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Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 18 horas e 30 minutos, 

reuniu-se, ordinariamente, o Poder Legislativo, tendo por local a sua sede, na Avenida Presidente 

Lucena, nº 3565. A Reunião foi declarada aberta pela Presidente MARLI HEINLE GEHM, 

consistindo a mesma, Reunião Ordinária da 13ª Legislatura e do 3º Período Legislativo, de 2019. 

Verificou-se a existência de quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante a 

seguinte relação: ALEXANDRE DOS SANTOS, CLEITON BIRK, EDEMAR SCHUMANN, 

JÂNIO SIMIÃO DROVAL, LEONIR SCHULER, MARCIO GUTH, RAFAELLA FAGUNDES 

PEREIRA LIMA e SATOSHI SCALDO SUZUKI. A presidente saudou a todos, colocou para 

apreciação a ata de nº 1797 do dia 02 de dezembro, que teve seu conteúdo aprovado.  

TRIBUNA LIVRE – LORENICE MARIA TONI SCHNORR, Diretora da APAE se inscreveu para 

apresentar a Prestação de Contas da APAE. Lorenice falou do Projeto de Lei nº68/2019 que 

contempla o custeio da APAE para 2020 e disse que tem algumas informações que são importantes 

para comunidade e também para os Vereadores. Falou que no projeto consta o valor de 495 mil 

parceria com o Município de Ivoti que será utilizado para a folha de pagamento dos funcionários da 

APAE, que é composta por uma equipe de 27 funcionários, que parece uma equipe muito grande, 

mas é preciso levar em conta que muitos tem a carga horária reduzida, porque a APAE é um lugar 

de muita diversidade e precisa ter profissionais qualificados para conseguir atender a demanda dos 

beneficiários. Se fosse transformar a carga horária dos atuais funcionários em 40 horas, não passaria 

de 15 funcionários, onde também se enquadra a equipe da manutenção, como merendeiras, serviços 

gerais, secretária, etc... Lorenice falou que no projeto consta também valor de recurso federal do 

SUS no valor de 64.260 destinado para a assistência social. A APAE trabalha com assistência 

social, saúde e educação, sendo que o serviço de assistência social é de atendimento de parcela da 

população com deficiência que na sua maioria está na idade adulta e na APAE desde criança, e 

muitos não tiveram acesso à educação. Não entram em nenhum censo escolar, mas são cidadãos 

com deficiência e que precisam de atendimento. No serviço de assistência da APAE são feitas 

oficinas de marcenaria, teatro e outros. Tem também um recurso de 97.037,40 que provêm do 

Fundo da criança, que são captados através da APAE, como IR de empresas e pessoas 

físicas...Lorenice disse que a entidade atende pessoas de Presidente Lucena e São José do Hortêncio 

e os recursos recebidos são destinados para a manutenção de modo geral, água, luz, telefone, 

internet, reparos... Falou também da captação de outros recursos através de projetos com sicredi, 

banco do brasil, fórum... Falou que a APAE é administrada por voluntários com mandato de três 

anos e disse que estará deixando a presidência, pois seu mandato está terminando este ano e já tem 

uma nova equipe, e disse que permanecerá no grupo e passará o cargo para Irene Rubenich. 

Lorenice agradeceu à Câmara pelo apoio durante esses três anos.  A Presidente agradeceu a presença 

da Presidente da APAE e falou da importância da entidade para o Município. 

TRIBUNA LIVRE – PRISCILA FORSTER, Presidente da ADAI, se inscreveu para falar sobre a 

causa animal, e começou falando sobre o projeto da causa animal que está tramitando a várias 

semanas na Câmara, e que deu muito o que falar, até comentários de que a ADAI não quer aceitar 

algumas emendas e que a causa animal é eleitoreira, e por interesse em algum cargo. Priscila disse 

que ninguém da Associação quer isso que está sendo falado, e não são contra nenhum tipo de 

emenda, disse que aceitam qualquer tipo de ponto ou vírgula, qualquer tipo de português e disse que  
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são bem competentes naquilo que querem. Falou que são uma Associação que está se unindo com 

os protetores e querem somente o bem estar animal no Município de Ivoti. Muitos dizem que a 

Associação quer se autopromover e disse que no código interno da Associação consta que não 

podem exercer nenhum tipo de cargo público e que no momento que for exercer um cargo público, 

a pessoa precisa fazer uma cartinha pedindo para sair da Associação. O trabalho é voluntário, não 

tem nada a ver com Prefeitura... A Associação precisa do apoio do Poder Público para conseguir 

andar, e por isso da importância dessa Lei Municipal. Priscila disse que está na causa animal a dez 

anos, mais ativa seis e na frente da Associação, fazem três anos e já tem a nova diretoria, onde 

continua como Presidente. Disse que são pessoas do bem que se dedicam a vida para proteger e 

recuperar a vida desses animais vulneráveis. Disse que são voluntários apaixonados pelos animais, 

uma população que cresce ignorada, uma dura realidade que passa invisível, o que ocorre em 

algumas grandes cidades e na pequena Ivoti. Falou que são protetores dos animais até o resto de 

suas vidas... 

CORRESPONDÊNCIA – Ofício da Inspetoria de Defesa Agropecuária de Ivoti falando do motivo 

da paralização dos fiscais estaduais agropecuários, técnicos agrícolas e agentes administrativos 

desde o dia 26/11 pelo motivo de 48 meses de salários atrasados e parcelados, mais de cinco anos 

sem reposição inflacionária. Of. Gab. nº 441/2019 em atendimento ao ofício 628/2019 do Vereador 

Márcio, informar em anexo edital solicitado da empresa de enfermeiros e também do kerb. 

Requerimento para registro de chapa nº 01 para concorrer às eleições da Mesa Diretora dessa Casa 

Legislativa para o ano de 2020: Presidente Jânio Simião Droval, Vice Presidente Marli Heinle 

Gehm, Primeiro Secretário Satoshi Scaldo Suzuki, segundo secretário Márcio Guth. Requerimento 

para registro de chapa nº 02 para concorrer às eleições da Mesa Diretora dessa Casa Legislativa para 

o ano de 2020: Presidente Alexandre dos Santos, Vice Presidente Edemar Schumann, Primeiro 

Secretário Cleiton Birk, segundo secretário Rafaella Fagundes Pereira Lima. Of. Gab. nº 440/2019 

que retifica justificativa do Projeto de Lei nº 70/2019. Of. Gab nº 438/2019 em resposta ao ofício nº 

629/2019 do Vereador Márcio, informar que o secretário do meio ambiente não faz mais parte  do 

Quadro de funcionários da Prefeitura. Of. Gab. nº 442/2019 em resposta ao ofício nº 593/2019 do 

Vereador Jânio, informa que referente o toldo da Casa Mortuária já está sendo realizado orçamento 

para a manutenção ou possível troca e sobre o processo administrativo da servidora a secretaria de 

administração informa que o mesmo se encontra em processo com a comissão de sindicância 

aguardando parecer final e ainda sobre o fechamento do buraco na Rua Sapiranga, informa que o 

fechamento já está sendo executado. Of. Gab. nº 443/2019 informando que o repasse para as escolas 

em 2020 se manterá o mesmo e que para 2021 está sendo avaliada a possibilidade de aumentar o 

valor. Of. Gab. nº 444/2019 em atendimento ao ofício nº 556/2019 do Vereador Jânio informar que 

todos os moradores da Rua Goetz já foram notificados e muitos fizeram calçadas no local. Of. Gab. 

437/2019 que encaminha para apreciação os projetos de lei nº 70 e 71/2019. Of. Gab. nº 445/2019 

em atendimento ao ofício nº 567/2019 encaminha em anexo publicação que saiu no Jornal Diário 

sobre informações e critérios para a definição das ruas que serão pavimentadas e sobre a marcação 

de consultas, vem informar que a empresa que presta serviços do sistema multi 24h esteve 

realizando atualizações no sistema o que ocasionou algumas falhas no sistema e também relata 

problemas com a empresa OI. Of. nº 190/2019 da frente parlamentar em defesa da democratização 

da comunicação e das rádios e televisões comunitárias e mídias sociais do RS, solicitando Moção de  
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apoio. Correspondência do Senhor Arlei Paulo Mallmann se manifestando por escrito sua opinião e 

dando sugestões sobre o PL 63/2019. Of. CMDCA 009/2019 solicitando a utilização do espaço da 

Câmara de Vereadores no dia 17/12, das 19h às 20h para posse dos conselheiros tutelares eleitos no 

dia 06/10 e convidando todos os Vereadores para participarem. 

PROPOSIÇÕES - JÂNIO SIMIÃO DROVAL solicita o que segue: Ofício parabenizando a 

Direção da EMEF Ildo Meneghetti pelo aniversário de 35 anos e pela linda organização do jantar 

dançante que aconteceu no dia 07/12, onde o Vereador teve a honra de participar. Ofício 

parabenizando o Bar do Gordo que é administrado pela família Möbus pelo aniversário de 70 anos 

do bar. Ofício parabenizando a Equipe PITRACK de bicicross de Ivoti pelo título de Campeão 

Estadual que aconteceu na cidade de Santa Cruz do Sul, em especial aos catorze atletas que foram 

premiados, tanto em equipe como individual. Parabeniza a Comunidade de Picada Feijão pelo 

saboroso almoço servido na Festa que aconteceu no dia 08/12. MARLI HEINLE GEHM solicita o 

que segue: Ofício parabenizando a Família Möbus pelos 70 anos de existência do Bar do Gordo. 

Ofício parabenizando Marcus Ramiro Dullius pela conquista de 1º Lugar no Extreme Triathlon que 

aconteceu em Florianópolis. Ofício parabenizando a EMEF Ildo Meneghetti pelo aniversário de 35 

anos e em especial pelo abraço ao redor da escola, do qual a Vereadora participou. Ofício ao 

Executivo para que se sensibilize e contrate uma empresa terceirizada para manutenção da 

iluminação pública, dando esse presente de natal para a comunidade. 

GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO levantou novamente o assunto referente a parada de ônibus 

na Avenida Capivara, onde foi retirado o abrigo e ainda não foi recolocada e solicitou o envio de 

oficio para a secretaria de obras para que informe por qual motivo aquela parada foi retirada. Falou 

também sobre o fogo que foi colocado nos restos de podas pelos moradores, em virtude do não 

recolhimento das mesmas. Márcio disse que ele e o Vereador Jânio estão no aguardo do projeto de 

lei de indicação dos mesmos, referente ao assunto e pede que seja encaminhado logo. Outro ofício 

para o hospital São José, pois esteve no local fazendo visita a conhecidos que estão internados no 

local e constatou que os acompanhantes precisam passar a noite inteira sentados numa cadeira sem 

conforto algum, e pediu que o hospital melhorasse essa questão, uma vez que a comunidade ajuda 

tanto o hospital, poderiam retribuir com um pouco de conforto. Outro ofício para a secretaria de 

obras para que faça a poda das árvores na Rua Albino Kern (um pedido feito pelo Vereador por 

diversas vezes), também onde está localizado o Posto de Saúde do Jardim Panorâmico, também tem 

uma árvore que está por cima da casa de um morador, também tem outra árvore na Rua Sauerressig, 

nº 367 que está a ponto de cair. Márcio falou que é preciso bater no peito e dizer que vai fazer, que é 

uma administração séria, e são coisas pequenas para a administração, mas grandes para a população. 

Márcio disse que em época de campanha tudo é prometido e depois pouco fazem, está na hora de 

terminar isso, disse ele. Márcio falou da audiência pública sobre atualização dos valores venais e 

disse que de antemão já está se manifestando contrário a muitas coisas que foram colocadas, e não é 

picuinha política... Onde tem até previsão para cobrança de piscina... Márcio disse que havia 

encaminhado ofício a um tempo para o secretário do meio ambiente vir à Casa Legislativa, e foi 

informado que o mesmo foi desligado do Quadro de funcionários da Prefeitura, e ficou feliz com a 

notícia e pediu que o prefeito escolhesse a dedo o novo secretário, que trabalhe dentro da lei e que 

atenda a população com dignidade e respeito. RAFAELLA parabenizou a direção e colaboradores  
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da EMEF Ildo Meneghetti pelos 35 anos e também pelo jantar dançante, onde pode participar. Outro 

ofício para a comunidade São João Batista pela excelente festa popular realizada no dia de ontem. 

Rafaella parabenizou a Presidente da ADAI pela palavra aqui, que mostra o trabalho da associação, 

e que é gratificante saber que tem pessoas que se preocupam e a ideia do projeto era a causa animal. 

Rafaella também agradeceu o ofício encaminhado pelo senhor Arlei que participa e assiste às 

Sessões, e disse que seria bom se mais pessoas assim como ele participassem mandando email, 

assistissem as sessões, entrando em contato com os Vereadores. Falou da importância de uma 

política pública bem transparente e bem debatida, para chegar no melhor para a comunidade. Disse 

que a ideia do projeto foi exatamente para isso, para que ocorresse a discussão e também a 

segurança de que não vai acabar quando mudar o governo e sim, um projeto de lei que tenha 

continuidade, para que os animais fiquem protegidos. Falou das emendas dos colegas, que foram 

aceitas e hoje será votada a última emenda e espera que o projeto tenha êxito. JÂNIO falou sobre a 

Avenida Capivara, e disse que conversou com o prefeito que lhe informou que ainda está em estudo, 

e está assim desde a outra administração a colocação de uma sinaleira na esquina da Avenida 

Capivara com a Rua Albino Cristiano Muller e espera que saia logo do papel... Jânio falou da vitória 

da equipe PITRACK de bicicross que representaram a cidade de Ivoti na cidade de Santa Cruz do 

Sul, onde catorze ciclistas foram premiados e parabenizou toda a equipe. Sobre o projeto de 

indicação de autoria do Vereador Jânio e Márcio para alteração do código tributário para que o 

mesmo seja debatido e avaliado por todos... Falou também sobre a questão de cobrança sobre as 

piscinas... 

A Presidente lembrou a todos a proposta do Senhor Gaspar Berghan sobre irregularidade na 

metragem do muro que invadiu 27 cm no recuo, e se dispôs em dar algo em troca da regularização, 

e perguntou se os Vereadores avaliaram a questão e perguntou se concordavam em encaminhar a 

correspondência para o prefeito para que ele encaminhe projeto específico para essa questão. Jânio 

disse que concorda, mas acha que tem mais pessoas com esse problema em Ivoti e pediu para ver 

como proceder e enquadrar todos. Marli disse que daí o prefeito avalia a questão, uma vez que esse 

morador não se enquadra dentro da lei que foi aprovada na Câmara que trata da regularização. 

Márcio falou que ele invadiu o recuo da calçada e sugeriu que abrisse um prazo de uns catorze dias 

ou vinte dias para ver se não aparece mais gente na mesma situação que não se enquadram nessa lei 

e se anexa todos os pedidos e regulariza para todos. Satoshi disse que concorda que seja 

encaminhado ao executivo, mas já teve casos de outorga onerosa, as pessoas estão culpando o recuo 

obrigatório e estão multados, e daí deveria ser feito algo para aliviar para essas pessoas também. 

Todos concordaram que o documento fosse encaminhado ao prefeito para fazer um estudo. 

PAUTA DO DIA: 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 69/2019 – Aprova Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2020. Jânio 

disse que tem uns eventos que não constam no calendário e que estará fazendo emenda. A 

Presidente pediu que o Vereador apresentasse a emenda na próxima sessão, e disse que se for 

preciso será feita uma extraordinária. 

Projeto de Lei nº 70/2019 – Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para a área 

da educação. 
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Projeto de Lei nº 71/2019 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2500/2009, que estabelece o 

Código Tributário Municipal. 

Emenda ao PL 69/2019, apresentada pelo Vereador Alexandre. Aceita por todos os Vereadores. 

A Presidente falou que os projetos de lei nº 69, 70 e 71 estão em regime de urgência, solicitado pelo 

executivo e perguntou se todos concordavam em colocar os mesmos na pauta de votação da 

próxima sessão. Márcio acha que o projeto nº 71 deveria ser mais debatido, pois fala de cobrança de 

reajuste, cobrança para pessoas que prestam serviços... Marli disse que é um projeto para o bem da 

comunidade e acha que deve ser colocado em votação. Márcio disse que todos os anos é a mesma 

coisa, os projetos mais polêmicos sempre ficam por último... Jânio concorda com o projeto, mas 

disse que na Lei Orgânica no art. 52, precisa de audiência pública para mexer em código tributário, 

uma foi realizada, mas precisaria mais duas. Foi sugerido pela presidente que a Câmara de 

Vereadores faça uma audiência pública, e a Vereadora Rafaella sugeriu sessão extraordinária para 

debater mais o projeto. A Presidente pediu que todos avaliassem, pois as alterações que vieram 

foram pedidos dos próprios Vereadores... Todos concordaram em colocar na pauta de votação. 

2ª PAUTA DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 65/2019 – Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Ivoti para o 

exercício de 2020. SEM DISCUSSÕES. A Presidente perguntou aos demais Vereadores se 

concordavam em colocar o projeto na pauta de votação da próxima sessão, pois precisa ser 

aprovado dentro do mês de dezembro. Todos concordaram. 

Projeto de Lei nº 66/2019 – Altera, inclui e revoga dispositivos na Lei Municipal nº 1625/99 que 

dispõe sobre a política de preservação e defesa do meio ambiente no âmbito do município de Ivoti. 

SEM DISCUSSÕES. 

Projeto de Lei nº 67/2019 - Autoriza a dar em Cessão de Uso Gratuito, imóvel de propriedade do 

Município, à Associação da Feira Colonial de Ivoti – AFECOI. SEM DISCUSSÕES. 

Projeto de Lei nº 68/2019 – Autoriza a celebração de termos de fomento com a Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ivoti, Liga Feminina de Combate ao Câncer Ivoti, Conselho 

Comunitário Pró Segurança Pública de Ivoti, e dá outras providências. SEM DISCUSSÕES. 

A Presidente perguntou se todos concordavam em colocar na pauta de votação da próxima sessão os 

projetos de lei nº 67 e 68 que estão em regime de urgência. Todos concordaram. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 64/2019 – Retifica dispositivo da Lei Municipal nº 3.278/2019, que autoriza a dar 

em cessão de uso gratuito, parte de imóveis de propriedade do Município à Autarquia Água de Ivoti. 

SEM DISCUSSÕES. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

Emenda de nº 32 ao PL 63/2019. A emenda foi aprovada por todos os Vereadores.  

Projeto de Lei nº 63/2019 – Disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, maus tratos, uso e 

transporte de animais no Município de Ivoti. As comissões apresentaram seus pareceres. O 

Vereador Satoshi se absteve de votar e justificou que vai se abster por ter vários animais, os demais 

foram favoráveis a aprovação do projeto. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO agradeceu a manifestação do senhor Arlei sobre o projeto 

dos animais. Falou da resposta ao ofício 594 do Vereador Jânio sobre o valor do repasse por parte 

do município para as escolas, e o executivo informou que o valor para 2020 continuará o mesmo e  
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que para 2021 serão feitos estudos para aumentar o mesmo. Márcio falou sobre uma promessa para 

o aumento do valor, que é muito baixo e falou da importância do CPA, sempre ativo e organizado 

nas escolas e trabalha arduamente para arrecadar recursos... Jânio pediu um aparte e disse que além 

do valor repassado que é pouco, ainda cortaram o auxílio para custear as oficinas na escola Ildo. 

Márcio solicitou envio de ofício para a secretaria de obras para que informe por qual motivo foi 

retirado o estacionamento na Rua da Casa Mortuária. Edemar pediu um aparte e relatou que um dia 

estava subindo essa rua e veio um ônibus contrário e trancou toda a via, talvez seja esse um dos 

motivos para retirar o estacionamento do local. Márcio também falou sobre o estacionamento feito 

ao lado da casa mortuária, onde as vagas que foram pintadas são muito apertadas e dificulta a 

entrada e saída dos veículos e solicitou que fossem feitas as melhorias no local. RAFAELLA 

solicitou envio de ofício parabenizando a estudante Bruna Land da Escola Liberato, que já foi 

premiada na Mostratec com Dispositivo para diminuir a dor em pacientes com fibromialgia e agora 

foi contemplada para apresentar esse projeto no México e na China, parabenizando-a por esse belo 

projeto na área da saúde que está rendendo bons frutos. 

ELEIÇÃO DAMESA DIRETORA – 2020: A Presidente falou que tem duas chapas inscritas e 

que o voto é secreto, e apresentou as cédulas para a votação. 

CHAPA 01- Presidente Jânio Simião Droval, Vice Presidente Marli Heinle Gehm, Primeiro 

Secretário Satoshi Scaldo Suzuki, Segundo Secretário Márcio Guth. 

CHAPA 02 – Presidente Alexandre dos Santos, Vice Presidente Edemar Schumann, Primeiro 

Secretário Cleiton Brik, Segundo Secretário Rafaella Fagundes Pereira Lima. 

A Presidente entregou as cédulas aos Vereadores para procederem a votação. Todos votaram e foi 

feita a apuração, que ficou assim definida: CHAPA 01 recebeu 04 votos e CHAPA 02 recebeu 05 

votos, portanto a vencedora foi a CHAPA 02. 

MESA DIRETORA PARA O ANO DE 2020:  

PRESIDENTE – ALEXANDRE DOS SANTOS, VICE-PRESIDENTE EDEMAR 

SCHUMANN, PRIMEIRO SECRETÁRIO CLEITON BIRK e SEGUNDO SECRETÁRIO 

RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA. 

A Presidente desejou uma boa administração, dizendo que conhece o presidente que é bem 

democrático e espera que trabalhe pela harmonia da Câmara, e que essa eleição não seja uma 

divisão e que a união continue e que o objetivo maior seja trabalhar pelo bem do Município. Após 

essa etapa, a Presidente passou para a escolha das comissões para o próximo ano:  

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: Presidente Jânio, relator Satoshi, membro Márcio e 

suplente Marli.  

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS: Presidente Cleiton, relatora Rafaella, membro 

Leonir e suplente Edemar.  

A Presidente encerrou a presente sessão e agradeceu a todos os presentes, e convocou a todos para a 

próxima sessão ordinária no dia 16/12, 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. 
 

MARLI HEINLE GEHM                                                         MÁRCIO GUTH 
PRESIDENTE                                                                                                SECRETÁRIO 


