ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.911 14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 05 DE SETEMBRO DE 2022
Aos cinco dias do mês de setembro 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 1911, 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. O Presidente
passou para a apreciação da Ata de nº 1910 do dia 22 de AGOSTO de 2022, a qual foi aprovada
por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIA: Of Autarquia nº 27/2022 em resposta ao ofício 250/2022, informa que
foi resolvido o vazamento de água na Rua Regis Bitencourt em frente ao Residencial Germania.
Of Autarquia nº 28/2022 em resposta ao ofício nº 235/2022, informa que o problema do esgoto
da Rua Vivalar foi resolvido e referente aos remendos no asfalto, existe um padrão de 5cm de
espessura, realizado por metro quadrado, sendo fiscalizado pela Autarquia, encaminha em anexo
cópia do contrato com a empresa Atlantis que executa o serviço. Of. Gab. nº 244/2022 em
resposta ao ofício nº 225/2022, encaminha em anexo cópia do laudo certificando a colocação das
placas no telhado da EMEF. Ildo Meneghetti. Of. Gab. nº 245/2022 em resposta ao ofício nº
263/2022, informar que o balancete da Autarquia da Água é apresentado junto das metas
quadrimestrais que ocorrem na Câmara de Vereadores. Of, Gab. nº 255/2022 em resposta ao
ofício 219/2022, informa que referente a construção de um banheiro na Praça do Skate, já foram
realizados estudos, mas por causa do entorno com APP não existe a possibilidade e referente ao
conserto do asfalto, a secretaria de obras já foi notificada e referente às fissuras no prédio da
Câmara, existem a um bom tempo, originadas pela movimentação entre as duas edificações
distintas, desta forma está sendo orçada a execução da junta de dilatação para evitar a fissura
aparente.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PROPOSIÇÕES: A vereadora FABIANI solicitou o recolhimento de galhos no Bairro
Harmonia e Bom Jardim, nas ruas Coelho Neto, José Fuhr, Capitão Pedro Muller, Luis de
Camões e Eng. Regis Bitencourt a pedido dos moradores que reclamam que faz mais de dois
meses que os galhos estão lá. A vereadora MARLI solicita: 1 – Ofício aos cuidados do Sr. Ireno
Schallenberger (Ratinho) treinador do Grupo de Bolão da Sociedade Atiradores, parabenizandoo juntamente com sua equipe pela conquista do título de campeão brasileiro de clubes melhor
idade masculino de bolão. 2 – Ofício ao Executivo para que providencie o conserto da placa da
Rota Romântica localizada em Nova Vila, a qual está bastante danificada. 3 – Melhorias na Rua
Guilherme Becker. 4 – Ofício para RGE para que encaminhe uma equipe técnica até a Rua
Guilherme Becker na localidade de Nova Vila a fim de verificar a causa da constante queda de
energia no local. 5 – Ofício parabenizando a Secretaria da Educação e toda a equipe
organizadora da 39ª Feira do Livro, bem como os escritores que se fizeram presentes no evento,
divulgando seus livros. 6 – Ofício ao Executivo para que converse com a equipe médica do
Pronto Atendimento para rever a questão da realização dos testes de covid, pois uma senhora
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consultou no local, com todos os sintomas e solicitou o teste, mas não foi feito e a mesma fez o
teste particular e positivou. O Presidente IVANIR solicita que a Secretaria de Obras providencie
o conserto do asfalto na esquina da Avenida Bom Jardim com a Avenida Presidente Lucena, em
frente ao Bar do Gordo. Também solicita seja encaminhado ofício parabenizando os
proprietários do novo empreendimento Hype-Offices e Co-Working inaugurado no dia 26/08 e
desejando muito sucesso. A vereadora MARLISE solicita a troca de lâmpada na Rua João
Schneider, 114 e uma placa de PARE na esquina da Rua Anchieta com a Duque de Caxias
PAUTA DO DIA:
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Emenda Modificativa nº 06/2022 ao Projeto de Lei nº 54/2022. A emenda foi aceita por todos
os Vereadores.
Emenda Aditiva nº 07/2022 ao Projeto de Lei nº 49/2022. A emenda foi aceita por todos os
Vereadores.
Emenda Modificativa nº 08/2022 ao Projeto de Lei nº 54/2022. A emenda foi aceita por todos
os Vereadores.
Projeto de Lei nº 57/2022 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar 250 sacos de cimento
e 80 metros cúbicos de brita e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 58/2022 – Cria a Secretaria de Turismo, Desporto e Cultura e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 59/2022 – Concede incentivo financeiro às empresas Omega Leather Indústria
e Comércio de Couros Eireli, Omega Finishing e Omega Automotive Comércio de Couros Ltda.
Projetos de Lei nº 60/2022 – Autoriza a transferência de direitos decorrentes da concorrência
pública nº 37/2013, destinada à alienação de lotes da área industrial do Município e a
reorganização da respectiva área. O Presidente falou que a pedido do prefeito, esse projeto tem
urgência na votação, e perguntou se todos concordam em colocar na pauta da próxima sessão.
Todos os vereadores concordaram.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº55/2022 – Dispõe sobre o chacramento de sítios de recreio na zona rural do
Município de Ivoti e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 56/2022 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar rochas, cargas de
aterro e de resíduos de limpeza de valas e dá outras providências.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 52/2022 – Cria cargo na Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o Plano
de Carreira dos Servidores e institui o respectivo Quadro de Cargos.
Projeto de Lei nº 53/2022 – Revoga dispositivo da Lei Municipal nº 3261/2019, que autoriza a
Autarquia Água de Ivoti a elaborar projetos e executar estação de tratamento de esgoto, poço e
rede de abastecimento de água e esgoto na área do Loteamento Industrial 48 Alta, dá destinação
específica para a Quadra B do referido loteamento e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 54/2022 – Fica denominada de “Praça Ecológica Vereador Edio Klein” a
praça pública localizada na quadra 12, lote 33, no Bairro Brasília, na cidade de Ivoti/RS e
denomina a rua de acesso e demais ruas internas. O Presidente Ivanir explicou que foram
apresentadas duas emendas, uma pelo vereador Satoshi e outra pela vereadora Marli, as quais
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foram aceitas e serão apreciadas na próxima semana. O vereador Volnei disse que em virtude
das duas emendas, os vereadores tem mais uma semana para conversar e tentar chegar num
acordo... Marli disse que a emenda está bem clara, e é para contentar as duas famílias...
PAUTA – VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 49/2022 – Aprova a matriz estratégica de desenvolvimento integral para o
Município de Ivoti. Esse projeto foi colocado em consulta popular até dia 28/11 e dia 29/11 será
realizada audiência pública.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON comentou sobre o recolhimento dos galhos,
principalmente Bairro Harmonia e Bom Jardim, conforme o pedido da vereadora Fabiani, e disse
que tem mais bairros onde não foi feito o recolhimento. Cleiton pediu desculpas ao secretário de
obras pela sua grosseria, pois o mesmo não lhe respondia as mensagens... CLEITON pediu que o
secretário do meio ambiente, Ismael, explique porque o calendário de recolhimento de galhos
não é respeitado... O Vereador comentou sobre um rapaz de 22 anos, chamado Igor Meisterlin
que está com câncer em estado grave e precisa urgentemente de doação de sangue, e quem
quiser doar, precisa ir até o hemocentro em Porto Alegre na Avenida Bento Gonçalves, 3722 no
Bairro Partenon e tem estacionamento gratuito. O presidente Ivanir pediu ao Vereador Cleiton
para se incluir no ofício ao meio ambiente, para recolhimento na Rua Garibaldi no centro ( faz
mais de 45 dias que os galhos estão lá)... Edio falou que o Município terceirizou o serviço do
recolhimento dos galhos, mas tem galhos por toda a cidade e não vê a empresa trabalhando e as
reclamações são muitas... Volnei disse que conversou com responsáveis da empresa, que falaram
que a Prefeitura está orientando o recolhimento e o calendário não está sendo respeitado...
MARLI comentou sobre a pessoa que consultou no PA e que estava com covid e não fizeram o
teste, e a vereadora foi na administração perguntar qual era o custo do teste e para sua surpresa
foi informada que o teste não tem custo nenhum para a Prefeitura, então na dúvida deveriam
fazer o teste... Marli atualizou os dados do coronavírus, com quatro novos casos, três altas e
vinte e seis pessoas em isolamento. VOLNEI comentou sobre a polêmica com o gerador da
Autarquia que foi utilizado na Feira do Livro, que terminou na quarta feira e parece que o
gerador foi recolhido no final de semana... Volnei disse que a Autarquia terceiriza o serviço de
transportar o gerador de um local para outro, sendo que tem um caminhão pipa com engate...
Volnei disse que falou com a empresa que era para buscar o gerador, que informou que na
quinta, sexta, sábado não deu... Volnei disse que é um descaso com o dinheiro público...
VOLNEI pediu que fosse encaminhado ofício para o Grupo de Danças Roda Alegre, onde
representou a Câmara no último sábado na comunidade do Bairro Concórdia, parabenizando
pelo belíssimo evento. Volnei também solicitou o envio de ofício parabenizando os
organizadores da Feira do Livro, onde foram vendidos mais de 12 mil livros e mais de 10 mil
visitantes. Volnei comentou sobre o Projeto que cria a secretaria do turismo, que antes disso
deveria ser resolvida a questão do estacionamento no Núcleo... Volnei falou que está ansioso
para o diretor do trânsito vir à Casa e explicar sobre a questão do estacionamento, de quais
projetos que tem... Comentou de um fato que aconteceu na Rua União onde semana passada
tinha terra na rua e um pouco acima canos, e não tinha nenhuma sinalização e sem iluminação...
Marli pediu um aparte e disse que em conversa com o Executivo foi informada que acontecerá
uma reunião com a Brigada Militar referente a situação do trânsito no Núcleo. Ivanir disse que
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para resolver a situação do estacionamento no Núcleo, o Município precisa comprar uma área...
Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para
a próxima no dia 12/09 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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