ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.900 14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 13 DE JUNHO DE 2022
Aos treze dias do mês de junho 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 1900 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. Deixou
registrado que a Sessão atrasou alguns minutos devido a falta de energia elétrica. Em seguida
foi apreciada a ata nº 1899 do dia 06 de junho de 2022, a qual teve seu conteúdo aprovado por
todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA: Of. Autarquia nº 20/2022 em resposta ao ofício nº 155/2022, informa
que nos casos em que a rede está sendo substituída, sempre que possível se busca observar o
deslocamento para a calçada e com relação ao of. 156/2022 informa referente sugestão
apresentada para o Bairro Feitoria, o local é estudo para captação de água. Ofício da Zmulti
agradecendo ofício recebido do Presidente Ivanir e da Vereadora Marli aos cuidados de Silvia
Mees, parabenizada pelo livro “Pedro, o menino da casa cinza”. Circular 161/2022 do Instituto
de Educação Ivoti convidando para a programação aberta ao público externo no dia 14 de junho,
terça-feira para o Sarau comemorativo às 19h30min no auditório do Instituto. Of. Gab. nº
165/2022 em resposta ao ofício nº 138/2022 que encaminha cópia da ata da reunião ordinária do
Conselho Municipal do Plano Diretor. Of. Gab. nº 168/2022 em atendimento ao ofício nº
133/2022 informar que o Estado liberou no mês de junho o agendamento de 02 exames por mês
para as especialidades citadas. Of. Gab. 169/2022 em resposta ao ofício nº 127/2022
encaminhando cartão ponto da servidora Suzeli Raymundi. Of. Gab. nº 170/2022 em
atendimento ao ofício nº 125/2022 informar que as empresas de telefonia foram notificadas pela
RGE e que a própria concessionária tem dificuldades em fiscalizar, e referente a fiscalização
contra o mosquito da dengue o controle está sendo feito seguindo orientação e protocolo do
estado nas aplicações. Of. Gab. nº 171/2022 em atendimento ao ofício nº 109/2022, informar que
as gravações ficam salvas pelo período de 7 dias.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI solicita: 1 – Ofício parabenizando a equipe de futsal do
E.C. Gaúcho pela conquista do título de Campeão da Copa Encosta da Serra 2022; 2 – Ofício ao
Executivo solicitando que estude a possibilidade em fazer ciclovias no Município em locais
adequados; 3 – Ofício para as Casas Funerárias lembrando as mesmas de sempre disponibilizar o
álcool em gel nos velórios. O Presidente IVANIR solicita: 1 – Ofício para a Autarquia
solicitando a cópia do contrato firmado com a empresa responsável pelas reformas do prédio
atual e que informe se foi realizada licitação para a obra, bem como, que encaminhe cópia do
projeto da reforma do prédio. FABIANI solicita: 1 – Ofício para a empresa RGE solicitando que
desloque uma equipe técnica até a Rua Marcílio Dias no Bairro Harmonia para verificar qual a
causa da constante falta de energia no local.
TRIBUNA: O ex-prefeito Arnaldo Kney veio até a Casa Legislativa para apresentar sua defesa
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ao parecer desfavorável do Tribunal de Contas às contas municipais do ano de 2016. Arnaldo
começou saudando a todos e disse que sua participação na vida pública foi algo que lhe deu
crescimento e muitas possibilidades que com certeza não teria em outra situação... Arnaldo falou
sobre o material enviado pelo Tribunal de Contas referente a desaprovação das contas... Arnaldo
falou sobre a Lei da Responsabilidade Fiscal, que criou possibilidades, que se tratando da esfera
ou são maiores ou são menores... Falou que as contas de 2016 foram reprovadas na primeira
câmara e disse que foi negligente quanto a isso, pois não acompanhou... E quando foi notificado,
recorreu e foi a julgamento pelos sete conselheiros, onde conheceu alguns deles pessoalmente e
com outros fez contato e fez suas exposições. Arnaldo disse que descobriu que tinha municípios
com situações muito parecidas e que tiveram suas contas aprovadas, mas isso depende muito de
quem é o relator... Arnaldo disse que as contas, após sua exposição aos conselheiros, foi retirada
da pauta de votação pelo relator, e passados uns seis a oito meses, esse assunto foi reintroduzido
numa pauta de sessão semanal, com a ausência de quatro titulares (conselheiros técnicos), sendo
votado... Arnaldo disse que o conselheiro técnico se apega mais ao que está escrito na lei...
Arnaldo disse que foram duas situações de ilegalidade, pois não foi comunicado da votação e
segundo que essa votação com a presença dos substitutos, também tem jurisprudência de
ilegalidade... foi recolocado em pauta com a ausência de quatro dos conselheiros titulares...
Arnaldo disse que encaminhou uma solicitação simples ao tribunal e recebeu a justificativa que
existiam 497 municípios... Então tem dois caminhos, um de buscar uma ação no Supremo para
que seja julgado em Brasília (mas está totalmente fora de suas possibilidades) e outro é mais
simples, de vir na Casa Legislativa e falar abertamente do porque das coisas, para que façam sua
avaliação e tomem a deciscao ... Arnaldo falou do déficit que foi 1 milhão 657 mil, falou que os
meios de comunicação aumentaram esse valor para 7 milhões, etc... Falou que os seus últimos
quatro anos de administração, foi um mandato atípico (em 16 anos de mandato) tomaram a
decisão de investir a totalidade dos recursos na recuperação econômica do Município, falou da
compra da área industrial, que era necessária e continua sendo necessária para a geração de
empregos... Falou que foi feito um alto investimento, mas culminou com as denúncias, uma fase
econômica muito difícil do país, receitas baixas com muitas dificuldades financeiras... Disse que
iniciaram o ano de 2015 com um déficit de quatro milhões e de 2015 para 2016 foram
recuperados dois milhões e meio, mas não tinha como fazer milagre... Arnaldo disse que para
não tomar uma medida extrema que seria condenada por todos, teria economizado 800 mil reais,
fechando o Pronto Atendimento, também poderia ter rescindido os contratos com a educação
infantil, 240 vagas compradas pelo Município, no valor de 185 mil por mês, mas isso seria um
caos... Arnaldo disse que tinha algumas alternativas, mas não fez, pois entendeu que a
comunidade não poderia ser sacrificada...Arnaldo falou que no dia 01/01/2013 recebeu a
Prefeitura com contas equilibradas e com dinheiro em caixa no valor de um milhão e meio e isso
deu condições para começar o primeiro ano e tocar as coisas conforme pretendiam. Falou que o
Estado não repassou ao Município o valor de 612 mil (pois estava em déficit)... Comentou sobre
um projeto do Governo Federal para criação de novas vagas em creche, no valor de 220 mil
reais, e esse valor não entrou em 2016, entrou em março de 2017... Arnaldo falou que em 16
anos de mandato nunca lhe foi recomendado devolver dinheiro, disse que levou multas assim
como os presidentes do legislativo... Arnaldo terminou dizendo que se coloca á disposição para
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mais esclarecimentos e informações, e disse que está com a consciência tranquila em tudo que
foi feito pelo Município de Ivoti... Arnaldo comentou que o ano de 2016 foi um dos piores anos
de sua vida, pois sua imagem foi degradada, e disse que não tem hotel em Gramado, pousada em
Nova Petrópolis, fazendas de gado no Uruguai... O Presidente agradeceu a presença do sr.
Arnaldo e se tiver dúvidas irão fazer os seus questionamentos.
PAUTA DO DIA:
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Deceto Legislativo 01/2022 – Apreciação das contas do Governo Municipal,
exercício 2016, para análise e julgamento nos termos do art. 31 da Constituição Federal.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 35/2022 – Cria e extingue cargos na Lei Municipal nº 2373/2008 que
estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e Institui o respectivo quadro de cargos.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 34/2022 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2374/2008, que institui o
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Ivoti.
PAUTA DE VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 31/2022 – Altera a Lei Municipal nº 3.453 de 11 de janeiro de 2022, aprova o
Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2022. As comissões apresentaram seus pareceres
e o projeto foi aprovado por unanimidade.
Emenda Modificativa Nº 04 ao Projeto de Lei nº 32/2022. Emenda aprovada.
Projeto de Lei nº 32/2022 – Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a divulgar a relação e
estoque dos medicamentos distribuídos gratuitamente à população através do Sistema Público de
Saúde (SUS) e dá outras providências. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi
aprovado por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 33/2022 – Reinstitui o Programa de apoio ao produtor rural. Esse projeto
ficará aguardando o parecer do Conselho Municipal da Agricultura.
Projeto de Lei nº 36/2022 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a
área da educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por
unanimidade.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MARLI disse que a pedido do Presidente, representou a Câmara
de Vereadores no encontro do Tribunal de Contas na cidade de Caxias na última quinta feira.
Disse que se surpreendeu pelo Presidente do Tribunal de Contas, Alexandre Postai, que disse
que no momento em que assumiu abriu as portas para qualquer Vereador fazer sua solicitação ou
pedir informações. Marli disse que o Tribunal de Contas antigamente trabalhava muito na
questão de furos e apontamentos, agora é diferente, eles fazem sugestões e também deram o
exemplo de que se um município está gastando 500 reais por aluno e outro município 1500, vão
investigar para ver o que está acontecendo...Marli disse que o Prefeito respondeu que a RGE está
cobrando multa do pessoal dos fios, e lembrou que participou como representante da Câmara de
Vereadores com o pessoal da RGE e com o Prefeito, foi colocado que em Porto Alegre tem
Projeto de Lei onde a Prefeitura cobra multa das empresas que utilizam os postes e sugeriram
para que essa Lei fosse feita aqui, porém essa Lei já existe, e foi um projeto da própria
Vereadora, mas para cobrar a multa o Executivo precisa fazer o Decreto para estabelecer a
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multa, e ainda não foi feito. A Vereadora pediu que o Prefeito reveja essa questão com urgência.
Marli comentou sobre o seu pedido para ciclovia, e mostrou uma foto voltando de Caxias e
passando por Linha Nova Alta, como Ivoti tem muitos ciclistas, a Vereadora acha
importantefazer a mesma. A Vereadora atualizou os dados do coronavírus, com 25 novos casos,
sendo 10 masculinos e 15 femininos. VOLNEI pediu permissão para a Vereadora Marli para se
incluir junto no ofício para o E.C. Gaúcho. Volnei pediu que fosse encaminhado ofício ao
Chimas pelo título de Campeã no feminino de futsal. Volnei comentou sobre a coleta de lixo, se
os demais Vereadores notaram se deu uma melhorada, disseram que sim. IVANIR disse que
esteve presente no lançamento do CREDIVOTI, um projeto que passou nessa Casa, e a partir
dessa semana vai ser colocado em prática, uma parceria entre o Sicredi, Município de Ivoti,
Sebrae e RS Garanti, e através desse crédito vão fortalecer a economia local, vaõ emprestar
recursos para fomentar a economia com juros mais atrativos, créditos até 80 mil reais e serão
disponibilizados em torno de 11 milhões para a economia do Município de Ivoti. Os
empreendedores, os comerciantes que estão passando algum tipo de dificuldade, é o momento de
buscar recursos ao Sicredi com essa parceria. Nada mais havendo a declarar, o Presidente
encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima no dia 20/06 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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