ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.915 14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 03 DE OUTUBRO DE 2022
Aos três dias do mês de outubro 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 1915, 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 1914 do dia 26 de setembro de 2022, a qual foi aprovada
por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIA: Ficha de inscrição para a Tribuna Livre, Roberto Schneider para falar
sobre água e esgoto no dia 10/10/2022. Of. Autarquia nº 036/2022 em resposta ao ofício nº 180 e
285 informa que a licença ambiental da estação de tratamento do Carolina, se encontra junto à
FEPAM pedido de renovação e que a direção da autarquia em conjunto com a gerência de
tratamento estiveram em reunião virtual com os técnicos da FEPAM no dia 27/09 e após a
mesma a direção da autarquia oficiou a FEPAM requerendo prioridade na tramitação da referida
licença. Of. Gab. nº 281/2022 que convida para a Assembleia Pública da Consulta Popular, que
acontecerá na terça feira dia 04/10 às 19h30min na Escola Estadual Mathias Schutz. Of. Gab. nº
282/2022 que encaminha para apreciação o projeto de lei nº 70/2022.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PROPOSIÇÕES: MARLI solicita: 1 – Providências na Rua Perimetral a pedido dos
moradores, ver a possibilidade de amenizar a poeira, em virtude do desvio de veículos da
Avenida Bom Jardim por causa da obra de recapeação asfáltica e sinalizar melhor os desvios do
trânsito na Avenida Bom Jardim. VOLNEI solicita: 1 – Cópia do diário de bordo da ambulância
que atende o hospital do dia 01/10/2022. FABIANI solicita: 1 – Asfalto na Rua João Dilly, a
pedido dos moradores, pois no local moram dois cadeirantes. IVANIR solicita: 1 – Troca das
tampas da boca de lobo na Rua Oscar Ritter no Bairro Jardim Buhler Sul.
TRIBUNA LIVRE – Fernando Dilly usou a tribuna para representar a comunidade em relação a
via de mão da Rua Portugal. Fernando disse que a discussão é com relação ao espaço, que
mesmo fazendo estacionamento obliquo tem como manter a via mão dupla. É a via de mais fácil
acesso para a Presidente Lucena saindo da Regis Bitencourt, tanto para moradores da Graça
Aranha, Portugal e veículos vindo da Avenida Capivara. A comunidade quer que a via volte a ser
de mão dupla, uma vez que não foi feita nenhuma análise, foi pedido de alguns comércios da
redondeza. Sabem que futuramente ela vai ser toda via de mão única e a Graça Aranha
também... Fernando disse que tem um abaixo assinado com 286 assinaturas até agora, de
moradores da Rua Graça Aranha, Portugal, Luis de Camões, alguns moradores da Avenida
Capivara e da Regis Bitencourt... Disse que conversou com o Martin (prefeito), mas que ele é
irredutível... A Vereadora Marli disse que pediu cópia da ata do conselho do trânsito onde esse
assunto da Rua Portugal foi discutido e acha que uma rua com metragem em torno de 15m não
tem necessidade de transformar em via de mão única... O Vereador Cleiton disse que concorda
com a fala do Fernando e para quem trafega por aquela região, a melhor saída é pela Rua
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Portugal, porque tem muita falta de visibilidade para quem sai da Graça Aranha e entra na
Presidente Lucena, e na Socaltur tem a sinaleira para tentar desafogar... O vereador Volnei disse
que o Diretor do Trânsito já foi convidado ( por duas vezes) para vir à Casa e expor os planos
para a cidade, mas ainda não apareceu. Volnei disse que já foi motorista de ônibus e levava
funcionários da Malu e sempre saía por ali, por ser o único acesso seguro... Ivanir disse que logo
no dia em que a via foi transformada em mão única, conversou com o prefeito e com o Dionimar
e sugeriu a mesma coisa que o Fernando está sugerindo, de fazer oblíquo de um lado, pois a Rua
tem 13m de largura e comportaria as duas vias e um estacionamento oblíquo... Ivanir solicitou
que o diretor do trânsito junto com o Executivo verificasse essa questão e encontre uma solução
que agrade a todos... Ivanir sugeriu que se o diretor do trânsito não vier, que seja solicitado que o
secretário de obras venha à Casa para esclarecer uma vez que é o responsável pelo trânsito
PAUTA DO DIA
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Resolução nº 01/2022 – Regulamenta o agente de contratação, a equipe de apoio e a comissão
de contratação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. A advogada Ninon fez uma breve
explicação do teor da Resolução e disse que a mesma prevê que seja designado através de
portaria uma agente de contratação, equipe de apoio e comissão técnica de contratação para
adequar a fim de poder usar o nova Lei de Licitação, uma vez que a Lei 8.666 está com prazo de
vigência até março de 2023. Disse que os Municípios já fizeram os cursos para ir se adequando a
nova Lei e aplicar na prática. Disse que a nova Lei exige que a comissão de licitação muda de
nome e passa a ter um agente de contratação, equipe de apoio e comissão técnica, e como a
estrutura da Câmara de Vereadores é enxuta e não existe um quadro vasto de servidores, quando
tiver algum tipo de contratação mais complexa, com necessidade de uma comissão com maior
número de funcionários, irá sugerir que seja feito um termo de cooperação técnica com o
Executivo e usar a comissão dele... Deu o exemplo de contratação para construção de sede
própria, que precisa de engenheiro para fazer o termo de referência, a Casa não tem, nesse caso,
ou terá que contratar uma assessoria ou faz um termo de cooperação... Ninon disse que não dá
para usar a nova Lei sem fazer a regulamentação do agente de contratação... O Presidente disse
que se ficou alguma dúvida, pediu que os Vereadores durante a semana questionem a assessoria
para poder colocar em votação na próxima sessão.
Projeto de Lei nº 70/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa A. PAULA DUTRA.
Projeto de Lei nº 71/2022 – Altera o art. 79 da Lei Municipal nº 2273/2006, que institui o
Código de Posturas do Município de Ivoti/RS.
Projeto de Lei nº 72/2022 – Proíbe a produção de mudas e o plantio da spathodea campanulata,
também conhecida como espatódea, bisnagueira, tulipeira-do-gabão, xixi-de-macaco ou chamada-floresta e incentiva a substituição das existentes na cidade de Ivoti e dá outras providências.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 69/2022 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício
Financeiro de 2023.
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
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
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Lei, no território do Município de Ivoti e dá outras providências. O Vereador Volnei disse que no
projeto aparece na ementa “território do Município” e no art. 2º do projeto consta “posse mansa
e pacífica de lote urbano”, acha que tem erro...
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.
PAUTA – VOTAÇÃO:
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.
As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 61/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa SPM Couros Ltda. As
comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 62/2022 – Institui evento no Calendário Oficial de Eventos do Município. As
comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 63/2022 – Concede incentivo à empresa M.C. Calçados Ltda. As comissões
apresentaram seus pareceres e projeto foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 64/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa Dass Nordeste Calçados e
Artigos Esportivos S.A. Esse projeto aguardará até a próxima semana, a fim de analisar
documento que chegou do Executivo.
Projeto de Lei nº 66/2022 – Institui a Feira Livre Comércio denominada Mercado das Pulgas no
Município de Ivoti e dá outras providências. As comissões apresentaram seus pareceres e o
projeto foi aprovado por unanimidade.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON disse que havia solicitado diretamente para a Secretaria
de Obras, o recolhimento dos galhos na Rua Riachuelo e durante a sessão o morador relatou que
somente foram recolhidos perto da Escola (talvez por não haver espaço no caminhão) mas
solicitou que seja feito o recolhimento em toda a extensão da rua. Ivanir disse que conversou
com o secretário do meio ambiente, Ismael, que lhe confirmou que o Jardim Panorâmico está na
lista para essa semana... O Vereador Edio comentou sobre o recolhimento dos galhos e o valor
mensal que é pago para essa empresa terceirizada. Falou também que o Município tem uma
máquina de maior potencial do que essa empresa e não está sendo utilizada. O Vereador Edio
sugeriu que o Município abra concurso para suprir a demanda, de usar os caminhões e a
máquina comprada pelo Município que custou em torno de 300 mil... Falou também dos galhos
depositados em todos os bairros por mais de mês e foram recolhidos por causa da pressão dos
Vereadores e da comunidade... Devido as reclamações, o Município utilizou caminhões para dar
suporte e recolher os galhos em alguns bairros e questionou de como fica essa questão, se o
Município vai receber algum desconto da empresa, pois entende que deveria ter algum
desconto... Ivanir complementou a fala do Edio, e disse que nesse dia recebeu uma reclamação
dos moradores da Rua Oscar Ritter, que estão mais de mês aguardando o recolhimento dos
galhos... MARLISE solicitou que fosse providenciada uma carga de areia para a Praça do Skate,
conserto dos balanços e instalação de lixeiras a pedido dos frequentadores do espaço. VOLNEI
solicitou enviar um ofício ao secretário do meio ambiente para que informe o mais breve
possível, se a empresa de coleta de lixo está trabalhando o aviso prévio, e sobre o que será feito
quando terminar o aviso, para evitar o que aconteceu meses atrás quando trocou a empresa da
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coleta, informe se irão chamar o segundo colocado ou se será feita outra licitação. O Vereador
também solicita que lhe seja informado se a casa amarela foi interditada. Volnei também
comentou sobre o atendimento do Hospital, a questão da ambulância que presta atendimento ao
mesmo, de que uma mulher de 81 anos que fez cirurgia de fêmur ficou empenhada no hospital
de Sapiranga, alegando que a ambulância estava prestando serviço de emergência, sendo que a
ambulância permaneceu a tarde toda no pátio, e a paciente voltou de uber. Volnei disse que
devido a esses fatos surgem muitos comentários na internet, e leu dois relatos de pessoas que
reclamaram da precariedade das cadeiras para os acompanhantes (devido a atrito entre duas
acompanhantes, o hospital retirou todas as poltronas)... MARLI solicitou a pedido de moradores
da área do DNIT que seja providenciado o recolhimento dos galhos e entulhos que estão
depositados no local criando ratos, cobras e escorpiões. Marli disse que na segunda feira passada
tinha 01 novo caso de coronavírus e nos outros dias da semana não teve nenhum, mas hoje tem
dois novos casos e três pessoas em isolamento. Marli disse que ela e sua colega Marlise fazem
parte da Liga de Combate ao Câncer e apresentou o programa do outubro rosa: dia 07 – festival
de tortas, dia 08 – bazar em Ivoti e agendamento de exames em Presidente Lucena, dia 11 –
palestra e agendamento de exames na empresa Couro e Arte, dia 14 – palestra nos Doces Petry,
dia 15 – tarde de integração na área de lazer Bom Jardim, dia 22 – Portas abertas na Liga, dia 24
– Palestra na empresa Frohlich, dia 29 – Jantar baile na sociedade Harmonia.Marli solicitou que
o Executivo também lembre do outubro rosa, colocando enfeites nos prédios públicos que
lembrem o mês para a população se lembrar e se prevenir. SATOSHI comentou referente o
pedido da Vereadora Marlise referente a colocação de areia na Praça, e disse que a mesma não é
colocada por causa que os animais fazem cocô na areia e depois as crianças brincam ali, se torna
insalubre, e disse que tinham ficado de colocar um piso ali ao invés de colocar mais areia...Ivanir
reforçou e lembrou aos colegas o pedido feito pelo Vereador Edio na semana passada referente
ao incentivo das empresas, uma vez que hoje, foram aprovados quatro incentivos, falou da
fiscalização dessas empresas, e da extrema importância em ter esse retorno do Executivo...
Lembrou também a comunidade de Ivoti para que participe da Consulta Pública que está no site
da Cãmara Municipal sobre o Projeto 55/2022 que dispõe sobre os chacreamentos. Registrou a
presença do Sr. Renato que é presidente do Conselho da Agricultura, disse que a Camara
solicitou o parecer dos demais conselhos do Município para der embasamento e votar com
segurança o projeto. E pediu que a comunidade participe dessa consulta... Ivanir registrou a
presença do ex-vereador Marcio Guth. O Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a
todos para a próxima no dia 10/10 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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