
1 
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LEGISLATIVO – 03 DE JANEIRO DE 2022 

 

Aos três dias do mês de janeiro 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 1883 e verificou-se a existência de quórum regular, constatando-se a 

presença dos vereadores consoante a seguinte relação: ALEXANDRE DOS SANTOS, CLEITON 

BIRK, EDIO INÁCIO VOGEL, FABIABI HEYLMANN, MARLI HEINLE GEHM, MARLISE 

MARIA GRAFF, SATOSHI SCALDO SUZUKI e VOLNEI RENATO GROSS. Em seguida foi 

apreciada a Ata de nº 1882 do dia 20/12/2021, que teve seu conteúdo aprovado por unanimidade.  

CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. Nº 407/2021 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 

93/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a área da educação. Of. 

Gab. Nº 409/2021 em atendimento ao ofício nº 331/2021 do Vereador Volnei, informar que a 

Secretaria de Educação não realiza a limpeza padrão dos ar condicionados, são feitas conforme 

necessidade e solicitação. Of. Gab. Nº 410/2021 que encaminha para apreciação os Projetos de Lei 

nº 94/2021 que “Aprova o Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2022” e nº 95/2021 que 

“Dispõe sobre o tratamento e destinação final de resíduos sólidos no território municipal e dá outras 

providências”. Of. Gab. Nº 411/2021 em atendimento ao ofício nº 328/2021 do Vereador Volnei, 

informar que o horário das escolas da educação infantil é até às 17h45min em virtude da organização 

da rotina da escola. Of. Gab. Nº 01/2022 que encaminha MENSAGEM RETIFICATIVA à análise e 

inclusão ao Projeto de Lei nº 80/2021.  

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: MARLI solicita: - Ofício para Autarquia Água de Ivoti, solicitando providências 

com relação a pressão da água no Bairro Palmares, que segundo morador, quando abre a torneira, 

chuveiro ou água para máquina de lavar, só sai vento (ar), porém o ponteiro do relógio da água só 

gira marcando entrada de água que não existe. Pedido do Sr. Carlos Augusto Ceron que já entrou em 

contato com a Autarquia, mas até o momento nada foi resolvido. VOLNEI solicita: - Possibilidade 

da abertura da Rua José de Alencar, quadra que fica entre a Rua David Canabarro e Rua 14 de julho, 

em virtude da localização do CRVA, onde os caminhões de grande porte têm bastante dificuldade 

para manobrar e fazer a vistoria. IVANIR solicita: - Troca e/ou conserto do portão de ferro que fica 

junto ao Pórtico de entrada da cidade. Fotos em anexo. 

COMISSÕES PERMANENTES, ficaram assim definidas para o ano de 2022: 

Comissão de Justiça e Redação: Volnei – Presidente, Satoshi – relator, Edio-membro, Fabiani- 

duplente.  

Comissão de Orçamento e Finanças: Marlise – Presidente, Marli – relatora, Cleiton – membro, 

Alexandre-suplente. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 93/2021 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área 

da educação. O Presidente perguntou aos Vereadores se concordavam em colocar o mesmo em 

votação na próxima Sessão Ordinária, em virtude do recesso e pela necessidade da  
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contratação no retorno das aulas. Todos concordaram. 

Projeto de Lei nº 94/2021 – Aprova o Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2022. 

Referente esse projeto, o Presidente também perguntou se todos concordavam em colocar o mesmo 

em votação na próxima Sessão Ordinária. Todos concordaram. 

Projeto de Lei nº 95/2021 – Dispõe sobre o tratamento e destinação final de resíduos sólidos no 

território municipal e dá outras providências. O Presidente disse que esse projeto será colocado em 

consulta pública pelo prazo de 30 dias. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 80/2021 – Autoriza a permuta de imóvel do Município por imóvel de propriedade 

de LMF Participações Ltda e dá outras providências. Em virtude do encaminhamento da Mensagem 

Retificativa por parte do Executivo, considerando que trata da alteração do Plano Diretor, 

especialmente do plano viário. o mesmo será colocado em consulta pública pelo prazo de 30 dias. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MARLI disse que leu na internet sobre a preocupação com uma 

notícia que não é verdadeira, ou seja, a venda da Autarquia, e pediu que as pessoas fiquem 

tranquilas, pois a água é de Ivoti... Lembrou da luta para comprar a mesma da corsan, citou o diretor 

do jornal O Diário que também se empenhou na causa... Marli divulgou a prorrogação para as 

inscrições ao Processo Seletivo do IBGE para os cargos de agente censitário e recenseador até o dia 

21 de janeiro de 2022, sendo 26 vagas para Ivoti, para se inscrever as pessoas podem acessar: 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21. A remuneração para o Agente Censitário 

Superviros é de R$ 1.700,00 e para Agente Censitário Municipal o valor é de R$ 2.100,00. Marli 

trouxe os dados atualizados referente o coronavírus, com 04 novos casos, 01 menino de 5 anos e 03 

femininos de 42, 46 e 69 anos e 21 pessoas aguardando resultado de testes. Marli falou sobre o valor 

não gasto no ano de 2021, que foi economizado e  devolvido ao Executivo de 393 mil, da então 

Mesa Diretora, com ela Presidente, Cleiton como vice, Satoshi Primeiro Secretário e Alexandre 

segundo secretário. VOLNEI desejou um bom ano de trabalho ao novo Presidente... IVANIR 

desejou a todos um bom ano de trabalho, e colaborar com o que o Município precisa através da 

união de todos em prol do desenvolvimento da cidade de Ivoti. Ivanir relembrou um assunto que já 

havia abordado durante o ano de 2021, sobre os passeios públicos, e disse que não sabe se existe um 

desleixo por parte da comunidade em relação ao assunto, pois não é só do Poder Público que se deve 

cobrar. Ivanir disse que o morador que vai até a Prefeitura solicitar seu habite-se é obrigado a fazer o 

seu passeio público. Comentou sobre a questão da manutenção dos passeios públicos, a quem cabe a 

responsabilidade, se ao morador ou a Prefeitura? Falou sobre a área central da cidade, tem muitos 

passeios danificados e pediu uma atenção do Executivo com relação ao assunto, para que se a 

responsabilidade for do morador, para que esse seja notificado para fazer a manutenção do seu 

passeio... Se referiu principalmente a calçada estragada na Rua São Leopoldo e perto do super Rissul 

tem um passeio bastante danificado... Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a 

presente Sessão, convocando a todos para a príoxima no dia 10/01/2022 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 
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