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Aos sete dias do mês de novembro 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 1919, 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 colocou a Ata de nº 1918 do dia 24/10/2022 em votação, a 

qual foi aprovada por todos os Vereadores.  

CORRESPONDÊNCIA: Convite do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Ranolfo 

Vieira Junior para a solenidade de assinatura do contrato de monitoramento do agressor, no dia 

9 de novembro, às 11h no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini. Of. Gab. nº 

288/2022 em resposta ao ofício nº 305/2022 que encaminha relatório de fiscalização de todas 

as empresas que receberam incentivo. Of. Gab. nº 302/2022 em resposta ao ofício nº 334/2022 

sobre questionamentos referente ao PL 55/2022.  Of. Autarquia nº 39/2022 em resposta ao 

questionamento sobre plano de saneamento. Of. Autarquia nº 40/2022 em resposta ao 

questionamento da multa referente ETE Carolina. 

O Presidente solicitou aos Vereadores fazer um minuto de silêncio em memória ao ex-vereador 

Guido Willibaldo Froehlich, que exerceu três mandatos (1969-1973; 1973-1977; 1977-1983), 

falecido no dia 02/11. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: MARLI solicitou:1 – Ofício ao Comandante do 2º Batalhão de Bombeiros 

Militar do CBMRS, Tenente-Coronel Maurício Ferro, parabenizando pela solenidade de troca 

de comando da 2ª Companhia Especial de Bombeiros Militar de Novo Hamburgo, em especial 

parabenizar o Capitão Luciano Franco Fernandes e lhe desejar um bom trabalho e agradecer 

por toda a dedicação do Major Deoclides Silva da Rosa que deixou o comando. 2 – Ofício para 

as Escolas Municipais, parabenizando aos professores do 3º ano do fundamental, pela 

educação dos alunos, levantando o dedo para falar, formando a fila quando em visita à Câmara 

de Vereadores. FABIANI solicitou:1 – Que seja providenciada uma rampa de acesso para 

cadeirantes na área de lazer do Bom Jardim, a pedido do lar de idosos, que levam os internados 

para passear no local. 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 75/2022 – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2374/2008, que institui o 

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Ivoti. 

Projeto de Lei nº 76/2022 – Cria o projeto “saneamento para todos” e dá outras providências. 
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Projeto de Lei nº 77/2022 – Dispõe sobre a regularização de construções irregulares em 

situação consolidada até a data de publicação desta Lei, localizadas em zeis, no território do 

Município de Ivoti e dá outras providências. 

 PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 55/2022 – Dispõe sobre o chacreamento de sítios de recreio na zona rural do 

Município de Ivoti e dá outras providências. Esse projeto ficará aguardando algumas 

informações solicitadas... 

Projeto de Lei nº 67/2022 – Inclui dispositivo na Lei Municipal nº 3.277, que dispõe sobre a 

regularização de construções irregulares em situação consolidada até a data de publicação desta 

Lei no território do Município de Ivoti e dá outras providências. Projeto aguardando retificação 

do Executivo. 

Projeto de Lei nº 73/2022 – Autoriza o Município a conceder ajuda pecuniária aos médicos 

participantes do Programa Médicos pelo Brasil conforme Portaria GM/MS nº 3.193 de 02 de 

agosto de 2022. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

Emenda nº 12 ao Projeto de Lei nº 74/2022.  A emenda foi aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 74/2022 – Altera a Lei Municipal nº 3.258/2019, que regulamenta a 

instalação de cabos e fios e exige que empresas prestadoras de serviço retirem os fios ou cabos 

excedentes ou sem uso. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado 

por unanimidade. 

 EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON pediu que no final Albino Hugo Muller esquina com 

a Presidente Lucena, precisa fazer a roçada pois está dificultando a visibilidade. Outro ofício ao 

consepro para que instale uma câmera de vídeo monitoramento em Picada Feijão, onde estão 

acontecendo casos de assalto. VOLNEI solicitou envio de ofício ao Desporto para que 

verifique o conserto das pedrinhas, o qual foi realizado na Praça Neldo Holler, conforme fotos 

em anexo e pediu se a empresa será notificada. Outro ofício para a secretaria da saúde 

solicitando que informe quem é o responsável pelo socorro das ambulâncias no período das 21h 

às 9h da manhã. Disse que aconteceu um fato no dia 29/10 com uma senhora do interior, onde 

o hospital se negou a buscar a mesma ( tinha feito cirurgia e estava com muita dor, e inclusive 

ela tinha um papel se tivesse qualquer coisa era para se direcionar ao HPS de Canoas). Volnei 

disse que ligou para o hospital e lhe informaram que não tinha técnica apta para prestar 

socorro... Pediu também informação se existe algum convênio com o Samu de Dois Irmãos. 

Volnei pediu que a Autarquia informe se existe algum poço onde ainda é pago aluguel, e o 

valor que é pago. MARLI solicitou o envio de ofício ao Executivo para que reforce ao 

Secretário da Saúde sobre a marcação das consultas no balcão das UBS, pois recebeu 

reclamação de pessoas que não foram atendidas... Marli fez um apelo para a população 

referente a falta nas consultas agendadas, só na UBS central foram 37 faltas com clínico geral, 

01 falta com pediatra, 21 faltas com ginecologista, 16 faltas com dentista, 36 faltas com  
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traumatologista, pré câncer 09 faltas, ECG 01 falta, teste rápido 02 faltas, ecografia 31 faltas. 

Endócrino 03 faltas, dermatologista 01 falta e urologista 10 faltas. Marli sugeriu que fosse 

encaminhando um lembrete automático lembrando das consultas... MARLI atualizou os dados 

da covid, com 01 caso novo e 09 pessoas em isolamento   IVANIR disse que não consegue 

acreditar que uma servidora se negue a agendar uma consulta, sendo que a pessoa está em sua 

frente e sugeriu que a comunidade pegue o nome do servidor/a para que essas queixas e 

reclamações sejam averiguadas. Nada mais havendo a declarar, o Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão e convocou a todos para a próxima no dia 16/11 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                                                                     


