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Aos onze 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 1793 do dia 04 de novembro, que teve seu conteúdo aprovado.  

TRIBUNA LIVRE – JUAREZ RIBEIRO PONATH se inscreveu para comentar sobre o PL 

63/2019. Juarez começou dizendo que mora em Ivoti desde os seus seis anos e disse que desde 

então lembra que sempre teve essa questão do abandono de animais, onde alguns se manifestavam 

para ajudar, outros não. Juarez disse que é contra o PL porque ele vai promover uma carnificina de 

animais, porque a maioria do pessoal não vai gostar, pois sempre se preza por menos burocracia e o 

projeto é uma ditadura animal. Juarez continuou dizendo que quando se fala de direito de animais 

ou defesa de animais, envolve desde um papagaio, uma galinha, a vaca, o boi... E perguntou se com 

esse PL irão questionar o pessoal que participa de CTG... Falou que o PL não visa o bem estar 

animal, pois a partir do momento em que estão preocupados com os animais domésticos que as 

pessoas já tem em casa e não com os animais de rua, que vem de fora...Juarez disse que tem seis 

gatos e seis cachorros, todos que foram abandonados e nunca lhe perguntaram se queria ração para 

eles, e disse que a única pessoa que lhe estendeu a mão a anos atrás, foi a Tonha... Disse que anos 

atrás teve caso de abandono e ligou para a Prefeitura e lhe foi informado que não iriam se envolver 

no assunto pois tinha pessoas que queriam se promover e entrar para a política... E disse que a 

alguns dias ofendeu uma pessoa e usou a palavra de “se promover”, pois foi o que lhe disseram 

aquela vez. Juarez disse que quando faz as coisas pelo animal, não está olhando se é cachorro de 

raça ou outra coisa, e disse que se esse projeto for aprovado, o que fará com seus seis gatos e seis 

cachorros? Falou que isso é um controle e não um bem estar do animal. Falou que nos meses de 

novembro e dezembro são os meses em que ocorre o maior numero de abandono de animais, devido 

a temporada das praias. Juarez deu o exemplo do seu bairro, o Bom Pastor, bairro bem criticado na 

cidade, onde sempre tem defeito em tudo e se referiu ao pagamento das casas, onde pessoas estavam 

devendo, a Prefeitura entrou em acordo para que essas pessoas pudessem pagar parcelado o que 

deviam, mas aconteceu que o pessoas preferiu deixar de pagar e sair para pagar aluguel, ao invés de 

pagar algo que seria seu... E a partir do momento que essa Lei for aprovada o que vai acontecer com 

os animais, eles não tem culpa... Disse que alguém citou esses dias que animal não é bicho de 

pelúcia, e disse que nunca carregou os cachorros no colo ou em bolsa dentro do shopping, isso não 

precisa, pois muitas vezes usam cahorro de raça, gato de 2 a 5 mil, mas não é que ela gosta de 

animal, gosta de ostentar... Juarez disse que esse PL vai aumentar o abandono de animais, além da 

questão dos CTGs, a galinha que é usada para ritual em religiões, uma série de coisas... Falou que 

em Ivoti tem senhoras que tem mais de cinquenta gatos, e o que vai acontecer com elas? Rafaella 

disse que elas vão ter uma licença especial, desde de que bem cuidados. Rafaella falou sobre a 

vacina, onde viram que a polivalente não é necessária, pois é para minimizar os vírus entre os  
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próprios cachorros, e como se fala em saúde pública, o mais importante é a vacina da raiva, 

transmissível aos humanos, e disse que hoje entrará a emenda, onde será votada a admissibilidade. 

Juarez comentou sobre a procriação dos animais, onde uma gata tem vários filhotes, e nesse caso o 

que vai acontecer? Esses animais serão sacrificados... Disse que se isso acontecer, vai fazer questão 

de fotografar e divulgar... Rafaella disse que o PL fala da posse responsável de animais e não ter 

maus tratos aos animais. Rafaella disse que está sendo encaminhado ao executivo uma sugestão 

para tirar do código de posturas o sacrifício que hoje consta na lei. Jânio disse que também foi 

procurado por vários moradores pela preocupação com o projeto, que tem coisas boas e tem coisas 

que precisam ser mudadas, e citou o caso de um morador que adotou um cachorro de rua e reclamou 

que agora terá que levar para fazer carteirinha, e fez tudo para tirá-lo da rua e agora o projeto exige 

isso, e disse que o morador não vai mais querer o cachorro e irá devolver para uma ong ou devolver 

para a rua para não receber a multa. Jânio disse que é favor, mas que precisam ser feitas as 

mudanças no projeto. Márcio disse que o município de Ivoti, nesses mais de cinquenta anos, sempre 

foi discutido a causa animal em rede social, quando acontece o atropelamento ou o cachorro 

abandonado, sempre acionam as mesmas pessoas. Márcio disse que esse PL deveria ter sido feito há 

muitos anos e nenhuma administração até hoje quis fazer um projeto para os animais do município, 

porque dá trabalho... Falou que já entrou um projeto na Casa e foi retirado, justamente pelas pessoas 

que não estão engajados na causa e vieram e falaram mal do projeto e por isso foi retirado. Márcio 

falou que foi bom ter feito esse projeto, foi iniciativa da associação, pois nunca tiveram o apoio de 

nenhum prefeito, e esse projeto é necessário, talvez possa ser melhorado. Márcio disse que se todos 

colaborassem na elaboração do projeto, talvez estaria diferente, iria atender a demanda de todos, 

mas não tem o interesse das pessoas em participar e depois que o projeto está pronto e vem para a 

Casa, será discutido e poderá ser apresentado emendas e melhorar se for o caso. Márcio disse que o 

projeto precisa sair do papel para ter regras no município. Juarez perguntou se no projeto se 

enquadra a questão do laçamento de bois dos CTGs... Cleiton citou a questão dos cavalos, se a 

pessoa quer levar de um lado para outro precisa ter licença, e muito já nem estão mais fazendo 

devido aos altos valores. Juarez disse que a Luiza Mel ganhou uns processos, onde o santo liberou 

que podia fazer... Márcio disse que nisso se aplica a Lei Estadual... Marli interrompeu e disse que na 

ementa do PL fala “Disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, maus tratos, uso e transporte de 

animais no Município de Ivoti”, fala de animais, não apenas de cão e gato, por isso o projeto precisa 

ser revisto, tem coisas boas e outras não tão boas. Juarez sugeriu que se fizesse parceria com as 

duias fabricas de ração existentes no município voltado para os animais para angariar algum fundo 

ou participação para esses animais que são recolhidos das ruas... Satoshi parabenizou Juarez em ter 

vindo à Câmara e trazer sua opinião e disse que acha o projeto muito importante e interessante e 

talvez precisa de alguma medida para estimular e auxiliar na adoção de animais, pois a lei se for 

muito rigorosa ela inibe a adoção de animais, mesmo que discipline e pensando nisso talvez se 

apresente alguma coisa para facilitar e estimular a adoção... Satoshi disse que tem perto de trinta 

animais em casa e que vai ter que se desfazer, mas como a área é grande, comporta esse numero. 

Juarez disse que lhe foi comentado que os animais que forem recolhidos e não tiver ninguém para 

dotar será feita eutanásia... Rafaella disse que essa é a lei que vale hoje. Juarez disse que tem 

orgulho do município de Ivoti, pois nunca ficou sabendo sobre sacrifício de animais, independente 

de quem estava na administração. Juarez disse que tem muitas pessoas que ajudam e que não se  
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manifestam, não postam nada na internet, vão lá e fazem sua parte... Márcio disse que no Código de 

Posturas fala em seis animais, mas não tem fiscalização... Rafaella disse que não é do Código de 

Posturas e sim na Lei Orgânica. Edemar disse que foi muito boa a colocação do Juarez e falou que 

em virtude de estar sempre na rua, por ser vendedor, escuta muita coisa de pessoas que não sabem 

como vai ficar a questão. Edemar disse que não é só aprovar, tem a questão da fiscalização, e citou a 

questão dos ambulantes na cidade que nao tem fiscalização, mas deseja que se esse projeto for 

aprovado, tenha fiscalização. A presidente agradeceu a presença do Juarez dizendo que sua 

contribuição foi muito valiosa e falou da importância das pessoas trazerem suas opiniões referente 

ao projeto enquanto está tramitando na Casa. 

CORRESPONDÊNCIA – E-mail do Cpers solicitando apoio ao magistério público estadual e 

contra projeto do governador, propondo mudanças no plano de carreira do magistério e também 

mudanças na previdência. Oficio nº 154 do Corpo de Bombeiros em resposta ao ofício nº 517/2019, 

esclarece que no dia 09/10 às 20h, quando o Vereador Márcio ligou, a guarnição estava em 

atendimento a ocorrência de queda de uma criança de cinco anos com lesão na cabeça na Rua Julio 

Hauser, Bairro 7 de setembro, solicitado pela senhora Fabiane. Convite para o Final do Campeonato 

Municipal de Futsal da 1ª Divisão no dia 14/11 das 19h45min até 22h30min no Ginásio Municipal e 

também o 17º Rodeio de Ivoti nos dias 15, 16 e 17 de novembro no CTG Cotiporã. 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM: solicita o que segue: Ofício para a APAE, 

parabenizando a entidade e todos os colaboradores pelo sucesso da promoção de coxa e sobrecoxa 

realizada no  dia 09/11; Ofício para EMEF Eng. Ildo Meneghetti parabenizando a direção, os 

professores e toda a equipe de profissionais, em especial as alunas do 9º ano 1, que juntamente com 

a vice diretora Marlise Arruda, marcaram presença na Mostra Ciência Jovem, no Recife, com o 

trabalho: Sistemas de Drenagem Captação da Água do Ar-condicionado; Solicita seja encaminhado 

ao Executivo o alerta de uma munícipe referente ao risco iminente de queda de muro nos fundos da 

Praça da Concórdia, ao lado da Casa Mortuária, cópia em anexo; Troca de lâmpadas, conforme 

solicitado pela população no facebook no grupo ICH WHONE IN IVOTI: -  Rua Julio de Castilhos, 

Rua da Liberdade, Av, Otto Klein, Rua Jacob Dhein, Rua Jorge Julio Dilly, Rua São Leopoldo, Rua 

Farroupilha, Rua Jacob Saueressig, Rua Nova Petrópolis, Rua Oscar Ritter, Rua Graça Aranha 

esquina com Edvino Cassel, Rua Coelho Netto, Rua Monteiro Lobato, Rua Henrique Muller, 

localidade de Nova Vila. Ofício ao Empório Gaia, parabenizando pela inauguração da loja no dia 

08/11, desejando sucesso nas vendas; Ofício para a Secretaria do Meio Ambiente sugerindo que 

antes de aplicar as multas, esgote todos os recursos possíveis, orientando com clareza as pessoas 

referente suas dúvidas. Ofício ao Palmares Piscina Clube, parabenizando a diretoria pela 

reinauguração do novo espaço e agradecer o convite recebido, justificando sua ausência em virtude 

de estar de viagem. Ofício para a diretoria do Hospital São José manifestando sua satisfação e 

alegria, pois em visita a paciente internado encontrou pessoas de outro município que estavam 

internados os quais elogiaram muito o atendimento do hospital. JÂNIO SIMIÃO DROVAL 

solicita o envio de ofício parabenizando a EMEF Ildo Meneghetti pela linda organização do Rodeio 

Escolar que aconteceu no dia 10/11 no0 CTG Sentinela da Tradição, do qual o Vereador teve a 

honra em participar. A Vereadora Marli e o Vereador Márcio também parabenizaram a escola. 

RAFAELLA FAGUNDES PEREIRA LIMA solicita o que segue: Ofício parabenizando a família  
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DTG Harmonia Gaúcha pelas conquistas no 2º Rodeio Escolar da EMEF Ildo Meneghetti. Ofício 

parabenizando a EMEF Ildo Meneghetti pela organização e pelas conquistas alcançadas no 2º 

Rodeio Escolar no dia de ontem, do qual a Vereadora não pôde participar por motivo de saúde em 

família. Os Vereadores Márcio e Rafaella solicitam o encaminhamento de Projeto de Indicação ao 

Executivo que indica alteração do Código de Posturas Municipal, Lei nº 2273/2006, no que se refere 

ao art. 76, §2º. Marli comentou que assim como esse PL de indicação, que é de iniciativa do 

executivo, e não cabe a Vereador legislar sobre isso, quando a deputada esteve na Casa, ela foi bem 

clara e falou que o projeto dos animais é projeto de iniciativa do executivo, mas não foi 

encaminhado como sugestão e sim como projeto. Por esse motivo o colega e Vereador Jânio 

solicitou os pareceres jurídicos, pois os Vereadores estão na Casa para fazer a coisa pelo caminho 

certo, não existe meio termo. 

GRANDE EXPEDIENTE: MÁRCIO comentou sobre o alerta da moradora referente o muro ao 

lado da casa mortuária, disse que já fez esse pedido, faz um ano, que solicitou providencias para 

com o muro, fazer contenção com concreto, e completou dizendo que se não tomarem providências 

vai acontecer uma tragédia no local. E pediu que seu pedido fosse encaminhado ao Secretário de 

Obras. Solicitou o envio de ofício ao meio ambiente uma vez que estão multando os munícipes, 

para que informe o valor dos últimos três anos que foi arrecadado com as multas, com 

discriminação dos locais que receberam as multas com o nome do proprietário e ainda que informe 

onde esse valor foi investido. Márcio lembrou novamente sobre a regularização das construções 

clandestinas que podem ser regularizadas com o projeto de lei que foi aprovado na Casa. O 

Vereador agradeceu ao Jornal O Diário por ter feito uma publicação no jornal referente a Lei e pediu 

para a presidente que faça uma página com a publicação no jornal divulgando o projeto e 

convidando a população para se regularizar. Jânio pediu um aparte e disse que a sugestão do 

Vereador Márcio é válida, porém muitos moradores não tem assinatura com o jornal, e sugeriu que 

fosse feito um folder e grampeado junto as contas de água.  Marli lembrou também que com a 

liberação do habite-se o imposto se torna predial e diminui o valor, e pediu que todos ajudem a 

divulgar. Márcio também comentou sobre o PL 63/2019 e disse que é um projeto que precisa de 

uma atenção especial e sugeriu reunir os Vereadores e os integrantes da ADAI para discutir o 

mesmo. Jânio pediu um aparte e falou da importância das duas reuniões que aconteceram sobre o 

assunto e sugeriu que os proponentes do PL juntamente com a Associação sentassem com o 

executivo para ver sobre o projeto, pois em conversa com o prefeito, esse lhe disse que em nenhum 

momento foi procurado para a elaboração do projeto. Márcio disse que segundo informações, o 

prefeito foi convidado, mas não sabe por qual motivo não participou, porém agora que o projeto está 

elaborado, precisa-se discutir o mesmo e ver o que pode ser melhorado. Márcio falou sobre a parada 

de ônibus na Avenida Capivara em frente ao Curtume A. Buhler, que foi retirada, onde as crianças 

ficam aguardando na chuva e no sol, onde uma pessoa pediu a retirada para fazer a calçada, mas já 

faz três semanas que retiram a parada e até o momento nada foi feito, nem material não tem no 

local, e disse que já fez a pergunta sobre quem autorizou a retirada da parada do local. Marli disse 

que que se informou e que após a colocação da calçada o abrigo será recolocado, e que a parada 

continua sendo utilizada. Márcio disse que um pai de aluno lhe ligou dizendo que o ônibus não 

parou, dizendo que não param onde não tem parada. RAFAELLA solicitou envio de ofício 

parabenizando a APAE pelo sucesso da promoção da coxa e sobrecoxa no dia 09. Falou sobre sua  
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ausência no Rodeio Escolar da EMEF Ildo por motivo de saúde. Da mesma forma registrou sua 

ausência no DTG Harmonia Gaúcha que tiveram várias premiações durante o 2º Rodeio Escolar: 

melhor torcida, melhor coreografia de entrada pré-mirim, melhor coreografia de saída pré-mirim, 2º 

lugar danças tradicionais pré-mirim e 3º lugar danças tradicionais mirins. Rafaella comentou sobre o 

projeto dos animais que trata de animais de pequeno porte, pois para os animais de grande porte 

existe outro tipo de Lei, e disse que na emenda retificativa está discriminado que é para cães e gatos. 

E disse que quanto a preocupação com os CTGs, não abrange esses casos. Rafaella também falou 

sobre a quantidade de animais, e disse que hoje existe em quantidade inferior, e quem tem mais de 

seis animais já está irregular... E disse que a lei atual está pior do que essa que está sendo proposta. 

Rafaella disse que é preciso melhorar aos poucos e que a intenção não é prejudicar e inclusive estão 

encaminhando ao executivo um projeto de indicação sugerindo a retirada do artigo onde fala sobre o 

sacrifício de animais. Sobre a questão das parcerias, a Vereadora disse que a intenção é essa e que 

está no projeto, onde no final fala sobre a parte educativa, que é junto às escolas, apoio junto às 

entidades, que é algo que a ADAI e OSCIP vai fazer. Rafaella sugeriu que todos que tem dúvidas 

leiam o projeto, que está muito bom, mas que estão verificando e analisando, tanto que já entraram 

com uma emenda retificativa e pediu que se alguém tiver mais alguma colocação ou que acha que 

tem algum erro no projeto que tragam o assunto para ser discutido. Rafaella disse que nessas quatro 

pautas o projeto será bem discutido para não aprovar nada que seja ruim para as pessoas e para os 

animais. JÂNIO comentou sobre a questão das lâmpadas queimadas, onde tem locais que foram 

trocadas e já estão queimadas de novo, o Vereador acha que deveria haver uma fiscalização do in 

metro para ver se as lâmpadas são boas ou não. Jânio também falou sobre as roçadas, parabenizou o 

executivo que está fazendo as mesmas, mas sugeriu que ao fazer o edital para a contratação de 

empresas seja colocado um artigo exigindo a proteção de telas para evitar acidentes. EDEMAR 

lembrou a todos sobre a conferencia missionária dos atletas de cristo no próximo final de semana 

que acontecerá no Bairro Cidade Nova na igreja ministério bíblico, Rua Peru, perto do Corpo de 

Bombeiros. CLEITON disse que vem batendo na mesma tecla todas as sessões e disse que gostaria 

de deixar registrado, uma vez que tem moradores que acham que os Vereadores não pedem as 

coisas. Cleiton disse que o Vereador tem que fazer o serviço do secretário de obras. Solicitou que 

fosse encaminhado ofício ao secretário de obras para que providencie a troca das lâmpadas 

queimadas na Rua Caldas Junior, 476 e 413, Rua Torres, 33, Rua Jacob Muller, 295 e 270, Rua 

Santos Dumont, 940, Rua 4 no Jardim Panorâmico, 29 (essa segundo os moradores, faz um ano que 

está queimada). Outro ofício, também para a secretaria de obras, solicitando que o secretário se 

dirija até o Belvedere e fizesse melhorias, como cortar a grama, que está alta e também sugeriu usar 

o binóculo e verificar o estado da escadaria, que tem muita sujeira, limo, água escorrendo, sendo 

que tem muitas pessoas que circulam por lá por dia e a fim de evitar acidentes no local. Outro ofício 

para a secretaria de obras, onde até saiu uma matéria no Jornal O Diário de uma moradora de Picada 

Feijão que quando cai meia dúzia de pingos, inunda toda a sala e segundo o secretário de obras, ele 

alegou que a casa está mais baixa que a rua e que não tinha o que fazer. Cleiton disse que tem várias 

casas que são mais baixas que a rua e não entra água dentro da casa,. E disse que tem o que fazer, 

como olhar o bueiro se está entupido, colocar canos, pois no local tem um arroio que transborda e 

vai tudo para a casa da moradora, inclusive tem comércio no local e se a vigilância for lá, vai ser 

multada por negligencia da secretaria de obras que não que ajudar uma pessoa que paga os  



6 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.794 13ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 11 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

impostos. Cleiton disse que para infelicidade do secretário, ele disse que a moradora era para ligar 

para o Vereador Cleiton para resolver o seu problema. Cleiton disse que faria um trato com o  

secretário, para que ele lhe desse o seu salário mensal que daí faria o serviço que ele não faz. 

Cleiton disse que foi eleito Vereador e ele também foi eleito Vereador, mas assumiu uma secretaria 

e abandonou todos os votos dele e agora ainda como vice prefeito tá falando besteira. Cleiton disse 

que se o secretário não quer trabalhar que peça a demissão ao Prefeito, já que fala aos moradores 

para ligar para o Vereador para fazer o serviço do secretário, se não está contente é só pedir as 

contas, ou passa o salário ao Vereador Cleiton que faz o trabalho dele. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA DISTRIBUIÇÃO: 

Emenda Retificativa ao PL 63/2019 dos Vereadores Márcio e Rafaella. A emenda foi aceita por 

todos os Vereadores. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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

transporte de animais no Município de Ivoti. Sem discussões. 

3ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

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. Sem discussões. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: Sem exposições. 

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

próxima sessão ordinária no dia 18/11, 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 


