ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.896 14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO LEGISLATIVO
– 09 DE MAIO DE 2022
Aos nove dias do mês de maio 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 1896 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 nº 1895 do dia 02 de maio de
2022, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores.
CORRESPONDÊNCIA: Of. Nº 27/2022 da Liga Feminina de Combate ao Cancer informando que
promoverá no dia 10 de junho o café colonial – drive thru no valor de 120,00. Ofício do Executivo
informando para fins de acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações pactuadas no Edital nº
10/2021 – Programa de Recuperação de Espaços Esportivos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul
que tem por objeto a Recuperação de espaços esportivos públicos em áreas de propriedade da prefeitura
municipal. Of. Gab. n 134/2022 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 29/2022.
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve.
PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI solicita: 1 – Ofício para a RGE, para que notifique as empresas
de internet e telefone sobre os fios caídos em diversos pontos da cidade; 2 - Ofício ao Executivo para que
verifique se a Lei Municipal nº 3258 de 26/08/2019 que “REGULAMENTA A INSTALAÇÃO AÉREA
DE CABOS E FIOS E EXIGE QUE AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS RETIREM OS
FIOS OU CABOS QUANDO EXCEDENTES OU SEM USO, considerando que o art. 5º da referida Lei,
tem um ano para adequação, a Vereadora solicita que o executivo informe quais ações estão sendo
tomadas para fins de dar efetividade para a Lei e resolver a questão do excesso de fios nos postes. 2 –
Melhorias na Rua Guilherme Becker na Nova Vila, a qual está bem esburacada. 3 – Que o Executivo
informe se o fumacê contra o mosquito da dengue está sendo aplicado e se existe um cronograma para a
aplicação. A Vereadora FABIANI solicita: 1 – Seja providenciada uma lixeira em frente a Escola
Estadual Mathias Schutz, a pedido de moradores próximos do local. O Presidente IVANIR solicita: 1 –
Ofício ao Executivo solicitando cópia do controle de pontualidade e assiduidade da servidora pública
Suzeli, farmacêutica. As informações não serão divulgadas e servirão apenas para fins de fiscalização em
razão de denúncias de munícipes, quando a ausência da servidora. 2 – Que o Executivo reveja a questão
dos pedágios, para que não seja feito em datas comemorativas e evitando o quinto dia útil e adiantamento
salarial, que são as datas em que o comércio tem maior movimento.
PAUTA DO DIA:
1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:
Projeto de Lei nº 29/2022 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a área da
educação.
Projeto de Lei nº 30/2022 – Fica instituído a Campanha de Prevenção à Crueldade Contra Animais
Domésticos e Selvagens denominada “ABRIL LARANJA”, altera a Lei Municipal nº 3453/2022, que
aprovou o Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2022 e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 31/2022 – Altera a Lei Municipal nº 3.453 de 11 de janeiro de 2022, aprova o
Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2022.
Projeto de Lei nº 32/2022 – Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a divulgar a relação e estoque
dos medicamentos distribuídos gratuitamente à população através do Sistema Público de Saúde (SUS) e
dá outras providências.
2ª PAUTA – DISCUSSÃO:
Projeto de Lei nº 28/2022 – Institui evento no calendário oficial de eventos do Município.
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EXPOSIÇÕES PESSOAIS: SATOSHI pediu a palavra e sugeriu ao Presidente para que colocasse o PL
29/2022 em votação na próxima sessão. Marli disse que no projeto é exigida experiência de 10 meses na
área, mas acha que isso pode ser retirado do anexo, dizendo que tem pessoas formadas na área mas que
não tem experiência, mas tem condições para atender ao cargo. O presidente disse que estaria pedindo a
opinião da assessora jurídica para ver se tem como suprimir essa exigência, e se não for necessário se
todos concordarem, o projeto poderá ser colocado em votação na próxima sessão. Todos concordaram.
VOLNEI solicitou um ofício ao executivo para que informe sobre uma licitação realizada para
recolhimento e trituramento de galhos, que foi feita há dois meses e até o momento nada aconteceu, uma
vez que estamos na época da poda, ver como está o andamento disso e qual a previsão para os trabalhos
iniciarem. Também falou sobre o transporte coletivo, de fazer uma reunião e ver se tem a possibilidade de
colocar mais linhas, talvez fazer uma comissão de Vereadores para ir até a empresa e conversar. IVANIR
sugeriu entrar em contato com a empresa e ver a disponibilidade para uma reunião. MARLISE falou da
Rua Goetz onde foi feito calçamento, (onde liga a Goetz com a Henrique Dias) tem um desnível grande,
talvez cedeu o calçamento, pediu que uma equipe fosse até o local para verificar a situação. MARLI
atualizou os dados do coronavírus com três novos casos, dois femininos e um masculino e 17 pessoas em
isolamento...Marli falou da sua preocupação com relação a dengue, e disse que na sexta feira conversou
com o secretário da saúde para saber quantos casos confirmados tem no Município, e ele informou que
são 153 casos confirmados, além de 402 pessoas aguardando resultado de teste... Ivanir pediu que a
Vereadora incluísse no pedido qual o período para o resultado do exame da dengue, e citou o caso de um
cidadão que lhe procurou e disse que fez o exame no dia 24/04 e ainda não obteve o resultado. Ivanir
falou que é importante esclarecer isso para a comunidade. O Vereador Leonir disse que sua esposa fez o
teste e foi informada que leva 20 dias para o resultado... Ivanir disse que a Associação de Moradores do
Bairro Cidade Nova pediram para divulgar um café colonial ao custo de 35,00 adulto e 20,00 crianças no
dia 28/05. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente Sessão e convocou a todos para
a próxima no dia 16/05 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
Presidente do Legislativo

VOLNEI RENATO GROSS
Secretário
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