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LEGISLATIVO – 25 DE JULHO DE 2022 

 

Aos vinte e cinco 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 1906 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 1905 do dia 18 de julho de 2022, a qual foi aprovada por 

unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA: E-mail pela ouvidoria da Camara reclamando da empresa Socaltur, 

que não tem ônibus do Bairro Cidade Nova para o centro e nem para Novo Hamburgo. Of. Gab. 

nº 216/2022 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 46/2022 
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI solicita: 1 – Ofício de boas-vindas ao novo 

comandante da brigada militar de Ivoti, Tenente Luis Fernando Quevedo; 2 – Parabenizar todos 

os agricultores e colonos pelo grandioso e belo desfile, onde todas as localidades estavam 

representadas, assim como, parabenizar os organizadores do evento. 

TRIBUNA LIVRE: Renato Oto Klein, Presidente do Conselho da Agricultura, fez uso da 

tribuna para fazer suas considerações referente ao projeto de lei 33/2022 que está tramitando na 

Casa. Iniciou parabenizando os colonos pelo seu dia, hoje. Referente o Projeto disse que o 

conselho não deu seu parecer final, disse que tiveram uma reunião na semana passada, mas não 

teve quórum. Falou que recém estão entendendo (o conselho) referente ao projeto, que é o tal do 

VAF. E disse que há um mês pediu sobre o seu VAF, média de 25 mil por bloco, se aplicar 90% 

daria 3.660,00, mas desse valor só fica 2,4%, ou seja, o valor de 87,84... Falou que trabalha com 

carvão e lenha, e até fevereiro pagava 18% de Icms mais o funrural que chega quase a 20%, que 

chega a quase 20 mil de imposto para ter um retorno de 87,84... O conselho vai se reunir e fazer 

uma nova proposta e depois será encaminhada à Câmara. Comentou sobre o art. 7º do projeto 

que fala de cumprir em parte...Falou do polo leiteiro, o que era anos atrás em Ivoti, hoje com a 

laticínios quebrada, um ou dois produtores de leite... Falou que vai acontecer de um dia sentar na 

praça na parte da tarde e observar os caminhões descendo com verduras, aipim para abastecer 

um ou outro verdureiro de Nova Vila, Picada Feijão... Disse que com o apoio que estão 

recebendo, os agricultores não vão mais plantar... Falou sobre as máquinas que a Prefeitura 

recebeu e questionou onde estão essas máquinas? Repassadas para cooperativa, onde teve 

informação de que o agricultor de Ivoti teve que pagar o mesmo valor que se fosse pegar um 

particular... Falou que já está em sua 4ª gestão como presidente do conselho e assinou atas onde 

constava que vinha retroescavadeira do Estado, patrola e caçamba, e isso tem que ficar no 

Município... Só precisa administrar essa questão... Renato disse que recebeu uma ligação na 

semana passada lhe pedindo o número de telefone de obras ou do diretor... A pessoa falou com o 

secretário, que lhe disse que até queria mandar a retro, mas não podia porque tinha de duas a  
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quatro pessoas tirando fotos e vai se incomodar... Renato disse que vieram retros para a 

agricultura. Disse que dois agricultores, um carregando a produção e outro vendendo a produção. 

Sobre a máquina que veio para agricultura, seria o caso de colocar um emblema “máquina da 

agricultura familiar” para o pessoal saber. Renato pediu ao presidente para que engavetasse o 

projeto. Disse que verificou com o Município de Lindolfo Collor, sobre o apoio que dão ao 

produtor rutal, que é um Município que saiu de Ivoti, um filho de Ivoti, ganham de setenta a 

oitenta por cento mais de apoio. Finalizou dizendo que vai se empenhar para melhorar essa 

questão do apoio em Ivoti e pediu apoio dos Vereadores a hora que entrar o projeto na Casa. 

Pediu também apoio dos deputados... O Presidente abriu espaço para os Vereadores fazerem 

seus questionamentos. A Vereadora Marli disse que em conversa com os agricultores referente 

ao projeto, o mesmo piora a situação, e em conversa com o prefeito, ele disse que iria pedir a 

retirada do projeto, e sugeriu que fosse feita a negociação com o prefeito e levar a sugestão dos 

outros municípios... Marli falou da importância dos agricultores e precisam ganhar mais 

incentivo... Marli disse que foi questionada durante a festa do colono, de que os Vereadores não 

apoiam... Disse que se for bom para os colonos, nenhum Vereador vai ser contra, falou que é 

filha de colono, cresceu debaixo de um pé de aipim na roça com seu pai, enquanto sua mãe era 

professora... Satoshi falou das demandas dos micro empreendedores, restaurantes, todos pedem 

auxílio, e o Município acaba dando, mas exigindo um certo retorno, como emprego para tantas 

pessoas, aumentar a arrecadação em tanto... Satoshi disse que é importante vir na Casa e expor a 

situação, para que os Vereadores tenham como explicar para a população depois, do porque 

aprovaram o apoio... Satoshi disse que os Vereadores não tem como aumentar a verba, mas falou 

da possibilidade de alterar o orçamento para o próximo ano... Volnei disse que tem recurso livre 

do Executivo que pode ser usado, um valor bem significativo, poderia usar esse ano esse valor e 

para o próximo ano se faz um projeto decente, que só será votado com a aprovação do conselho 

da agricultura. Ivanir disse que teve a oportunidade de participar de uma reunião do conselho e 

naquela reunião foi comentado que aconteceram as reuniões nas localidades e a partir disso foi 

para a reunião, a qual pode participar. Naquela reunião ficou definido que o projeto iria à 

votação somente após a apresentação do parecer do conselho da agricultura, justamente, porque 

os Vereadores queriam ter subsídios para fazer uma votação tranquila, para não prejudicar 

ninguém. Ivanir disse que percebeu naquela reunião que muitos não entenderam o cálculo e 

conforme agora foi colocado pelo Renato, se realmente é esse o cálculo, é bastante dificultoso 

para os agricultores, pois se tirar notas no valor de cem mil, vai ter um retorno de 200 reais... 

Ivanir disse que teve a oportunidade de conversar com o Matin, que está aguardando a posição 

dos agricultores, e se não concordassem, ele iria retirar o projeto e tentar achar um meio termo 

para que não fiquem sem o subsídio nesse ano... Ivanir disse ao Renato que podem ficar 

tranquilos que o projeto não irá a votação, enquanto não houver a definição por parte do 

conselho, e o acordo entre conselho e executivo, para que ninguém saia prejudicado... Edio disse 

que a agricultura familiar hoje é o sustento do Brasil, se fala muito no agro, que também é muito 

importante, mas a agricultura familiar é que coloca o pão na mesa da nação. Edio falou do 

maquinário que veio para a agricultura, mas onde que está este maquinário, e disse que o que 

falta em Ivoti é vontade política... Falou do Município de Presidente Lucena, tem de dois a três 

tratores disponíveis...Disse que Presidente Lucena e Lindolfo Collor já distribuíram adubo para  
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os agricultores, além do diesel, e aqui no Município de Ivoti nada... Falou da questão que foi 

abordada sobre as fotos, e disse que isso é conversa para boi dormir, dizendo que não existe lei 

municipal hoje para essa finalidade... Edio perguntou sobre o fornecimento da alimentação 

escolar no município de Ivoti... Renato falou que a lei de 2018, onde consta o apoio da 

máquina... 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 46/2022 – Dispõe sobre o sistema de concessão de vale –alimentação aos 

servidores da administração pública direta e autárquica e dá outras providências.  

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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

Volnei solicitou informação sobre o local onde esse evento será realizado. 

Projeto de Lei nº 41/2022 – Revoga dispositivo da Lei Municipal nº 2500/2009 que estabelece o  

código tributário do Município e consolida a legislação tributária. 

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. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Mensagem de Veto do Executivo ao PL 32/2022. 

 PAUTA – VOTAÇÃO: 

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

irá a votação em virtude da discussão. O Vereador Satoshi pediu que se o prefeito não retirar o 

projeto, que o legislativo devolva o projeto. Ivanir e Marli falaram que o prefeito disse que iria 

retirar, e irá aguardar. 

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

unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI falou sobre o incidente que aconteceu no dia de ontem 

no Bairro Feitoria Nova, sendo que o DAER veio e fechou o buraco, mas já cedeu novamente e 

pediu um ofício ao DAER para que destine um técnico para avaliar o local. Também pediu cópia 

do laudo do bloco A da EMEF Ildo que vai receber placa solar, para saber se o mesmo vai 

suportar o peso das placas (que pesam em torno de 38 kg cada uma). Outro ofício ao Deputado 

Sergio Peres parabenizando o mesmo pelo seu aniversário. MARLI parabenizou todos os 

motoristas e colonos pelo seu dia. Comentou sobre a troca do comando militar em Ivoti, com a 

saída do tenente Prado e entra o tenente Quevedo, desejou um bom trabalho ao novo 

comandante e agradeceu ao tenente Prado pelo bom trabalho realizado e pediu que esses ofícios  
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fossem em nome de todos os Vereadores. Sobre o coronavírus, informou 19 novos caso, com 20 

altas e 88 pessoas em isolamento. IVANIR solicitou um ofício ao Executivo para que contate a 

empresa que está trabalhando na estrutura para a festa da cachaça, para que monte essa estrutura 

durante a semana, a fim de evitar acidentes, pois aos domingos tem muito tumulto. Ivanir falou 

do desfile, que tinha muitas pessoas que participaram e agradeceu e parabenizou pelo belo 

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

todos para a próxima no dia 01/08 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 


