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Aos dezesseis 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 1897 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. Foi feito um 

minuto de silêncio em homenagem ao ex-vereador Mario Cassel, falecido no dia 10 de maio e 

para irmã Generosa, falecida no dia 12 de maio. Em seguida foi apreciada a ata nº 1896 do dia 

09 de maio de 2022, a qual teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA: Ofício Gab. nº 145/2022 informando sobre a fila de espera para 

exame de ecografia, espera de aproximadamente 60 dias para a realização do exame. Of. Gab. nº 

142/2022 informando que o aparelho fotopolimerizador foi encaminhado para o concerto. Of. 

Gab. nº 144/2022 informa que referente a abertura das casinhas todos os finais de semana no 

Núcleo de Casas Enxaimel está previsto para o próximo edital. Of. Gab. nº 147/2022 que 

encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 33/2022.  Of. Gab. nº 141/2022 encaminha cópia 

do contrato com o valor pago e a relação de todos os profissionais do Mais Vida. 
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI solicita: 1 – Ofício direcionado ao ex-secretário de 

obras, agradecendo pelo trabalho realizado na frente da secretaria em prol do Município; 2 – 

Ofício ao Executivo, para que estude a possibilidade em firmar convênio com algum hospital ou 

clínica para a realização de exames de colonoscopia e endoscopia, uma vez que tem vários casos 

de câncer no Município, sendo que quando a doença é detectada no início, existe grande 

possibilidade de cura; 3 – Troca de lâmpada na Rua Garibaldi, 333, a qual está com problemas, 

liga e desliga. 4 – Ofício ao Governo do Estado e ao Presidente da Assembleia Legislativa, 

considerando que os recursos gerados em atividades vinculadas aos planos de prevenção contra 

incêndios, cortes de árvores agendados, entre outros, são enviados diretamente ao Fundo 

Especial da Segurança Pública (FESP). A alteração fez com que a corporação local perdesse a 

autonomia de aplicação dos recursos destinados ao Fundo municipal e impede que os municípios 

adquiram materiais, viaturas e equipamentos de proteção individual (EPIs) para os servidores. 

Considerando que a Lei Estadual de 2013 (Lei Complementar nº 14.376 de 26 de dezembro de 

2013) determina que os recursos das taxas de serviços não emergenciais sejam recolhidos para o 

Fundo Estadual de Segurança Pública e, considerando que podem ser objeto de convênio com os 

municípios para que seja repassado para o FUNREBOM; Vimos através deste solicitar 

manifestação do Estado com relação à reedição dos convênios, especialmente quanto a 

estimativa de prazo. O Vereador VOLNEI solicita: 1 – Ofício ao Executivo para que 

providencie planilha, discriminando ano a ano a quantidade de profissionais para acompanhar 

alunos com necessidades especiais que foram feitas nos últimos 10 anos e informando qual tipo 

de acompanhante se I ou II, e também informar ano a ano a quantidade de alunos que necessitam 

desse acompanhamento; 2 – Ofício ao Executivo para que providencie uma relação de todos os  
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professores tanto do Ensino Fundamental, quanto da Educação Infantil, incluindo os contratos 

emergenciais, nominal com salário base e a classe de cada um. A Vereadora FABIANI solicita: 

1 – Melhorias nas Ruas 25 de Julho e 20 de setembro, a pedido dos moradores. O Presidente 

IVANIR solicita: 1 – Um ofício ao Presidente do Conselho Municipal do Plano Diretor, 

solicitando que inclua em pauta a seguinte sugestão: alterar a legislação municipal para exigir do 

empreendedor loteador a colocação de postes para instalação de câmeras de vídeo 

monitoramento. Solicita ainda, que após discussão em reunião ordinária, seja enviado à Casa 

Legislativa o posicionamento do Conselho a respeito da matéria sugerida e cópia da ata em que 

o assunto foi discutido. 
PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 33/2022 – Reinstitui o Programa de apoio ao produtor rural. 

EMENDA MODIFICATIVA AO PL 29/2022. A emenda foi aceita por todos os Vereadores. 

O Presidente perguntou se todos concordavam em colocar a emenda juntamente com o Projeto 

de Lei 29/2022 em votação logo a seguir. Todos concordaram. 

Projeto substitutivo ao 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. Esse projeto foi 

substituído devido a erro de digitação. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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 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. 
3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 28/2022 – Institui evento no calendário oficial de eventos do Município. 

PAUTA DE VOTAÇÃO: 

Emenda Modificativa ao PL 29/2022. A emenda foi aprovada por todos os Vereadores. 

Projeto de Lei nº 29/2022 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a 

área da educação. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por todos 

os Vereadores. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: LEONIR solicitou um ofício ao Consepro e ao Executivo para que 

verifique a possibilidade em instalar câmeras no Cemitério Municipal, pois tem relato de uma 

pessoa, que disse que foi retirado o mármore do túmulo de ente querido, com prejuízo de 800 

reais. VOLNEI comentou sobre seus pedidos feitos, e se referiu aos últimos 10 anos dos 

acompanhantes especializados, e quando vier essa relação ver com o Executivo a possibilidade 

de abrir concurso para esse cargo. MARLI  comentou sobre a perda de duas pessoas atuantes no 

Município, o ex vereador Mario Cassel e também a irmã Generosa, ex diretora do hospital São 

José. Marli leu a biografia do Mario Cassel e a biografia da irmã Generosa. Marli atualizou os 

dados do coronavírus, com 10 testes positivos e 27 pessoas em isolamento. CLEITON solicitou  
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um ofício ao diretor do trânsito para que dê uma atenção especial no cruzamento da Henrique 

Dias com a Goetz, onde aconteceu um acidente a tarde. Outro ofício para a diretoria da 

comunidade concórdia parabenizando todos pelo delicioso almoço servido no local. O 

Presidente reiterou o convite para a abertura da 15ª feira do Mel, da Rosca e da Nata que 

acontecerá no dia 21 no Núcleo de Casa Enxaimel às 10h30min. 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                                                           VOLNEI RENATO GROSS  

Presidente do Legislativo                                                                           Secretário 


