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Aos vinte um 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 1920, 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 1920 do dia 16/11/2022 em votação, a qual foi aprovada por todos os 

Vereadores.  

CORRESPONDÊNCIA: Of. Fazenda nº 04/2022 que solicita a cedência do espaço da 

Câmara para apresentação de Audiência Pública referente ao Projeto de Lei Orçamentária 

Anual de 2023 no dia 28/11 às 18h. 

GRANDE EXPEDIENTE: Não teve. 

PROPOSIÇÕES: MARLI solicita: 1 – Ofício parabenizando o Sr. Vanderlei Closs pelo 

lançamento do livro “Nas mãos de Deus: palavras para a vida”. 2 – Ofício parabenizando a 

Sra. Norma Finger pelo lançamento do livro “Memórias Vivas: Norma Finger”, da série 

IVOTI 70+. 3 – Ofício parabenizando a Cachaçaria Bockorny pelo aniversário de 110 anos 

de existência, uma tradição de família passando gerações desde 1912, atualmente na 5ª 

geração. 4 – Ofício parabenizando o Sr. Paulo Vargas pelo lançamento do livro 

“amplidão”, lhe desejando sucesso nas vendas. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO 

Projeto de Lei nº 79/2022 – Dispõe sobre a criação da política municipal de fomento ao 

turismo rural no Município de Ivoti/RS e dá outras providências. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 78/2022 – Autoriza a aquisição de imóvel e dá outras providências. 

Ivanir disse que esse projeto entrou na semana passada, mas segundo a assessoria jurídica 

estão faltando alguns documentos a serem anexados. Como é um projeto bem importante, 

principalmente para o turismo, pois irá ampliar o espaço para estacionamento no Núcleo, 

pediu que o Executivo encaminhe o mais breve possível os documentos... 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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 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 a 

retirada pelo Executivo. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: CLEITON pediu para a Vereadora Marli, permissão para se 

incluir no ofício da cachaçaria. O Vereador comentou sobre o setor que faz a carteiras de 

Identidade, até comentou com os outros Vereadores a respeito a pouco, e disse que ficou 

sabendo do caso de uma pessoa que foi até o setor, tinha três pessoas na sala, e não o 

atenderam no dia, falaram que tinha que marcar horário, e no dia seguinte foi novamente e 

levou 05 minutos para fazer o documento... Cleiton pediu que o setor informe se é regra 

marcar horário ou se o próprio setor estipulou isso... Ivanir pediu permissão para se incluir 

nesse ofício, porque presenciou uma situação parecida, até comentou  com alguns, e acha 

que essas regras não devem estar partindo da administração, porque se leva 05 minutos 

para fazer e solicitam para a pessoa vir outro dia é inadmissível...VOLNEI pediu permissão 

ao Vereador Cleiton para também se incluir no ofício e pediu permissão para a vereadora 

Marli para se incluir no ofício para a cachaçaria. MARLISE também solicitou que seu 

nome fosse incluído no ofício da Marli para a cachaçaria. MARLI atualizou os dados da 

covid, relatório que recebe da saúde, com 05 novos casos, sendo 02 femininos s e 03 

masculinos, com 03 altas e 01 pessoa em análise, e 06 pessoas em isolamento. Marli 

lembrou que as vacinas continuam à disposição. FABIANI solicitou o envio de ofício para 

a Brigada Militar parabenizando-a pelos 185 anos de existência e agradecer pelos 

excelentes serviços prestados à comunidade de Ivoti. IVANIR lembrou a comunidade que 

está aberta consulta pública sobre o Projeto do Ivoti100, através da Portaria nº 10/2022 que 

vai até o dia 28/11. Ivanir falou da extrema importância da comunidade se manifestar a 

respeito, uma vez que o projeto logo mais entrará em votação. Ivanir reiterou um pedido 

que fez no dia 03/05/22 ao Estado referente a possibilidade da perfuração de um poço na 

localidade de Picada Feijão e até o momento não obteve retorno. Ivanir convidou os 

Vereadores para se fazerem presentes na próxima segunda feira às 18h para acompanhar a 

apresentação do orçamento anual de 2023... O Presidente falou da brevidade da sessão, em 

virtude de poucos projetos distribuídos e nenhuma votação. Encerrou a presente Sessão, 

convocando a todos para a próxima no dia 28/11 às 18h30min. E para constar, eu ESTER 

DOLORES MÜLLER KRÜGER, secretária do legislativo, elaborei a presente ata, a qual,  
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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                                                               


