ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.895 14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 02 DE MAIO DE 2022
Aos dois dias do mês de maio 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 1895 e verificou-se a existência de quórum regular, constatandose 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. De imediato o
Presidente passou para a posse do Vereador Leonir Schuler, suplente do Vereador Alexandre dos
Santos que se licenciou para ocupar cargo de secretário municipal no Executivo. Leonir prestou
o compromisso de Vereador: Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual
e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e
trabalhar pelo progresso do Município e bem-estar da população. O Presidente declarou o
Vereador empossado, e passou para a apreciação da ata nº 1894 do dia 25 de abril de 2022, a
qual teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA: Ofício Gab. nº 123/2022 em resposta ao ofício nº 105/2022 da
Vereadora Marli, informar que referente a inclusão de gavetas no cemitério municipal, já está
sendo finalizado projeto e deve ir para licitação até o final do mês. Ofício Fab. Nº 126/2022
comunicando sobre compromisso do Município em arcar com as despesas e meios de garantir o
pleno funcionamento, operação e manutenção da obra de pavimentação de trechos das Ruas
Albino Cristiano Muller e Santa Clara. Ofício Gab. nº 127/2022 comunicar compromisso em
arcar com as despesas e meios de garantir o pleno funcionamento, operação e manutenção da
obra de pavimentação asfáltica da Rua Henrique Saueressig no Bairro Concórdia. Ofício Gab. nº
130/2022 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 28/2022. Ofício Gab. nº 132/2022
em atendimento ao ofício 58/2022 do Vereador Volnei, informar que em 2021 foram ofertadas
67 horas de formação aos professores da rede municipal de ensino. Of. Gab. nº 133/2022 em
atendimento ao ofício nº 89/2022 da Vereadora Marli, informar que as rematrículas de alunos
que já vinham no ano anterior ocorreram com um horário estendido até as 19h, entre os dias 7 a
10 de fevereiro para que as famílias tivessem a oportunidade de fazer após seu horário de
trabalho, já para os alunos novos, as matrículas iniciaram no dia 14 de fevereiro, dia em que
também iniciaram as atividades. Of. Da Autarquia nº 12/2022 em resposta ao ofício nº 107/2022
informando que laboram no local atualmente, três servidores concursados, três servidores cargo
em comissão, sete servidores em contrato emergencial e um servidor cedido da Prefeitura, e os
clientes da autarquia em dezembro de 2016 eram 6.702 e atualmente são 7.126. Of. Da
Autarquia nº 15/2022 em atenção ao ofício nº 106/2022 informar que a futura instalação de rede
de abastecimento da Feitoria Nova encontra´se em fase de implementação do poço que
originará o sistema e a próxima fase será de projeto de implantação da rede de abastecimento.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
O Presidente saudou registrou a presença do ex-Vereador Leonir e também o Prefeito Municipal,
Martin Cesar Kalkmann.
PROPOSIÇÕES: MARLI solicita: 1 – Ofício ao Executivo solicitando que informe por qual
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motivo não houve recolhimento do lixo na Rua Pedro Diehl, no sábado dia 30/04, conforme foto
em anexo, e hoje ainda continua no local, foto em anexo. 2 – Ofício para o Comandante Prado
da Brigada Militar, agradecendo a ele e a toda a equipe, em especial ao Soldado Delmar, pelo
empenho realizado junto às empresas através do PISEG – Programa de Incentivo ao
Aparelhamento da Segurança Pública do Estado, para aquisição da nova viatura que foi entregue
na última semana de abril. 3 – Ofício direcionado aos principais restaurantes do Município,
anexando a Lei nº 3.450/2021 que “AUTORIZA OS ESTABELECIMENTOS RESPONSÁVEIS
PELA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO, PELO ARMAZENAMENTO
E PELA DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SEJAM ELES
INDUSTRIALIZADOS OU IN NATURA, A DOAREM O SEU EXCEDENTE A PESSOAS
FÍSICAS OU JURÍDICAS, SEM NECESSIDADE DE LICENÇA PRÉVIA OU
AUTORIZAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL” – Projeto de autoria da Vereadora.
PAUTA DO DIA:
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Lei nº 28/2022 – Institui evento no calendário oficial de eventos do Município.
PAUTA – VOTAÇÃO:
EMENDA RETIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 23/2022. A emenda foi aprovada com
05 votos a favor (incluindo o voto do Presidente para desempate) e 04 votos contrários.
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. As comissões
apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 25/2022 – 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.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI pediu que a secretária de educação viesse até a Casa
Legislativa para esclarecer algumas questões referente a área da educação. MARLI falou que
conforme a palavra do Prefeito na semana passada, hoje tem mais um médico atendendo no PA
e o pediatra adiantou o atendimento para as 9h da manhã, a Vereadora agradeceu ao Prefeito.
Marli também solicitou o envio de ofício para o departamento de cultura e turismo, para que a
Lei nº 2.691 para que seja observado o nome da escadaria do belvedere no banner, e pediu que
fosse encaminhada cópia da Lei. Marli atualizou os dados do coronavírus, com 01 caso novo de
uma senhora de 30 anos, e 20 pessoas em isolamento, além de 139 casos confirmados de dengue,
mas a vigilância em saúde está trabalhando encima disso... Marli parabenizou o novo secretário
de obras, Alexandre e lhe desejou um bom trabalho e deu as boas vindas ao Vereador Leonir.
LEONIR agradeceu as boas vindas recebidas e disse que está na Casa para agregar. Parabenizou
também o Alexandre pelo cargo de secretário de obras desejando sucesso. IVANIR também
desejou as boas vindas ao Vereador Leonir, desejou sucesso ao novo secretário de obras,
Alexandre, presente na Casa. Ivanir falou sobre o PISEG que é um programa do Estado que
possibilita que as empresas doem até 5% do icms devido para comunidade, com uma
contrapartida de 10%, ou seja, a empresa que deve 10 mil de icms no mês, pode doar 5% desse
icms numa guia especifica para aquisição de equipamentos de segurança ou viaturas para a
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Brigada Militar ou qualquer órgão de segurança, sendo que com esses 500 reais a empresa dá
uma contra partida de 10%, ou seja, 50 reais, isso possibilita a Brigada Militar, Policia Civil ou
Consepro se equipar e combater a criminalidade. Ivanir disse que através da insistência do
soldado Delmar juntamente com o Consepro, a aquisição de uma viatura corolla semi blindado
no valor aproximado de 190 mil, valor oriundo do icms devido pelas empresas e a contra partida
foi menos de 20 mil de doação efetiva, e disse que gostaria de deixar registrado para as empresas
que queiram participar, para que procurem a Brigada Militar ou o Consepro, ou até os
Vereadores para esclarecer e orientar como funciona. Segundo a fala do Soldado Delmar, disse
que iria em busca de mais uma viatura através do projeto... Ivanir disse que gostaria de
encaminhar um ofício de agradecimento para as empresas: FortBrain, Bradasul, ATC Couros,
Alimentos Ivoti, Vidrofix, Frohlich SA e Hercosul. Nada mais havendo a declarar, o Presidente
encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima no dia 09/05 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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