ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.916 14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 10 DE OUTUBRO DE 2022
Aos dez 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 1916, 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 1915 do dia 03 de outubro de 2022, a qual foi aprovada
por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIA: Ficha de inscrição para a tribuna livre por Marcio Guth.
Correspondencia do ex-vereador Roberto Schneider, também ex-vice-prefeito que expôs sua
preocupação com o investimento no esgoto da cidade e abastecimento da água. Of. Gab. nº
285/2022 que comunica sobre o compromisso do Município em arcar com as despesas e meios
de garantir o pleno funcionamento, operação e manutenção da obra de pavimentação de trecho
da Rua São João em Picada Feijão. Of. Gab. nº 286/2022 que encaminha para apreciação o
Projeto de Lei nº 73/2022. Of. Gab. nº 290/2022 em resposta ao ofício 281 e 289/2022 informar
que com relação a coleta de galhos , a empresa vem sendo monitorada diariamente. Of. Gab. nº
291/2022 em resposta ao ofício nº 269/2022 encaminha em anexo a projeção do valor atualizado
da Avenida Leonel de Moura Brizola, R$ 37.881.660,44. Of. Gab. nº292/2022 em resposta ao
ofício nº 290/2022 informa que a obra solicitada já está no cronograma do programa de
pavimentação comunitária com a licença ambiental expedida em 14/07/2022. Of. Gab. nº
278/2022 em resposta ao ofício 292/2022. Of. SSAS 047/2022 que encaminha a Prestação de
Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente 2º Quadrimestre do ano de 2022.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PROPOSIÇÕES: MARLI solicita: 1 – Ofício para EMEF Olavo Bilac, parabenizando a equipe
diretiva, professores, servidores, pais e alunos pela organização da linda solenidade para a comemoração
dos 60 anos de existência da escola; 2 - Ofício para a Liga Feminina de Combate ao Câncer,
parabenizando toda a direção e toda a equipe de voluntárias pela organização do Festival de Tortas, com a
venda de 380 cartões. 3 – Ofício parabenizando a Comunidade Nossa Senhora Aparecida do Bairro
Morada do Sol pelo delicioso almoço servido no último domingo e pela linda festa proporcionada à
população. IVANIR solicita que seja aumentada a faixa amarela na Rua Graça Aranha em frente à Praça
perto do redutor de velocidade, por causa dos veículos que estacionam perto do local e dificultam a
passagem de outros veículos.

PAUTA DO DIA
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Lei nº 73/2022 – Autoriza o Município a conceder ajuda pecuniária aos médicos
participantes do Programa Médicos pelo Brasil conforme Portaria GM/MS nº 3.193 de 02 de
agosto de 2022.
Projeto de Lei nº 74/2022 – Altera a Lei Municipal nº 3.258/2019, que regulamenta a instalação
de cabos e fios e exige que empresas prestadoras de serviço retirem os fios ou cabos excedentes
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ou sem uso.
Emenda nº 11 ao Projeto de Lei nº 72/2022. A emenda foi aceita por todos os Vereadores.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
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. O Vereador Volnei disse que atualmente no
Código de Posturas é proibida a criação de abelhas sem ferrão, e é sabido que tem aos montes
por aí, e para legalizar o Vereador apresentou o Projeto. Volnei disse que a Prefeitura através do
meio ambiente quer colocar de duas a três caixas na Praça Ecológica Edio Klein, Oscar Nicolau
Muller a fim de incentivar as crianças que visitam a Praça, para que aprendam a produzir e
cultivar o mel...
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.O
Vereador Volnei, autor do projeto disse que vários apicultores o procuraram e disseram que a
flor dessa árvore é altamente tóxica para as abelhas, e como em várias cidades vizinhas esse
projeto já foi feito e aprovado, resolveu encaminhar o mesmo. Disse que já conversou com o
secretário Ismael sobre o mesmo, de tentar substituir aos poucos, mas principalmente é para
evitar o plantio de novas mudas, pois é uma árvore invasora e a flor dela é tóxica...
3ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 69/2022 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício
Financeiro de 2023.
PAUTA – VOTAÇÃO:
Projeto de Lei nº 55/2022 – Dispõe sobre o chacreamento de sítios de recreio na zona rural do
Município de Ivoti e dá outras providências. Esse projeto ficará aguardando algumas
informações, inclusive ao Incra.
Projeto de Lei nº 64/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa Dass Nordeste Calçados e
Artigos Esportivos S.A. As Comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado
por unanimidade.
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. Esse projeto ficará baixado
para diligência a pedido do Executivo.
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. As comissões apresentaram seus
pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade.
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 Resolução foi aprovada por todos
os Vereadores.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MARLI atualizou os dados do coronavírus e disse não teve
nenhum novo caso, apenas 02 pessoas em isolamento... IVANIR explicou do porque que
oprojeto do chacreamento não entrou em votação, e disse que não vai ter muita pressa para votar
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o mesmo, a fim de analisar... Falou que precisa ser analisado com calma e vai aguardar os
pareceres solicitados... Trata-se de um projeto que pode alterar a estrutura rural do Município...
O Presidente registrou a presença do ex-vereador Márcio, do atual secretário de obras Alexandre
dos Santos. Agradeceu aos presentes e declarou encerrada a presente Sessão e convocou a todos
para a próxima no dia 17/10 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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