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Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 pelo Presidente ALEXANDRE DOS SANTOS, consistindo a 

mesma, Reunião Ordinária da 13ª Legislatura e do 4º Período Legislativo, de 2020. Verificou-se a 

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

relação: CLEITON BIRK, EDEMAR SCHUMANN, JÂNIO SIMIÃO DROVAL, LEONIR 

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

LIMA e SATOSHI SCALDO SUZUKI. O presidente saudou a todos os presentes e declarou aberta 

a sessão de nº 1.805, passando para a apreciação da ata de nº 1804 do dia 02 de março de 2020, que 

teve seu conteúdo aprovado por todos os Vereadores.  

TRIBUNA LIVRE – O Senhor LUIS SCHNEIDER se inscreveu na tribuna para comentar o 

Projeto de Lei nº 72/2019. Luis começou se apresentando e disse que é formado em ciências 

econômicas... Disse que tem experiência em orçamento fase zero, potencial econômico e ouvidoria 

contábil... Luis disse que está preocupado com o projeto 72, não só ele, mas também a maioria da 

população de Ivoti. Está apreensivo com relação aos valores que foram apresentados na Audiência 

Pública... Disse que está totalmente fora da confecção de mercado. Citou o caso de uma pessoa que 

está tentando vender um imóvel, que lhe disse que de cada 10 pessoas que entram nas imobiliárias 

para comprar imóvel, 9 procuram apartamento... Disse que anda muito pelos bairros, principalmente 

bairros de alto padrão, onde tem imóveis a venda, e não tem negócio. Falou que sua esposa e 

cunhada venderam um terreno que pela avaliação custaria 540 mil e foi vendido por 300 mil... Falou 

que do jeito que foi proposto no projeto, os impostos vão explodir na cidade e ninguém vai querer 

investir...Entre outras palavras disse, que o que vale na hora é o negócio. Luis disse que a 

administração municipal precisa pensar um pouco o projeto, porque em outros municípios o valor é 

bem menor... Disse que na última vez em que foram atualizados os valores, em 2015, o seu IPTU 

subiu em torno de  71,5%, e não foi discutido, não teve audiência pública e quando viram já estava 

aprovado... Luis disse que havia sugerido na audiência pública a implantação do orçamento base 

zero, citou o exemplo de uma empresa, onde cada equipe tinha que reduzir despesa e no fim o chefe 

aprovava quem ficava e quem saía... Satoshi perguntou qual a opinião sobre o projeto se prefere que 

o projeto seja rejeitado, ou feitas mais emendas. Luis disse que concorda que todos os anos seja 

aplicada a inflação e disse que em 2019 o IPTU subiu 4,31% e o salário mínimo 4,11%, mas nop 

geral desde 2015 a 2019, o IPCA foi um pouco menor... Satoshi disse que conforme consta no 

projeto, a intenção é fazer uma avaliação venal justa, e se o proprietário achar que é injusto pode 

recorrer... Luis disse que perguntou qual o valor dos imóveis nos bairros 25 de Julho, Farroupilha, 

centro, foi informado que todos 50% de aumento. Satoshi sugeriu que fosse feito um cálculo encima 

do terreno do Luis, para saber o que de fato vai acontecer e o que pode ser feito no projeto de lei. A 

Vereadora Marli disse que o IPTU de Ivoti está muito alto em relação aos municípios vizinhos e 

citou o exemplo de Estância Velha que tem imóvel praticamente no centro e paga um imposto 

predial de 242,88 e um terreno vazio por 480,00 e disse que se fosse em Ivoti o valor triplicaria. No 

caso se o Prefeito não encaminhar o projeto de lei sofre sanções através da promotoria, mas tem 

como justificar, fazer estudos e ver o que pode ser feito pela população... Jânio disse que é contra a 

cobrança de taxa sobre piscinas e silos e foi apresentada uma emenda para retirar as taxas. Márcio  
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falou da questão da isenção de IPTU, no caso de aposentados que recebem um salário mínimo... 

CORRESPONDÊNCIA – Ofício DAS/SMS 10/2020 em resposta ao ofício nº 036/2020 informar 

que a referida família encontra-se numa área de preservação permanente, e portanto, não é possível 

efetuar ligação de água e luz no local. Of. Gab. nº 67/2020 em atendimento ao ofício nº 37/2020 

informar que o executivo optou por não realizar o cadastro biométrico no Município devido a 

proximidade com o cartório eleitoral levando em conta as despesas com deslocamentos e 

funcionários. Of. Gab. nº 68/2020 em resposta ao ofício nº 38/2020 informar que o cálculo para a 

compra do imóvel onde está localizado o corpo de bombeiros, foi um laudo do Município atestando 

o valor venal do imóvel, um laudo contratado pela Prefeitura de um engenheiro terceirizado 

especializado em avaliações venais e um laudo contratado pela própria empresa incopel. Ofício 

21/2020 em resposta ao ofício 41/2020, informar  que a distribuição de fichas para formar fila na 

espera pelo agendamento de consultas nos postos de saúde, torna-se inviável, uma vez que tem 

agendamento presencial e via telefone. Convite do PLUG para as comemorações de aniversário de 

dez anos a realizar-se no dia 10/03 às 9h45min nas dependências do PLUG. Of. Gab. 66/2020 que 

encaminha para apreciação o projeto de lei nº 13/2020 

PROPOSIÇÕES – MARLI HEINLE GEHM solicita conforme segue: Solicita a roçada e 

limpeza da estrada que vai para Picada 48 Baixa até divisa com Município de Lindolfo Collor, após 

a ponte na Feitoria Nova, bem como colocar uma luminária de iluminação pública na entrada do 

canteiro, para que os veículos tenham visibilidade ao entrar na via; Que o Poder Executivo entre em 

contato com a RGE para que avalie a situação de um poste pendido na Rua Humberto Graeff, 1133. 

O Vereador Márcio Guth solicitou que fosse encaminhado ao executivo Projeto de Indicação nº 

03/2020.  O Vereador Cleiton disse que existe lei que prevê isso, a prefeitura não executa porque 

terá que pagar o valor do depósito do carro, porque se a pessoa não for retirar a prefeitura tem que 

pagar. 

GRANDE EXPEDIENTE: MARLI fez uma saudação especial aos bombeiros presentes no 

Plenário, mencionando que são os anjos da guarda do Município de Ivoti. Saudou também o 

comandante geral, Tenente Coronel Maurício de São Leopoldo, o novo comandante do Quartel de 

Ivoti, Tenente Duarte, Sargento Ortiz e demais militares, bombeiros voluntários e os bombeiros 

municipais. A Vereadora Marli acredita que todos estão presentes por uma boa causa, que é a 

votação do Projeto de Lei nº 08/2020 que trata da compra do quartel. Marli disse que foi uma longa 

negociação, e disse que ela mesma há um tempo, fez levantamento de imóveis de propriedade do 

município e foi negociar com o dono do imóvel para ver a possibilidade de fazer uma permuta, mas 

o prefeito concordou em adquirir o prédio no valor de 1.700.000,00, valor abaixo do mercado, pois 

são seis terrenos... Será dada uma entrada de 350 mil e mais 48 parcelas de 28.125,00. Marli falou 

que é um bom negócio para toda a comunidade de Ivoti. Marli disse que atualmente a corporação 

conta com 20 militares e 11 voluntários. Marli disse que desde o dia 1º de janeiro de 2019 até o dia 

04/03/2020, foram feitos 833 atendimentos dos mais variados, como primeiros socorros, mal súbito, 

acidentes de trânsito, incêndios, quedas, retiradas de animais, etc...Marli disse que estão todos de 

parabéns, desde os donos da casa, corpo de bombeiros, prefeitura. Marli pediu que todos 

permanecessem até o final, e que acredita que todos os Vereadores serão a favor do projeto que é 

para o bem da comunidade. EDEMAR disse que foi indagado por um comerciante, que tem uma 

sorveteria nas proximidades da Praça do Chafariz, na Rua São Leopoldo (que é fechada aos  
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domingos) e pediu para ver a possibilidade com o Prefeito e os Vereadores, com a proximidade do 

inverno que a rua fique aberta, pois tem pouco movimento. Marli disse que esse comerciante lhe 

ligou e conversaram, e a Vereadora disse que iria rever, pois a principio era para ser fechado às 14h, 

para dar mais segurança principalmente para as crianças que circulam no local, e vão de uma praça 

para outra... RAFAELLA saudou a todos e falou sobre o projeto da dispensação de medicamentos, 

Projeto de Lei 5/2020 onde previa: Fica proibido no Município de Ivoti a venda ou dispensação de 

qualquer tipo de medicamento, mesmo aquele que não exige receita médica, em mercados, 

supermercados, lojas de conveniência e outros estabelecimentos que não sejam aqueles permitidos e 

especificados nas alíneas a e b do artigo 6º da Lei Federal 5991 de 1973, especificado no artigo 2º 

desta Lei, e comentou sobre a emenda apresentada que modifica o texto do projeto de lei e disse que 

a justificativa foi bem ridícula: “é de domínio público que mulheres grávidas necessitam comprar 

sorvetes em farmácias e seus cônjuges, aspirinas em bares e botecos, atendendo ao desejo de livre 

comércio”. Rafaella disse que os Vereadores estão preocupados com o livre comércio ao invés da 

saúde pública da comunidade. Disse, que fica muito triste em ter colegas na Casa que não se 

preocupam com a saúde da comunidade e sim com dinheiro... Rafaella disse que se essa emenda for 

aprovada, estará retirando da pauta o projeto de lei, pois fica inóquo... Pois a ideia é proteger a 

segurança dos pacientes, disse que crianças por tomarem a dose errada, ficam intoxicadas e vão para 

os hospitais, que gera custos ao setor público...CLEITON  solicitou o reforço da escadinha do 

brinquedo instalado na Praça do Bairro São José, a fim de evitar acidentes e também que fizessem a 

calçada até a parte final da área de lazer e fazer uma roçada ao redor (fazer parecido como a Praça 

do Panorâmico) e consertar a tela ou então fazer um portãozinho pequeno no local para a gurizada 

poder buscar a bola. Cleiton disse que aconteceu um ato de vandalismo nos banheiros do local, onde 

sujaram as paredes com merda, lamentável... Disse que ouviu boatos de algo parecido na Praça em 

frente a Sociedade Harmonia. Cleiton pediu que fosse determinado um horário  de fechamento da 

Praça do Skate, pelas 20h, pois tem pessoas que frequentam o local e ficam fumando até tarde. 

Cleiton disse que existe a discussão entre políticos para que seja feita mais uma ponte no Rio dos 

Sinos, que iria acabar com a tanqueira para quem vai para a capital, e disse o que o Senador Heinze 

é um dos que está brigando por isso e pediu que os Vereadores exijam isso dos seus representantes 

em Brasília. Cleiton comentou sobre o comentário da Vereadora Rafaella sobre o seu Projeto, que já 

falou para ela que iria votar contra, pois cada um tem suas questões... Falou da liminar que a 

Farmácia São João tem, (Febrafar e Abrafar) para poder vender alimentos e acha que farmácias 

deveriam vender medicamentos e supermercados alimentos... Rafaella disse que quem deu a liminar 

foi um juiz, e existe também parecer no STF... Houve mais discussões sobre o projeto pelo 

Vereador Satoshi e Vereador Jânio. MÁRCIO falou da compra do prédio dos bombeiros, mudou de 

ideia, pois no ano passado teve uma discussão sobre isso e inclusive havia levantado na Casa sua 

preocupação com o fechamento da corporação e disse que ficou feliz com a compra do prédio. 

Márcio disse que até foi julgado na época como se fosse contra o Corpo de Bombeiros e a palavra 

do prefeito era de que se o estado não comprasse o prédio, o mesmo seria fechado. Márcio disse que 

essas questões precisam ser levantadas e se tiver que cobrar, estará cobrando com certeza... O 

Vereador solicitou o envio de ofício para EMEI Jardim dos Sonhos pelos 9 anos de existência 

comemorados na sexta feira na Sociedade Harmonia, onde teve uma festa a fantasia, parabenizando 

toda a equipe de profissionais. Outro ofício para a secretaria de obras para verifique a possibilidade  
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em colocar uma quadra de vôlei com piso de concreto e colocar também duas cestas de basquete  na 

Praça Alamêda dos Ipês no Jardim Panorâmico e ver a possibilidade em colocar banheiro no local. 

Também pediu que fosse feita uma calçada ao redor da praça para as pessoas poderem fazer suas 

caminhadas. Márcio pediu que na Praça que fica junto a EMEF Ildo Meneghetti tenha acessibilidade 

aos banheiros do ginásio. Marli sugeriu que a associação do bairro se responsabilize pela abertura e 

fechamento dos banheiros... Márcio disse que o Deputado Marlon Santos destinou para o Município 

aparelhos de ginástica ao ar livre e pergunta se já se encontram a disposição do Município. Márcio 

levantou novamente a questão do fechamento da creche (assunto levantado na semana anterior)... 

Também falou que segundo informação da Semec, as Associações são sem fim lucrativo e pediu 

que o executivo informe onde será aplicado o valor que retorna de cada criança matriculada na 

educação infantil nas associações. Márcio questionou sobre as associações estarem pedindo frutas e 

verduras para os pais, se isso procede. 

PAUTA DO DIA 

1ª PAUTA – DISTRIBUIÇÃO: 

Projeto de Lei nº 13/2020 – Estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos 

servidores do Poder Executivo e Autarquia do Município, dos contratados por tempo determinado, 

bem como dos proventos das aposentadorias e pensões. 

Projeto de Lei nº 14/2020 – Estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos 

servidores do Poder Legislativo do Município de Ivoti. 

EMENDA SUPRESSIVA Nº 07/2020 ao PL 72/2019 dos Vereadores Jânio, Márcio e Rafaella. A 

emenda foi aceita por todos os Vereadores. 

EMENDA RETIFICATIVA Nº 08/2020 ao PL 03/2020 da Vereadora Rafaella. A emenda foi 

aceita por todos os Vereadores. 

EMENDA RETIFICATIVA Nº 09/2020 ao PL 09/2020. A emenda foi aceita por todos os 

Vereadores. 

EMENDA RETIFICATIVA Nº 10/2020 ao PL 10/2020. A emenda foi aceita por todos os 

Vereadores. 

2ª PAUTA – DISCUSSÃO: 

Projeto de Lei nº 11/2020 – Concede incentivo financeiro à empresa Bluefort Comércio Atacadista 

de Ferragens e Ferramentas Eireli. Sem discussões. 

Projeto de Lei nº 12/2020 – Prorroga os prazos dispostos nas Leis Municipais nº 3052/2016 e nº 

3277/2019.  Sem discussões. 

PAUTA – VOTAÇÃO: 

EMENDA RETIFICATIVA Nº 03/2020 ao PL 72/2019 da comissão de justiça.  A emenda foi 

aprovada por todos os Vereadores. 

EMENDA RETIFICATIVA Nº 04/2020 ao PL 72/2019 da comissão de justiça. A emenda foi 

aprovada por todos os Vereadores. 

Projeto de Lei nº 72/2019 – Aprova base de cálculo para fins do Imposto sobre a propriedade 

predial e territorial urbana – IPTU a partir do exercício de 2021 e dá outras providências. Como a 

Comissão de Justiça apresentou uma emenda o projeto entrará na pauta de votação da próxima 

sessão. 
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Em virtude das emendas apresentadas, o projeto entrará na pauta da próxima sessão. O Presidente 

disse que na próxima sessão o projeto terá que entrar na pauta de votação, que não tem como adiar 

mais. A Vereadora Rafaella disse que é preciso fazer um estudo sobre o assunto e que é preciso 

debater mais. Satoshi disse que ou rejeitam o projeto. Cleiton também concorda com Satoshi. 

Projeto de Lei nº 75/2019 – Altera, inclui e revoga dispositivos na Lei Municipal nº 2374/2008, 

que institui o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores efetivos do Município de Ivoti. 

As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por unanimidade. 

EMENDA ADITIVA Nº 02/2020 ao PL 03/2020, apresentada pela Vereadora Rafaella. Emenda 

aprovada por todos os Vereadores. 

EMENDA RETIFICATIVA Nº 05/2020 ao PL 03/2020.  A emenda foi aprovada por todos os 

Vereadores. 

Projeto de Lei nº 3/2020 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de que as prescrições médicas ou de 

qualquer outro profissional habilitado sejam digitadas, datilografadas ou escritas manualmente em 

letra de fôrma, e dá outras providências.  

Em virtude da emenda apresentada, o mesmo ficará para a próxima sessão. 

EMENDA RETIFICATIVA Nº 06/2020 AO PL 05/2020 da Comissão de Justiça. A emenda foi 

aprovada por 7 votos a favor e 1 voto contrário, Rafaella. 

Projeto de Lei nº 5/2020 – Proíbe a venda de qualquer tipo de medicamento em mercados, 

supermercados, empórios, armazéns, bares, conveniências e estabelecimentos similares no 

Município de Ivoti. A Vereadora Rafaella solicitou a retirada do projeto da pauta em virtude da 

emenda aprovada, o intuito do projeto não foi alcançado. 

Projeto de Lei nº 8/2020 – Autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel, inclui ação no Plano 

Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, autoriza a abertura de crédito adicional especial e 

dá outras providências. As comissões apresentaram seus pareceres e o projeto foi aprovado por 

todos os Vereadores. 

Projeto de Lei nº 9/2020 – Institui o Dia Municipal da Adoção, Proteção e Bem- Estar dos Animais 

e a Semana Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais, no Município de Ivoti. O 

projeto ficará para a próxima sessão em virtude de emenda apresentada. 

Projeto de Lei nº 10/2020 – Institui o Programa Farmácia Solidária – SOLIDARE e dá outras 

providências. Em virtude de emenda apresentada, o projeto não entrará na pauta de votação. 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS: JÂNIO disse que entrará para apreciação as contas do Exercício de 

2017 do Poder Executivo, e como são mais de 400 paginas, apenas será distribuído o parecer para 

todos os Vereadores e será feita uma cópia que ficará a disposição dos Vereadores para analisar. 

Jânio parabenizou o Poder Executivo por ter feito a pavimentação da Rua Chapada. O Vereador 

disse que no final de semana esteve visitando em Santa Catarina, na cidade de Sombrio, onde tem 

estacionamento rotativo para duas horas paga 4 reais, uma cidade em torno de 28 mil habitantes. 

Jânio sugeriu que fosse feito um estudo em Ivoti junto com a comunidade. Jânio falou também que 

esteve numa farmácia credenciada, onde pagou uma conta e o valor máximo é de mil reais, e muitas 

pessoas não puderam pagar as contas porque excedia o valor. O Vereador disse que o banco deveria 

liberar um valor mais alto para estes locais. Pediu que fosse encaminhado ofício ao Banrisul para 

ver a possibilidade de aumentar esse valor. O Vereador Leonir pediu um aparte e disse que nesses 

casos o valor é menor por causa do seguro. MÁRCIO solicitou cópia dos servidores do Desporto,  
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pois disse que se ligar para o setor durante o dia, ninguém atende. Edemar pediu um aparte e citou o 

caso do Marcos, que tem horário das 8h às 11:30 e das 13h às 17h, mas quando tem campeonato, ele 

precisa estar no ginásio das 6h às 1h da madrugada, e por isso o horário é flexível, num dia trabalha 

mais e no outro menos...Márcio agradeceu mais uma vez ao Prefeito em ter atendido a um pedido 

seus, encaminhado Projeto de Lei  prorrogando o prazo da Lei 3052/2016 por mais seis meses, e 

lembrou as pessoas que construíram no recuo para procurarem engenheiro e regularizar suas 

construções. E também agradeceu o projeto de lei que prorroga o prazo da Lei 3277 do dia 06 de 

novembro de 2019. Márcio falou sobre o projeto de indicação que dispõe sobre a remoção de 

veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize abandono, onde o Vereador 

Cleiton disse que existe uma lei, mas que não funciona e disse que tem vários veículos no 

Município atrapalhando o trânsito, e a justificativa para não recolher os veículos é pelo custo da 

diária dos mesmos. Cleiton disse que no caso, trata-se do recolhimento de carro abandonado pela 

Prefeitura que vai para o depósito que cobra diária, e se o dono do veículo nunca se manifestar, 

corre por conta da prefeitura. Márcio disse que justamente o projeto menciona que será emitida 

notificação ao proprietário, comprador ou depositário, determinando a retirada do veículo infrator 

em um prazo de três dias, e depois desses três dias o veículo vai a leilão. Marcio falou que tem 

vários veículos abandonados pelo Município, criando bichos, mato... Outro assunto levantado pelo 

Vereador Márcio é com relação ao cadastro biométrico no Município, disse que o cartório tinha 

concordado em vir fazer o atendimento e era só marcar a data, mas o Prefeito não quis... Márcio 

acha que a decisão do prefeito foi precipitada. Márcio comentou sobre a resposta que recebeu 

referente a família que mora no Município e está sem água, e disse que pode ser invasão, mas são 

seres humanos e tem crianças. Márcio disse que cabe ao Município ir lá e desapropriar onde estão 

instalados. Cleiton disse que não concorda. Márcio disse que o Município sabe que está irregular, ir 

lá e retirar as famílias... Falou que tem duas casas no local... Que tem crianças que sofrem com a 

situação e vão sem tomar banho para as escolas... Marli sugeriu ao Vereador Márcio para que 

solicite a ficha criminal desse cidadão. Márcio disse que isso cabe a polícia, que isso é outro 

assunto. Cleiton disse que se todo mundo que vier de Tramandaí para cá e o executivo ajudar, o 

Vereador Márcio terá que pagar mais imposto... O Vereador Jânio e Satoshi também se 

manifestaram sobre o assunto, e a Vereadora Rafaella disse que mesmo a família estando em 

situação irregular, o Cras presta todo o auxílio, conforme consta no ofício de resposta. CLEITON 

comentou sobre a questão dos carros abandonados e disse que a pessoa que está com o carro 

quebrado na rua porque não tem dinheiro para arrumar o motor ou talvez por não ter dinheiro para 

pagar os documentos que estão atrasados, sendo contribuinte de Ivoti, nesse caso o Vereador Márcio 

quer que vá a leilão... Prefere ajudar uma família que veio de fora, que nunca contribuiu aqui, e está 

numa área invadida, propriedade de alguém. Vêm para cá, precisa trabalhar, alugar uma casa... Não 

é questão de deixar morrer de fome, mas não tem como ajudar alguém que tá fora da lei. 

RAFAELLA disse que solicitou dois projetos de indicação ao executivo, mas devido a correria, não 

entraram hoje, e por isso pediu que na próxima sessão o projeto 72/2019 não seja votado, pois são 

emendas que devem vir do executivo. Seria para que terrenos baldios tenham IPTU progressivo, 

questão de mobilidade urbana, pois tem muitos terrenos vazios no entorno do centro, prejudicando 

por causa do mato, bichos, etc... Rafaella disse que isso está no Plano Diretor que foi aprovado na 

Casa, para que esses terrenos abandonados tenham taxas progressivas... O segundo projeto de  
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indicação é para que o executivo verifique a possibilidade de fazer o IPTU progressivo, de aumentar 

gradativamente cada ano, para evitar um aumento muito grande de uma só vez. MARLI solicitou 

que o executivo faça uma simulação do valor venal do terreno de esquina ao lado da Brigada 

Militar, e que esse documento venha até a próxima sessão. Marli também parabenizou a equipe da 

EMEI Jardim dos Sonhos pela comemoração dos 9 anos de existência. Marli também falou sobre a 

educação infantil, dizendo que ultimamente o assunto está sendo bastante discutido, e disse que a 

seu ver a educação infantil está recebendo nota 10, e inclusive tem oportunidade durante os eventos 

em família, nos quais participa, de perguntar aos pais sobre o atendimento dos seus filhos, e todos 

estão satisfeitos. Referente a questão levantada pelo colega Márcio sobre as doações, as escolas 

pedem ajuda aos pais, mas eles não são obrigados a ajudar.  Disse que as escolas de educação 

infantil municipais pedem contribuição espontânea, colabora quem pode. Marli parabenizou todas 

as escolas de educação infantil pelo bom trabalho que estão desenvolvendo com as crianças. Marli 

agradeceu aos colegas Vereadores por terem aprovado o projeto do corpo de bombeiros, agradeceu 

ao prefeito e sua equipe pela iniciativa da compra, e agradeceu aos bombeiros pelo bom trabalho 

realizado. Para finalizar a Vereadora Marli leu uma mensagem para todas as mulheres, alusivo ao 

dia internacional da mulher. 

Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a presente sessão e convocou a todos para a 

Sessão Ordinária no dia 16 de março. E para constar, eu ESTER DOLORES MÜLLER KRÜGER, 

secretária do legislativo, elaborei a presente ata, a qual, após ser lida e aprovada, será assinada pelos 

senhores PRESIDENTE e SECRETÁRIO da Mesa Diretora. 

 
 

ALEXANDRE DOS SANTOS                                                   CLEITON BIRK 
         PRESIDENTE                                                                                       SECRETÁRIO 


