ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.886 14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 02 DE MARÇO DE 2022
Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 18h, 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
1886 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
1885 do dia 21/02/2022, a qual foi aprovada por unanimidade. A Vereadora Marli solicitou ao
Presidente um minuto de silêncio em homenagem ao Senhor Walter Egon Mundstock, ex viceprefeito, falecido no dia 26/02/2022.
CORRESPONDÊNCIA: Correspondência da Câmara dos Deputados, Of. Pres. Nº 003/2022 –
CMULHER encaminhando sugestão para criação de órgãos de defesa dos direitos das mulheres. Of.
Fazenda nº 01/2022 que encaminha Relatório de Metas Fiscais referente ao terceiro quadrimestre de
2021. Of. Gab. Nº68/2022 em atendimento ao ofício nº 21/2022 do Vereador Volnei encaminhar as
informações solicitadas referente aos enfermeiros. Of. Gab. nº 64/2022 que encaminha para
apreciação Projeto de Lei nº 13/2022. Of. Gab. nº 74/2022 que encaminha para apreciação projeto
de lei nº 16/2022.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PROPOSIÇÕES: MARLI solicita:1 - Ofício ao Executivo solicitando que o Programa Vida
Saudável continue funcionando igual aos anos anteriores; 2 - Que o Executivo encaminhe cópia
do documento que impede que sejam feitas melhorias na ponte localizada na Rua Pedro Diehl; 3
- Ofício para a RGE para que explique sobre a constante falta de energia a cada vento forte,
inclusive tem pessoas que necessitam utilizar oxigênio; 4 - Que o Executivo estude a
possibilidade de negociar com a Prefeitura de Estância Velha a compra de vagas para as crianças
dos bairros vizinhos, para que as mesmas tenham a possibilidade em estudar nas escolas
próximas às suas residências. VOLNEI solicita:1 - Que o Executivo informe quem faz parte do
Conselho do Idoso. 2 - Ofício ao Executivo solicitando providências com relação aos carros
abandonados na Rua Aloisio Finkler no Bairro Cidade Nova, conforme consta no art. 8º da Lei
do Código de Posturas.
PAUTA DO DIA:
1ª PAUTA DISTRIBUIÇÃO:
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.
Projeto de Lei 14/2022 – Concede Título de Cidadã Honorária à IRENE ROSANY MIETH.
Projeto de Lei nº 15/2022 – Concede Título de Cidadão Honorário à CARLOS AUGUSTO
CERON.
Projeto de Lei nº 16/2022 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para
Autarquia Água de Ivoti. O Presidente disse que o Executivo solicitou urgência na aprovação des
se projeto e perguntou se todos concordavam em votá-lo logo a seguir. Os Vereadores
concordaram.
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2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 8/2022 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área
da saúde. O Presidente perguntou aos Vereadores se concordavam em colocar esse projeto em
votação. Todos concordaram.
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.
3ª 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. As comissões apresentaram seus pareceres e o
Projeto foi aprovado por todos os Vereadores.
Projeto de Lei nº 8/2022 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área
da saúde. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 16/2022 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para
Autarquia Água de Ivoti. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado
por todos os Vereadores.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS: VOLNEI solicitou que o seu pedido referente a situação dos carros
abandonados na Rua Aloisio Finkler, seja direcionado ao fiscal da Prefeitura, pois são 10 carros
abandonados naquela rua, parece um ferro velho, disse que já solicitou via e-mail, mas não obteve
retorno. O Presidente solicitou permissão ao Vereador Volnei para se incluir junto no pedido.
MARLI fez a atualização do coronavírus, resultado de 11 testes positivos, 05 masculinos e 06
femininos, 01 pessoa aguardando resultado, alta de 20 pessoas e 51 em isolamento. CLEITON
solicitou envio de ofício agradecendo a senhora Elisandra da RGE por ter resolvido o problema da
luz no Bairro São José e parte do Bairro Farroupilha, onde após o último temporal a luz das
residências estava piscando, e a equipe técnica encontrou o problema e fez a troca do transformador.
Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente Sessão, convocando a todos para a
príoxima no dia 10/03/2022 às 16h30min. 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
Presidente do Legislativo

VOLNEI RENATO GROSS
Secretário
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