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OFÍCIO

Ofício nº: 132/2017 (Ao responder, favor mencionar o nº do processo)

Exmo(a) Senhor(a) Presidente(a):

Solicito a Vossa Excelência que, no prazo de 48 horas, após a sessão de 
28/11/2016, pelo período de 15 dias, insira no site da Câmara de Vereadores “Nota de 
Esclarecimento”,  em  banner destacado,  contendo  o  seguinte  discurso  da  Vereadora 
Silvani Raupp Mees:

 “Em relação ao fato ocorrido no dia 11 de janeiro de 2016,  com seus 
desdobramentos, esclareço que em momento algum tive a intenção de ofender a honra 
do então Secretário Municipal  de Obras Públicas e Serviços Urbanos,  Senhor Leandro  
Dhein, ressaltando que não tinha função contratual de fiscalização dos contratos públicos 
que versavam sobre obras realizadas no Município de Ivoti. Dessa forma, comprometo-
me a  não tecer  nenhum tipo  de novo comentário  adicional  em relação a  tais  fatos,  
salientando que a conciliação e o esclarecimento de situações conflitantes são formas de 
composição dos litígios, o que possibilita o bom convívio entre as pessoas na sociedade, 
pois não podemos perder de vista de que somos representantes do Povo e devemos 
buscar um convívio harmônico e respeitoso na sociedade”.

Pede-se, ainda, a confirmação do recebimento deste ofício, bem como a 
resposta remetida pelo e-mail frivoti1vjud@tj.rs.gov.br

Saudações.

Larissa de Moraes Morais
Juíza de Direito
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Câmara de Vereadores de Ivoti/RS
Av. Presidente Lucena, 3565 CEP 93900-000 - Ivoti - RS
camara@ivoti.rs.gov.br

Endereço: Rua Bento Gonçalves, 800 - Centro - Ivoti - CEP: 93900000 - Fone: 51-3563-
4067 - e-mail setorial: frivoti1vjud@tj.rs.gov.br

CNJ:.0000853-78.2016.8.21.0166    Número Verificador: 
1662160000384016620173023              lilianefritzen - 28-21-166/2017/3023

1

 

mailto:camara@ivoti.rs.gov.br


www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente por: 
Signatário: LARISSA DE MORAES MORAIS
Nº de Série do certificado: 00D0BD97
Data e hora da assinatura: 01/02/2017 17:09:02

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na Internet, o endereço http://www.tjrs.jus.br/verificadocs/ e digite o 
seguinte número verificador: 1662160000384016620173023

Endereço: Rua Bento Gonçalves, 800 - Centro - Ivoti - CEP: 93900000 - Fone: 51-3563-
4067 - e-mail setorial: frivoti1vjud@tj.rs.gov.br

CNJ:.0000853-78.2016.8.21.0166    Número Verificador: 
1662160000384016620173023              lilianefritzen - 28-21-166/2017/3023

2

 


