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Aos dezessete dias do mês de junho 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 e de imediato colocou para apreciação a 

ata de nº 1774 do dia 10 de junho, que teve seu conteúdo aprovado. 

TRIBUNA LIVRE – Franchesca Soares Costa, advogada da Prefeitura usou a tribuna para comentar 

as alterações constantes no Projeto de Lei nº 31/2019. Franchesca disse que veio até a Câmara para 

esclarecer algumas controvérsias referente ao projeto e disse que tudo começou quando o Poder 

Executivo recebeu uma citação num processo judicial onde uma servidora solicitou que fosse 

concedido duas horas de amamentação, sendo que é uma servidora que ocupa uma jornada de 

20h/semanais, 4 horas ao dia, significa de de 4h ela queria 2h de licença amamentação e duas horas de 

labor. Tendo em vista esse quadro específico em que a juíza decidiu pelo cumprimento da legislação e 

já que a legislação é clara no sentido de que são duas horas, o Poder Executivo decidiu que a Lei 

deveria ser alterada para se enquadrar na realidade fática. A advogada leu o texto como está 

atualmente: A servidora terá direito a duas horas por dia para amamentar o próprio filho até que esse 

complete seis meses de idade. Franchesca disse que atualmente independente da carga horária, a 

servidora tem direito a duas horas diárias. A advogada disse que de forma alguma, a administração 

pública quer tolir uma garantia fundamental que é o direito a maternidade, direito a amamentação. O 

objetivo é tão somente adequar a duas palavrinhas que são basilares na administração que é a 

razoabilidade e proporcionalidade. Precisa haver uma reflexão, que se de quatro horas tu trabalha 

apenas duas, e outras duas para amamentar, será que esse prazo não extrapola um pouco do necessário? 

A advogada disse que foram verificadas legislações junto a outros municípios, estados, inclusive a 

legislação trabalhista que de muito tempo já prevê intervalos de uma hora, podendo ser fracionada em 

dois períodos de trinta minutos, e foi pensando nisso e se adequando a legislação federal e por 

considerar a razoabilidade e proporcionalidade que surgiu a sugestão de alteração. E levar em conta 

quem trabalha 40h e quem trabalha 20h, não tem como ter o intervalo de duas horas para todo mundo. 

O Vereador Jânio pediu a palavra e questionou sobre o tempo de trinta minutos por turno de trabalho, 

de que esse tempo não é suficiente para uma mãe se deslocar do trabalho até o filho e ainda 

amamentar... A advogada disse que o que acontece (acordo entre as partes) de que ou chegue trinta 

minutos depois do horário, ou saia trinta minutos antes do término do horário. Jânio também levantou 

a questão do período de férias dividido em três períodos de dez dias cada, a critério da administração, e 

disse que a comissão de justiça apresentou uma emenda onde seja de acordo entre as duas partes. A 

advogada disse que essa questão da divisão dos três períodos foi uma sugestão do CAMP e é opção do 

servidor, não vai ser imposto pela administração. A Vereadora Rafaella sugeriu que fossem dois 

períodos de uma hora cada, aí seria razoabilidade, e disse que concorda com a emenda apresentada pela 

comissão de justiça com uma hora por turno. A Comissão de Justiça leu a redação da emenda ao PL 31  
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para esclarecer o que está sugerindo. O Vereador Cleiton perguntou para advogada se a emenda for 

aprovada se a mesma seria sancionada pelo executivo. Franchesca disse que sim. Fernanda Matos de 

Borba, presidente do Conselho da Alimentação Escolar, se apresentou e disse que está falando em 

nome das mães servidoras, em nome da APMI, do SIMI, e do Conselho Municipal da Saúde, que se 

reuniu essa tarde, onde aprovaram por unanimidade estar ao lado das servidoras. Fernanda falou de 

uma carta aberta dirigida aos Vereadores, e também lamentou que fosse dessa forma, falou da falta de 

diálogo entre administração e servidores. Fernanda falou que a razoabilidade e proporcionalidade é 

baseada na questão da humanidade. Fernanda disse que foi mencionado pela advogada o caso da 

servidora Ana Maria Sartori que na época reivindicou o seu direito de duas horas de amamentação, 

sendo que o seu bebe tinha alergia a proteína do leite de vaca e era uma necessidade especial de 

amamentação. Fernanda pediu que sua fala fosse levada adiante para o executivo através da advogada 

Franchesca, e disse que o executivo se livrou de muitos processos, dizendo que amamentou faz dois 

anos e tinha 45 minutos e tirava seu recreio para poder amamentar e disse que as servidoras não 

usufruem dessa lei atualmente. Fernanda disse que tem o sentimento de que muitas vezes os servidores 

são tratados como irresponsáveis... No momento em que estão buscando seus direitos de amamentar 

estão muito preocupados com o trabalho, e muitas vezes vai amamentar preocupada com o retorno... 

Sobre a flexibilidade disse de que forma poderia haver acordo entre ambas as partes, se uma tem 

autoridade sobre a outra. Fernanda leu o conteúdo da carta aberta que entre outras coisas cobra empatia 

e bom senso dos Vereadores e trata sobre a causa da proteção ao direito e necessidade de amamentação 

exclusiva até os seis meses de idade, e complementar pelo menos até os dois anos e sobre as vantagens 

e prejuízos apontados no PL. A Vereadora Rafaella pediu a palavra e disse que em 2018 e manifestou 

seu total apoio a essa alteração e acha que com a emenda que foi feita pela comissão de justiça será 

solucionado o problema, por enquanto e talvez daqui a algum tempo estar discutindo um PL de 180 

dias. Satoshi agradeceu a exposição da opinião e também por todo o movimento em prol do assunto, 

que é algo muito bom para a democracia. Jânio também se manifestou e agradeceu a explanação da 

servidora e acha que o executivo precisa incentivar mais a educação e não tirar. Márcio também 

parabenizou pela fala da Fernanda e falou da importância da amamentação, pois evita muitas doenças. 

A presidente agradeceu a colocação da servidora Fernanda e passou para a leitura da correspondência. 

CORRESPONDÊNCIAS – Of. nº 12/2019 do SIMI informando que não houve possibilidade de 

emitir o parecer jurídico, e informa que o que se refere ao artigo 1º, sobre alteração do art. 99 da Lei 

Municipal nº 2372/2008, e que é um pedido do Conselho de Administração Municipal de Previdência 

– CAMP, considera-se que o mesmo deve ter sido discutido com a categoria dos servidores e por 

consequência ter tido o respectivo respaldo, e no que se refere às férias é lamentável que o pedido não 

contemple que o início das mesmas não ocorra em véspera de feriado e véspera de repouso remunerado 

e ainda não há previsibilidade de casos de férias concedidas no mesmo período para servidores 

cônjuges que trabalham no âmbito do Município e quanto ao art. 2º que trata da redução do período de 

aleitamento materno, o posicionamento da entidade é contrário a proposta. Inscrição para Tribuna 

Livre da Franchesca Soares Costa e Fernanda Matos de Borba. Ofício nº 077/5º PelBM/2019 em 

resposta ao ofício nº 177/2019 dos Vereadores Jânio e Márcio sobre vistoria na Escola Aroni 

Mossmann, informa que o protocolo foi feito no dia 04 de junho e o Corpo de Bombeiros tem o prazo 

de trinta dias para o procedimento. Ofício nº 077/5ºPelBM informando que no período de 01/01/2019 a  
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03/06/2019 foram atendidos um total de 29 ocorrências na extensão da Avenida Presidente Lucena 

com inicio no Bairro Cidade Nova e final na Nova Vila. Ofício do Consepro agradecendo o ofício 

recebido de nº 231/2019 a fim de se manifestar referente o PL 36/2019 e entende que a comunidade 

merece toda e qualquer descontração familiar e lazer e o fechamento da via pública em questão, trará 

mais segurança, apenas poderia ser reduzido o tempo para 19h.  Convite para ciclo de palestras O 

amanhã é agora no dia 28/06, as 19h30min no auditório do CDL de estancia Velha. Of. Autarquia nº 

22/2019 em resposta aos ofícios nº 182/2019 e 230/2019, informa que referente aos buracos ou 

qualquer assunto da Autarquia deve entrar em contato pelos telefones 35637230 e 999863807 e em 

relação a Rua Portugal informa que o buraco já foi fechado e referente aos buracos em geral, destaca 

que houve uma alta mobilização da equipe para conserto dos vazamentos. Of. Gab. nº 185/2019 em 

resposta ao ofício nº 185/2019 do Vereador Márcio informa que os aparelhos de ar condicionado da 

casa mortuária  foram retirados para manutenção e higienização e sobre as rachaduras no muro da 

praça concórdia, o executivo está avaliando a situação e será solicitado um laudo técnico para as 

providencias cabíveis. Of. Gab. nº 184/2019 em resposta ao ofício nº 211/2019 do Vereador Jânio 

referente a coleta de galhos e ao equipamento triturador, informa que a coleta de galhos segue 

calendário pré definido e se o volume for maior que um metro cubico de restos de poda, deve dirigir-se 

a secretaria da fazenda para recolher sua taxa prevista no Código Tributário Municipal e após agendar 

o recolhimento com a secretaria de obras, e em relação ao triturador de galhos, informa que a licitação 

foi concluída e o mesmo deve ser entregue até o final do mês de junho. Of. Gab. nº 183/2019 em 

resposta ao ofício nº 189/2019 do Vereador Márcio encaminha em anexo as informações solicitadas 

referente ao prédio localizado na Rua C. Muller e os planos de trabalho das OSCs que participaram do 

chamamento público 03/2019. Of. Gab. nº 182/2019 em resposta ao ofício nº 159/2019, informa que 

em consulta ao sistema de controle de legislação do município foi verificado que já está em tramitação 

no legislativo o Projeto de Lei nº 29 que trata exatamente do mesmo tema. Of. Gab. nº 181/2019 em 

resposta ao ofício nº 184/2019 do Vereador Jânio encaminha em anexo a ata solicitada. Of. Gab. nº 

180/2019 em resposta ao ofício nº 175/2019 do Vereador Jânio, encaminha em anexo o informe 

técnico do Ministério da saúde indicando os critérios utilizados para a vacinação contra a gripe. Of. 

Gab. nº 178/2019 que encaminha para apreciação PL 038/2019. Of. Gab. nº 174/2019 que encaminha 

para apreciação PL 37/2019. Convite da Câmara Municipal de Novo Hamburgo para oficina “câmara 

verde” nos dias 27 e 28 de junho das 9h as 16h no Plenário da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, 

que será promovido pela interlegis do senado federal e pela escola do legislativo da Câmara de Novo 

Hamburgo que objetiva estimular a adoção de instrumentos de gestão para sustentabilidade e 

acessibilidade nas assembleias legislativas e câmaras municipais com base na experiência do senado 

federal e nas normas vigentes.  

PROPOSIÇÕES – A Vereadora MARLI HEINLE GEHM solicita o que segue: Ofício para o 

executivo sugerindo a limpeza da área pública localizada na Rua São Leopoldo, com a possibilidade de 

fazer um parque no local, antes que haja invasão. Ofício para as EMEI Bem Querer, EMEF 19 de 

Outubro e EMEF Guilhermina Mertins, parabenizando toda a equipe pelo empenho e pela organização 

e a linda decoração do ambiente durante as Festas Juninas realizadas no dia 14/06. Ofício ao Executivo 

para que informe sobre o andamento das escrituras dos moradores do Bairro União. Ofício 

parabenizando o Grupo Vida Saudável pela linda festa junina realizada nesse dia no Bairro Bom  
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Pastor. O Vereador JÂNIO SIMIÃO DROVAL parabeniza os campões da terceira etapa do 

campeonato gaúcho de bmx Racing, na cidade de Sapiranga, sendo que a Equipe Ivoti Pitrack BMX 

team contou com mais de 45 pilotos inscritos, com nove campeões: - Ariel João da Silva – campeão 

elite man pro  - Mayra Monroy Girls – 11 e 12 anos  - Andriele Werlang – Campeã girls 13 anos- 

Mikael Monroy – Campeão boys 5-6 anos - Pietro Buhler – Campeão boys 11 anos - Kevin Schuler – 

Campeão boys 15 anos  - Fernando Silveira – Campeão man 30/39 anos  - Edson Buhler – Campeão 

man + 40 anos - Fernando Silveira – Campeão cruiser 35/39 anos. O Vereador JÂNIO solicitou o  que 

segue:  -Envio de ofício para a secretaria da saúde solicitando informações pela falta de atendimento 

telefônico no Posto de Saúde do Bairro Concórdia, em virtude da reclamação de uma moradora que 

ligou  insistentemente para o número do posto e não foi atendida, hoje na parte da manhã, dia 17/06, 

precisando se deslocar até o local através de Uber, e chegando ao local, constatou que não tinha fila de 

espera e mesmo assim ninguém atendia ao telefone. O Vereador JÂNIO solicitou também ofício ao 

Departamento de Recursos Humanos solicitando cópia do Cartão Ponto da servidora Rafaella 

Fagundes Pereira Lima, a fim de verificar o registro da mesma feita no dia 12/06, quando ocorreu a 

entrega do ônibus adaptado na Praça do Chafariz e a Vereadora esteve presente, pois o Vereador Jânio 

foi cobrado por munícipes que a viram no evento. O Vereador ALEXANDRE DOS SANTOS 

solicitou que o executivo faça uma área de lazer no Bairro União com campinho de areia e brinquedos. 

O Vereador MÁRCIO GUTH solicita o que segue: Ofício para a Secretaria do Meio Ambiente para 

que informe se o açude existente na Rua Portugal esquina com a Regis Bittencourt é uma APP, pois 

segundo informações dos vizinhos o mesmo existe há mais de 40 anos sem nunca ter sido esvaziado. 

Ofício convidando o secretário do Meio Ambiente para vir à Casa Legislativa falar sobre assunto de 

APP. Ofício para a secretaria de obras para que providencie o conserto do portão do cemitério 

municipal e também iluminação no local, pois os vândalos abriram todas as capelinhas e retiraram os 

metais. Ofício para Secretaria de Obras para que seja feita vistoria nas lâmpadas na Rua Gramado nº 

611 no Bairro Morada do Sol. Ofício para Associação de Recicladores de Dois Irmãos, parabenizando 

a mesma pela separação do lixo, e pelo belo trabalho desenvolvido gerando renda para várias famílias, 

local que o Vereador teve a oportunidade de conhecer. Ofício parabenizando o Pessoal do Programa 

Vida Saudável pela bela Festa Junina realizada no dia de hoje na Associação dos Moradores do Bairro 

Bom Pastor, onde o Vereador teve a honra de participar. A Vereadora RAFAELLA FAGUNDES 

PEREIRA LIMA solicita o que segue: Ofício parabenizando o Programa Vida Saudável pela 

organização da linda Festa Junina com bingo que aconteceu no dia de hoje no Bairro Bom Pastor, do 

qual a Vereadora teve a honra de participar.Ofício parabenizando o CLJ de Ivoti que fez um saboroso 

carreteiro servido na Comunidade Nossa Senhora Aparecida do Bairro Morada do Sol, e também pelo 

lindo desfile e pelo sorteio de brindes feito no dia, onde a Vereadora e o Vereador Márcio se fizeram 

presentes. Os Vereadores JÂNIO e MÁRCIO solicitam o envio de dois PEDIDOS DE 

INFORMAÇÕES ao executivo. 

GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador MÁRCIO agradeceu a presença do público e disse que seria 

bom se sempre estivesse assim cheia... Falou de uma resposta que chegou do executivo, onde inclusive 

o pedido havia sido refeito, mas não adiantou... Onde o executivo jogou a responsabilidade encima de 

um operador que está em estágio probatório e que é inexperiente, trata-se de um açude que foi fechado 

e é uma APP e tem vários imóveis embargados no Município em virtude da chuva provocar  
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alagamentos nos terrenos, e os fiscais vão até o local e dizem que é APP... E no caso do, açude, a 

Prefeitura foi até o local com caminhão e retro em propriedade particular fechar um açude... Márcio 

disse que conversou com a fiscal do meio ambiente sobre o assunto. O Vereador disse que iria juntar 

todos os documentos e encaminhar ao MP para avaliar a questão, e tomar as devidas providencias. 

MÁRCIO também falou sobre a situação do cemitério municipal, inclusive na semana passada já tinha 

levantado o assunto referente a falta de iluminação no local e o portão não foi recolocado, e disse que 

durante o final de semana vândalos entraram no local e abriram todas as capelinhas de vidro e 

retiraram os metais de dentro e também o alumínio das fotos. E disse que se tivesse iluminação e o 

portão, inibiria muito a ação dos vândalos. MÁRCIO pediu que a Secretaria de obras vá até o local e 

avalie os estragos. A Presidente pediu um aparte e disse que concorda referente a falta de iluminação, 

mas quanto ao vandalismo dentro do cemitério, disse que não é só no cemitério municipal que ocorre, 

disse que sua avó está enterrada no cemitério católico, e foi retirada a moldura e a foto do túmulo, e 

entende que sobre isso a Prefeitura não é responsável pela segurança, e sim a manutenção do local. 

Márcio disse que não está culpando a administração pelo vandalismo, mas disse que uma das respostas 

que veio do executivo, o Prefeito disse que iria colocar câmeras de segurança no cemitério público. 

MÁRCIO falou sobre o outro açude que o Município está querendo fechar localizado na Rua Portugal 

com a Regis Bittencourt, onde é uma vertente, e inclusive achou que a Autarquia iria assumir o local, 

pois ali tem um poço com mais de 60 anos, e nunca esvaziou e sempre esteve no nível... Disse que 

bombearam a àgua do mesmo num dia e no outro já estava cheio denovo, sendo que uma fiscal do 

meio ambiente contratada pela Prefeitura foi até o local e disse que não é APP, que é um depósito de 

água. MÁRCIO convocou o secretário do meio ambiente a vir a Casa falar sobre esse assunto. O 

Vereador pediu também que Secretário de Administração, Alcido Ratzinger também venha até a Casa 

para falar sobre assuntos referentes sua pasta. RAFAELLA disse que tudo o que a colega Fernanda 

explicitou na tribuna, a Vereadora disse que quando encaminhou o projeto de indicação ao executivo 

da ampliação da licença maternidade, encaminhou embasado na OMS, Associação Brasileira de 

pediatria, mas infelizmente não tiveram êxito. Rafaella se referiu ao pedido do Vereador Jânio 

referente seu cartão ponto, dizendo que não há problema, e que teria em mãos os memorandos da 

autorização com assinatura da secretária da saúde, de horas compensadas referente banco de horas, 

solicitado no dia 12/06 das 10h15min as 11h30min, assim como hoje, em que esteve num evento no 

Bairro Morada do Sol, onde trocou seu horário de almoço. JÂNIO agradeceu a presença da equipe de 

biciross de Ivoti, e disse que no domingo participou de um evento em Sapiranga, onde teve nove 

campões de um total de 45 participantes. Jânio informou que nos dias 06 e 07 de julho estará 

acontecendo o campeonato brasileiro na cidade de São Paulo, e Ivoti será representada por 25 atletas, 

sendo a viagem custeada pelos próprios atletas. O Vereador falou do incentivo que o executivo investe 

no atletismo no IEI... E disse que esses atletas da biciross que levam o nome de Ivoti a outro Estado 

também precisam de ajuda. JÂNIO citou o nome da atleta Andrieli Werlang que se esforçou ao 

máximo para conseguir o primeiro lugar. Falou da 5ª etapa do campeonato nos dias 07, 08 e 09 de 

setembro na pista principal aqui na cidade de Ivoti, sendo que a equipe está buscando melhorias na 

pista, manutenção nos banheiros... Marli sugeriu que fosse encaminhado em nome de todos os 

Vereadores ofício ao Prefeito informando sobre esse campeonato no mês de setembro, para que até lá a 

pista esteja de acordo, pois vem atletas de todo o estado e a fim de que levem uma boa imagem do  
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Município. Marli também parabenizou a todos os campeões, lendo o nome de cada um. EDEMAR 

disse que poderia ser visto com o prefeito sobre uma possível verba para destinar ao grupo de atletas da 

bicicross. Referente a limpeza da pista, disse que vários Vereadores já cobraram as melhorias. Edemar 

também comentou sobre ofício que veio do executivo informando licitação para compra de triturador, e 

lamentou os galhos nas ruas e deseja que no próximo ano o triturador chegue e seja utilizado. 

EDEMAR cobrou no9vamente do executivo as paradas de ônibus nos bairros e uma atenção urgente 

para com a iluminação pública, pois é um apelo popular. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO:  

SUB-EMENDA da EMENDA RETIFICATIVA ao PL 31 da Comissão de Justiça. A Presidente 

pediu aos Vereadores para votarem pela admissibilidade. Foi aceita por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 37/2019 – Autoriza a Autarquia Água de Ivoti a cooperar com o CONSEPRO/Ivoti, 

visando ação em benefício da segurança pública. 

Projeto de Lei nº 38/2019 – Autoriza o executivo a realizar supressão de vegetação e reposição 

florestal obrigatória em zona especial de interesse social – ZEIS. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 36/2019 – Inclui dispositivo na Lei Municipal nº 2372/2008, que dispõe sobre 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti. A comissão está aguardando o parecer 

do SIMI. O Vereador Jânio falou que é contra esse projeto, porque as horas excedentes não acrescidas 

pelo adicional de 50% e 100%... O Vereador disse que a comissão estará avaliando o projeto e 

propondo uma emenda. O Vereador Márcio também se posicionou contra o projeto. A presidente 

solicitou que a assessora jurídica falar sobre a parte legal das horas compensadas.  Juliana, assessora do 

legislativo, disse que o Pl já havia vindo anteriormente e que no Regime Jurídico dos servidores já 

existe a previsão e a única alteração é a parte da compensação, tentaram esclarecer as dúvidas 

discutidas anteriormente. Rafaella disse que está bem especificado no PL que somente irá cumprir o 

banco de horas, o funcionário que assinar um termo que esteja de acordo com o banco de horas. A 

Vereadora disse que hoje a Lei prevê que a compensação tenha que ser feita dentro da semana, e isso é 

impossível, e agora prevê que as horas sejam compensadas até o mês de março do ano seguinte. 

Rafaella disse que isso foi algo levantado por ela, de que se o funcionário faz tantas horas extras e terá 

que compensar isso em até seis meses, teria que ter um limite, pois se está fazendo tantas horas em 

virtude do serviço, então é necessário mais funcionários, e agora colocaram um limite de 40% do total 

da sua carga horária mensal, o que não constava no projeto anterior 

PAUTA – VOTAÇÃO 

EMENDA SUPRESSIVA E RETIFICATIVA ao PL 31/2019 da Comissão de Redação e Justiça. As 

emendas serão votadas na próxima Sessão. 

Projeto de Lei nº 31/2019 – Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2372/2008, que dispõe sobre o 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ivoti. O projeto entrará na pauta de votação 

da próxima sessão. 

Projeto de Lei nº 32/2019 – Determina o bloqueio de trecho de via pública, para integração familiar e 

sociedade aos domingos, com prática de lazer, esporte e cultura, e dá outras providências.  O projeto 

entrará na pauta de votação da próxima sessão. 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.775 13ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 17 DE JUNHO DE 2019  

 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: JÂNIO parabenizou o executivo e secretaria da saúde por terem 

ampliado os atendimentos com pediatra no Mais Vida até o mês de setembro com um investimento de 

15 mil mensais em virtude do aumento da demanda durante o inverno. Jânio falou da sua preocupação 

com o atendimento no Hospital, quando fecha o Mais Vida, a demora para ser atendido no hospital e 

acha que deveria ter mais de um médico atendendo. Jânio comentou que a Prefeitura de Eldorado do 

Sul recebe as demandas referente iluminação pública via whatsapp e aqui os ofícios são empilhados e 

nada é feito. O vereador Cleiton disse que existia essa possibilidade, mas não tem mais. O Vereador 

Cleiton citou um fato que aconteceu na sexta feira, quando um brigadiano abordou um motorista que 

tinha o carro cheio de produtos para vender, onde o brigadiano ligou para o Vereador a fim de chamar 

um fiscal, mas o fiscal tirou folga na sexta para trabalhar no sábado. O brigadiano ficou duas horas 

esperando pelo fiscal, e ninguém apareceu...ALEXANDRE disse que na sexta feira esteve na brigada 

militar e ficou preocupado com a segurança ao se deparar com uma viatura quebrada e disse que já 

conversou com o Prefeito e com a presidente da Casa e com a concordância dos demais Vereadores ver 

a possibilidade de repassar 60 mil para comprar uma viatura, esse valor será repassado para a 

Prefeitura e a Prefeitura repassa para o CONSEPRO para comprar o veículo. A Presidente disse que já 

foi solicitado ao Prefeito para que libere 100 mil ao CONSEPRO (valor repassado da Câmara para essa 

finalidade), e investir o restante do valor em segurança. ALEXANDRE disse que ficou acordado com o 

Vasco do CONSEPRO que esse ano seria repassado 60 mil e no próximo ano 40 mil, para fechar os 

100 mil. MÁRCIO falou do impasse referente ao recolhimento de galhos no Município, e disse que 

verificou a Lei 2500, onde consta “remoção especial de lixo, entulhos de terrenos baldios, cuja a 

limpeza tiver de ser efetuada pela Prefeitura por motivos de asseio ou estética urbana e de detritos, ou 

animais mortos, cobrado do proprietário ou interessado cobrado por carga e por viagem, acima de um 

metro cúbico... Seria o caso de detritos (engloba tudo)... O Vereador gostaria de saber de que maneira 

será feita essa fiscalização, já os galhos não se enquadram em metro cúbico e sim estéreo, porque nção 

existe um parâmetro, e por isso pediu que fosse esclarecido para a população de que maneira será feito. 

RAFAELLA solicitou o envio de ofício de agradecimento ao prefeito Martin e ao Deputado Danrlei 

pela emenda parlamentar que veio por um pedido da Vereadora para aquisição de uma volare adaptada 

e que foi entregue no dia 12 de junho, para transporte de usuários da saúde com acessibilidade. A 

Presidente lembrou a todos do feriado na quinta feira de Corpus Christi que foi instituído em 2006, um 

projeto de sua autoria e foi um dos melhores projetos que já apresentou na Casa, que é um presente 

para todos os munícipes e também em virtude da igreja católica nesse dia sempre confeccionar os 

tapetes. Nada mais havendo a declarar, a Presidente encerrou a presente sessão, e convocou a todos 

para a próxima no dia 24 de junho, 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 


