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LEGISLATIVO – 18 DE JULHO DE 2022 

 

Aos dezoito dias do mês de julho 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 1905 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 1904 do dia 11 de julho de 2022, a qual foi aprovada por 

unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab.nº 195/2022 em resposta ao ofício nº 177/2022 referente as 

fissuras existentes no prédio da Câmara, informa que as mesmas marcam a emenda de uma 

ampliação realizada no prédio, a qual não foi devidamente executada, além de possível falta de 

análise do solo para a definição do tipo de fundação da área ampliada e foi contratado o serviço 

de sondagem do solo na região do imóvel e foram realizados acompanhamentos da atividade das 

fissuras por 90 dias, sendo observadas pequenas aberturas em um longo prazo. Of. 204/2022 que 

encaminha Projetos de Lei nº 40 e 41. Of. Gab. nº 205/2022 que comunica compromisso do 

Município em arcar com as despesas e meios para garantir o pleno funcionamento, operação e 

manutenção da obra de pavimentação de trechos da Rua dos Carteiros. Of. Gab. nº 210/2022 que 

encaminha para apreciação Projeto de Lei nº 42/2022. Of. Gab. nº 211/2022 em resposta ao 

ofício 179/2022 informar que quando os galhos estão dispostos corretamente ao lado da via 

pública, o responsável pela coleta das folhas e detritos é da empresa contratada. Of. Autarquia 

22/2022 em resposta ao ofício nº 211/2022 que encaminha a ata do conselho deliberativo. Of. 

Gab. nº 212/2022 que encaminha Projetos de Lei nº 43 e 44/2022. 
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI solicita: 1 – Ofício parabenizando a diretoria e 

servidores da EMEI Jardim dos Sonhos, pela linda festa julina realizada na Comunidade Santa 

Ana do Jardim Panorâmico que interagiu com as famílias.  2 – Ofício para a RGE para que faça 

uma avaliação técnica para instalação de rede de iluminação pública no trecho que vai desde o 

acesso de entrada para o Núcleo de Casas Enxaimel até depois da ponte, no acesso que vai para 

o Município de Lindolfo Collor. A Vereadora FABIANI solicita: 1 – Ofício para a Sociedade 

Teuto Brasileira de Nova Vila, parabenizando a diretoria e demais envolvidos no excelente 

almoço servido durante a festa dos sócios no último domingo. O Presidente Ivanir solicita: 1 – 

Ofício ao Executivo para que estude a possibilidade em construir um banheiro na Praça do 

Skate, em função da demanda e da necessidade das crianças, inclusive alunos do Plug, que 

passam a manhã inteira tendo aula no local. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 40/2022 – Institui evento no calendário oficial de eventos do Município. 

Projeto de Lei nº 41/2022 – Revoga dispositivo da Lei Municipal nº 2500/2009 que estabelece o  
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código tributário do Município e consolida a legislação tributária. 

Projeto de Lei nº 42/2022 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a 

área da educação. O Presidente perguntou se todos concordam em colocar o projeto na pauta de 

votação, uma vez que o projeto veio em regime de urgência. Todos concordaram. 

Projeto de Lei nº 43/2022 – Revoga dispositivo da Lei Municipal nº 3202/2018, que institui 

legislação própria para regulamentação de Co-Workings, business centers e escritórios virtuais 

no Município. 

Projeto de Lei nº 44/2022 – Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de compromisso 

urbanístico e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 45/2022 – Regulamenta os Pedágios Solidários no Município de Ivoti. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Mensagem de Veto do Executivo ao PL 32/2022. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 38/2022 – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3410/2021, que institui o 

regime de previdência complementar no âmbito do município de Ivoti, fixa o limite máximo 

para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 

da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e 

dá outras providências. 

 PAUTA – VOTAÇÃO: 

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

ainda está  aguardando o parecer do Conselho Municipal de Agricultura. 

Projeto de Lei nº 37/2022 – Cria cargo na Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o Plano  

de Carreira dos servidores e institui o respectivo quadro de cargos. As comissões apresentaram 

seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 42/2022 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a 

área da educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MARLI apresentou os dados do coronavírus, com 23 novos casos, 

sendo 11 masculinos e 12 femininos. VOLNEI comentou sobre o ofício nº 179 de resposta que 

veio do Executivo, referente ao recolhimento dos galhos, e disse que a empresa terceirizada 

assumiu o serviço no dia 01 de junho e ainda não passou no Bairro Jardim Panorâmico... O 

Vereador disse que colocar no papel é fácil, a empresa recolheu os galhos até certo ponto, onde 

ainda pertence ao Bairro Bom Jardim, o restante ficou... VOLNEI solicitou o envio de ofício 

para o departamento de trânsito para que solucione o problema da esquina da Rua Anchieta com 

a Regis Bitencourt, onde novamente aconteceu um acidente, a fim de evitar uma tragédia no 

local. IVANIR comentou que tinha solicitado via ofício para a equipe de engenharia do 

Município um laudo que atestasse a utilização do prédio com assinatura do responsável a fim de 

manter a segurança dos servidores que trabalham no prédio e dos próprios Vereadores, por isso 

pediu que algum engenheiro atestasse a segurança do prédio, pois como profissional habilitado 

deve saber se existe algum perigo iminente ou não, se é um problema estrutural... IVANIR 

solicitou que os fiscais do Executivo terem um cuidado maior na hora de fiscalizar os contratos 

de manutenção das vias, pois tem remendos feitos no asfalto estão grotescos, fora do padrão, e  
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pediu que a fiscalização fosse intensificada a fim de que as empresas sejam notificadas para 

refazer o conserto... Ivanir comentou sobre a resposta que veio da Autarquia da àgua referente a 

reforma do prédio, onde encaminharam a ata, mas não fala em nenhum momento da reforma  e 

nem do volume da reforma e pediu que nas próximas reformas o conselho fosse nitidamente 

informado para poder opinar e participar dessas reformas. Nada mais havendo a declarar, o 

Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima no dia 25/07 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                                                           VOLNEI RENATO GROSS  

Presidente do Legislativo                                                                           Secretário 


