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Aos vinte e cinco 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 1795 do dia 18 de novembro, que teve seu conteúdo aprovado.  

TRIBUNA LIVRE – GILBERTO STRAPAZON se inscreveu na tribuna para fazer suas 

considerações sobre o PL 63/2019, e se apresentou dizendo que é analista de sistemas e também 

escritor, e desenvolve trabalho com pessoas nas áreas sociais. Disse o quanto o PL 63/2019 é 

importante e pediu para que todos por um segundo pensassem o quanto que vale uma vida humana, 

porque primeiro tem que se pensar nas pessoas, porque o convívio em sociedade, as famílias... E 

disse que a civilização cresceu e já estamos no século 21 e há milhares de anos, os seres humanos 

aprenderam a ter companheiros, seus animais de estimação, principalmente os cães e os gatos, que o 

assunto em questão. E sabe-se que muitas famílias tem o seu bichinho de estimação que se tornou 

amigo e membro da família. Disse que por causa desse bichinho, uma criança tem uma vida 

saudável e citou casos de crianças com problemas de ajuste social, assim como pessoas tem 

depressão, ou sofrem de alcoolismo, drogas... Uma vida humana não tem preço... Disse que o 

projeto é necessário, é muito importante, pois hoje não tem na cidade uma lei que facilite, de fazer 

um contato, de chamar a polícia, brigada militar ou a fiscalização para proteger um animal em 

situação de maus tratos. Gilberto disse que são poucos casos de maus tratos, pois a grande maioria 

das pessoas, são pessoas do bem. E fez sua observação quanto ao projeto, que acaba pedindo 

cadastros demais, enquanto que é muito mais fácil identificar quem é mau vizinho, e disse que citou 

por escrito, três casos no raio de um quilometro e meio, que conhece e gostaria de denunciar e hoje 

não tem como. Trata-se de um cachorro grande, perigoso, solto na rua com tutor irresponsável. 

Disse que todos sabem quem são os maus vizinhos, mas 99 por cento da população são pessoas 

boas. Falou que são pequenos detalhes que precisam ser observados quanto ao cadastramento, 

simplificar e acabar com algumas exigências que estão um pouco forçadas, pois impede que as 

pessoas tenham o seu direito de cuidar da sua família, dos seus animais, sem serem cobradas o 

tempo todo... Falou da importância de dar valor para essas vidas, assim como as vidas da família e 

dos vizinhos, e isso pode custar muito mais barato do que tentar lidar com problemas ou incomodar 

as pessoas que são de bem. Falou da necessidade em aprovar o projeto, que precisa algumas 

melhorias, assim como foi lido na Sessão passada, e pediu desculpas, e disse que vem de outras 

cidades, onde não é costume ler toda essa correspondência em Sessão... 

TRIBUNA LIVRE – MÁRCIA WEBER se inscreveu na tribuna para fazer suas considerações 

sobre o PL 63/2019. Márcia disse que sempre está nas redes sociais, pela causa animal e disse que 

faz um trabalho de resgate, e falou que abomina e não fala a palavra abandono, que não suporta essa 

palavra, e disse que tudo o que se fala, se dá moral aos outros fazerem. Márcia disse que faz o 

trabalho de resgate há mais de vinte anos, e já tinha em sua casa, mais de quinze cães, e só saíam de  
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lá, velhinhos, ou por morte natural. Márcia disse que aprendeu em casa que precisa respeitar e 

cuidar dos animais e acha que é isso que se leva pra vida.  Disse que sempre trabalhou fora da 

cidade e aprendeu muita coisa, de como se posicionar, falar e conduzir as coisas em outras cidades. 

Disse que Ivoti ainda é muito leiga, muito iniciante, muito cru na questão de cuidar e zelar pelos 

animais. Márcia disse que em 2003 foi apresentado esse mesmo PL, mas muito mais complexo, 

com palavras muito mais difíceis... Márcia falou das alterações no projeto que vinham como 

sugestão de pessoas, mas sendo que no final todo mundo quer a mesma coisa. Márcia disse que 

nunca participou de nenhuma atividade para fazer alguma coisa a nível municipal, para agregar e 

mais gente se envolver. E disse que começou nesse ano, pois não está mais trabalhando com 

trabalho fixo... Márcia disse que percebe que muitas vezes as coisas não acontecem porque um 

aparece menos que o outro, ou um aparece mais que o outro. Márcia disse que acha as pessoas de 

Ivoti muito diferentes das pessoas de outras cidades, na questão de ser, e citou a parte da cultura que 

acha boa e que as pessoas são inteligentes, só que ás vezes acabam estragando um projeto bom e 

bonito por causa da vaidade... Márcia disse que a causa animal é discutida mundialmente, onde o 

Presidente do Brasil está querendo fazer uma secretaria para a causa animal, assim como o Estado 

está envolvido com a causa animal, porque Ivoti não pode? Márcia falou dos problemas que 

envolvem o resgate... Falou da questão da adoção, do lar para os animais resgatados... Márcia disse 

que prefere que não adote, se não sabe cuidar e não consegue entender que para aprovar uma lei 

para ter parcerias, de chegar na policia civil e ela dizer que vai me ajudar. Porque a ajuda não é 

pedida se não é necessária, hoje pedem ajuda na policia, na brigada, nos bombeiros, eles 

simplesmente dizem que não tem como ajudar, porque não tem autorização para fazer isso. O 

município não tem vínculo com esses órgãos em relação a causa animal. Márcia disse que para ela o 

projeto está perfeito, não vê defeitos, mas é porque tem uma visão bem diferente e muito mais 

avançada, daquilo que hoje os Vereadores entendem que a lei deve ser. Márcia disse que se for 

discutir será discutido um monte, mas não é o que interessa agora e pensa que os Vereadores 

poderiam fazer pelas pessoas que apoiam a causa e para ter respaldo quando precisam, pois a 

OSCIP e a ADAI foram fundadas para poder fazer o trabalho num grupo maior e em conjunto... 

Márcia falou que já retirou muitos animais de situação de rua e que não está pedindo ajuda para 

cuidar dos animais, disse que conseguem mais coisas de outras cidades... Márcia disse que se os 

Vereadores perderem essa oportunidade de ajudar e fazer alguma coisa, estão perdendo tempo e 

oportunidade, porque pelo menos a próxima gestão vai dizer que vai fazer. Márcia disse que tem 

muitos simpatizantes e que no ano passado fez um pedágio como pessoa física  e em quatro horas 

conseguiu arrecadar 9 mil, que é mais ou menos o que a Liga e a APAE conseguem juntar. Márcia 

disse que muita gente não a conhece, mas é porque tem simpatizantes e porque a causa é 

necessária... Márcia disse que está aberta para o diálogo para modificações no projeto... Márcia 

disse que não existem intenções politiqueiras por trás do projeto e que apenas estão defendendo uma 

causa. Também disse que não é contra pessoas e acha que quem consegue olhar para os olhos de um 

animal e gostar de um animal, com certeza faz muito mais por uma pessoa... 

CORRESPONDÊNCIA – Of. Gab. nº 413/2019 em resposta ao ofício nº 453/2019 encaminhar 

resposta em anexo. Of. Gab. nº 421/2019 que encaminha para apreciação Projeto de Lei nº 64/2019.  

Of. Gab. nº 424/2019 em resposta ao ofício nº 529/2019, informar que foi encaminhado a Secretaria 

de Meio Ambiente o seu pedido para ver a possibilidade de roçada e limpeza. Of. Gab. nº 425/2019  
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em resposta ao ofício nº 520/2019, informa que a previsão para apavimentação do Loteamento Dilly 

depende de emenda parlamentar. Of. Gab. nº 426/2019 convidando os Vereadores para participar da 

abertura oficial do Natal no Coração de Ivoti, no dia 1º de dezembro às 20h30min na Praça 

Concórdia. Of. Gab.nº 427/2019 em resposta ao ofício nº 531/2019, encaminha em anexo cópia da 

matéria que foi publicada no jornal Diário com informações sobre os critérios utilizados para 

escolha das ruas pavimentadas e referente a questão do IPTU de um morador da localidade de 

Picada Feijão, encaminha em anexo esclarecimentos da secretária responsável da pasta. Of. Gab. nº 

428/2019 em resposta ao ofício nº 506/2019, informa que o atendimento da UBS do Jardim 

Panorâmico é das 8h às 12h e das 13h às 17h e referente ao ponto de vendas dos produtores rurais, 

localizado próximo a Escola Mathias Schutz, informa que já foi feito novo edital. Decreto nº 57 do 

Poder Executivo, informando o horário de atendimento nos dias 24 e 31 de dezembro/2019. Of. 

2958/2019 da Delegacia de Polícia de Ivoti, convidando para a abertura da Exposição Fotográfica 

“O silêncio também é uma arma” no dia 26 de novembro, às 18h no saguão do prédio 200 do 

Instituto de Educação Ivoti. 

PROPOSIÇÕES - MARLI HEINLE GEHM: solicita o que segue: Ofício parabenizando a 

Direção da Escola de Educação Infantil Vó Maruca pela organização e venda do delicioso galeto 

realizado no dia 23/11 em prol da escola; Ofício parabenizando a empresa Frohlich S/A por ter 

aberto as portas para receber as voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer para diálogo 

com os funcionários masculinos , para esclarecimentos sobre o novembro azul e a prevenção do 

câncer da próstata, tendo sido recepcionadas de forma muito carinhosa com almoço de primeira 

qualidade num ambiente agradável  e de valorização dos funcionários. Ofício parabenizando a 

Diretoria da Sociedade Harmonia por ter organizado a 2ª Novemberfest em benefício ao Hospital 

São José e Liga Feminina de Combate ao Câncer e em especial por sempre praticar a solidariedade e 

se sensibilizar em favor de entidades tão importantes na cidade, que trabalham pelo bem maior, que 

é a vida das pessoas. Ofício para EMEF Ildo Meneghetti, parabenizando a Direção da escola, o 

CPM e demais envolvidos na organização do Bingo que aconteceu no dia 23/11, do qual a 

Vereadora participou. Ofício parabenizando o DTG Harmonia pela promoção da coxa e sobre-coxa 

no último sábado, que foi um sucesso; Ofício para Loja Benoit, parabenizando pelo aniversário de 

13 anos de atividades no Município de Ivoti, comemorados no dia 23/11, em especial o gerente que 

sempre é atencioso e prestativo para com todos e sua equipe de vendas. Ofício ao executivo para 

verificar a possibilidade pintar  todos os postes de luz existentes da área central até uma certa altura 

conforme a pintura feita na Praça do Chafariz, uma vez que é a cidade das flores. Os Vereadores 

Jânio e Márcio solicitam o envio de projeto de indicação ao executivo para alteração da Lei nº 

2500/2009.  

GRANDE EXPEDIENTE: RAFAELA solicitou o envio de ofício aos organizadores da 

Novemberfest realizada no dia de ontem em prol da Liga e do Hospital, duas entidades que 

merecem todo louvor pelo trabalho que realizam, justificando sua ausência no evento por motivos 

pessoais (mestrado acadêmico em toxicologia). Parabenizou o DTG Harmonia Gaúcha pela 

promoção da coxa e sobrecoxa no dia 23/11, realizada em prol da invernada jovial adulta do DTG. 

Solicitou o envio de ofício ao executivo e ao departamento de trânsito, agradecendo pela colocação 

das placas de cuidado com animais silvestres ao longo da Avenida Castro Alves. JÂNIO fez 

comentários sobre o Projeto de Indicação ao executivo para alterar o anexo III do Código Tributário,  
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sugerindo a alteração na metragem para recolhimento para acabar com os entulhos e galhos 

espalhados pela cidade. Jânio pediu o apoio dos demais Vereadores para que esse projeto seja 

aprovado na Casa. Márcio pediu um aparte e pediu apoio, pois a cidade está cheia de galhos 

amontoados, alguns já estão podres, e comentou sobre a compra do triturador, adquirido com 

recursos do Município, no valor de mais de 300 mil reais. Márcio falou sobre o aumento da 

metragem para recolhimento, para no mínimo três metros, uma vez que a taxa no Município é muito 

cara se comparada a municípios vizinhos como Presidente Lucena, onde a taxa para recolhimento é 

de 40 reais e aqui é 162 reais. Marli pediu a palavra e falou da importância desse projeto, sendo que 

já foi um pedido de todos os Vereadores, inclusive havia sido levada a proposta ao prefeito que 

ficou de estudar o assunto e ver como iriam fazer para chegar a uma solução, para não haver 

cobrança. Jânio falou sobre a audiência que aconteceu hoje sobre o orçamento para 2020, onde o 

contador da autarquia da Água esteve presente e apresentou os números que gira em torno de 7 

milhões, sendo 30 % desse valor gasto com energia elétrica. Jânio disse que ficou feliz por saber da 

possibilidade de implantação das placas solares para gerar uma economia ao município. Jânio 

também comentou sobre a resposta que veio da assessoria jurídica do executivo referente o PL 63, 

concordando com o parecer da Casa Legislativa, e disse que já são dois pareceres contrários ao PL, 

e pediu que a Vereadora Rafaella apresentasse os seus pareceres, para que o Márcio pudesse ler. 

EDEMAR solicitou o envio de ofício ao secretário de obras para que preste informações com 

relação a pavimentação comunitária da Rua Henrique Muller no Bairro 25 de Julho, pois segundo os 

moradores o material já foi pago e falou de um recibo de um morador, senhor Vasco que pagou 

1.634 reais, já faz em torno de quatro meses e até o momento nada foi feito. Edemar disse que 

tentou contato com o Vice Prefeito que está como Prefeito em virtude das férias do Martin, mas o 

mesmo não atendeu o telefone e sugeriu que quando um Vereador liga, se não pode atender no 

momento, que retorne em seguida. CLEITON solicitou o envio de ofício para a secretaria do meio 

ambiente para que na medida do possível coloque o produto nos arroios para o combate aos 

borrachudos, e disse que tem muitas reclamações, principalmente quem mora perto da Rua Salgado 

Filho, onde passa o arroio, Feitoria Nova e localidades do interior. Outro ofício para a secretaria de 

obras solicitando melhorias nas ruas do interior. MÁRCIO agradeceu a fala da Márcia e a 

parabenizou pelo trabalho que realiza junto com as demais pessoas da ADAI. Márcio disse que pode 

observar o trabalho da mesma, pois mora no Jardim Panorâmico, que é um trabalho muito 

importante, e disse que as pessoas ligam para ela toda a vez que acontece um caso de abandono de 

animal. Márcio disse que se não fosse por esse trabalho, teria vários animais mortos no município. 

Disse que com as emendas dos colegas ao PL, o mesmo será aprovado e com isso será possível 

captar recursos para melhorar cada vez mais. Márcio falou sobre a saúde do município, e disse que 

não é uma crítica ao secretário e prefeito, pois esse caso não depende somente deles e sim nível 

estadual. Falou que o Governador parece que não é humano, mentiu na campanha feito um louco, 

disse que o salário dos professores ía estar em dia... Márcio disse que não está fazendo política, mas 

quando o Sartori disse que Eduardo estava mentindo, ninguém acreditou... Márcio citou tudo isso 

para dizer que o Município não tem mais uma referência para realização de tomografia e 

ressonância. E citou o caso de uma senhora que sofreu um acidente, bateu a cabeça, foi levada ao 

hospital, e não foi feita nenhuma ressonância e nem tomografia e veio a óbito por traumatismo 

craniano. Citou o caso de um rapaz que sofreu acidente do super Kern, teve o caso de um senhor do  



5 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.796 13ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 25 DE NOVEMBRO DE 2019  

 

Bom Pastor, que sofreu um AVC foi levado ao hospital e precisava de uma ressonância ou 

tomografia, sendo que se pagasse 800 reais o exame seria feito, trata-se de um senhor aposentado 

que perdeu sua esposa a dois dias. Pediu que fosse encaminhado ofício ao Deputado Costela e para 

o Giovani Feltes relatando a situação... Márcio disse que conversou com o secretário da saúde que 

está vendo para que o Município faça convênio com clínicas para casos de emergência. Outro ofício 

parabenizando o Marco do Desporto pela organização da corrida rústica que aconteceu no sábado no 

PLUG, do qual o Vereador participou. Márcio falou das podas da Rua Albino Kney, que ainda não 

foram feitas e acha que está na hora de comprar uma motosserra e fazer mesmo as podas. Falou 

também da placa que instalaram onde existia uma parada de ônibus na Avenida Capivara, mas não 

tem abrigo, e não vai resolver o problema da população, e pediu que fosse encaminhado ao diretor 

do trânsito solicitando saber o que está acontecendo no local. Outro ofício para EMEF Ildo 

Meneghetti parabenizando pela realização do bingo no sábado, dia 23/11 do qual participou, o qual 

foi muito bem organizado e gerou uma boa arrecadação para escola. Solicitou o envio de ofício para 

a secretaria de obras agradecendo a troca de lâmpadas de iluminação pública, e disse que verificou 

um local onde tinha oito lâmpadas queimadas, todas foram trocadas, e também pediu que na Rua E, 

no campo do gaúcho, onde foi feita a pavimentação comunitária, e os moradores pagaram os canos, 

mas os mesmos ainda não foram colocados. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 64/2019 – Retifica dispositivo da Lei Municipal nº 3.278/2019, que autoriza a dar 

em cessão de uso gratuito, parte de imóveis de propriedade do Município à Autarquia Água de Ivoti. 

Emenda de nº 31 ao PL 63/2019. A emenda foi aceita pela maioria dos Vereadores, apenas Márcio 

e Rafaella foram contrários. 

4ª PAUTA – VOTAÇÃO: 

Emenda  de nº 30 ao PL 63/2019.  A emenda foi aprovada por todos os Vereadores. 

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

transporte de animais no Município de Ivoti. Foi apresenta mais uma emenda ao projeto de lei, e 

portanto não entrará na pauta de votação. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: MÁRCIO lembrou a todos os homens sobre o novembro azul, para 

fazer os exames e disse que tem um laboratório em Ivoti que está com promoção de 13 exames por 

50 reais, é até o fim do mês. Márcio comentou sobe uma resposta ao seu ofício, onde na resposta 

consta que o pedido foi encaminhado ao meio ambiente, mas não especifica o ofício e o assunto. 

Márcio comentou sobre o projeto aprovado na Casa de regularização de construções irregulares em 

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

outras providências, falou da importância do projeto e de lembrar toda a semana a fim de divulgar 

para as pessoas saberem que podem regularizar seus imóveis com facilidade... Márcio também 

reforçou o convite para a exposição fotográfica sobre a violência contra as mulheres, falou da 

importância da população ir ao local e prestigiar o evento. RAFAELLA falou sobre o projeto 

63/2019 e falou sobre as emendas que foram apresentadas, dizendo que com algumas até 

concordaria, mas a maioria tira a obrigação que é uma lei municipal, e quem tem a obrigação de 

executar e fiscalizar é o executivo e não ter que passar para organização de sociedade civis, 

inclusive tem até lei que não permite isso. Rafaella disse que existe a Lei 1319 onde diz que a  
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parceria precisa ser feita via edital, inclusive com autorização da Casa Legislativa, assim como são 

feitas as parcerias com a Liga e APAE. Rafaella acha que as emendas ficaram por isso, sendo o 

motivo para não votar pela admissibilidade... 

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

próxima sessão ordinária no dia 02/12, 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 


