ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.913 14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 21 DE SETEMBRO DE 2022
Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 18h30min, reuniuse, 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 1913, 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, 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 1912 do dia 12 de setembro de 2022, a qual foi
aprovada por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. nº 268/2022 em resposta ao ofício 201/2022 do Vereador
Volnei, informar que há uma servidora em licença de interesse por motivos particulares. Of. Gab
nº 269/2022 em resposta ao ofício 261/2022 do Vereador Volnei, informar que o ponto deve ser
registrado no horário definido pela direção da escola. Of. Gab. nº 271/2022 que encaminha os
projetos de lei nº 67 e 68/2022 para apreciação. Of. Gab. nº 272/2022 em resposta ao of.
249/2022 da Vereadora Marli, informar que contataram a empresa Oi Telefonia e o conserto do
telefone do Corpo de Bombeiros foi feito. Of. Gab. nº 273/2022 em resposta ao ofício 252/2022
informa: 1 – As informações solicitadas já foram devidamente explanadas pelo of. 390/2021 e a
existência de poço não implica em restrição construtiva, a área não consta como APP; 2 – Anexo
relatório solicitado. Of. Fazenda nº 03/2022 que solicita a cedência da Câmara para a
apresentação das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2022.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PROPOSIÇÕES: LEONIR solicita: 1 – Ofício para a Secretaria de Educação, parabenizando a
todos os profissionais envolvidos na conquista do 1º lugar anos finais do ensino fundamental no
IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ano de 2021, entre as cidades do Vale
dos Sinos, como também o 2º lugar nos anos iniciais. IVANIR solicita: 1 – Ofício ao Executivo
solicitando que verifique com “urgência” a questão da falta de internet no Núcleo de Casas
Enxaimel, pois tem muita reclamação por parte dos turistas que visitam o local, que se queixam
praticamente todos os finais de semana que não tem sinal no celular e não tem internet; 2 –
Ofício ao Executivo solicitando uma nova pintura em todo o prédio da Câmara, e também
providenciar um eletricista para verificar a fiação elétrica do prédio, pois em dias quentes
quando o ar condicionado é ligado no Plenário, a chave cai.
PAUTA DO DIA:
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei nº 65/2022. A emenda foi aceita por todos os
Vereadores.
Projeto de Lei nº 67/2022 – Inclui dispositivo na Lei Municipal nº 3.277, que dispõe sobre a
regularização de construções irregulares em situação consolidada até a data de publicação desta
Lei, no território do Município de Ivoti e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 68/2022 – Institui o mês abril verde, dedicado às ações de conscientização e
prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho.
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2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 61/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa SPM Couros Ltda.
Projeto de Lei nº 62/2022 – Institui evento no Calendário Oficial de Eventos do Município.
Projeto de Lei nº 63/2022 – Concede incentivo à empresa M.C. Calçados Ltda.
Projeto de Lei nº 64/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa Dass Nordeste Calçados e
Artigos Esportivos S.A.
Referente aos projetos 61, 63 e 64, o Presidente solicita que o Executivo informe qual foi o
retorno do ICMS dessas empresas nos últimos três anos.
Projeto de Lei nº 65/2022 – Altera o art. 116 e 133 da Lei Municipal nº 2925/2014, que institui
o Código de Obras do Município de Ivoti. Esse projeto, o Presidente perguntou se todos
concordam em colocar o mesmo em votação logo a seguir. Todos concordaram.
Projeto de Lei nº 66/2022 – Institui a Feira Livre Comércio denominada Mercado das Pulgas no
Município de Ivoti e dá outras providências.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
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.
Referente esse projeto, o Presidente também solicita ao Executivo o retorno do ICMS dos
últimos três anos.
PAUTA – VOTAÇÃO
Projeto de Lei nº55/2022 – Dispõe sobre o chacramento de sítios de recreio na zona rural do
Município de Ivoti e dá outras providências. Esse projeto ficará baixado para diligência
aguardando informações do Executivo. O presidente pediu que a assessora jurídica esclarecesse
aos demais Vereadores sobre o projeto. A advogada Ninon fez uso da palavra e disse que ao
verificar o projeto, verificou que não foi seguido o procedimento que é exigido pelo Estatuto da
cidade e pelo Plano Diretor e pela Lei Orgânica do Município no art. 52. Ninon disse que para
evitar qualquer discussão por parte do Ministério Público ou de setores específicos ou da própria
comunidade, é necessário seguir e respeitar os elementos democráticos, que é a manifestação do
Conselho do Plano Diretor, da Comissão Urbanística que representa o Executivo e a
manifestação da população. Como não foi feita a audiência pública, o projeto será colocado em
consulta pública no site da Câmara de Vereadores, se cria uma portaria informando que está
aberta a consulta para a comunidade se manifestar, se é a favor ou contra ou se tem alguma
dúvida. Respeitados esses instrumentos democráticos de participação popular, não o porque de
haver algum pedido depois de inconstitucionalidade do projeto de lei... O Presidente disse que
será seguido esse ritual para ter segurança na hora da votação... O Vereador Edio solicitou que
esse projeto fosse encaminhado ao Sindicato Rural para avaliação e parecer.
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. As comissões apresentaram seus pareceres
e o projeto foi aprovado por unanimidade.
Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei nº 65/2022. A emenda foi aprovada por todos os
Vereadores.
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Projeto de Lei nº 65/2022 – Altera o art. 116 e 133 da Lei Municipal nº 2925/2014, que institui
o Código de Obras do Município de Ivoti. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto
foi aprovado por unanimidade.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI comentou sobre a Rua Portugal, da enorme reclamação
em transformar essa via em mão única, e falou que muitos ônibus utilizam a via e não sabe como
irão fazer para acessar a via. Volnei sugeriu que o diretor do trânsito ande de ônibus ou carreta e
tente entrar na Rua Arthur Strassburguer, porque a visão para o lado esquerdo é péssima e na
saída da Nutrifrango também é ruim. Volnei comentou sobre a possibilidade de acidentes no
entroncamento da Rua Regis com a Henrique Dias... VOLNEI pergunta se essa alteração está
prevista no plano de mobilidade urbana? E disse que se não se engana foi solicitado para uma
empresa fazer um plano de mobilidade urbana em 2019 ou 2020. Volnei também comentou que
entre a Rua Riachuelo e Henrique Dias (Rua D) que fica entre a EMEF Panoramico e a EMEI
Jardim dos Sonhos, o Prefeito ficou de interditar o espaço e fazer uma praça, e solicitou que
fosse encaminhado ofício ao Executivo para que informe como está esta questão. O Vereador
disse que estava conversando com o Ismael, secretário do meio ambiente sobre as APP, e foi
informado de que a licitação já foi feita, porém a segunda colocada entrou judicialmente
pedindo a impugnação da licitação... IVANIR também manifestou sua inconformidade em partes
com a mão única da Rua Portugal, e acha que aquela rua tem uns 15 metros de largura, pode ser
feito o estacionamento oblíquo e deixar as duas mãos fluindo da mesma forma... Ivanir acredita
que se torna perigoso e citou a saída da nutrifrango onde não tem visibilidade e é perigoso para
atravessar a Avenida Capivara. Sugeriu que o diretor do trânsito reavalie essa questão (inclusive
estão aguardando a visita do mesmo na Casa), e contemple o estacionamento oblíquo e reavalie
a necessidade do fluxo de ida e vinda. MARLI disse que fez o pedido ao Executivo sobre essa
rua e pediu que seja encaminhada a ata do conselho sobre essa decisão. Marli disse que
participou de uma mateada no baile da terceira idade com concurso de chimarrão e baile, tinha
apenas um senhor e os demais eram tudo senhoras que se divertem muito, além de ser saudável.
Marli disse que acompanhou uma paciente ao PA e disse que viu que a parede do consultório
está meio preta (mofada), precisava de uma pintura nova e as cadeiras onde os pacientes sentam
e esperam, são de plástico e muitas estão quebradas... Marli disse que até tem informação de que
uma paciente caiu da cadeira porque a mesma quebrou. Após essas colocações referente ao PA,
Marli solicitou que o Prefeito verifique essa questão e faça melhorias no espaço. Marli atualizou
os dados do coronavírus com 02 novos casos, em isolamento somente estão essas duas pessoas.
Marli também falou sobre a varíola do macaco, onde tem um caso em Ivoti, e a pessoa está em
isolamento... CLEITON fez um convite a todos, a pedido da comunidade São João Batista de
Picada Feijão, para o baile da linguiça no próximo sábado com a banda 0800 com janta as
19h30min, 45,00 cartao individual e 90,00 casal. IVANIR fez um breve relato e disse que havia
solicitado para a Autarquia da água os números executados e orçados durante o ano para o ano
de 2022 e falou da importância de apresenta-los para a comunidade saber como está a Autarquia.
Receitas até agosto 7.115.000,00, despesas 7.091.000,00, praticamente empatado. Ivanir disse
que são números importantes, pois sempre se dizia que a água dava muito retorno e sobrava
muito dinheiro, quando há 10 anos a corsan deixou de atender Ivoti e na verdade não é bem
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assim, os custos são altos... Ivanir solicitou que a controladoria da água em dar uma atenção
especial a este balanço, pois tem alguns números que não conseguiu identificar de maneira
correta, visto que é contador... Solicitou que a Autarquia reveja esses números e sugeriu que
fizesse uma campanha pra diminuir esses custos. Ivanir lembrou a comunidade de Ivoti da
importância da vacinação contra a poliomielite em crianças menores de 05 anos. Ivoti está com
70% de vacinação e precisam chegar a 95%... Marli pediu a palavra mais uma vez e disse que
não só levantar coisas negativas referente ao PA e disse que tem coisas boas também, e falou do
bom atendimento no PA. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente Sessão
e convocou a todos para a próxima no dia 26/09 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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