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Aos quinze dias do mês de agosto 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 1909, 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 1908 do dia 08 de AGOSTO de 2022, a qual foi aprovada 

por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA: Convite da Sociedade Ivotiense de Estudos Humanísticos – SIEHU, 

para o lançamento do livro “Um olhar colorido sobre Ivoti: diversidade cultural através das obras 

de Flavio Scholles” no dia 19 de agosto de 2022 das 9h às 10h no Atelier de Flavio Scholles. E-

mail do Gabinete do Prefeito encaminhando resposta ao ofício nº 252/2022, item 02, informando 

que no mês de maio/2022 foram 573 dias de atestado e 14 dias de faltas, no mês de junho/2022 

foram 316 dias de atestado e 13 dias de faltas, no mês de julho foram 428 dias de atestado e 13 

dias de faltas. Of.nº 03/2022 do SIMI encaminhando resposta ao of. nº 239/2022, informando 

sobre alterações e acréscimos ao projeto de lei nº 46. Of. nº 05/2022 do SIMI informando que 

em Assembleia Geral Extraordinária, formato on-line, realizada no dia 12/08, deliberaram por 

unanimidade pela aceitação do projeto de lei 46/2022, apresentado pelo ofício 236/2022. Of. 

Gab. nº 227/2022 em resposta aos ofícios 232 e 233, informar que o item 1 do of. 232 já foi 

esclarecido em outras ocasiões e referente ao item 2 do of. 232 e of. 233, item 2, não farão jus ao 

vale alimentação, item 2 oficio 233, não, of. 232 item 2 e of. 233, item 2, não farão jus ao 

vale,etc. Of. Gab. nº 235/2022 que encaminha para apreciação os projetos de lei nº 51 e 52/2022. 

Of. Gab. nº 236/2022 que encaminha MENSAGEM RETIFICATIVA ao Projeto de Lei nº 

46/2022. Of. Gab. nº 237/2022 que encaminha para apreciação o projeto de lei nº 53/2022. 

MENSAGEM RETIFICATIVA ao Projeto de Lei nº 50/2022 do Poder Legislativo. 
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI solicita: 1 – Ofício ao Executivo sugerindo que faça 

convênio com cardiologista. 2 – Ofício parabenizando a diretoria da Associação Morada do Sol 

pela promoção realizada no sábado, dia 13/08, pela excelente janta e a bela apresentação de 

danças folclóricas alemãs. 3 – Ofício ao Executivo solicitando que seja feito um estudo das ruas 

do Bairro Cidade Nova, a fim de reduzir a velocidade dos veículos nos cruzamentos, em especial 

as ruas Silva Jardim, Albino Hugo Muller e Perimetral. A Vereadora FABIANI solicita: 1 – 

Ofício ao Executivo, solicitando asfalto na Rua Rio de Janeiro, a pedido dos moradores, 

inclusive os do prédio Copacabana. O Vereador VOLNEI solicita: 1 – Ofício ao Executivo 

solicitando o conserto da boca de lobo localizada na Rua Arthur A. Gerhard esquina com a Vera 

Cruz. 2 – Parada de ônibus na esquina da estrada geral que vai para Picada 48 Baixa. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 51/2022- Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a  
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área da educação. 

Projeto de Lei nº 52/2022 – 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 53/2022 – Revoga dispositivo da Lei Municipal nº 3261/2019, que autoriza a 

Autarquia Água de Ivoti a elaborar projetos e executar estação de tratamento de esgoto, poço e 

rede de abastecimento de água e esgoto na área do Loteamento Industrial 48 Alta, dá destinação 

específica para a Quadra B do referido loteamento e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 54/2022 – Fica denominada de “Praça Ecológica Vereador Edio Klein” a 

praça pública localizada na quadra 12, lote 33, no Bairro Brasília, na cidade de Ivoti/RS e 

denomina a rua de acesso e demais ruas internas. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 49/2022 – Aprova a matriz estratégica de desenvolvimento integral para o 

Município de Ivoti. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 48/2022 – Autoriza a realização de obras no Memorial da Colônia Japonesa e 

seu entorno e dá outras providências. 

Projeto de Lei nº50/2022 – Dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores    do   

Poder Legislativo Municipal de Ivoti. 

 PAUTA – VOTAÇÃO: 

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. As comissões 

apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado com a abstenção do Vereador Volnei. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: SATOSHI solicitou envio de ofício em nome da bancada 

progressista para o CONSEPRO, agradecendo o trabalho e a administração de recursos públicos. 

O presidente pediu para incluir seu nome do ofício e disse que fez parte do CONSEPRO por 

alguns anos e sabe que o trabalho é voluntário e em prol da segurança, e disse que a equipe atual 

vem prestando um serviço de vários anos ao Município. Marli também pediu para se incluir no 

ofício e disse que na última sessão com o apoio dos colegas quando pediu para encaminhar 

ofício, manifestou elogios ao conselho pelo bom trabalho. Marli sugeriu que fosse agendada uma 

reunião com o Consepro a fim de ver alguns apontamentos e entender, poderia ser na segunda 

feira antes do início da sessão, pelas 17h30min, convidar os membros do Consepro e os 

Vereadores. Ivanir concordou com a sugestão da colega. Marli comentou sobre o projeto de lei 

nº 54 de sua autoria que denomina a Praça e a rua de acesso e internas. Falou que os nomes 

sugeridos são de pessoas falecidas que tiveram grande importância na atuação junto a 

comunidade Ivotiense, sendo uma espécie de homenagem póstuma. Marli passou a ler a 

biografia dos nomes sugeridos, começando pelo nome da Praça, Vereador Edio Klein, a rua de 

acesso, Professor Paulo Roberto Pereira Frota, e as ruas internas, Vereador Orlando A. Seth e 

Hugo Birk... Após a leitura, Marli pediu o apoio dos Vereadores para aprovar o projeto de lei. 

Atualizou os dados do coronavírus com 08 novos casos, com 11 altas e 46 pessoas em 

isolamento. VOLNEI solicitou ofício para a secretaria de obras para que façam a pintura da 

ciclovia que vai para Morada do Sol, do trecho que começa no curtume buhler, pintar um lado 

para pedestres e um lado para ciclovia, a pedido de moradores. E também pediu que fosse  



3 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.909 14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 15 DE AGOSTO DE 2022 

 

reencaminhado o ofício para a Coordenadoria do Estado referente as tomografias de Ivoti, para 

que informe onde é a referência para as tomiografias, porque ainda não veio nenhuma resposta. 

Pediu também que fosse encaminhado ofício para a Semec, a pedido de professores, para que a 

secretaria informe sobre a questão de fazer o registro do ponto apenas 05 minutos antes de entrar 

em sala de aula, sendo que os mesmos estão bem antes no local, organizando a sala e as vezes 

atendendoos pais de alunos, para que esclareça se de fato é assim... Solicitou também que fosse 

encaminhado um ofício para o fiscal responsável pela fiscalização da obra da Praça da 

Harmonia, onde refiseram as pedrinhas que estavam soltas, porque foi muito mal feito, para ver 

se foi feito de acordo com o que foi pedido. CLEITON comentou sobre o projeto 54 de autoria 

da Marli, e parabenizou o prefeito, porque essa praça estava no plano de governo dele, e pra 

quem conhece o bairro, era o único que não tinha uma área de lazer. Falou da iniciativa da Marli 

em dar o nome do Edio para a praça... Falou também sobre o Hugo Birk, que era primo do seu 

avô, foi um dos que queria emancipar a cidade de Ivoti... IVANIR falou sobre o 

encaminhamento da LDO para o ano que vem e pediu que o Executivo encaminhe o balancete 

mais atualizado da Autarquia da Água e Executivo, para verificar as contas desse anos, do que 

foi aprovado e o que realmente foi concretizado. Pediu também que o Executivo solicitando 

informações sobre o andamento da sindicância em função dos fatos que aconteceram na 

secretaria de obras. Pediu também que fosse reforçado ao Executivo, a resposta ao ofício nº 177 

referente a situação do prédio da câmara, as fissuras e rachaduras, porque o Executivo vai iniciar 

as obras do novo plantão no pátio da Câmara, isso pode aumentar essas fissuras, e por causa da 

segurança dos servidores da Casa Legislativa, havia solicitado um laudo da prefeitura... Ivanir 

agradeceu aos familiares do ex vereadores presentes na Casa e falou da importância dos 

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

todos para a próxima no dia 22/08 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 


