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Aos vinte dias do mês de junho 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 1901 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. Foi apreciada a 

Ata de nº 1900 do dia 13 de junho de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA: Convite para a festa junina da EMEF Guilhermina Mertins no dia 24 

de junho às 18h45min. Of. 24/2022 do Hospital São José  em resposta ao ofício nº 164/2022 

solicitando esclarecimentos para a rmpresa responsável pelo plantão médico da emergência 

referente o atendimento do paciente  Igor Meisterlin do dia 05/06/2022. Convite para o 

lançamento do livro Memórias Vivas de Erica Elizabetha Lecke no dia 23 de junho de 2022 às 

19h30min junto à sala de conferências do Instituto de Ivoti. Of. SSAS nº 31/2022 da Secretaria 

da saúde encaminhando  a Prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao 1º 

quadrimestre do ano de 2022.  
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: O Presidente IVANIR solicita: 1 -  Ofício ao Executivo solicitando que 

recoloquem a lâmpada de iluminação pública na Av. Presidente Lucena, 618 em frente ao 

Armazém do Lar, onde foi colocado um transformador; 2 – Troca de lâmpada na Rua São João, 

431 na localidade de Picada Feijão. O Vereador VOLNEI solicita: PROVIDÊNCIAS: 1 – 

Conserto da boca de lobo na Rua das Colinas esquina com a Rua 4 no Jardim Panorâmico, foto 

em anexo; 2 – Terminar a boca de lobo localizada na Rua Humberto de Campos esquina com a 

Riachuelo; 3 – Conserto do calçamento na Rua Colinas esquina com Humberto de Campos; 4 – 

Conserto da boca de lobo localizada na Rua das Colinas, 164 no Jardim Panorâmico; 5 – 

Conserto da Calçada em frente a EMEF Jardim Panorâmico. 6 - PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 

Que o Diretor da Autarquia da Água encaminhe cópia da licença ambiental da estação de 

tratamento do Loteamento Carolina, e explique porque a placa ainda não foi atualizada. A 

Vereadora MARLI solicita: 1 - PEDIDO DE INDICAÇÃO ao Executivo: Para que altere a 

legislação municipal a fim de incluir no mapa do sistema viário de Ivoti a Rua do Mi (Rua 

alternativa), que liga a Rua Tuiuti com a Rua 48 Alta, próximo ao Núcleo de Casas Enxaimel no 

Bairro Feitoria Nova. 2 – Sugestão ao Executivo para que estude a possibilidade de implantar o 

estacionamento rotativo da área central até a rótula próximo ao Banco do Brasil. 3 – PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO ao Executivo: Que informe qual o procedimento para que o cidadão seja 

isento do IPTU se tiver terreno com área de APP. 4 – Melhorias na Rua Guilherme Becker na 

localidade de Nova Vila. 5 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO referente ao PL 33/2022: Que o 

Executivo informe qual o valor máximo para ressarcimento de despesas decorrentes de 

melhorias nas propriedades ou aquisição de produtos e implementos, previsto no art. 6º; Qual 

será o critério objetivo para definir qual o valor do orçamento que será destinado ao programa, 

nos termos do art. 7º? Com relação ao art. 9º, qual o limite? Com relação ao art. 10º, qual o  
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percentual do incremento à economia da área rural local? Quanto deve ser esse incremento? E 

qual o limite desse incentivo? 
PAUTA DO DIA: 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Deceto Legislativo 01/2022 – Apreciação das contas do Governo Municipal, 

exercício 2016, para análise e julgamento nos termos do art. 31 da Constituição Federal. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 35/2022 – Cria e extingue cargos na Lei Municipal nº 2373/2008 que 

estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e Institui o respectivo quadro de cargos. O 

Vereador Volnei disse que tem Pedido de Informação referente esse projeto: Qual o valor gasto 

de forma discriminada com todos os profissionais contratados pela secretaria do meio ambiente 

(geólogo, biólogo, engenheiro)com o valor do salário pago nos últimos 03 (três) anos, anexando 

o relatório dos serviços prestados. Quantas licenças foram emitidas nos anos de 2020 a 2022, 

indicando quais os tipos e quantidades (supressão de vegetação, licença de indústria, de 

loteamento, construção, etc.). Informe  quantos laudos e qual o valor pago por laudo de 

cobertura vegetal ou serviços afins, para licenciamento de atividades próprias, que foram 

contratados pelo Município nos anos de 2020 a 2022. O CONSEMA orienta que os municípios 

estruturem suas secretarias com profissionais multidisciplinares, a mudança proposta não 

observa isso, poderia o secretário municipal explicar o motivo? Manifestação do Conselho do 

Meio Ambiente quanto a proposta da nova estruturação de cargos da secretaria de meio 

ambiente.  

 PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 33/2022 – Reinstitui o Programa de apoio ao produtor rural. Esse projeto 

ficará aguardando o parecer do Conselho Municipal da Agricultura, além do Pedido de 

Informação da Vereadora M 

Projeto de Lei nº 34/2022 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2374/2008, que institui o 

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Ivoti. As 

comissões apresentaram seus parteceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON comentou sobre o pedido da Vereadora Marli referente 

ao estacionamento rotativo no centro, e disse que também foi procurado por um grupo de 

comerciantes sobre o assunto e pediu para a Vereadora se poderia fazer parte do pedido. A 

Vereadora Marli concordou. VOLNEI solicitou oficio para o meio ambiente para que notifique 

a empresa que está triturando os galhos e apresentou fotos do Bairro Jardim do Alto, onde tem 

galhos já de dois a três meses na rua, onde as folhas caíram e não estão ajuntando as folhas, daí a 

Prefeitura precisa colocar um caminhão para recolher ... MARLI atualizou os dados do 

coronavírus com 23 novos casos, sendo 11 femininos e 12 masculinos e 150 pessoas em 

isolamento. Falou da dengue com 272 pessoas positivadas e esperando resultado 430 pessoas. O 

Presidente se manifestou com relação ao grande movimento de pessoas no Núcleo de Casas 

Enxaimel (domingo de sol), e foi questionado por alguns moradores do local que estão com 

dificuldade para se deslocar de suas residências em virtude do grande fluxo de veículos e disse 

que realmente concorda, pois os mesmos ficam trancados ou então levam quase uma hora para 

conseguirem acessar o centro/residência, e pediu que o departamento de trânsito  estude a  
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possibilidade, talvez aos domingos, que a subida dos veículos seja pela Rua Eleno Dillenburg e a 

descida pela terceira pista, a fim de minimizar esses problemas... O Vereador Cleiton 

complementou a fala do Presidente e disse que no domingo tinha também o tiro de laço no CTG 

e isso também intensificou a saída de veículos, e sugeriu que fosse destinada uma pessoa nesses 

dias de movimento para orientar os veículos para que todos saiam na mesma direção, evitando 

que uns saiam pela ponte e outros perto dos curtumes... 

O Presidente perguntou aos colegas se concordavam em iniciar a próxima sessão às 18h 

(conforme comentado na última sessão) em virtude da reunião no Instituto de Educação do 

Ivoti100, para poderem participar da mesma. Com excessão do Vereador Leonir, que disse que 

vai ver se consegue chegar nesse horário em virtude do seu trabalho, os demais concordaram 

com o Presidente. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente Sessão e 

convocou a todos para a próxima no dia 27/06 às 18h. 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                                                           VOLNEI RENATO GROSS  

Presidente do Legislativo                                                                           Secretário 


