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Aos vinte e um dias do mês de fevereiro 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 1885 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 1884 do dia 10/01/2022 e nº 574 do dia 24/01/2022, as quais tiveram seu 

conteúdo aprovado por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA: Of.SSAS nº 005/2022 encaminhando a prestação de contas da Secretaria 

Municipal da Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2021. Of. Gab. Nº 08/2021 em atendimento ao 

ofício nº 352/2021 do Vereador Volnei, informar que nos últimos três anos 36 professores ficaram 

afastados de suas funções por motivo de licença saúde. Of. Gab. Nº 09/2021 em atendimento ao 

ofício nº 378/2021 do Vereador Volnei referente  novo Edital de Concurso durante o ano de 2022. 

Of.Gab. nº 11/2022 em resposta ao ofício nº 001/2022 do Vereador Volnei, informar que a Rua José 

de Alencar, entre as quadras da Rua David Canabarro e a Rua 14 de Julho, pode ser aberta, no 

entanto, a Rua  não está sendo doada na matrícula. Of.Gab. nº 12/2022 em atendimento ao ofício nº 

004/2022, informa que os passeios públicos são responsabilidade dos moradores e que as 

reclamações podem ser encaminhadas ao fiscal de obras da Prefeitura. Of. Gab. Nº 13/2022 em 

atendimento ao ofício nº 337/2021, informa que já foi licitada a execução de novos jazigos no 

Cemitério Municipal. Of. Gab. Nº 59/2022 que encaminha para apreciação os Projetos de Lei nº 

8/2022, 9/2022, 10/2022 e 11/2022. Of. Gab. Nº 61/2022 que encaminha para apreciação o Projeto 

de Lei nº 12/2022. Of. Gab. Nº 62/2022 em atendimento ao ofício nº 006/2022 do Vereador Volnei, 

encaminhar relatório com as informações solicitadas referente aos valores investidos na Educação. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: MARLI solicita:1 - Ofício direcionado à Taís Treptow, parabenizando-a pela 

conquista da Medalha de Bronze (nível 3) da OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas, 16ª edição, Pentamedalhista. 2 - Ofício direcionado aos alunos que conquistaram 

medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática, bem como parabenizar os professores de cada 

Escola:- LIARA RUCKHABER – Medalha de Bronze – 9º ano EMEF CONCÓRDIA- MARIANA 

MULAZZANI KOLING – Medalha de Prata – 9º ano EMEF NELDA JULIETA- PIETRO PERETI 

SKONRTZ – Medalha de Bronze – 9º ano EMEF NELDA JULIETA- RAFAELA DOS SANTOS – 

Medalha de Ouro – 8º ano EMEF CONCORDIA- STEFANI LAIS KIEFER – Medalha de Bronze – 

8º ano EMEF 25 DE JULHO. 3 - Ofício ao Executivo para que solicite ao setor responsável, carga 

de areia para área de lazer localizada na Alamêda das Ipês, bem como fazer a iluminação do local; 4 

- Ofício ao Departamento do CRAS, para que informe quais os cursos que são oferecidos no Centro 

de Referência da Mulher. 5 - Ofício ao Executivo para que informe sobre o tempo de espera na 

fisioterapia e quantos fisioterapeutas trabalham na clínica. 6 - Ofício ao Executivo solicitando o 

recolhimento de entulhos na Rua Goetz no Bairro Jardim Panorâmico, que está mais de trinta dias no 

local, fotos em anexo. CLEITON solicita: 1 - Encaminhar ao Executivo, Projeto de Indicação que  
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“Autoriza a celebração de convênio com os centros de tradições gaúchas – CTG’s, com sede no 

Município de Ivoti/RS”, em anexo. IVANIR solicita:1 – Ofício ao Executivo, solicitando a troca de 

lâmpada de iluminação pública na Rua Soledade, 279, pedido já solicitado anteriormente pelo 

Vereador, e também troca de lâmpada na Rua Capitão Pedro Muller, 256. VOLNEI solicita: 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO:- Quantos cargos de enfermeiro existem no 

Quadro de Cargos? - Quantos estão ocupados? Listagem nominal e local de trabalho.  

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 8/2022 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área 

da saúde. 

Projeto de Lei nº 9/2022 – Cria cargo na Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o plano de 

carreira dos servidores e institui o respectivo quadro de cargos. 

Projeto de Lei nº 10/2022 – Altera dispositivos na Lei Municipal nº 2500/2009 que estabelece o 

código tributário do Município e consolida a legislação tributária. 

Projeto de Lei nº 11/2022 – Autoriza a aprovação de projeto e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 12/2022 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área 

da educação. PROJETO EM REGIME DE URGÊNCIA. O Presidente perguntou se todos 

concordam em colocar o Projeto na Pauta de votação logo a seguir, todos concordaram. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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

território municipal e dá outras providências.  

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. AGUARDANDO PROVIDÊNCIAS DO 

EXECUTIVO. 

Projeto de Lei nº 12/2022 – 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: VOLNEI solicitou ofício ao Executivo solicitando que a Secretaria de 

obras verifique a em frente ao Restaurante do Tonhão (do outro lado da Loja Taqi), pois com a 

chuva forte inunda as dependências do restaurante, pois a água não consegue escoar. MARLI 

atualizou os dados do coronavírus, com 29 novos casos, 16 femininos e 13 masculinos, 46 altas e 02 

pessoas aguardando resultado, e em isolamento tem 198 pessoas. CLEITON disse que recebeu um 

pedido de uma munícipe questionando sobre pessoas que recebem menos de três salários mínimos, 

que tem direito a engenheiro e arquiteto gratuitamente, conforme consta na Lei Federal nº 11.888 de 

dezembro de 2008. O Vereador solicitou que fosse encaminhado ofício ao Executivo para que 

verifique se é viável ou não. IVANIR solicitou que a Secretaria da Saúde esclarecesse porque não 

dispensa medicamentos controlados durante o horário do meio dia, uma vez que tem duas 

farmacêuticas no setor, e disse que foi questionado por alguns munícipes referente o assunto. Ivanir  
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entende que tem pessoas que vão até o local durante o meio dia e parece que no passado isso 

acontecia e atualmente esse serviço não tem, e por isso pediu esclarecimento. Ivanir comentou sobre 

uma publicação na rede social de uma moradora questionando sobre vagas em escolas de educação 

infantil, e segundo a mesma, ela mora em frente a uma escolinha e tem que levar seus filhos para 

outro bairro. Ivanir disse que sabe que o Município trabalha com o zoneamento  e pelo que sabe, está 

sendo rigorosamente respeitado. Ivanir solicitou que a Secretaria da Educação informe como 

funciona o zoneamento e porque alguns moradores de determinado bairro, levarem seus filhos a 

outro bairro. O Presidente perguntou aos demais Vereadores e conforme conversaram, da Sessão da 

próxima sessão do dia 28/02 ser transferida para o dia 02/03 às 18h, todos concordaram. 

Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente Sessão, convocando a todos para a 

príoxima no dia 02/03/2022 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 


