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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.756 13ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 19 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta 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 ALEXANDRE DOS SANTOS, 

consistindo a mesma, Reunião Ordinária da 13ª Legislatura e do 2º Período Legislativo de 2018. 

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

seguinte relação: CLEITON BIRK, EDEMAR SHUMANN, JÂNIO SIMIÃO DROVAL, LEONIR 

SCHULER, MARCIO GUTH, MARLI HEINLE GEHM, RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA 

e SATOSHI SCALDO SUZUKI. O Presidente saudou a todos os presentes, e de imediato colocou para 

apreciação a ata de nº 1755 do dia 17 de dezembro, a qual teve seu conteúdo aprovado por 

unanimidade. 

TRIBUNA LIVRE – Bruna Leticia Land se inscreveu e começou dizendo que é estudante da 

Fundação Liberato e que estava acompanhada do seu colega Gabriel onde desenvolveram um projeto, o 

qual foi premiado na mostratec, ficando em terceiro lugar na Medicina e Saúde. Bruna disse que 

participaram de uma Feira na UNISINOS onde também foram premiados com uma viagem para 

Malásia a fim de representar a escola e o projeto, porém os dois são responsáveis por conseguir o valor 

da passagem e hospedagem, que vai ficar em torno de R$ 15.000,00. Bruna disse que somente 

aceitaram o desafio de conseguir esse valor por acreditarem que é um investimento. Fizeram rifas, 

vaquinha on line, caminham na rua e pedem dinheiro, na sinaleira e pretendem fazer um pedágio... 

Bruna falou um pouco sobre o projeto que é um déficit positivo eletrônico para tratamento da 

fibriomalgia, que é uma doença que causa dores em todo o corpo, em até dezoito pontos. Bruna disse 

que o projeto é a criação de um dispositivo que irá aliviar essas dores a partir do calor, feito através de 

uma tecnologia nova e única e a um valor bem barato. Bruna disse que atualmente existem no mundo 

cerca de 352 milhões de pessoas com essa síndrome. Bruna disse que a vinda à Casa Legislativa é de 

pedir ajuda, não sabem de que forma, porém muitos Vereadores tem contato com deputados e outros 

políticos... Disse que estão atrás de doações tanto particulares, espontâneas e abertos a sugestões... 

Bruna disse que a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo patrocina a Mostratec, que é um evento 

de ciências, e por isso pensaram de ver a viabilidade para uma ajuda de custos. O valor das passagens, 

cada uma sai por seis mil e quinhentos reais e mais cento e cinquenta euros cada um para hospedagem, 

passeios e mais a inscrição para a Feira. O Vereador Satoshi parabenizou os dois pelo projeto e 

perguntou quando que acontecerá a Feira. Bruna disse que é no mês de abril, do dia 19 ao 25, e que 

precisam juntar o quanto antes o valor, pois em fevereiro terão que pagar os trezentos euros e as 

passagens o quanto antes comprar, saem mais baratas. Bruna divulgou o seu email e telefone para 

contato defibriomalgia@gmail.com e telefone 51-997927556. O Vereador Cleiton pediu que a Bruna 

fizesse um ofício explicando tudo e enviar para o email da câmara e esse ofício poderá ser 

encaminhado aos deputados e disse também que talvez a Câmara de Novo Hamburgo repasse o valor 

para alguma Associação ou através de um Projeto de Lei que possibilita o repasse. Bruna disse que 

conversou com a Fundação Liberato que se disponibilizaram a encaminhar os ofícios aos deputados. 

Satoshi sugeriu o nome do deputado Issur. 
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CORRESPONDÊNCIA – Of. Gab. nº442/2018 que encaminha para apreciação o projeto de lei nº 

69/2018. Of. Gab. nº 446/2018 em resposta ao ofício nº 542/2018 sobre questionamentos referente a 

instalação de empresas até o momento no Loteamento Industrial . 

PROPOSIÇÕES: MARLI HEINLE GEHM solicita o envio de ofício ao Conselho do Plano Diretor 

para que estude a possibilidade de alterar a questão dos muros nas casas, permitindo que os 

proprietários decidam sobre fazer ou não os muros. A vereadora também solicita o envio de oficio a 

todos os diretores das escolas municipais, tanto os que estão saindo como os que assumirão em 2019, 

parabenizando-os pela dedicação e empenho e desejando sucesso aos novos que assumirão. A 

Vereadora Rafaella pediu um aparte para solicitar que a Vereadora Marli incluísse o nome dos demais 

Vereadores nos ofícios parabenizando os novos diretores de escola para 2019. 

GRANDE EXPEDIENTE: MARLI HEINLE GEHM parabenizou a dupla pela classificação e disse 

que faz votos para que consigam o recurso para que possam apresentar seu trabalho no exterior, 

levando o nome de Ivoti, Rio Grande do Sul, Brasil ao mundo, pois é pelo bem da saúde. Marli 

comentou sobre o ofício para o Conselho do Plano Diretor e pediu o apoio dos colegas ao mesmo, que 

solicitação de alteração na Lei referente a construção de muros, sugerindo que cada morador possa ter a 

livre escolha de fazer o muro da altura que quiser. Todos os Vereadores apoiaram o pedido. Marli 

também comentou sobre as eleições nas escolas para diretores, e agradeceu pelo belo trabalho 

desenvolvido em prol da educação aos que estão deixando a direção e desejou sucesso e um bom 

trabalho a todos os que assumirão a partir de 2019. Marli desejou a todos os colegas Vereadores, 

assessora jurídica, secretária e todos os ivotienses um Feliz Natal e um ano de 2019 de muita saúde, 

paz e alegria. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:  

Do Poder Executivo, proveio 01 (um) Projeto de Lei: 

Projeto de Lei nº 69/2018 – Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para a área da 

educação. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 67/2018 – “Fixa subsídio dos Vereadores do Município de Ivoti, e dá outras 

providências”.  

Projeto de Lei nº 68/2018 – “Autoriza a instalação de sistema gerador de energia fotovoltaica em 

imóvel do Município e dá outras providencias”. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 63/2018 – Autoriza a celebração de Termo de Fomento com o Conselho 

Comunitário Pró-Segurança Pública de Ivoti – CONSEPRO e dá outras providencias. As comissões 

apresentaram parecer favorável. Projeto aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 64/2018 – Institui o Programa de Gestão Autônoma das Escolas Públicas 

Municipais, com o objetivo de repassar recursos financeiros às respectivas unidades executoras, 

regularmente constituídas, para a melhora do funcionamento do Ensino Municipal. Parecer das 

comissões favorável. Projeto aprovado por unanimidade. 
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Projeto de Lei nº 65/2018 – Autoriza a celebração de termos de fomento com a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE de Ivoti e dá outras providencias. Parecer das comissões favorável. 

Projeto aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 66/2018 – Disciplina e limita os gastos com publicidade e propaganda do Município 

de Ivoti e dá outras providencias. O Vereador Cleiton pediu o adiamento da votação para poder 

conversar com o prefeito sobre. 

Projeto de Lei nº 61/2018 – Autoriza a celebração de Termo de Fomento com a Liga Feminina de 

Combate ao Câncer – Liga FCC, e dá outras providencias. Parecer das comissões favorável. Projeto 

aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 62/2018 – Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Ivoti, para o Exercício 

de 2019. Parecer da comissão de finanças favorável. Projeto aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 60/2018 – Dispõe sobre a concessão do direito precário de uso do recuo de Jardim e 

dá outras providencias. As comissões apresentaram parecer favorável. Projeto de Lei aprovado por 

unanimidade.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO GUTH falou sobre o Projeto de Lei nº 67/2018, que teve 

uma repercussão muito boa, positiva, tanto em jornais como da população... Alguns criticaram, o que 

não tem nenhum problema, porque a critica é construtiva, pois se todos dissessem amém não teria 

muita graça, e é por isso que esse projeto está na Casa para ser debatido.. Márcio disse que o Projeto 

ajudará na economia do Município e o valor poupado poderá ser investido em pavimentações... O 

Vereador disse que em janeiro apresentará Projeto de Lei que fixa os subsídios do Prefeito e Vice e dos 

secretários. Márcio solicitou o envio de ofício a cada secretário municipal para que informe quais 

projetos foram encaminhados a nível federal. Márcio também comentou sobre a Rua dos Carteiros, 

onde os moradores querem pagar pela pavimentação e pediu que a secretaria de obras estude a 

possibilidade de incluir a rua no próximo programa de pavimentação. Márcio encerrou desejando um 

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. SATOSHI SCALDO SUZUKI agradeceu a participação da 

comunidade durante esse ano... Enalteceu a participação de todos e desejou que no próximo ano a 

participação seja mais intensa. SATOSHI parabenizou o ALEXANDRE, popular borracheiro pelo 

trabalho como Presidente, que no início aparentava nervosismo e depois só foi, se mostrou bastante 

eficiente e conseguiu tocar a Casa muito bem. SATOSHI desejou a todos um ótimo final de ano e que 

todos possam crescer juntos. RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA desejou um Feliz Natal e 

um 2019 de muitas conquistas. A Vereadora também parabenizou o Presidente Alexandre e desejou 

sucesso a nova Presidente Vereadora Marli. 

COMISSÕES para o ano de 2019: Comissão de Finanças: Cleiton Birk - Presidente; Rafaella 

Fagundes Pereira Lima – Relatora; Leonir Schuler – membro; Edemar Schumann – suplente. 

Comissão de Justiça: Jânio Simião Droval – Presidente; Satoshi Scaldo Suzuki – relator; Alexandre 

dos Santos – membro; Márcio Guth – suplente. O presidente agradeceu a todos os Vereadores pela 

paciência que tiveram com ele e desejou um próspero ano novo a todos e um Feliz Natal. Nada mais 

havendo a declarar, o Presidente encerrou a sessão e convocou a todos para a próxima Sessão no dia 07 

de janeiro.  
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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                                                         SATOSHI SCALDO SUZUKI 

PRESIDENTE                                                                                           SECRETÁRIO 


