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LEGISLATIVO – 21 DE MARÇO DE 2022 

 

Aos vinte e um dias do mês de março 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 1889 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 1888 do dia 21/03/2022, a qual foi aprovada por unanimidade.  

CORRESPONDÊNCIA: Ofício Gab. nº 87/2022 em resposta ao ofício nº 18/2021 informar que 

o setor de fisioterapia está com três fisioterapeutas trabalhando, 260 sessões de fisioterapia 

mensais e o tempo médio de espera é de dois meses a contar da data em que o paciente 

encaminha o pedido, e os cursos oferecidos no centro de referência da mulher são oficinas de 

artesanato, massoterapia, naturopatia, acupuntura e nutrição. Ofício Gab. nº 88/2022 em resposta 

ao ofício nº 30/2021 informar que foi realizada vistoria no local e os proprietários foram 

notificados referente os veículos abandonados na Rua Aloísio Finkler. Ofício Gab. nº 90/2022 

que encaminha Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei nº 18/2022. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: FABIANI solicita: 1 - Ofício ao Executivo solicitando mais iluminação na 

área de lazer localizada no Bairro Bom Jardim, fundos do Joys Bar, a pedido de moradores e de 

pessoas que frequentam o espaço. VOLNEI solicita: 1 - Ofício ao Executivo solicitando que 

elabore Projeto de Lei que “ Cria no âmbito do Município de Ivoti, o banco de materiais 

ortopédicos e dá outras providências”, conforme sugestão do Vereador, documento em anexo. 

IVANIR, MARLI e VOLNEI solicitam envio de ofício ao Executivo para que tome 

providências com relação ao acumulo de lixo e entulhos na Rua São Leopoldo, onde fica a casa 

tombada, a pedido dos moradores, pois está depreciando o local. Foto em anexo. 

PAUTA DO DIA: 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 17/2022 – Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2273/2006, que  

institui o código de posturas do Município de Ivoti. Projeto está em Consulta pública e retorna à 

pauta no dia 18/04. 

Projeto de Lei nº 21/2022 – Inclui e altera dispositivos na Lei Municipal nº 2753/2013, que 

dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Controle Interno do Município e dá outras 

providências. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 18/2022 – Concede incentivo financeiro à empresa Dule e Fuhr estruturas 

metálicas Ltda. 

Projeto de Lei nº 19/2022 – concede incentivo financeiro à empresa Laner Comércio de 

embalagens Ltda. 

 PAUTA VOTAÇÃO: 
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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. Aguardando resposta do 

Executivo ao pedido de informações da Vereadora Marli. 

Projeto de Lei nº 13/2022 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito, de parte de imóvel de 

propriedade do Município, à Associação Ivoti Racing. As comissões apresentaram seus 

pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei 14/2022 – Concede Título de Cidadã Honorária à IRENE ROSANY MIETH. As  

comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos os Vereadores. 

Projeto de Lei nº 15/2022 – Concede Título de Cidadão Honorário à CARLOS AUGUSTO 

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

Vereadores. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI solicitou o envio de ofício para a Secretaria da Saúde 

para que informe se tem alguma atividade prevista para a Semana Municipal de Conscientização 

do Autismo (comemorada na primeira semana de abril, conforme a Lei 3.355/2020) e também 

que informe se as carteirinhas de identificação de pessoas com fibromialgia estão sendo 

confeccionadas, conforme Lei 3.357/2020). O Vereador solicitou que o Executivo informe se a 

pista de bicicross tem um dia em que a comunidade pode uisufruir da pista e se tem algum custo.  

MARLI solicitou que fosse enviada correspondência ao superintendente Regional da Caixa 

Econômica Federal, Sr. Gustavo Sampaio, anexando a Lei Municipal nº 2653/2011 que 

disciplina o atendimento do público em filas de banco, a qual não está sendo observada e disse 

que considera um desrespeito para com os clientes, e disse que se não tem funcionários 

suficientes para atender é necessário ver alguma solução para o problema. Marli falou que 

recebeu uma reclamação por escrito de um morador referente o lixo acumulado na Rua São 

Leopoldo, e pediu que fosse anexada ao ofício solicitado por ela, Vereador Ivanir e Volnei,. 

Marli falou sobre a dengue e pediu que as pessoas verifiquem em suas residências se existe 

acumulo de água, local onde o mosquito se multiplica e, falou novamente da piscina que fica no 

centro da cidade, questão já abordada em fevereiro, e disse que em conversa com o prefeito, foi 

informada que a Prefeitura fez contato com a família que fez uma limpeza na piscina, mas ficou 

ruim novamente, sendo feita nova solicitação para a família, sendo feita notificação com prazo 

determinado, e se não for resolvido, caberá multa. Marli disse que estará conversando com os 

moradores próximos para saber se realmente foi feito algo por parte da família. Marli disse que a 

pedido do Presidente, representou a Câmara de Vereadores na solenidade de passagem de 

comando do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Rio dos Sinos (CRPO/VRS) da 

Brigada Militar (BM), ocasião em que o coronel Douglas da Rosa Soares passou o comando ao 

coronel João Ailton Iaruchewski, que aconteceu no dia 17 de março às 10h no Teatro Dante 

Baroni em Novo Hamburgo. Marli pediu ao Presidente para que fosse encaminhado ofício ao 

novo comandante em nome da Câmara, desejando um bom trabalho. Marli disse que não 

recebeu os dados do coronavírus. IVANIR disse que está preocupado com a segurança do 

Município e disse que na semana passada aconteceu um homicídio na praça e as pessoas estão 

questionando sobre o funcionamento das câmeras de vigilância. Ivanir disse que ficou sabendo,  
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não sabe se é verídico, de que as câmeras não gravam, apenas filmam a ação e 05 minutos 

depois a imagem desaparece e por isso pediu que fosse encaminhado ofício ao Executivo, 

brigada e Consepro, para que informem como essas câmeras funcionam, a fim de dar um retorno 

para a comunidade. Volnei disse que em conversa com o Vasco sobre a câmera da praça da 

harmonia, foi informado que a mesma não grava. Cleiton disse que talvez tenha uma ou outra 

que não grava, mas que foi apresentado que o registro acontece e fica gravado por um período. 

Ivanir disse que ficou sabendo, que somente as câmeras de cercamento eletrônico gravam, 

instaladas na entrada e saída do Município... Marli relatou um fato que aconteceu nas vésperas 

do Natal, onde a Câmara enfeitou o corrimão da entrada e para a sua surpresa passou pelas 22h 

em frente a Câmara e os enfeites ainda estavam, mas no outro dia pela manhã não estavam mais. 

Sendo que se dirigiu para a brigada militar para que fosse verificado na câmera se tinha alguma 

imagem, e as imagens provaram que aconteceu às 2h14min. Ivanir disse que algumas câmeras 

guardam as imagens, mas gostaria de saber como as câmeras funcionam a fim de dar retorno aos 

moradores... Ivanir aproveitou que a Casa está cheia para falar da importância da comunidade 

participar da discussão do Projeto de Lei nº 17/2022, que está em consulta pública no site da 

Câmara, o qual retira a distância mínima de 20 metros das capelas mortuárias das residências, e 

falou da necessidade da comunidade dar sua opinião... Nada mais havendo a declarar, o 

Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para a próxima no dia 28/03 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 


