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LEGISLATIVO – 10 DE JANEIRO DE 2022 

 

Aos dez dias do mês de janeiro 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 1884 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 1883 do dia 03/01/2022, que teve seu conteúdo aprovado por unanimidade.  

CORRESPONDÊNCIA: Of. Gab. Nº 04/2022 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 

1/2022. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: VOLNEI solicita: 1 – Ofício para RGE, para que envie uma equipe técnica 

para a localidade de Picada 48 Alta para verificar a questão das constantes quedas de luz e a 

demora para o religamento, uma vez que o problema é sempre a chave do gerador que cai. 2 – 

Pedido de Informações ao Executivo:- Informe qual o valor investido na área da educação nos 

anos de 2019 a 2021, discriminando o recurso da prefeitura e o recurso proveniente do Governo 

Federal; 3 – Pedido de Informações à Secretaria de Educação: 1 - Informe qual o critério e/ou 

motivo utilizado para o fechamento de turmas da educação infantil, em especial nas EMEIs Bem 

Querer, Pedacinho do Céu e Jardim dos Sonhos; 2 – Se existe falta de professores, espaço físico? 

3 – Se nas escolas conveniadas o custo/benefício é melhor? 4 – Se é por falta de crianças.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MARLI solicita: 1 – Ofício para a Secretaria de Educação, parabenizando a secretária 

Cristiane juntamente com toda a sua equipe de profissionais, bem como todos os envolvidos na 

conquista da 4ª melhor educação do Estado do RS, conforme apurado pelo índice de 

Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE);  2 – Encaminhar Mensagem de Pesar aos 

familiares do ex-servidor do Município de Ivoti, Sr. Jony Luis Gomes, falecido no dia 

05/01/2022; MARLISE solicita: 1 – Ofício ao Departamento de Trânsito para que estude a 

possibilidade em instalar um redutor de velocidade na Rua Graça Aranha, perto do Mercado 

Brandini, em frente à Mecânica do Marcelo. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 1/2022 – Estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos 

servidores do Poder Executivo e Autarquia do Município, dos contratados por tempo 

determinado, bem como dos proventos das aposentadorias e pensões. 

Projeto de Lei nº 2/2022 – Estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos 

servidores do Poder Legislativo do Município de Ivoti. 

Projeto de Lei nº 3/2022 – Estabelece o índice para a revisão geral anual dos subsídios dos 

Vereadores do Município de Ivoti. 

Projeto de Lei nº 4/2022 – Estabelece o índice para a revisão geral anual dos subsídios do 

Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Ivoti. 
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Projeto de Lei nº 5/2022 – Estabelece o índice para a revisão geral anual dos subsídios dos 

Secretários municipais. 

Referente esses projetos o Presidente perguntou aos demais Vereadores se concordavam em 

colocar os mesmos em 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. Projeto em Consulta Popular. 

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. Projeto em Consulta Pública. 

Projeto de Lei nº 93/2021 – 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. 

Projeto de Lei nº 94/2021 – Aprova o Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2022. As 

comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 1/2022 – Estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos 

servidores do Poder Executivo e Autarquia do Município, dos contratados por tempo 

determinado, bem como dos proventos das aposentadorias e pensões. Projeto de Lei nº 2/2022 – 

Estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do Poder 

Legislativo do Município de Ivoti. 

Projeto de Lei nº 3/2022 – Estabelece o índice para a revisão geral anual dos subsídios dos 

Vereadores do Município de Ivoti. 

Projeto de Lei nº 4/2022 – Estabelece o índice para a revisão geral anual dos subsídios do 

Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Ivoti. 

Projeto de Lei nº 5/2022 – Estabelece o índice para a revisão geral anual dos subsídios dos 

Secretários municipais. 

Os Projetos de Lei nº 1, 2 e 5/2022 foram aprovados em bloco pois o conteúdo de ambos é o 

mesmo. As comissões apresentaram seus pareceres. O Vereador Volnei se absteve de votar no 

Projeto de Lei nº 1/2022, com 07 votos favoráveis e 01 abstenção, Projeto aprovado. Os 

Projetos de Lei nº 2 e 5/2022 foram aprovados por unanimidade. Os Projetos de Lei nº 3 e 

4/2022 que tem o mesmo teor, também foram votados em bloco, ambos aprovados por 

unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MARLI pediu a palavra e solicitou o envio de ofício ao Presidente da 

Assembleia Legislativa, Sr. Gabriel Souza, pela assunção ao cargo de Governador do Estado, em 

virtude das férias do governador e do vice-governador. Marli falou que participou de uma janta de 

aniversário do Sr. Gabriel e desejou também os parabéns pelo aniversário, mas principalmente por 

ter assumido o cargo maior do Estado. Marli comentou sobre o falecimento do Sr. Jony, servidor por 

mais de 10 anos na Prefeitura. Também atualizou os dados do coronavírus, com 18 novos casos, 09 

femininos e 09 masculinos e 63 pessoas aguardando resultado... Marli lembrou que as vacinas estão 

em falta, mas que durante a semana já estarão sendo repostas. Desejou a todos boas férias a todos os 

Vereadores. FABIANI solicitou um ofício ao Executivo para saber sobre o andamento do 

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

príoxima no dia 21/02/2022 às 18h30min, desejando a todos um excelente período de descanso. 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 


