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Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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, em especial a 

deputada Regina Becker Fortunati, a presidente da ADAI, secretário da saúde e a presidente do 

conselho municipal da saúde. A Presidente colocou para apreciação a ata de nº 1791 do dia 21 de 

outubro, que teve seu conteúdo aprovado. Marli convidou a deputada Regina para se assentar junto 

à Mesa dos Vereadores. 

TRIBUNA LIVRE – A presidente da Associação ADAI se inscreveu para usar a tribuna para falar 

sobre projeto de lei que trata da causa animal, Priscila Forster. Priscila saudou a todos os presentes e 

agradeceu a presença da deputada Regina que atendeu a seu convite. Priscila falou da lei de posse 

responsável que estão querendo colocar na cidade de Ivoti. Falou estar ciente que esse projeto é de 

competência exclusiva do prefeito, uma vez que o PL cria despesas ao cidadão e investimentos do 

Poder Executivo, e se fosse votado na íntegra seria inconstitucional. Priscila disse que os 

Vereadores podem desmembrar o projeto e votar por etapas, que seria a votação para o Fundo dos 

direitos animais, programa de conscientização dos maus tratos, conscientização de posse 

responsável. Além disso pode ser feita a educação para jovens do ensino público do município e 

estadual, que é um programa contínuo de educação. Pode ser encaminhado um pedido ao delegado 

regional para a criação de um cartório para registro de crimes contra os animais, na Delegacia de 

Ivoti. Além dessas iniciativas podem ser encaminhadas correspondências ao delegado. Priscila disse 

que estamos numa era tão moderna, onde a educação e cultura é outra e o ivotiense precisa proteger 

qualquer tipo ou espécie animal, uma vez que são seres vivos que certamente sofrem sem ter a quem 

recorrer. O ante projeto é uma forma de garantir a convivência humana e animal de forma saudável, 

protegendo a população de zoonoses, cães e gatos do abandono e dos maus tratos. Lembrando que a 

cada 5 (cinco) reais investidos em proteção animal, poupamos 40 (quarenta) reais em saúde pública. 

Priscila disse que o projeto tem por objetivo disciplinar a criação, propriedade, posse, guarda, maus 

tratos, uso e transporte de animais no Município de Ivoti. Finalizando, Priscila pediu o apoio dos 

Vereadores para a aprovação do projeto. A Presidente passou a palavra para a deputada estadual 

Regina para fazer suas considerações. Regina saudou a todos os presentes e disse que foi convidada 

para participar desse momento tão importante e disse que a dois anos e meio já esteve numa sessão, 

conversando sobre o mesmo tema. A deputada disse que entende que esse assunto pode causar uma 

certa insegurança e um certo receio, pois há sempre aquela visão de que quando estão sendo 

investidos recursos para a causa animal, há o equivoco de que estão sendo suprimidos recursos que 

são destinados aos humanos. Disse que na verdade é um erro pensar dessa forma, pois o 

investimento na causa animal significa uma economia aos cofres públicos da questão humana. Isso é 

uma comprovação feita pela Organização Mundial da Saúde e pela ONU,  
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ou seja, dinheiro investido na causa animal, significa menos recurso para saúde humana. A deputada 

disse que existem muitas questões envolvidas, como patologia, acidentes e outras coisas que estão 

dentro dessa questão. Regina disse que o projeto foi lido e estudado, e disse que o projeto não pode 

ser votado na íntegra pela Câmara, pois é inconstitucional, a medida que cria despesas para o 

município e para o cidadão. O projeto é de iniciativa exclusiva do senhor Prefeito Municipal. Mas 

há questões que podem ser votadas pela Casa e que necessitam ser votadas de urgência...  A 

deputada falou do segmento de pessoas que querem outro tipo de política, que não é a política que 

exclui ou que tira de um para colocar no outro. Regina falou que esforços somados resultam em 

benfeitorias para todos... O amor não se divide e nem se subtrai, o amor se soma e se multiplica. E a 

medida que se percebe que o Poder Público toma iniciativas para criar uma política pública que 

pode começar pequenininha, com castrações numero x por mês, atendimentos de emergência, e 

pouco a pouco o Município vai estabelecendo politicas protetivas prontamente. A deputada citou o 

Município de Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Capão da Canoa, Bagé, e outros 

mais que estão muito a frente nesse termo e trabalhando arduamente. Regina disse que não é justo o 

Poder Público achar que podem dar conta de tudo, e isso não é possível, pois precisa haver uma 

parceria com o Poder Público... Regina falou do controle da população de cães e citou o exemplo de 

uma fêmea canina é responsável por 60 mil descendentes, uma gata é responsável por 128 mil 

descendentes... A deputada pediu aos Vereadores para que olhem a situação com um olhar diferente, 

e isso não vai significar critica por parte da população, pois estão dando um marco na história do 

Município, o inicio de uma politica pública que tem que ser levada adiante. A deputada disse que 

traz uma saudação do Governador do estado, Eduardo Leite e disse que está como secretária 

estadual do trabalho de assistência social, criando dentro da pasta a rubrica sobre politicas publicas 

para animais e deve estar indo projeto de lei para Assembleia Legislativa na próxima semana. A 

deputada encerrou dizendo que os Vereadores se empenhem e peçam ao prefeito para encaminhar 

projeto que envolve custos, e a Câmara encaminha os projetos que não envolvem custos, como o 

Fundo Municipal dos Direitos Animais, Programa de conscientização nas escolas contra os maus 

tratos, crimes, etc... A presidente Marli agradeceu a presença da deputada e que trouxe 

esclarecimentos quanto ao projeto, de que o Poder Legislativo não pode legislar sobre recursos 

financeiros e que precisa ser de iniciativa do executivo. Marli disse que no Plurianual está previsto a 

destinação de recurso para a causa animal e disse que no município existe a castração de animais 

gratuitamente.  

CORRESPONDÊNCIA – Of. Gab. nº 399/2019 que encaminha para apreciação o PL 62/2019. Of. 

Gab. nº 395/2019 em atendimento ao ofício nº 486/2019 do Vereador Jânio referente o Loteamento 

Popular Bom Pastor, solicita que o Vereador informe se a comercialização de lotes está sendo feita 

por parte do Município ou de particulares. Of. Gab. nº 396/2019 em atendimento ao ofício nº 

467/2019, informa que o trecho da  Avenida Perimetral a qual o Vereador se refere foi feita na 

administração passada e não é possível informar sobre o estudo feito no local, quanto ao 

questionamento do Vereador Jânio sobre a paralização da obra na Avenida Perimetral, informa que 

a mesma foi parada pelo DNIT; quanto aos estudos referentes ao PL 52/2019, informa que foram 

feitos vários encontros entre a procuradoria e o departamento de planejamento urbano, nos quais 

foram feitas análises de leis de outros municípios que possuem características semelhantes ao 

município de Ivoti e também foram realizadas as audiências publicas. Of. Autarquia nº 40/2019  
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convidando os Vereadores a participar da reunião de apresentação dos produtos desenvolvidos até o 

momento do Plano Municipal de saneamento que acontecerá no dia 04/11 às 16h na sala de reuniões 

do gabinete. Ofício do laboratório endocrimeta que parabeniza as mulheres de Ivoti e informa que 

teve uma ampla participação na Campanha Outubro Rosa realizada pelo laboratório em que exames 

laboratoriais foram ofertados abaixo do custo e divulga a campanha novembro azul, que inicia no 

dia 01 de novembro e vai até 30 de novembro. Of. Gab. nº 397/2019 em atendimento ao ofício nº 

492/2019 informa a área em questão (próximo a pista bicicross) está devidamente licenciada e o 

cercamento foi feito justamente para evitar o depósito não autorizado de resíduos por parte de 

terceiros.  

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM: solicita o que segue: Ofício para EMEF Jardim 

Panorâmico, parabenizando todos os alunos que participaram da etapa final gaúcha de punhobol em 

Camaquã e também pela conquista do 1º Lugar na categoria Sub 12, em especial parabenizar os 

professores Daysi Prass e Pedro Holz. Ofício ao Poder Executivo, Departamento de Cultura e 

Turismo, parabenizando pelo sucesso da 12ª Feira das Flores, que atraiu como sempre, um grande 

público durante os dois últimos finais de semana de outubro ao Núcleo de Casas Enxaimel. 

Parabenizar a todos que se apresentaram durante a programação da Feira das Flores: - Programa 

Vida Saudável; Show do violinista Simão Wolf; - Grupo Roda Alegre; - Johnny e zé do banjo; 

Grupo musical de dança mover de Presidente Lucena; Pocket show com Tati Portella; Gaiteiros da 

EMEF Ildo Meneghetti, Grupo Invernadas da EMEF Ildo Meneghetti; Lucas Djovano; Grupo de 

Danças Alemãs Volkstanzgruppe Berghanschneiss; Acústico Rockfeller; Grupo de Dança alemã 

Niegedacht do Programa Vida Saudável; Diego Spengler; Serginho Moah; Grupo de Danças 

Japonesas; Espaço de Dança do Instituto Ivoti; Grupo Sombra del Ayer; Espetáculo Circo- 

Programa Plug; Banda Los Puvis; Quarteto da Camerata Ivoti; Espaço Dance - Vanessa Träsel; 

Acústico Menegallas; DTG Harmonia Gaúcha e Grupo Herança Cultural. Ofício parabenizando a 

professora Adeline Leonet do PLUG juntamente com seus alunos que participaram do câmbio do 

Sesc, que aconteceu no Ginásio Municipal de Esportes de Ivoti, com a participação de dois times do 

PLUG, A e B, sendo que o PLUG A conquistou o 2º Lugar e foi premiado com a equipe que mais 

pontuou. Ofício parabenizando a direção da EMEF Aroni Mossmann pela organização da bela 

formatura do PROERD que aconteceu no dia 24/10. Ofício de agradecimento à Soldado Sabrina 

Chaves Ramirez Fernandes pela excelência na ministração das aulas referente ao Programa 

Educacional de Resistência às Drogas do PROERD aos alunos da rede municipal, e estender o 

agradecimento aos demais soldados que se fizeram presentes na formatura no dia 24/10 nas 

dependências da EMEF Aroni Mossmann.  

 GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO solicitou o envio de ofício ao executivo para que informe 

quais os critérios para escolha das ruas que receberão recapeação asfáltica. Márcio disse que muitas 

dessas ruas já tem pavimentação e algumas já tem asfalto por cima, sendo que tem ruas no 

Município que não tem nada, onde a população sofre com a poeira. Márcio sugeriu que fossem 

feitas as ruas onde não tem nenhum tipo de pavimentação, dizendo que não concorda que o dinheiro 

que sai do caixa da Prefeitura para fazer ruas que já tem pavimentação. Citou o Bairro Jardim 

Panorâmico que tem várias ruas sem pavimentação, o Loteamento Dilly no Bairro Morada do Sol. 

Jânio pediu um aparte e disse que foi questionado por moradores que pagaram pela pavimentação  
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comunitária e essas ruas vão ser patrocinadas pelo dinheiro público e citou a Rua Sapucaia, dos 

Carteiros... Márcio também solicitou ofício ao departamento de transito para que informe sobre a 

retirada de ônibus em frente ao curtume A. Buhler na Avenida Capivara, porque ali tem muitas 

pessoas que aguardavam o ônibus. Márcio parabenizou os funcionários públicos pelo seu dia de 

hoje. Sobre a saúde, Márcio disse que conversou com o secretário para encaminhar uma Moção para 

apoio à saúde, que cada Vereador encaminhe ao seu deputado e citou um fato ocorrido sobre uma 

pessoa que veio a óbito e precisava de leito e não conseguiu, além de vários outros casos de pessoas 

que precisam ser transferidas e não conseguem leito. A presidente pediu para a deputada levar esse 

assunto ao governador.  Márcio pediu também ofício para o CPM da EMEI Jardim dos Sonhos que 

se empenharam e ajudaram na organização da promoção de coxa e sobre coxa que aconteceu no 

último sábado, assim como a direção da escola e professores. Márcio comentou que havia solicitado 

um ofício  no dia 04/09 e até agora não recebeu a resposta, além de um que solicitou novamente na 

semana passada e pediu as respostas. Márcio comentou sobre o caso de cobrança de IPTU para 

imóvel localizado em zona rural e os moradores cobram uma definição, ou é rural e não cobra IPTU 

ou se transforma em zona urbana e aí pode cobrar e fazer bem feitorias pediu que esse ofício fosse 

encaminhado para a secretária do desenvolvimento. Marli pediu um aparte e disse que se não se 

engana, no ano de 2010 foram criadas zonas urbanas em Picada Feijão e Nova Vila, mas que os 

produtores rurtais podem apresentar o bloco para ser isentos do IPTU. Márcio agradeceu a presença 

do pessoal da ADAI. RAFAELLA agradeceu a presença da deputada, o secretário da saúde, 

presidente do conselho municipal de saúde... A Vereadora parabenizou a ADAI que vieram à Casa 

Legislativa expor o projeto, falar da sua importância, assim como a deputada colocou de forma 

brilhante, mas nem sempre e visto com bons olhos. Rafaella disse que será encaminhado o Projeto 

de Indicação ao executivo na próxima sessão. Rafaella justificou sua ausência no jantar da APAE na 

última quinta feira e no PROERD, em virtude de estar apresentando seu projeto de mestrado na 

Feevale. Rafaella parabenizou as crianças pela formatura no PROERD e a APAE. Rafaella falou da 

emenda parlamentar no valor de 40 mil para as castrações e demais coisas e disse que por isso estão 

encaminhando o projeto para que vire lei para ter incentivos. Falou da emenda retificativa na LDO 

para ter recursos para a causa animal. Rafaella parabenizou os funcionários públicos com a leitura 

de um texto: a mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior numero de pessoas 

( Michel de Montaigne) em homenagem ao dia do servidor público 28/10. Rafaella disse que muitas 

vezes o servidor é taxado de vagabundo ou coisas piores e de ter privilégios, e disse que os 

servidores do Município de Ivoti não tem nenhum privilégio, e tem direito a férias como qualquer 

outro funcionário, 13 salário e vale alimentação e não tem direito ao FGTS que as pessoas que 

trabalham em empresas privadas recebem ... JÂNIO falou que viaja muito em virtude do seu 

trabalho e vê muita coisa, e disse que está na hora de Ivoti tomar providencias com os maus tratos 

de animais. Parabenizou a Associação pelo bom trabalho que está fazendo. Jânio falou sobre a 

resposta que veio de um ofício referente a passagem dos pedestres na sinaleira da socaltur, onde os 

pedestres não tem vez para atravessar e no pedido havia sugerido para que se colocasse uma 

sinaleira que fechasse e desse alguns minutos para os pedestres atravessarem. JÂNIO solicitou o 

envio de ofício ao executivo agradecendo pela calçada que colocaram em torno da EMEI Pedacinho 

do Céu. Também falou sobre iluminação pública, dizendo que tem muitas lâmpadas queimadas pela 

cidade e disse que conversou com o prefeito sobre o assunto, que lhe informou que as lâmpadas são  



5 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.792 13ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 28 DE OUTUBRO DE 2019  

 

compradas através de Edital, onde o menor preço vence. Jânio sugere que no Edital seja colocada a 

marca da lâmpada, vereadores disseram que não pode... Jânio disse que Bairro Bom Pastor foram 

trocadas três lâmpadas que em quatro dias estavam queimadas... Falou se o executivo tem alguma 

garantia quanto ao produto e que deveria verificar se não é problema de reator. Rafaella pediu a 

palavra e disse que não pode colocar a marca, mas pode colocar registro no in metro, durabilidade 

da lâmpada, tem maneiras de conseguir um produto de boa qualidade, só que quem está fazendo o 

Edital, está pecando. Ou então na hora de receber estão recebendo gato por lebre, pagando preço x e 

recebendo material de péssima qualidade. Rafaella sugere às pessoas que fazem o Edital prestar 

mais atenção no produto e quem recebe o mesmo conferir. Marli pediu a palavra e disse que na 

semana passada quando da administração mirim, todos os pedidos que foram feitos tinham relação 

com iluminação pública, e disse que foi conversar com o prefeito e lhe informou que o caminhão 

dos eletricistas está consertado novamente e os servidores já estão trabalhando na troca das 

lâmpadas.  CLEITON pediu que fosse instalada uma luminária com lâmpada na esquina da EMEF 

Guilhermina Mertins com a Rua Tricolor. Referente a fala do Márcio sobre cada Vereador 

conversar com deu Deputado para que sejam disponibilizados mais leitos pelo Estado nos hospitais, 

disse que está para chegar uma emenda parlamentar de 250 mil para o hospital do Deputado Marcel 

Van Haten. Edemar disse que também já conseguiu recurso com seu deputado para o hospital, e 

disse que infelizmente hoje no hospital a maioria dos internados são malucos e que para as pessoas 

doentes que realmente precisam muitas vezes não conseguem a vaga. Falou do apoio que o hospital 

recebe das entidades que fazem promoções para angariar recursos, mas na hora que se precisa 

mesmo, não consegue. Márcio também falou que acha que todos os colegas Vereadores já 

conseguiram recursos para o hospital através de seus deputados e citou o valor de 200 mil e outros 

400 mil pela bancada do MDB, porém, o que acontece, é que mandam dinheiro para o hospital para 

investir, porém não é com relação ao hospital e sim com relação à transferência dos pacientes que 

precisam de leito, uma UTI, isso é via Estado, onde precisa lançar o nome do sistema e aguardar o 

leito, e isso demora muito, por isso que sugeriu a Moção. Rafaella fez um apelo a deputada Regina 

que pode passar o assunto ao Governador, e disse que o Gerindi é um sistema onde são lançados os 

dados que o médico coloca na requisição, antigamente funcionava porque era via telefone, onde o 

médico do hospital entrava em contato com o médico de Porto Alegre solicitando o leito para o 

paciente. Hoje é tudo informatizado, e o computador não tem a humanidade de expor a situação, a 

palavra entre médico e médico tem humanidade... Rafaella pediu para a deputada que isso fosse 

reavaliado, pois o computador é algo mecânico e por telefone funcionava bem, precisa ser algo mais 

humano... A deputada usou da palavra e disse que todos sabem que seu esposo foi prefeito de Porto 

Alegre por duas gestões e esses desafios eram enfrentados cotidianamente através da Santa Casa e o 

HPS. Disse que, o que acontece é que 80% dos atendimentos no HPS são pessoas que vem do 

interior, um volume muito grande, e esse sistema que existe hoje, é para tentar minimizar e acabar 

com aquelas interferências do fulano que liga pra não sei quem e consegue incluir alguém e fura a 

fila. Então hoje esse sistema é rigorosamente observado e ninguém pode furar fila, vai por ordem 

quem está credenciado nele e esperando a sua vaga hospitalar. A deputada acha muito difícil que 

esse sistema mude, pois teve muitos problemas no passado... Precisa ter ordem de prioridade e por 

isso existe esse critério onde ninguém fura a fila e é justo para com a democracia do País. 

CLEITON agradeceu ao Prefeito Municipal por ter concluído o novo mapa de APP, em virtude de  
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vários moradores que queriam construir enfrentavam problemas com áreas de preservação e 

precisavam contratar um geólogo para fazer o estudo, no caso, se tinha vertente ou córrego no 

terreno ou algo parecido. Cleiton disse que sabe de pessoas que gastaram entre três e seis mil para 

ter um laudo para saber se poderia ou não construir. Cleiton também parabenizou a secretaria do 

desenvolvimento juntamente com o prefeito pela Feira das Flores, e disse que o melhor dia para 

visitar foi ontem, que devido ao mau tempo, deu para caminhar tranquilamente pela Feira, não tinha 

gente e podia olhar, pesquisar preço e disse que tinha somente 60 almoços no CTG e não soube 

dizer quantos tinha no Bar do Paulinho... Pessoas da plateia se manifestaram e Cleiton disse que foi 

mal interpretado... Cleiton perguntou para a deputada sobre a causa animal, sobre esse estudo feito 

em várias cidades, que a cada cinco reais que se investe em causa animal economiza 40, perguntou 

se o retorno é imediato ou qual o prazo. A resposta foi de médio prazo. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de lei nº 62/2019 – Altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 2482/2009, que 

dispõe sobre o estágio de estudantes no município de Ivoti. 

Emenda Retificativa ao PL 59/2019 da Comissão de Orçamento e Finanças. A emenda foi admitida 

por todos os Vereadores. 

Emenda Retificativa ao PL 60/2019 da Comissão de Justiça e Redação. A emenda foi aceita por 

todos os Vereadores. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 61/2019 – Autoriza a dar em cessão de uso gratuito parte de imóveis de 

propriedade do Município à Autarquia Água de Ivoti. Sem discussões. 

4ª PAUTA – VOTAÇÃO: 

Emenda Retificativa ao PL 59/2019 

Projeto de Lei nº 59/2019 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício Financeiro 

de 2020. As comissões apresentaram seus pareceres e o Projeto e a Emenda foram aprovados por 

unanimidade. 

Emenda Retificativa nº 26 ao PL 60/2019 da Comissão de Justiça. 

Emenda Retificativa ao PL 60/2019 da Comissão de Justiça. 

Sobre esse PL o Vereador Márcio pediu que mesmo que uma das emendas entrou hoje, para votar, 

pois é um projeto que a comunidade está aguardando. Rafaella disse que não tem o parecer pronto. 

Jânio disse que é a favor da votação do projeto nessa sessão. Satoshi sugeriu aos colegas Vereadores 

um intervalo de 10 minutos para fazer o parecer e coloca em votação. Todos os Vereadores 

concordaram. A Sessão foi suspensa pela Presidente por 10 minutos. 

Projeto de Lei nº 60/2019 – Dispõe sobre a regularização de construções irregulares em situação 

consolidada até a data de publicação desta Lei, no território do Município de Ivoti e dá outras 

providências. A Presidente retomou a sessão e as comissões apresentaram seus pareceres, as 

emendas e o projeto foram aprovados por unanimidade. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: SATOSHI elogiou a presença das pessoas na Casa Legislativa, e 

disse que a questão da cusa animal está em pauta já faz tempo e hoje pode ver que as pessoas estão 

se unindo. O Vereador enalteceu o trabalho da Associação, que hoje está fortalecido...Sugeriu que 

outros grupos da sociedade também se reunissem para amadurecer suas ideias  e levar ao executivo.  
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MÁRCIO agradeceu a presença da ADAI, a presidente Priscila que abraçaram essa causa 

importante para o município. Márcio falou da persistência que precisa ter, pois tem muita 

negatividade para com projetos novos, as melhorias não são vistas com bons olhos, e para isso 

precisa determinação. Márcio falou do PL 60 que foi um projeto de sua iniciativa e que deu bastante 

trabalho, mas disse que essa é a função do Vereador. Marcio agradeceu ao fiscal Marcos Feil que 

ajudou no PL e que foi uma pessoa muito mal julgada, apedrejado pelo fato de cumprir a lei. Disse 

que esse PL foi praticamente pronto ao executivo, e agradeceu ao Prefeito Martin. Márcio se 

colocou a disposição para esclarecer qualquer dúvida com relação ao PL. Agradeceu ao Vereador 

Satoshi pela emenda, que a Comissão de justiça estudou e apresentou ao PL. Márcio solicitou o 

envio de ofício para a deputada Regina Becker de agradecimento por ter vindo à Casa Legislativa e 

pela contribuição que deu referente a causa animal. Solicitou também envio de ofício para EMEF 

Aroni Mossmann parabenizando pela organização da formatura do PROERD. E outro ofício para o 

tenente Erlon para que repasse aos demais os cumprimentos pela bela solenidade. A Vereadora 

Rafaella pediu para ser incluída no ofício. Também parabenizou o laboratório endocrimeta pela 

promoção de exames no outubro rosa e novembro azul. A Vereadora Rafaella pediu para se incluir 

no ofício. Márcio falou sobre a questão das Apps, agradeceu ao Prefeito por ter feito este estudo. 

Jânio agradeceu aos colegas Vereadores pela aprovação do PL 60, o Márcio por seu empenho, algo 

que a comunidade estava precisando e deseja que nenhuma emenda seja vetada pelo Prefeito. Jânio 

falou mais uma vez sobre a união dentro da Câmara, disse que não tem picuinha política, e sim, um 

grupo unido. EDEMAR comentou sobre a fala do Vereador Márcio referente ao fiscal, e disse que o 

memso foi bastante criticado na Casa em virtude de alguns comércios na cidade que foram fechados 

pela falta de bom senso do fiscal e citou o bar da Claudete, Bar do Clodo, Associação do Bom 

Pastor, CTG Sentinela que ficou fechado oito meses e tantos outros que não tem como citar todos... 

Falou que o projeto aprovado vai resolver a situação de muitos... Márcio falou que com esse projeto 

muitos comércios que foram fechados, vão poder se regularizar e reabrir. Jânio comentou sobre a 

divulgação na imprensa, para que as pessoas não percam os prazos. A Presidente colocou aos 

demais Vereadores que a emenda de nº 26 ao PL 60 não foi colocada em votação e pediu ao 

Vereador Márcio para ler a emenda para proceder a votação. Todos os Vereadores aprovaram a 

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

todos para a próxima sessão ordinária no dia 04/11, lembrando a todos que no dia de amanhã, 

acontecerá a sessão solene para entrega do título de cidadão honorário, às 19h. 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 


