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Aos quatro dias do mês de julho 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 1903 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 memória do Senhor Evaldo Berres, falecido no dia 03/07 aos 80 anos de 

idade, morador de Ivoti por 36 anos e ocupou dois mandatos de Vereador na Cidade de Campina 

das Missões e também em memória das sete vítimas do acidente de trânsito ocorrido no dia de 

hoje da cidade de Constantina e estavam se deslocando para consultar na cidade de Porto Alegre. 

O Presidente registrou a presença dos servidores municipais da área da educação e passou para a 

apreciação da Ata  de nº 1902 do dia 27 de junho de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade. 

CORRESPONDÊNCIA: Convite do Desporto: Final do Campeonato Municipal de Canastra no 

dia 07/07 a partir das 19h30min no Ginásio da Comunidade Católica, Campeonato Municipal de 

Atletismo Escolar nos dias 07 e 08/07 a partir das 13h30min na pista de atletismo do Instituto de 

Educação, Final do Campeonato Municipal série prata de futsal no dia 08/07 com inicio às 

19h30min no Ginásio Municipal 20 de setembro. Of. Gab. nº 190/2022 que encaminha para 

apreciação os Projetos de Lei nº 38/2022 e 39/2022. Of. Gab. nº 192/2022 em resposta ao ofício 

nº 181/2022 informando que as demandas do item 1 ao 3 foram encaminhadas para providências 

e com relação ao pedido de informações referente ao PL 33/2022, seguem as informações 

solicitadas. Of. Gab. nº 193/2022 em resposta ao ofício nº 184/2022 do Vereador Volnei, 

informando que o orçamento é anual e os valores são previstos e arrecadados dentro do 

exercício, sendo que no ano de 2017 foi previsto o valor de 63.415.250,00 e arrecadado o valor 

de 68.466.276,33. Of. Autarquia nº 23/2022 em resposta ao ofício nº 153/2022 informando que 

na média mensal são coletados 195.596.000 litros de água nos poços e foram faturados em m³ 

104.160. 

O Presidente registrou a presença do ex Vereador Marcio Guth e Veronica Dhein. 
GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: A Vereadora MARLI solicita: 1 - Ofício parabenizando a ex-aluna da 

EMEF Jardim Panorâmico, ANA LUIZA FRITSCH DE MOURA RAMOS pela conquista do 1º 

Lugar no Curso de Eletrotécnica e 18º Lugar na classificação geral da Fundação Liberato. 2 – 

Ofício parabenizando a Direção e toda a equipe escolar da EMEF Concórdia pela organização da 

linda festa julina e pelas belas apresentações dos alunos. 3 – Ofício parabenizando a Direção e 

toda a equipe da EMEI Bem Querer pela organização da linda festa julina. 4 – Ofício 

parabenizando e também agradecendo à equipe do Ivoti100 pelo bom trabalho realizado e por 

sua preocupação com o futuro de Ivoti. A Vereadora FABIANI solicita: 1 – Ofício ao Executivo 

solicitando a troca da fiação elétrica em toda a extensão do PLUG, pois a mesma é muito antiga 

e os servidores estão temerosos de que possa acontecer algum acidente no local. O Vereador  
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VOLNEI solicita:1 – Ofício ao Executivo para que entre em contato com o setor responsável 

para arrumar o balanço na Praça do Jardim Ipê, conforme foto em anexo, a fim de evitar que 

alguém se machuque. 

TRIBUNA LIVRE: O Professor FABIANO DANIEL SILVA representando a classe dos 

professores do Município de Ivoti se inscreveu para tribuna para falar sobre o Piso Nacional dos 

professores. Quem iniciou falando foi a professora Ana Félix Sartori saudou a todos e registrou a 

presença do servidor Marcos Rafael Schossler representando o SIMI, Fabiano secretário da 

APMI, se apresentou dizendo que trabalha na EMEF Concórdia... Saudou também toda a 

categoria que os acompanha na sessão e demais pessoas... Ana apresentou um breve panorama 

dos desafios identificados na rede municipal de ensino de Ivoti. Destacou algumas demandas 

enfrentadas pelos profissionais que atuam na  educação do Município de Ivoti , em especial no 

que diz respeito ao piso do magistério. Disse que a rede municipal de ensino de Ivoti sempre foi 

referência de uma educação de qualidade pautada sobretudo no compromisso com a 

aprendizagem e um ambiente favorável ao pleno desenvolvimento dos estudantes. Além da 

estrutura orgânica que mobiliza o campo de atuação, reconheceu de forma especial as famílias 

dos estudantes que em sua maioria estão sempre comprometidos com a vida escolar de seus 

filhos, apoiando os professores em sua missão como educadores. Também reconheceu o esforço 

e senso de responsabilidade das crianças e adolescentes com relação ao seu papel de estudantes. 

Falou que parte da força para prosseguir vem dos alunos. Disse que as redes sociais vem sendo 

uma importante vitrine de comunicação entre o poder público e a sociedade, porém quando as 

redes sociais evidenciam prêmios, projetos e conquistas dos estudantes do município, é porque 

além dos atores mencionados anteriormente como família e crianças, existem em cada uma das 

escolas um grupo de professores que estão dedicando parte de sua vida ao exercício de um 

trabalho com excelência e nesse sentido, o sucesso passa a ser o reconhecimento público do 

trabalho que a comunidade escolar realiza em silêncio. Embora o silêncio seja algo valorizado  

nas relações de hierarquia, existem alguns aspectos na educação municipal diante dos quais já 

não podem mais se calar. Falou que os números falam por si, nos últimos anos, Ivoti tem perdido 

anualmente em torno de  10% dos servidores municipais e as projeções para 2022, não são as 

melhores, sendo que nos cinco primeiros meses do ano, 34 servidores municipais se 

exoneraram... Disse que os fatores que levaram esses servidores a se exonerarem precocemente, 

foi a falta de condições favoráveis para o exercício de suas funções entre outros fatores, além do 

baixo reconhecimento quanto ao desempenho das atividades laborais... Falou da falta de 

condições favoráveis vão desde a falta de efetivo para atender as demandas da rede, até as 

condições estruturais de prédios das escolas com problemas com instalação elétrica, fossa 

vazando no pátio da escolas, onde crianças fazem o recreio. Falou da falta de espaço físico para 

as aulas de reforço e atendimentos especializados... Falou da defasagem salarial que no inicio do 

ano acumulava um percentual de 16,10% com relação à inflação... Comentou sobre os 33,24% 

no aumento do piso nacional, mas que não foi repassado aos professores... Disse que conforme 

levantamento realizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, quase 70% dos 

professores residem em outros municípios e cerca de 88% usam veículos próprios para se 

deslocar... Destacou que os professores da rede municipal que dividem escolas, a revelia da Lei e 

precisam transitar de uma escola para outra com veículo próprio, arcando com todas as despesas  
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de deslocamento. Citou o exemplo do Município de Nova Petrópolis que paga auxílio 

deslocamento ao funcionalismo municipal... Falou das exonerações dos professores, onde muitas 

vezes as crianças ficam sem profissional por muito tempo... Disse que em nome de uma 

educação de qualidade, defende que essas pessoas (contratados emergenciais) possam 

permanecer e criar vínculos...). Falou da diferença entre estar na rede e ser da rede, quem se 

sente parte da rede, se sente responsável pelo caminho que resolveu trilhar... Falou sobre a 

questão das licenças de interesse  (intercâmbio, maternidade, superar divórcio, aperfeiçoar, etc.,) 

e que não foram atendidos e receberam a recomendação para então se exonerarem... Mencionou 

a licença para cuidar filho com necessidades especiais, foi um direito perdido pelos profissionais 

da rede, assim como o atestado para acompanhar o filho na consulta, onde as horas precisam ser 

compensadas em serviço... Mencionou também a licença maternidade de Ivoti que parou há 

alguns anos e pela dificuldade que as mães servidoras sentem ao precisar amamentar seus filhos 

recém nascidos. Falou que ela particularmente passou pelo desafio com seu filho, que teve uma 

condição especial alimentar e quase morreu pela falta de possibilidade de amamentação, que 

inclusive gerou uma demanda judicial para encontrar uma forma de conciliar a situação. O 

direito para amamentar está previsto na Constituição Federal e concedido às mães que vivem em 

privação de liberdade. Destacou que são muitas as demandas e esperam pelo diálogo respaldado 

no compromisso em elevar a qualidade das condições de trabalho e acesso aos seus direitos... No 

que diz respeito ao cumprimento do piso nacional do magistério, conforme a Lei nº 13005/2014 

que reconhece a necessidade do pagamento do piso do magistério como forma de valorização 

dos profissionais da educação e propõe que seja assegurado pelas redes municipais que até o ano 

de 2014 fosse implantado o plano de carreira para profissionais da educação contemplando o 

piso nacional... A Lei também  trata da possibilidade de acesso à pós graduação e outras 

demandas... O Professor Fabiano fez uso da palavra, saudando a todos os presentes e começou 

falando das dificuldades e demandas encontradas, além das que se deparam todos os dias nas 

escolas, quanto ao espaço da adversidade. Frisou que vieram à Casa para reinvindicar 

objetivamente o piso, um direito da categoria, amparado por Lei... Comentou que ao finalizar o 

1º semestre do ano letivo, ainda tem escolas aguardando o suprimento do quadro efetivo... 

Comentou também sobre a criação de uma comissão especial para discutir a inclusão das 

licenças no plano de carreira... Sobre os atestados de saúde, no caso de acompanhante, da 

questão de quem é o beneficiário do atestado, se o acompanhante ou o paciente, tendo que 

recuperar as horas, e muitos por terem uma carga horário de 40h/semanais ou superior não tem 

como recuperar... Falou que no Estatuto do funcionalismo  no art. 27 aborda os níveis do 

magistério e no art. 28 aborda sobre as classes. Conforme a Lei nº11.738/2008, a mesma 

estabelece o cumprimento do piso nacional que em valores atuais corresponde a R$ 3.845,63 

para carga horária  de 40h/semanais, uma defasagem de 13,3%, desconsiderando os índices 

inflacionários que também não foram respostos, acumulando um percentual de 16,10%. Fabiano 

disse que as dificuldades enfrentadas no cotidiano em relação ao déficit inflacionário e a 

desproporção que isso causa ao salário. Sobre a ciência do compromisso por uma educação de 

qualidade, gratuita e para todos. O Presidente Ivanir falou que se solidariza com a luta da 

categoria e abriu espaço aos Vereadores para fazerem suas colocações. A Vereadora Marli usou 

da palavra e perguntou se a categoria entrou em contato com a administração, solicitando a  
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atualização do salário pelo valor do piso nacional. A resposta foi que sim, foi feita uma reunião 

com o executivo municipal numa sexta feira a noite às 19h, com número restrito de pessoas, 

onde a categoria foi orientada a acionar o judiciário para reinvindicar os direitos, uma vez que o 

Executivo não iria fazer o pagamento... Marli falou que na última sessão ordinária comentou 

sobre a Portaria nº 67/2022, também sobre a Lei nº 11.731/2008 que trata do piso nacional dos 

professores, dizendo que o percentual de 33,24% é a maior correção salarial concedida para a 

categoria... A Vereadora disse que solicitou encaminhamento de ofício ao executivo informando 

sobre o assunto e solicitando que o Prefeito se sensibilize para conceder o reajuste para a classe. 

O Vereador Satoshi solicitou a palavra e complementou a questão da judicialização dizendo que 

esse caminho foi sugerido para não estourar o orçamento, pois se o juiz manda pagar, tem 

amparo legal... O Professor Fabiano falou que a categoria já judicializou o assunto, mas lamenta, 

por causa do custo e da morosidade no processo... Fabiano também comentou sobre a questão do 

não pagamento do quinquênio pelo período de um ano e nove meses devido a pandemia... O 

Vereador Volnei fez uso da palavra e disse que os Vereadores não tem poder para conceder o 

percentual, mas que podem apoiar a causa... O Vereador Edio falou que o interessante no país é 

de que tudo está sendo judicializado, inclusive as próximas eleições... Um País em que vale 

tudo, só não vale para o trabalhador. Colocou que os professores são verdadeiros heróis por 

trabalharem muito... Falou da imprensa local que é inimiga dos servidores públicos no geral... O 

Presidente Ivanir agradeceu a presença da categoria e desejou sucesso nessa busca e se colocou à 

disposição, assim como os demais Vereadores para tentar uma audiência com o Executivo, 

juntamente com representantes da categoria e Presidente do Sindicato para abordar o assunto 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 38/2022 – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3410/2021, que institui o 

regime de previdência complementar no âmbito do município de Ivoti, fixa o limite máximo 

para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 

da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e 

dá outras providências. 

Projeto de Lei nº 39/2022 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado para a 

área do meio ambiente. O Presidente falou que e sse projeto chegou em regime de urgência em 

virtude da necessidade da Secretaria de Meio Ambiente de contar com o profissional o mais 

breve possível, e perguntou se todos concordavam em colocar o mesmo na pauta de votação logo 

a seguir. Todos concordaram. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 37/2022 – Cria cargo na Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o Plano 

de Carreira dos servidores e institui o respectivo quadro de cargos. 

PAUTA DE VOTAÇÃO: 

Projeto de Deceto Legislativo 01/2022 – Apreciação das contas do Governo Municipal, . 

DisseVereador Cleiton solicitou vistas ao Projeto. As vistas foram aceitas. 

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

ainda está  aguardando o parecer do Conselho Municipal de Agricultura. 

Proposição de Emenda nº 05/2022 ao PL 35/2022. Após a discussão da emenda (Vereador Edio,  
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Marli e Volnei fizeram suas considerações e se colocaram contrários a emenda). O Presidente 

colocou a emenda em votação, com 04 votos favoráveis e 04 votos contrários ( Marli, Marlise, 

Edio e Volnei) o Presidente fez o desempate votando contra a emenda. A emenda foi rejeitada. 

Projeto de Lei nº 35/2022 – Cria e extingue cargos na Lei Municipal nº 2373/2008 que 

estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e Institui o respectivo quadro de cargos. 

Aguardando resposta ao Pedido de Informação do Vereador Volnei. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON solicitou ofício para Autarquia para que intensifique a 

fiscalização dos serviços realizados pela  empresa que faz os remendos no asfalto, pois a 

empresa está com uma pá e uma camioneta fechando os buracos e citou o exemplo da Rua 

Duque de Caxias que recebeu asfalto novo, e agora está virada em remendos. O Presidente falou 

sobre a situação do asfalto nas proximidades do Bar do Gordo. MARLI disse que verificou o 

relatório do quadrimestre do Município referente aos gastos e percebeu que os gastos na saúde 

não atingiram o índice estipulado em Lei, que é de 15%, um cuidado que o prefeito precisa ter 

com relação a isso. Marli pergunta se o percentual de 0,9% que faltou não poderia ter sido 

aplicado em ecografias, tomografias e demais exames, uma vez que tem fila de espera enorme 

de pessoas aguardando exames, e também destinar o percentual para cirurgias da vesícula biliar, 

que conforme informações, são realizadas somente 12 por ano, tendo muitas pessoas aguardando 

pelo procedimento. Marli disse que o Pronto Atendimento em quatro meses fez quase quarenta e 

oito mil atendimentos. Falou das pessoas que faltam às suas consultas agendadas nos postos de 

saúde, com 2.598 que não foram às consultas e tirando o lugar de pessoas que precisam. Marlio 

pediu que as pessoas tenham responsabilidade e se conscientizem e se tiver imprevisto que 

avisem para que outras pessoas possam consultar. Disse que só na UBS central foram 653 

faltas... VOLNEI solicitou envio de ofício ao Executivo solicitando para que informe quantos 

servidores estão em licença de interesses e por quais motivos. Volnei disse que foi na UBS 

Central para renovar sua receita de remédio de uso contínuio e para a sua surpresa como a 

receita é de médica que atende na UBS do Jardim Panorâmico, não vão mais renovar a receita 

no centro... O Vereador falou da implantação do prontuário eletrônico, não teria necessidade de 

ir no outro posto renovar a receita... Volnei solicitou o envio de ofício para a Prefeitura de 

Constantina em memória ao motorista que juntamente com mais seis pessoas morreu num 

trágico acidente. Ivanir comentou sobre a questão da falta de energia no Jardim Buhler, dizendo 

que está se solidarizando com o pessoal por causa da constante queda de luz e citou quinta feira 

sem energia, domingo sem energia e hoje sem energia. Falou que por diversas vezes tentou 

conversar com a Elisandra da RGE, que tenta muitas vezes se esquivar e tenta achar uma solução 

paliativa, mas exige que seja feita uma audiência com ela e os moradores ( numa segunda feira), 

para prestar esclarecimentos, e agendar para que a comunidade possa participar para expor o seu 

drama e sua necessidade... Caso não seja resolvida a questão, será encaminhado ofício ao 

Ministério Público. Ivanir perguntou se mais Vereadores gostariam de apoiar essa causa, para ter 

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

todos para a próxima no dia 11/07 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. 
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IVANIR GILMAR MEES                                                           VOLNEI RENATO GROSS  

Presidente do Legislativo                                                                           Secretário 


