ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.907 14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 01 DE AGOSTO DE 2022
Ao primeiro dia do mês de agosto 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 1907, comunicando a ausência do Vereador LEONIR SCHULER
por motivo de doença e verificou-se a existência de quórum regular, constatando-se a presença
dos vereadores consoante a seguinte relação: CLEITON BIRK, EDIO INÁCIO VOGEL,
FABIABI HEYLMANN, MARLI HEINLE GEHM, MARLISE MARIA GRAFF, SATOSHI
SCALDO SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS. O Presidente passou para a apreciação da Ata
de nº 1906 do dia 25 de julho de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. nº 217/2022 que encaminha para apreciação Projeto de Lei
nº 47/2022. Of. Gab. nº 218/2022 que encaminha para apreciação Projeto de Lei nº 48/2022. Of.
Gab. nº 220/2022 em resposta ao ofício nº 224/2022 informar que o evento está previsto para
ocorrer na estrada 48 Alta. Of. Gab. nº 222/2022 que encaminha alteração ao Projeto de Lei nº
46/2022.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI solicita: 1 – Parabenizar a equipe sub 17 do Sport
Club Ivoti, pela conquista do título de campeão da Copa Maravilha em SC; 2 – Ofício ao
Executivo solicitando que os banheiros do Núcleo sejam chaveados a partir das 20h; 3 – Ofício
ao Executivo solicitando rede de iluminação pública no trecho que vai do acesso de entrada ao
Núcleo de Casas Enxaimel até depois da ponte, próximo ao acesso de entrada que vai para
Lindolfo Collor, pois o espaço é bastante utilizado por turistas que visitam as feiras e estacionam
ao longo da via. 4 – Alargar a Rua da Cascata e instalar placas de “Proibido estacionar”, pois os
moradores do local não conseguem transitar aos finais de semana (ir e vir), uma vez que em
casos de emergência estão reféns da sorte. 5 – Parabenizar a comunidade católica pela
organização do lindo desfile em homenagem aos motoristas e pela bela festa. O Vereador
VOLNEI solicita a seguinte INFORMAÇÃO: 1 – Cópia da ficha de tombo de patrimônio nº
29601 do dia 01/09/2021 que é referente a compra da retroescavadeira.
TRIBUNA LIVRE: A senhora Lourdes Forster se inscreveu para usar a tribuna e começou
falando sobre a saúde de Ivoti, dizendo que teve muito perrengue desde de janeiro com seu
esposo que precisava de cirurgia e não conseguiu leito pelo Município de Ivoti, só por Dois
Irmãos... Falou que faz tratamento em Porto Alegre, vai uma vez por mês.. Disse que no setor de
encaminhamentos não aceitam os documentos, precisa ser encaminhado pelo whats, daí
agendam um horário e marcam outro... Disse que para consultar depois do meio dia ou no final
da tarde, precisa ir de manhã cedo com o transporte. Disse que não consegue caminhar 20
metros, porque sofre de falta de ar e ficou 28 dias em coma em Porto Alegre, com um problema
sério no pulmão, câncer... Falou que o transporte só leva até a parte velha do hospital de clínicas,
e por isso precisa caminhar até a parte nova, e tem muita dificuldade... Disse que na quinta feira
passada teve consulta, e a pegaram em casa às 6h da manhã, e o motorista estava lhe ligando às
4h30min, dizendo que não achava a casa, sendo que foi passado para ela que sairia às 6h. O
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motorista disse que tinha sido agendado com ele às 5h... Falou que a organização do setor de
encaminhamento não está funcionando, são muitas pessoas para encaminhar... Citou o caso de
uma moça que estava esperando o motorista das 10h30min a 10h45min, era para esperar na
parada, sendo que o motorista já tinha passada às 10h30min... Falou que durante oito anos fez
parte do círculo de pais e mestres da |Ildo Meneghetti e nunca receberam ajuda da Prefeitura...
Falou que deveria ser investido na saúde e educação... Lourdes disse que conversou com o
pessoal do encaminhamento dizendo que precisa de carro pequeno, porque não consegue
caminhar, tem problema numa perna e se não tiver acompanhante não tem como sair do hospital
para almoçar, não tem como caminhar uma quadra para chegar no consultório. Lourdes pediu o
apoio dos Vereadores para melhorar essa questão.
PAUTA DO DIA:
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Lei nº 47/2022 – Autoriza a transferência de direitos decorrentes da concorrência
pública nº 08/2019, destinada à alienação de lotes da área industrial do Município e a
reorganização da respectiva área e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 48/2022 – Autoriza a realização de obras no Memorial da Colônia Japonesa e
seu entorno e dá outras providências.
Projeto de Lei nº50/2022 – Dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores do
Poder Legislativo Municipal de Ivoti.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 46/2022 – Dispõe sobre o sistema de concessão de vale –alimentação aos
servidores da administração pública direta e autárquica e dá outras providências. O Vereador
Volnei pediu que o sindicato informe a sua posição com relação ao projeto, assim como da
APMI. Que o Executivo informe se durante o recesso dos professores, deixarão de receber o vale
e também que o Executivo informe como fica a situação de servidores com carga horária de
44h/semanais, se faltar meio turno, terá direito ao vale ou não? Acidente de trabalho, recebe os
15 dias? Tratamento oncológico? Ivanir pediu que seu nome fosse incluído junto nos ofícios,
inclusive já conversou com o Marcos do sindicato para vir à Casa esclarecer o projeto. A
Vereadora Marli solicitou que fosse encaminhado ao Executivo, perguntas referente ao projeto:
1- se o funcionário faltar e compensar as hs, como fica? 2- dias de recesso: os professores vão
receber? 3- Quem trabalha 20 ou 30 hs e não trabalha todos os dias,nos dias que não trabalha vai
receber? 4- em caso de acidente de trabalho, não devemos ter ticket descontado no atestado. Já
que não temos auxílio nenhum. 5- se a pessoa tem atestado para o turno, vai receber ou não?
Ivanir falou da importância em solicitar o impacto financeiro referente este projeto.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 40/2022 – Institui evento no calendário oficial de eventos do Município.
Projeto de Lei nº 41/2022 – Revoga dispositivo da Lei Municipal nº 2500/2009 que estabelece o
código tributário do Município e consolida a legislação tributária.
Projeto de Lei nº 43/2022 – Revoga dispositivo da Lei Municipal nº 3202/2018, que institui
legislação própria para regulamentação de Co-Workings, business centers e escritórios virtuais
no Município.
Projeto de Lei nº 44/2022 – Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de compromisso
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urbanístico e dá outras providências. O Presidente falou que esse projeto a principio iria entrar
na pauta de votação pela urgência da canalização dos lotes, mas numa conversa com o
Executivo, vão ter que fazer algumas alterações no projeto, e por isso ficará aguardando.
Projeto de Lei nº 45/2022 – Regulamenta os Pedágios Solidários no Município de Ivoti.
PAUTA – VOTAÇÃO:
Mensagem de Veto do Executivo ao PL 32/2022. O Presidente disse que conforme o
Regimento Interno a votação seria secreta, mas em conversa com os demais Vereadores, todos
são a favor do veto, uma vez que o Prefeito em conversa com o Presidente, que é autor do
projeto, disse que iria fazer as alterações no site. Todos os Vereadores votaram a favor do veto.
Projeto de Lei nº 33/2022 – Reinstitui o Programa de apoio ao produtor rural. Continua
aguardando uma posição do Executivo.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MARLI atualizou os dados do coronavírus com 05 novos casos,
sendo 02 femininos e 03 masculinos e 42 pessoas em isolamento. CLEITON solicitou ofício ao
Executivo, dizendo que recebeu denúncia de cachorros brabos e soltos nas proximidades dos
Medtler (entrada ao lado da ponte do Imperador) e pediu que fosse averiguada a situação, a fim
de que não aconteça algum incidente com turistas que frequentam o local. O Vereador também
parabenizou a comunidade católica pela festa do motorista, onde foi servido almoço para
aproximadamente mil e quinhentas pessoas (incluindo as viandas), o Vereador disse que ajudou
a assar a carne e viu que todos se esforçaram... Cleiton pediu um ofício para o Executivo para
que entre em contato com a RGE para que notifique a empresa responsável pelos fios caídos na
Rua Siqueira Campos com a Felipe Exner. VOLNEI solicitou o envio de ofício para a Autarquia
para que resolva o problema do esgoto na Rua Vivalar, 262 e também que a Autarquia informe
sobre os reparos que são feitos quando tem vazamentos, se tem algum padrão, espessura do
asfalto, se existe fiscalização, do que consta no contrato. Ivanir solicitou que o Volnei pedisse
cópia do contrato com a empresa para ver como é feita a cobrança da empresa se por metro e se
tem garantia. O Presidente disse que o Prefeito convidou todos os Vereadores para a solenidade
de abertura do 1º Festival da Cachaça, na sexta feira dia 05/08 às 19h30min. Ivanir disse que
gostaria de deixar registrado, que a bancada dos republicanos fez parte da conquista da
repavimentação da Avenida Bom Jardim, mas que não foram mencionados pelo Executivo.
Ivanir disse que até comentou com o Prefeito sobre essa questão e ele já sabia e se justificou
dizendo que estava de férias... Ivanir falou da importância de deixar registrado e para que não
aconteça com outros Vereadores... Agradeceu aos deputados do republicanos pela conquista das
verbas, Deputado Sergio Peres que fez todo o movimento junto à Casa Civil, e pediu que fosse
encaminhado em nome da bancada ofício ao deputado. Nada mais havendo a declarar, o
Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima no dia 08/08 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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