PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 14, DE 25 de Fevereiro de 2022
"CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ
HONORÁRIA À IRENE ROSANY MIETH".
MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti.
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
L E I :

Art. 1º É concedido o Título de Cidadã Honorária do Município de
Ivoti à IRENE ROSANY MIETH, pelos relevantes serviços prestados ao
Município na área social, em conformidade com a Lei Municipal nº
2493/2009.
Parágrafo único. A síntese biográfica da homenageada é parte
integrante da presente Lei.
Art. 2º O Título será concedido na sede do Poder Legislativo, em
data e hora a ser designada pela Mesa Diretora, oportunidade em que a
agraciada receberá placa alusiva ao fato.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
VOLNEI RENATO GROSS
Vereador Republicanos
Proponente

JUSTIFICATIVA I
Esta proposição visa homenagear a senhora Irene Rosany Mieth,
nascida em 17 de janeiro de 1963 na cidade de Crissiumal, filha de Silvino e
Elvira Mieth, divorciada, mãe de Mirene Rubenich Frohlich e Mirando Afonso
Rubenich Junior. Irene cresceu em Marechal Candido Rondon, no Paraná e
chegou à cidade de Ivoti no ano de 1978, adotando essa cidade para morar.
Formada em Letras pela Unisinos, atualmente aposentada como
Economiária/bancária, trabalhou na Caixa econômica Federal por 26 anos).
Irene desempenha os seguintes serviços voluntários:
- Rotary Club de Ivoti, associada desde dezembro de 2003, onde assumiu
diversas funções no decorrer dos anos, tendo assumido a presidência por
quatro vezes;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente: Participa do
mesmo há mais de seis anos, assumindo a presidência na gestão 2019/2020
e 2021/2022. Sendo a responsável pela campanha de arrecadação de
recursos referente a destinação do Imposto de Renda todos os anos;
- APAE de Ivoti: Atualmente presidente na gestão 2020/2023. Entidade
composta por voluntários e pais, Como integrante da diretoria, é responsável,
juntamente com a equipe na arrecadação e administração de recursos, assim
como a manutenção da estrutura dos prédios e da equipe da APAE;
- Comitê Contra a Fome de Ivoti: Onde atua como uma das coordenadoras,
responsável pela organização, distribuição de roupas às famílias carentes e na
organização da feirinha de roupas que arrecada recursos para a compra de
alimentos que o Comitê distribui todo o mês. Esse Comitê foi criado no início
da pandemia Covid-19, em abril de 2020 com, a finalidade de auxiliar as
famílias necessitadas.
- Ivoti100: Integrante do grupo de trabalho de organização do Ivoti100.
Movimento liderado por moradores e representantes de entidades que, através
de uma consultoria estratégica, pretendem elaborar em conjunto com a
comunidade, um projeto para a cidade de Ivoti.

