provar e disse que
tudo que hoje aconteceu, a sindicância vai apurar... O Vereador Edio acha que a denúncia
levantada e o que está saindo na imprensa e sendo comentado pela comunidade, redes sociais, é
muito sério, entende que a Câmara deve tomar providências quanto a isso... Edio falou sobre a
preocupação da Marli com o que saiu na imprensa, e disse que não precisa se preocupar quanto a
isso, e falou que o Satoshi também assumiu como prefeito... IVANIR se pronunciou referente o
fato, e disse que aguardava a visita do ex secretário de obras, mas não apareceu, e pediu que
fosse encaminhado ofício ao Executivo, para que informe se será aberta uma sindicância e
também disse que não concorda com a imprensa que publicou que o material era sucata, e sim
eram lâmpadas que estavam funcionando, portanto deveriam ser acondicionadas de forma
correta para num futuro poderem ser reutilizadas. Ivanir solicitou as gravações do mês de
fevereiro do galpão dos fundos, em especial do dia 24, a fim de ter noção do volume do que está
sendo comentado. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente Sessão e
convocou a todos para a próxima no dia 25/04 às 18h30min. E para constar, eu ESTER
DOLORES MÜLLER KRÜGER, secretária do legislativo, elaborei a presente ata, a qual, após
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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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