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Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, 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 pelo Presidente ALEXANDRE DOS SANTOS, 

consistindo a mesma, Reunião Ordinária da 13ª Legislatura e do 4º Período Legislativo, de 2020. 

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

a seguinte relação: CLEITON BIRK, EDEMAR SCHUMANN, JÂNIO SIMIÃO DROVAL, 

LEONIR SCHULER, MARCIO GUTH, MARLI HEINLE GEHM, RAFAELLA FAGUNDES 

PEREIRA LIMA e SATOSHI SCALDO SUZUKI. O Presidente saudou a todos e declarou 

aberta a Sessão Ordinária de nº 1839 e colocou para apreciação a ata de nº 1838 do dia 

14/12/2020, a qual foi aprovada por todos os Vereadores. 

CORRESPONDÊNCIA – Ofício Autarquia nº 50/2020 em resposta aos ofícios nº 416 e 

420/2020 que solicitam informações sobre a falta de água nos bairros da cidade e a recolocação 

de pedras na Rua São Leopoldo, 298, informa que acerca da água o sistema de abastecimento de 

água opera no limite na época de maior calor e em horários específicos de maior consumo, a 

produção não supera a velocidade do consumo ocasionando a falta de água, e sobre a recolocação 

das pedras, as mesmas já foram recolocadas. Ofício Gab. nº 352/2020 que encaminha para 

apreciação Projeto de Lei nº 85/2020. Ofício Gab. nº 351/2020 em resposta ao ofício nº 413/2020 

do Vereador Jânio, informar que a taxa de lixo dos terrenos baldios é cobrada pela 

disponibilização do serviço e ela custa no ano de 2020 o valor de 11,24 e os questionamentos 

referentes ao Projeto de Lei nº 78 estão em anexo. Ofício Gab. nº 350/2020 em resposta ao ofício 

nº 432/2020 do Vereador Jânio informa que atualmente tem 03 alunos matriculados na Escola 

Agrícola Bom Pastor. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita conforme segue: Ofício parabenizando a 

Weber Haus pelo prêmio Exportação ficando em 48º Lugar como Destaque Setorial Bebidas, um 

orgulho para Ivoti, pois a empresa tem presença forte nos Estados Unidos e agora ganha 

mercados na Europa, especialmente França e Itália. Ofício ao Executivo para que providencie 

urgentemente os reparos na Casa Holler, foto em anexo. Ofício parabenizando o Senhor Aloísio 

Franken por ter sido empossado como diácono na Paróquia São Pedro Apóstolo de Ivoti. Ofício 

ao Executivo solicitando que as placas que foram instaladas nas calçadas referente travessia de 

animais, fossem erguidas um pouco para não dificultar a passagem de cadeirantes. Ofício 

parabenizando o Grupo Hospitalar Conceição pelos 60 anos de dedicação e amor pela vida do ser 

humano. Ofício ao Executivo solicitando a construção de uma área de lazer com brinquedos no 

Loteamento Carolina. Ofício parabenizando Manuela Rosolen Dietrich e Giovanna Zamberlan 

pela conquista do 1º Lugar na Mostratec com o projeto engenharia ambiental e sanitária 

enviromental. Ofício ao Executivo para que estude a possibilidade em asfaltar a rua que liga 

Feitoria Nova (ponte) à localidade de Picada 48 Baixa, com uma ciclovia, pois muitos ciclistas 

usam essa rota para fazer trajetos. 

GRANDE EXPEDIENTE: EDEMAR comentou sobre as placas que foram instaladas referente 

a travessia de animais, dizendo que as raposas agradecem. RAFAELLA disse que foi criticada  
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pelo Jornal O Diário na coluna que o Francis escreveu que era uma perda de tempo de uma 

Vereadora que não foi reeleita, estar pedindo para abrir uma secretaria e disse que na verdade a 

ideia foi dos protetores de animais que a procuraram e pediram para fazer isso, e disse que é 

projeto de indicação, e não quer dizer que seja obrigação do prefeito fazer, mas é indicado 

porque se tem indicações da comunidade. Rafaella disse em resposta à publicação, que na 

verdade não precisa ser uma secretaria pode ser um departamento. Porque essa parte está muito 

deficitária no Município... Disse que não é demagogia, de que só porque não foi eleita está 

querendo impor alguma coisa... Rafaella disse que foram feitos vários projetos de indicação 

como licença maternidade, livros nas praças, adesão de paradas de ônibus... Rafaella disse que os 

Vereadores estão na Casa para legislar, claro que não tem como legislar em todas as causas e por 

isso que se indica ao Executivo. Rafaella disse que gostaria de deixar registrado ao jornalista 

Francis, que não foi uma perda de tempo ir atrás do que a comunidade tá esperando. MÁRCIO 

desejou um bom mandato aos novos Vereadores eleitos e presentes na Casa, Volnei, Marlise e 

Ivanir...Márcio disse que está se despedindo, e que foi uma opção que fez, e não pode concorrer a 

duas vagas, mas disse que sai com a certeza de que trabalhou pela população e fez vários bons 

projetos, falou que a Câmara de Vereadores foi unida e acredita que uma das melhores até agora, 

durante esses 56 anos... Márcio falou da lei aprovada referente às regularizações, a qual não está 

funcionando e disse que as pessoas ligam e perguntam de como fazer para resolver, e espera que 

essa Lei não se perca, porque é para ajudar a população que está há vários anos aguardando... 

Márcio agradeceu aos colegas Vereadores pelos quatro anos e desejou boa sorte aos que se 

reelegeram. Agradeceu à população pelos votos que recebeu e disse que estará ajudando no que 

puder... JÂNIO falou que após oito anos na Casa, essa será sua última sessão, mas disse que 

continuará participando junto com os novos colegas Vereadores... Jânio disse que cumpriu com 

seu papel durante seus mandatos, sempre fiscalizando, lendo os projetos e vendo o que estava 

errado... Jânio agradeceu à assessora Juliana, que foi a assessora com a qual conviveu mais 

tempo pelo empenho e dedicação pelo notório saber durante esses três anos que está na Casa... 

Jânio falou do empréstimo do badesul, e agradeceu a todos os Vereadores que votaram a favor , 

um projeto bastante polêmico e que foi aprovado para fazer as ruas na cidade, como do 

Loteamento Popular, Loteamento Dilly e disse que ficou triste que foi devolvido uma parte do 

valor... Falou da união de todos os Vereadores e espera que a próxima seja unida, fiscalizar e 

olhar os projetos... Jânio agradeceu a toda a comunidade de Ivoti e disse que em oito anos não 

faltou um dia, nenhum atestado, cumpriu com todos os compromissos...Jânio pediu desculpas 

aos Vereadores se porventura fez algo de errado e disse que lá fora precisam estar unidos em prol 

da cidade de Ivoti que é uma cidade linda de morar. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Emenda Retificativa nº 21/2020 ao PL 81/2020. A emenda foi aceita por todos os Vereadores. 

Projeto de Lei nº 85/2020 – Aprova o Calendário Municipal de Eventos para o ano de 2021. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 84/2020 – Autoriza a celebração de termos de fomento com a Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE DE IVOTI, LIGA FEMININA DE COMBATE AO  
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CÂNCER – IVOTI, CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DE IVOTI, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Presidente perguntou se todos os Vereadores concordam 

em colocar esse projeto na pauta de votação, todos concordaram. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 82/2020 – Autoriza o Executivo Municipal a renovar a bolsa-auxílio 

concedida aos alunos de Ivoti que frequentam o Curso Técnico em Agropecuária junto à Escola 

Bom Pastor de Nova Petrópolis. Igualmente o Presidente perguntou se todos concordam em 

colocar o projeto em votação, todos concordaram. 

Projeto de Lei nº 83/2020 – Concede incentivo financeiro à empresa Lirela Transportes e 

Comércio e Representação de Alimentos Ltda. Igualmente o Presidente perguntou se todos 

concordam em colocar o projeto em votação, todos concordaram. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 79/2020 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ivoti para o 

Exercício de 2021. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

unanimidade. 

Projeto de Lei nº 80/2020 – Institui a Semana Municipal de conscientização e prevenção da 

doença de Alzheimer no Município de Ivoti, e dá outras providências. As comissões 

apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Emenda Retificativa nº 20/2020 ao Projeto de Lei nº 81/2020. A emenda foi aprovada por todos 

os Vereadores. 

Projeto de Lei nº 81/2020 – Dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de 

artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, tecnicamente classificados como “Fogos 

de Estampido” e “Artigos Explosivos” no Município de Ivoti. O projeto não entrou na pauta de 

votação, devido à apresentação da emenda nº 21/2020. 

Projeto de Lei nº 82/2020 – Autoriza o Executivo Municipal a renovar a bolsa-auxílio 

concedida aos alunos de Ivoti que frequentam o Curso Técnico em Agropecuária junto à Escola 

Bom Pastor de Nova Petrópolis. Igualmente o Presidente perguntou se todos concordam em 

colocar o projeto em votação, todos concordaram. As comissões apresentaram seus pareceres e o 

projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 83/2020 – Concede incentivo financeiro à empresa Lirela Transportes e 

Comércio e Representação de Alimentos Ltda. As comissões apresentaram seus pareceres e o 

projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 84/2020 – 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. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi 

aprovado por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: SATOSHI disse que essa era a última sessão do ano da 13ª legislatura 

e relembrou que em 2017 os atuais Vereadores foram eleitos, sabendo que tinha muitas mudanças a 

serem feitas no Município que se encontrava travado e era necessário trabalhar e mudar alguma 

coisa e a 13ª legislatura veio para fazer essa mudança. Começaram mudando o Regimento Interno, e  
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uma das partes mais importantes foi mudar o sistema de tramitação dos projetos e instalar o sistema 

de pautas, antes os projetos entravam na sexta feira e eram votados na segunda feira e se alguém 

quisesse discutir um pouco mais, tinha que pedir vistas e isso fazia com que os projetos, antes de 

chegar aos ouvidos da comunidade, eram votados, e acontecia que muitas coisas não íam de acordo 

como a comunidade queria. Com o sistema de pautas veio mais prazo para escutar o povo, o projeto 

entra e fica na pauta durante três semanas... Se escuta o povo, dando oportunidade para a 

comunidade falar e fazer com que a voz do povo seja mais importante que aquele que manda no 

partido, e com isso terminou a disputa política que travava o Município... O resto foi um aprendizado 

importante, onde todos aprenderam bastante... Satoshi falou um pouco sobre a sua trajetória na vida 

pública, que fez três campanhas para poder entrar na Câmara de Vereadores, onde aprendeu bastante 

e conheceu muitas pessoas e acabou se tornando o primeiro Vereador de origem japonesa no Rio 

Grande do Sul. Disse que entrou com o propósito de incorporar um pouquinho a filosofia oriental e 

também trazer mudanças para fazer valer a pena todo esse trabalho de campanha... Disse que brigou 

bastante com a antiga política e ganhou cabelos brancos, mas pensa que valeu bastante a pena. 

Satoshi agradeceu muito aos colegas Vereadores que ajudaram nesse processo todo e participaram. 

Agradeceu à Ester, à doutora Juliana, Dra. Maria Amélia que esteve no primeiro ano, à comunidade 

que participa e exige. Agradeceu também aos adversários, porque são eles que falam as verdades, 

pois os amigos elogiam, mas os adversários políticos falam as verdades necessárias para escutar e 

poder melhorar cada vez mais. Satoshi agradeceu à sua família, que aguenta e conforta a caminhada. 

Parabenizou a democracia, parabenizou o Município de Ivoti e desejou que a próxima legislatura, 

2021/2024 a comunidade possa participar cada vez mais dos debates, o Município possa estar acima 

da politicagem e que Deus ilumine o caminho de todos. A Vereadora Rafaella pediu um aparte para 

complementar a fala do Vereador referente ao Regimento Interno, e disse que realmente foi alterado, 

e feitas quatro pautas, e ainda assim as pessoas veem as coisas na quarta pauta e casualmente foi o 

que aconteceu hoje referente o Projeto de Lei nº 84/2020, que já estava na pauta de votação e devido 

a uma emenda vai ter que ficar para a próxima sessão. A Vereadora disse que a comunidade está 

pedindo que esse projeto seja votado e estão se manifestando, além de ser um pedido da própria 

comunidade e sugeriu que o mesmo fosse colocado em votação, se o Presidente concordar... Assim 

como aconteceu hoje que dois projetos que estavam na terceira pauta foram votados, então para 

fechar o ano poderia deixar somente o projeto do calendário que não é urgente e pode ser melhor 

avaliado... Satoshi disse que o sistema de pautas é importante, e a comunidade conversa... Satoshi 

agradeceu a toda a comunidade e disse que retorna no próximo ano. MÁRCIO agradeceu à 

secretária Ester que sempre o ajudou muito na Casa, também a advogada Juliana, sempre disposta a 

ajudar na questão dos projetos... Márcio agradeceu à sua família, seus pais, irmãos, que o apoiaram, 

sua esposa, que sempre esteve ao seu lado em todas as horas, e disse que fica triste sim, em deixar a 

Casa, mas foi uma escolha, e disse que seguirá fazendo o seu trabalho e podem contar com ele. 

Desejou a todos, os colegas, a população, um feliz e abençoado Natal e um próspero ano novo, que 

os sonhos se realizem e espera que 2021 seja um ano melhor para todos... RAFAELLA disse que 

hoje está sendo a sua despedida como Vereadora e disse que o que pode dizer é missão cumprida, 

esse é o seu sentimento. Disse que desde o início do atual mandato de Vereadora, buscou defender 

interesses coletivos e apresentou diversos projetos de lei, visando melhorias para a vida das pessoas, 

e citou as câmeras de vídeo monitoramento nas áreas externas nas instituições financeiras, projeto  
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troco solidário, farmácia solidária, semana da violência contra as mulheres, semana de 

conscientização do autismo, a política municipal de atendimento aos direitos das pessoas com 

transtorno do espectro autista, a carteirinha de identificação do transtorno do espectro autista, 

semana municipal do incentivo à doação de órgãos, semana de conscientização sobre a fibromialgia, 

carteirinha de identificação do paciente com fibromialgia e as placas de atendimento prioritário aos 

pacientes com fibromialgia, dia municipal de adoção e proteção da causa animal, o sistema 

eliminador de ar das tubulações de água. Rafaella disse deu em torno de 26 projetos de lei que 

viraram leis municipais. Falou das divisórias das instituições bancárias e ainda projetos de indicação, 

como a licença maternidade de seis meses (o qual não teve êxito), a leitura nas praças do Município 

com a disponibilização de livros, o qual não teve êxito, assim como o chimarródromo nas praças, 

feiras de adoção nas praças... Rafaella disse que procurou manter uma atuação técnica, íntegra e com 

idoneidade, buscando legislar de forma clara e objetiva em benefício da coletividade. Disse que ao 

buscar a reeleição, realizou uma campanha limpa e absolutamente dentro da lei, e disse que tem a 

consciência limpa e tranquila, graças a Deus. Falou que sai de cabeça erguida e com o coração 

aliviado por ter representado durante esses quatro anos as pessoas que confiaram seus 350 votos nela 

em 2016. Agradeceu em primeiro lugar a Deus pela sua vida, aos seus familiares pelo carinho, apoio, 

incentivo e estímulo e ainda força para continuar acreditando no seu trabalho. Rafaella agradeceu 

aos funcionários da Câmara, a Ester e a assessora jurídica Juliana, agradeceu também às 173 pessoas 

que continuaram acreditando no seu trabalho... Desejou boa sorte aos Vereadores republicanos 

eleitos, Marlise, Volnei e Ivanir, também aos colegas que se reelegeram na Casa e aos demais 

Vereadores eleitos que irão entrar. Terminou agradecendo a todos que lhe apoiaram durante sua 

caminhada na vida pública e nessa eleição e desejou um abençoado natal a todos e um ano novo 

repleto de saúde, paz, amor e felicidade. LEONIR agradeceu aos seus colegas que participaram os 

quatro anos junto com ele, agradeceu a secretária, a doutora, e desejou aos novos um bom trabalho, e 

tem certeza que os mesmos tem capacidade para isso, e agradeceu a comunidade em geral que o 

apoiou e o procurou, ambos tem que trabalhar juntos, Câmara e comunidade, finalizou desejando um 

feliz natal e 2021 com muita saúde. EDEMAR disse que tanto reclamar, a Autarquia finalmente 

arrumou a calçada em frente a sua casa, depois de uns 10 meses e agradeceu à Autarquia pela 

rapidez. Comentou sobre o repasse dos valores para as entidades, e disse que talvez os Vereadores 

não tenham percebido, dizendo que para a APAE foram destinados 629 mil, CONSEPRO vai receber 

391 mil e a Liga Feminina vai receber 72 mil, e disse que não é uma crítica, mas acha que a Liga que 

lida com o pessoal do câncer, vai receber pouco... Acha que a Liga merecia um repasse maior... 

Edemar agradeceu aos colegas pelos quatro anos de convivência, fazendo uma boa gestão, cada um 

com seu perfil... Agradeceu à advogada da Câmara por ter apaziguado as encrencas, onde um 

advogado achava que podia e outro achava que não e ela conseguiu conciliar e fazer o melhor. 

Agradeceu à Ester pela sua experiência na Casa e desejou-lhe um bom ano novo um bom natal, 

assim como para todos. JÂNIO comentou sobre o projeto do calendário que será votado em janeiro 

pelos colegas Vereadores e disse que viu que tem várias coisas faltando como a câominhada que está 

na terceira edição no mês de maio e verificou mais algumas coisas para depois entrar com emenda, 

ou talvez ainda protocolar essa semana... Jânio falou do quadro com os Vereadores e observou que 

deveria ter sido colocado no quadro a foto da Maria de Lourdes... Rafaella pediu um aparte e disse 

que verificou que “Atividades de conscientização para preservação do patrimônio histórico” aparece  
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no mês de abril e de maio...A Vereadora disse também que os projetos de lei que foram aprovados na 

Casa que não estão no calendário como por exemplo a Semana da Fibromialgia... Jânio disse que o 

campeonato de bocha também não consta no calendário... Jânio disse que é o primeiro Vereador 

ortodoxo de origem russa e desejou a todos um feliz natal e um ano novo de muita saúde. CLEITON 

também desejou um feliz natal e feliz ano novo a todos. MARLI  atualizou os dados do coronavírus 

com 32 novos casos, sendo 15 masculinos de 20 a 72 anos e 17 femininos de 11 a 64 anos, tiveram 

05 altas e 73 pessoas em análise, aguardando o resultado dos testes... Marli agradeceu a todos que 

trabalharam pelo progresso e desenvolvimento da cidade, às empresas, à Liga Feminina de Combate 

ao Câncer, à APAE, ao CONSEPRO, ao Rotary, à Brigada Militar, Polícia Civil, aos Bombeiros, 

Hospital São José, Comitê Fome Zero, às equipes das escolas que tiveram que se readequar para 

atender aos alunos, à Autarquia da àgua, ao Executivo e todos os colegas Vereadores e funcionários 

da Câmara. Marli agradeceu aos seus eleitores, que mais uma vez a escolheram para representa-los 

por mais 04 anos na Câmara de Vereadores... Marli disse que todos podem ter a certeza que ela 

exercerá seu mandato com seriedade como fez até agora, e disse que nunca aceitou propina, nunca 

apresentou atestado frio e nunca faltou a nenhuma reunião da Câmara durante todos esses anos... 

Marli disse que nesses mais de trinta anos desde 1983 nunca faltou à nenhuma sessão, inclusive num 

verão quando estava chegando numa praia fora do estado e recebeu uma ligação do secretário, e 

pegou o avião de volta antes mesmo de entrar na pousada, para participar da reunião. Marli disse que 

seu comprometimento é com o eleitor, sempre foi e sempre será 100%... Marli disse que está à 

disposição da comunidade e que seu telefone é público... Marli agradeceu aos colegas Vereadores e 

disse que a Câmara trabalhou unida... Falou dos Poderes independentes do Legislativo e Executivo 

que devem trabalhar harmoniosamente em prol da comunidade... Falou que o seu partido é o povo 

Ivotiense... Marli deixou uma pequena mensagem de final de ano: É tempo de união, paz e reflexão, 

é tempo de acreditar e transformar o mundo num lugar onde todos os nossos sonhos se tornem 

realidade e desejou aos Ivotienses um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. 

ALEXANDRE agradeceu à sua família, sua esposa, suas filhas, que não o deixaram desistir da 

política, aos seus amigos Dejair e Sandro que o apoiaram, e disse que por muitas vezes pensou em 

desistir... O Presidente encerrou a presente sessão, e desejou a todos um bom Natal e um próspero 

ano novo, e agradeceu à equipe da Casa Legislativa pelo empenho e dedicação durante esse ano, 

lembrou também do senhor Renato (10º Vereador) lhe desejando um feliz natal, agradeceu aos 

colegas Vereadores pela confiança depositada e pediu desculpas por alguma coisa que tenha feito e 

desejou sucesso aos que estão saindo e uma boa gestão aos que estão chegando. O Presidente disse 

que no dia 1º de janeiro se reencontrarão nessa Casa Legislativa às 11 horas e pediu que todos 

colaborassem para não ter aglomerações e trazer no máximo um acompanhante. 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. 

 

 

ALEXANDRE DOS SANTOS                                                                           CLEITON BIRK 
    PRESIDENTE                                                                                                                  SECRETÁRIO 


