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Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 1914, 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 1913 do dia 21 de setembro de 2022, a qual foi 

aprovada por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA: Ficha de inscrição de tribuna livre para Fernando Dilly no dia 

03/10/2022. Of. Gab. nº 277/2022 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 69/2022. 

Oficio da Câmara Municipal de Esteio que encaminha requerimento do Vereador Gilmar Rinaldi 

que sugere seja realizada mobilização dos entes em conjunto com a sociedade na tentativa de 

reverter os efeitos da Portaria GM/MS nº 3.693 publicada no Ministério da Saúde que reduz em 

50%  podendo chegar a 83% os valores pagos pelo SUS à tabela de procedimentos, 

medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais para procedimentos cardiológicos. Convite 

da EMEF Olavo Bilac para as festividades de aniversário de 60 anos no dia 08/10/2022 às 9h na 

sede da escola. Convite para participar da solenidade do almoço-baile em comemoração ao dia 

do idoso, no dia 06/10/2022 a partir das 10h45min na Associação de Moradores do Bairro 

Morada do Sol. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: IVANIR solicita: 1 – Melhorar a iluminação na Praça onde está o chafariz, 

sugeriu colocar cordão com lâmpadas, igual àquele utilizado onde fica  o Foodtruck, a pedido 

dos moradores. MARLI solicita: 1 – Instalação de academia de ginástica ao ar-livre na praça que 

fica perto da bicicross no Bairro Morada do Sol. EDIO solicita: 1 – Relatório de fiscalização de 

todas as empresas que receberam incentivo em 2021 e 2022. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 69/2022 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 

Financeiro de 2023. 

2ª 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 

Lei, no território do Município de Ivoti e dá outras providências.  

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.  

3ª PAUTA – DISCUSSÃO:  

Projeto de Lei nº 60/2022 - Autoriza a transferência de direitos decorrentes da concorrência 

pública nº 37/2013, destinada à alienação de lotes da área industrial do Município e a 

reorganização da respectiva área. Se todos concordam, colocamos esse projeto em votação logo  
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a seguir. Todos concordaram. 

Projeto de Lei nº 61/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa SPM Couros Ltda. 

Projeto de Lei nº 62/2022 – Institui evento no Calendário Oficial de Eventos do Município. 

Projeto de Lei nº 63/2022 – Concede incentivo à empresa M.C. Calçados Ltda. 

Projeto de Lei nº 64/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa Dass Nordeste Calçados e 

Artigos Esportivos S.A. Cleiton disse que uma representante da empresa convidou os Vereadores 

a visitar a empresa para ver a tecnologia da mesma. 

Projeto de Lei nº 66/2022 – Institui a Feira Livre Comércio denominada Mercado das Pulgas no 

Município de Ivoti e dá outras providências. 

PAUTA DE VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 58/2022 – Cria a Secretaria de Turismo, Desporto e Cultura e dá outras 

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

unanimidade. 

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. 

A Vereadora Marli pediu vistas, até virem os documentos previstos na Lei 2514/2010. As vistas 

foram aceitas. 

Projeto de Lei nº 60/2022 - Autoriza a transferência de direitos decorrentes da concorrência 

pública nº 37/2013, destinada à alienação de lotes da área industrial do Município e a 

reorganização da respectiva área. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi 

aprovado por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI solicitou que fosse reiterado o convite ao Diretor do 

Trânsito para vir até a Casa Legislativa para que responda se vem ou não, por causa da resposta 

com relação a Rua Portugal a qual está gerando muita polêmica, e no sábado pela manhã deu um 

acidente bem feio na esquina da Regis com a Graça Aranha, as pessoas reclamam que falta 

sinalização no local. Volnei falou com relação a criação da secretaria do tursimo e espera que o 

prefeito escolha uma pessoa competente para a secretaria, que não seja um cargo político. Falou 

também sobre a super arrecadação, que está acima da projeção, quase 20 milhões até o 

momento. EDIO complementou o seu pedido referente o incentivo das empresas, quer saber 

quantas empresas receberam incentivo, qual a despesa do Município com esses incentivos do 

último ano, quantos empregos foram gerados por essas empresas. O Vereador Volnei pediu 

permissão ao Vereador Edio para que inclua o seu nome junto ao pedido ao Executivo. MARLI 

atualizou os dados do coronavírus com 01 caso positivo, com 03 altas e 01 pessoa em 

isolamento. IVANIR disse que ficou surpresos com os números apresentados no dia de hoje 

referente às metas fiscais referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2022, onde existia a previsão de 

arrecadar um valor e o Município superou esse valor em 26,40%, ou seja, arrecadou 26% a mais 

do que tinha orçado, um número bastante significativo... Ivanir disse que é excelente isso, mas 

que compartilha da preocupação da Vereadora Marli com relação aos gastos com a saúde, que 

conforme a Lei determina é de 15%, e o Município está gastando um pouco a menos...Ivanir 

disse que acredita que o Município poderia investir um pouco mais na área da saúde, onde tem 

várias demandas, como cardiologia (inclusive recebeu várias ligações) , pacientes internados 

aguardando exames... Ivanir sugeriu ao prefeito para que faça uma reavaliação para gastar um  
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pouco mais que o necessário na saúde, pois a saúde é o bem maior das pessoas... Ivanir disse que 

não vê o Município como uma empresa que visa lucro, o Município precisa assistir o seu 

cidadão, e ficando no caixa da prefeitura, não tem retorno. Ivanir pediu para ser incluído no 

pedido do Vereador Edio na questão dos incentivos. O Presidente encerrou a presente Sessão e 

convocou a todos para a próxima no dia 03/10 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                                                           VOLNEI RENATO GROSS  

Presidente do Legislativo                                                                           Secretário 


