ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.581 - 12ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 06 DE JANEIRO DE 2015.
Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às dezoito horas e trinta 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 CLEITON BIRK, consistindo a
mesma da derradeira Reunião Ordinária da 12ª Legislatura e do 3º Período Legislativo de 2015.
Verificou-se a existência de quórum regular, constatando-se a presença dos vereadores consoante
a seguinte relação: ALCIDO RATZINGER, DITMAR HARRI HINNEBUSCH, JÂNIO SIMIÃO
DROVAL, JAIR VIER, ROBERTO SCHNEIDER, SILVANI RAUPP MEES, URSULA MARIA
FROEHLICH WEBER E VERÔNICA LUISA DHEIN. Inicialmente, o Presidente saudou a todos
e de imediato colocou a ata de nº 1577 do dia 09 de dezembro e a ata nº 530 da sessão
extraordinária do dia 26 de dezembro de 2014, as quais tiveram o seu conteúdo aprovado por
unanimidade.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS — Of. GAB nº 01/2015 que encaminha os Projetos de
Lei nº 01/2015 e 02/2015; Of. Gab. nº 002/2015 que comunica a publicação no Jornal NH
referente a retificação do Edital nº 153/2014; Of. Gab. nº 004/2015 que encaminha a estimativa
de impacto orçamentário/financeiro referente Projeto de Lei nº 114/2014; Of. Gab. nº 005/2015
que responde o ofício nº 674/2014, item 1; Of. Gab. nº 006/2015 em resposta ao ofício nº
653/2014; Of. Gab. nº 007/2015 que retifica o Projeto de Lei nº 113/2014; Of. GAB ERK
490/2014 que discrimina as vias que efetivamente deverão ser pavimentadas com o aporte de
recursos que advirão da aprovação do Projeto de Lei nº 113/2014; Of. Gab. nº 493/2014 que
comunica a abertura de processo seletivo para cadastro reserva de Professor de Ensino
Fundamental.
DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS – Do Poder Executivo provieram dois projetos, a saber:
PROJETO DE LEI Nº 01/2015– “Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado,
para as áreas de educação e cultura”– Comissão de Finanças;
PROJETO DE LEI Nº 02/2015 – “Autoriza a concessão de Auxílio Financeiro à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Ivoti – APAE” – Comissão de Finanças.
O Presidente deixou bem claro que os projetos acima entraram na Casa Legislativa no dia de 05
de janeiro de 2015 e a norma é que entrem sempre na sexta feira, mas como na próxima semana
tem a última sessão antes do recesso, autorizou a distribuição dos mesmos, para que possam ser
aprovados na próxima sessão.
ORDEM DO DIA – Projeto de Lei nº 113/2014 que “Autoriza o Poder Executivo a contratar
operações de crédito com o BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A para obras de infraestrutura
urbana”, o relator falou que a comissão deu parecer favorável por dois votos a favor e um contra,
a saber, da vereadora SILVANI. DITMAR falou que é favorável, pois os moradores das ruas que
serão contempladas estão a bastante tempo reivindicando as melhorias. A vereadora SILVANI
justificou o voto contrário pelos juros elevados e também pela infraestrutura não estar completa e
disse que o Prefeito poderia ir atrás de Fundos perdidos no Ministério das Cidades em Brasília
para fazer as obras e citou a administração anterior que com o Fundo perdido fez várias obras... A
vereadora disse que é a favor da pavimentação para todos os moradores, porém de forma justa,
assim como os demais tiveram que pagar a sua parte, assim os contemplados também deveriam
pagar da mesma forma. JÂNIO também se manifestou e disse que a questão do pagamento não
era como em tempos anteriores, e que com a pavimentação dessas ruas a Prefeitura poupa com a
manutenção das mesmas... VERÔNICA se dirigiu a vereadora SILVANI e disse que a mesma não
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chegou a ler o material que o Executivo enviou para a Câmara... E disse que dinheiro de Fundo
Perdido e emenda parlamentar é dinheiro do povo também, que é dinheiro dos impostos...
Referente ao projeto em questão, a vereadora VERÔNICA reforçou dizendo: “que bom que eu,
SILVANI e demais vereadores aqui puderam comprar um terreno ou sua casa em uma rua já
pavimentada, onde o custo é mais alto, ou que tivemos a possibilidade em anos anteriores de
pagar por isso, mas hoje a gente sabe que uma grande parcela dessas ruas são de zonas de
interesse especial, onde há maior concentração de pessoas com menos renda, que não tiveram a
mesma possibilidade que nem nós tivemos...”A vereadora falou que se tem comunidades em Ivoti
que precisam de pavimentação e para isso é preciso buscar um financiamento, precisa ser feito...
E disse que está bem claro que o financiamento é para a pavimentação e que toda a infraestrutura
necessária será paga pelo Município e pelos moradores... VERÔNICA falou que está tudo bem
justificado na planilha que veio para a Câmara e disse que os vereadores estão na Casa para
trabalhar pelo bem da comunidade de Ivoti... SILVANI disse que a vereadora VERÔNICA
deveria parar de se fazer de louca e cínica e disse que comeu pó durante anos e anos e que não
tinha dinheiro para comprar terreno coisa nenhuma e que não ganhou heranças... E disse que não
era burra em relação ao dinheiro do povo, e disse que o dinheiro está lá no Ministério da Cidade e
que precisavam lutar para ir para a frente e não para trás e disse que era uma vergonha o que o
Prefeito está fazendo. SILVANI disse que ama os moradores e que duvida muito de que certos
vereadores da casa gostem mesmo, pois ouviu alguns falarem dentro da Prefeitura muito mal da
população e que na Casa se transformam... ROBERTO falou que o Loteamento popular hoje é
resultado de um trabalho insignificativo feito no passado... E disse que naquele tempo deveria ter
sido pensado em fazer pavimentação decente, tanto que o Loteamento Dilly, depois de trinta anos
ainda tem esgoto a céu aberto... E disse que sua maior preocupação é a desigualdade no
município quanto ao tipo de calçamento usado nas ruas, como PVS, asfalto e pedra irregular num
mesmo bairro... ROBERTO falou do passeio público que não consta no projeto... da infra
estrutura que precisa ser feita nesses bairros que vão receber a pavimentação, por que a maioria
das ruas está abaixo do nível... ROBERTO disse que estava sendo acusado de colocar o voto
contrário ao projeto de financiamento na boca dos outros vereadores e disse que não precisava
disso e nem os outros vereadores. A pergunta que o vereador fez: Existe no projeto o passeio
público? VERÔNICA lembrou que precisa-se usar o passado como exemplo para não repetir os
mesmos erros no futuro e disse que o Plano Diretor foi aprovado e que tudo o que consta ali
precisa ser executado. A vereadora disse que na primeira página do projeto consta o valor de
3.000.000,00 que inclui a regularização do subleito, instalação e complementação do meio fio,
pavimentação, instalação e complementação de rede de drenagem pluvial e melhorias no sistema
de coleta cloacal quando existente e disse que mais adiante consta que os 2.000.000,00 são
especificamente para pavimentação, e as obras de infraestrutura vão ser feitas com recursos
próprios... E em concordância com todos os projetos nessa linha que já foram aprovados na casa.
VERÔNICA leu a lista de ruas que serão contempladas descritas no anexo II. ALCIDO falou do
protocolo feito no dia 29 de dezembro pedindo todas as informações possíveis sobre esse projeto
e disse que as respostas chegaram na casa nesse dia e dai querem que se avalie todas as
respostas... O Presidente colocou o projeto de lei em votação que teve seu conteúdo aprovado por
05 votos a favor e 01 voto contrário da vereadora SILVANI, e 02 abstenções, do vereador
ALCIDO e ROBERTO. Projeto de Lei nº 114/2014 que “Autoriza a contratação de pessoal por
tempo determinado para a área da educação”, a comissão se manifestou favorável ao projeto,
uma vez que a administração se comprometa que em 06 (seis) meses esteja resolvida a questão do
concurso público e chame os concursados. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de
Lei nº 115/2014 que “Cria e denomina a Escola Municipal de Educação Infantil Bom Pastor,
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localizada no Bairro Morada do Sol”, a comissão não tem parecer.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS - Nesta parte da Reunião foram externadas as seguintes
manifestações dos vereadores, JAIR ANDRÉ VIER: O vereador solicitou melhorias na Rua
João Albino Dilly e também a limpeza do terreno da Prefeitura localizado ao lado do nº 538. O
vereador solicitou uma faixa de segurança na Avenida Capivara, na altura do nº 1680 em frente a
fruteira. URSULA MARIA FROEHLICH WEBER: A vereadora solicitou um ofício ao
Executivo pedindo informações sobre o andamento das calçadas, onde o projeto foi aprovado no
ano anterior, e falou que gostaria que esse projeto fosse colocado em prática em 2015 devido aos
problemas na Avenida Presidente Lucena e nas ruas laterais. Outro ofício ao Departamento de
Trânsito para que avalie uma faixa de pedestres em frente ao Supermercado Rissul, pois ali tem
fluxo grande de veículos e também algum redutor para reduzir a velocidade dos veículos que
descem e sobem no Bairro Feitoria Nova, e comentou que na cidade de Presidente Lucena
colocaram tachões. VERÔNICA LUISA DHEIN: A vereadora solicitou um ofício para a AES
Sul para que tomem providências com relação aos postes do Município, e citou o que aconteceu
na Rua José de Alencar, onde quatro postes caíram de uma só vez por falta de manutenção e
infraestrutura e também na Rua do Moinho, e pediu que fizessem a verificação e manutenção e se
referiu especificamente a um poste existente na Rua Engenheiro Regis Bitencourt com a Avenida
Presidente Lucena, próximo ao Bar do Gordo, na esquina tem um poste que está completamente
torto e já está fazendo com que os outros se inclinem também. Outro ofício para Oi
Telecomunicações para que esclareça qual a causa dos constantes problemas com os telefones
fixos da cidade de Ivoti, onde muitos comerciantes estão tendo sérios problemas e ficam mais de
mês sem telefone e acabam sendo prejudicados em seus negócios, mesmo com a abertura dos
protocolos. A vereadora solicitou um ofício para Vice Prefeita Marli Heinle Gehm, que assumiu
hoje como Prefeita por alguns dias e desejar a ela sucesso, discernimento e ressaltou que entende
que sempre que o Prefeito se ausenta, independente dos dias, possa estar transmitindo o cargo
para o seu vice, pois é para isso que existe o vice para acompanhar os trabalhos... DITMAR
HARRI HINNEBUSCH: O vereador solicitou um ofício para a Secretaria de Obras para que
acelerem a questão de tapa buracos na cidade, porque alguns buracos que foram abertos em
função da manutenção da rede pública de água ainda não receberam o recapeamento asfáltico.
SILVANI RAUPP MEES: A vereadora solicitou um ofício para o Departamento de Trânsito
para ver da possibilidade em instalar semáforo na Avenida Capivara, em frente a Di Presentes e
da Farmácia Agafharma, pois ali já aconteceram acidentes graves. Outro ofício para a Secretaria
de Obras para que verifiquem a questão da terra que está cedendo na parte de cima no Campo
Municipal do Jardim Buhler e solicitou fosse feito algo para conter isso. ROBERTO
SCHNEIDER: O vereador começou falando e se referindo a Senhora Vice Prefeita Marli Heinle
Gehm que quando assumiu como Prefeita na última vez, teve a decência de colocar dois
condicionadores de ar na Casa Mortuária e disse que a Casa disponibilizou recursos para que
fosse feita uma pintura nova no local, acabar com as goteiras e acabar com o mau cheiro dos
banheiros... O vereador pediu que Marli lhe ajudasse nessa questão e disse que uma vez o Prefeito
lhe colocou que o problema estava no Secretário de Obras em não estar fazendo a pintura do
prédio pois disse que precisaria dos funcionários públicos para fazer a reforma... O vereador
também pediu que Marli fosse até o Cemitério Municipal e verificasse a acessibilidade dentro do
Cemitério e disse que falava em nome das funerárias... O vereador também pediu que a Vice
Prefeita interviesse na questão dos camelôs na cidade, onde se instalam no meio da calçada e
oferecendo os seus produtos e citou os vendedores de abacaxi e morango... O vereador também se
referiu aos motoristas de ambulâncias dizendo que são profissionais de alta competência e que
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deveria ser especificado no Edital de Concurso Público para que seja exigida a especialização na
área de ambulância e onde será designado para aquela função e ficará ali. O vereador disse que
em outras cidades é colocado na CTPS a função de Motorista de Ambulância. ALCIDO
RATZINGER: O vereador solicitou o encaminhamento de ofício para a Secretaria de Obras para
que informem quando que acontecerá a manutenção das lâmpadas de iluminação pública que
estão queimadas no interior e na Avenida Presidente Lucena onde tem pontos bem escuros e
também nos Bairros São José, Panorâmico e Morada do Sol e falou que está pedindo há uns três
meses e a informação que chegou até ele é de que não tem material. O vereador também se referiu
ao Projeto de Lei de auxílio financeiro para a APAE e disse que realmente a entidade precisa de
um valor maior, pois precisa contratar mais profissional e também para atender a demanda que é
grande. O vereador também falou com relação ao convite do lançamento do Kerb e perguntou
sem iria ser na Sociedade Harmonia. A vereadora VERÔNICA disse que era só o lançamento. O
vereador falou que ficou sabendo que o Kerb desse ano seria num espaço particular, sendo que o
Município tem bastante dinheiro para alugar espaço, ou seja, no Ginásio Quero Quero e disse que
é lamentável ter que alugar espaço de “amiguinho”... e perguntou quanto seria pago pelo espaço e
disse que isso é algo que gostaria de saber do Senhor Prefeito, pois tem uma sociedade no meio
da cidade, que precisa arrecadar recursos... E disse que lamentava a decisão do Executivo em
fazer uma festa tradicional num espaço particular, sendo que tem espaço no Buraco do Diabo e
enquanto isso são aprovados projetos de financiamento e vai se botando fora e pediu se haveria
licitação das bandas, das bebidas e qual o custo do aluguel do espaço.
Demais comentários, exposições, apartes, explicações estão em CD anexo a esta ata.
Não havendo nada mais para ser deliberado, o Senhor PRESIDENTE encerrou a Reunião, e
desejou a todos uma ótima semana. E, para constar, ESTER DOLORES MÜLLER KRÜGER,
secretária do legislativo, elaborou a presente ata, a qual, após ser lida e aprovada, será subscrita
pelos senhores PRESIDENTE e SECRETÁRIO da Mesa Diretora.

.
PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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