ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.584 - 12ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 24 DE FEVEREIRO DE 2015.
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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 ANDRE VIER, ROBERTO SCHNEIDER,
SILVANI RAUPP MEES, URSULA MARIA FROEHLICH WEBER E VERÔNICA LUISA
DHEIN. O Presidente saudou a todos e de imediato colocou para apreciação as atas de nº 1583 do
dia 18 de fevereiro e nº 531 da sessão extraordinária do dia 11 de fevereiro, as quais tiveram o seu
conteúdo aprovado por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS — Liga Feminina de Combate ao Cancer solicitando a
cedência do Data Show para a inauguração da Sede da Liga no dia 04 de março às 20h; Carta do
Senhor Urbano Kehl comunicando que no dia 17 de maio de 2015 terá o 12º encontro da família
Frohlich/Froehlich, quenado também acontecerá o lançamento do livto de autoria de Urbano
Kehl; Of. Autarquia nº 004/2015 em resposta ao Ofício nº 662/2014; Liga Feminina de Combate
ao Câncer desejando boas vindas para o ano de 2015 e agradecendo pelo espaço cedido para a
Liga; Of. 001/PSDB/2015 solicitando o espaço da Câmara de Vereadores para a reunião da
convenção do PSDB para o próximo dia 15 de março às 8h as 12h; Cooperativa de produtores e
agroindústrias de Ivoti Ltda convidando para a cerimônia de inauguração da sede nova, no dia 27
de fevereiro as 18h; Miki Breier encaminhando proposta de projeto de lei a nível municipal
intitulado “Política Municipal de Incentivo às Mídias Locais”; Ofício Circular nº 2282
MS/SE/FNS que trata da substituição do procedimento de notificação às Câmaras Municipais
quanto à liberação de recursos; Of. Autarquia nº 006/2015 apresentando o balanço comercial do
mês de dezembro/2014;
DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS – Do Poder Executivo provieram quatro projetos, a saber:
PROJETO DE LEI Nº 06/2015– “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA A
ÁREA DA SAÚDE, POR TEMPO DETERMINADO” – Comissão de Finanças;
PROJETO DE LEI Nº 07/2015 – “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$
444.585,00, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA” – Comissão de Finanças;
PROJETO DE LEI Nº 08/2015 – “AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL BOM PASTOR” – Comissão de Finanças;
PROJETO DE LEI Nº 09/2015 – “ AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE IVOTI, PARA O REPASSE DE
SUBVENÇÃO, DESTINADA A REEMBOLSAR PARTE DOS GASTOS HAVIDOS NA REFORMA
DE SUA SEDE PRÓPRIA, E ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR” – Comissão de Finanças.
ORDEM DO DIA – PROJETO DE LEI Nº 05/2015 que “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI
MUNICIPAL Nº 2971/2015, QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO
DETERMINADO PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO”, o relator da comissão falou que se reuniram
e o parecer é favorável, uma vez que não tem professor disponível para a disciplina em questão.
A vereadora SILVANI, que faz parte da comissão disse que era favorável, porque não tem como a
escola ficar sem professor, mas deixou claro que não iria votar a favor de nenhum projeto mais
que trate de contratação emergencial e cobrou o concurso público. VERÔNICA se manifestou e
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disse que está sendo seguida a lista do concurso válido, e é apenas um contrato temporário para o
EJA. O Projeto foi aprovado por unanimidade.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS - Nesta parte da Reunião foram externadas as seguintes
manifestações dos vereadores, SILVANI RAUPP MEES: A vereadora solicitou um ofício para
o executivo, solicitando a prestação de contas do kerb, dos últimos três anos, onde pede
informações para onde foi o dinheiro e se realmente foram contratadas somente pessoas de fora
do município e disse que muitas pessoas não puderam alugar uma tenda por causa do valor que
estava em torno de R$ 800,00 o aluguel. A vereadora também pede para quem foi o valor do
estacionamento, do Chopp, músicos, locutor e o valor do aluguel... A vereadora tem informações
que foi pago o valor de R$ 8.000,00 de aluguel. A vereadora pediu a prestação de contas do kerb
dos dois últimos anos que aconteceu no Bairro Concórdia, onde a Prefeitura colaborou com R$
250.000,00, e pede o porque dessa colaboração... A vereadora quer saber se foi feita licitação e
solicitou as Notas Fiscais e pediu se os fornecedores todos foram pagos, pois disse, que segundo
informações, muitos fornecedores não teriam sido pagos até hoje. A vereadora falou que
picaretagem precisa ter limite... A vereadora se referiu a festa do cinquentenário, e como
vereadora, e como foi eleita pelo povo, falou de uma denúncia que recebeu de que teria sido feito
um pacote, incluindo locutor, decorador e comida, teria gerado um gasto de R$ 200,00 por
pessoa. E disse que o Município tem excelentes restaurantes, que pagam seus impostos no
Município... A vereadora disse que se isso for verdade, realmente estão fazendo parte de uma
palhaçada e pediu a prestação de contas da festa e ressaltou que se em trinta dias não receber a
resposta do executivo, disse que vai até a Receita Federal e para o Ministério Público. SILVANI
também solicitou o envio de ofício para o Diretor do Jornal O Diário, Raul Petry, em resposta a
coluna da Panela de Pressão da última sexta feira, onde fala o seguinte: acabaram tornando a água
de Ivoti, Autarquia numa laranja podre e que nem ele mesmo sabe se é verdade, mas que foi
colocado para ele que no ano passado a Autarquia Ivoti entrou com 200.000,00 de prejuízo...
quando a corsan tirava R$ 1.600.000,00 de lucro na cidade... A vereadora falou que não foi feito
encanamento nenhum. A vereadora pediu a ajuda dos colegas ( citou que na época da Corsan
tinha de cinco a seis funcionários) e agora a Autarquia teria 30 funcionários, 03 carros e parece
que vão adquirir mais um... A vereadora também falou de uma parte no jornal onde o Raul cita os
mesmos métodos de corrupção para tudo que é lado do resto do Brasil... A vereadora quer que no
ofício seja colocado que ela o admira muito e para estimulo que ele continue sendo o homem que
defende a cidade de Ivoti, que a terra natal dele, onde ele nasceu e disse que a imprensa é para
isso, e disse que ela usa chapéu e se não fosse o Raul, muita coisa não seria descoberta e disse que
é nojento o que está acontecendo... A vereadora falou que a coisa agora vai mudar, vai para o
Tribunal, vai para o Ministério Público e para a Receita Federal ( a vereadora bateu com o jornal
na tribuna) e disse que essa malandragem que esta acontecendo em Ivoti vai acabar e disse que se
os vereadores não quiserem ajudar, ela iria sozinha e deu os parabéns ao Raul Petry e para ele
continuar sendo o homem que ele é e deixou uma frase para o Raul “Que em árvore vazia
ninguém joga pedra e se estão jogando pedra é porque tem muito fruto” ... E disse que já gostava
do Raul e que hoje tem muito mais admiração por ele. ROBERTO pediu um aparte com relação a
prestação de contas do kerb, que aconteceu em janeiro, do dia 16 ao dia 20, e pediu que a
vereadora SILVANI colocasse junto no ofício da falta de respeito com os projetos de lei
aprovados na casa, porque se passaram mais de trinta dias e ainda não veio o balancete de gastos
do kerb desse ano... ROBERTO disse que o projeto de lei foi votado e aprovado na casa e a Lei
sancionada pelo então prefeito... URSULA MARIA FROEHLICH WEBER: A vereadora
solicitou o envio de ofício ao secretário de obras para que providencie o recolhimento do lixo
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depositado na Rua Garibaldi. A vereadora também comentou sobre os canteiros, da falta de
cuidado e pediu que além das ruas centrais pudessem também melhoras as outras ruas nesse
sentido. Recolhimento de lixo na Rua do Moinho, na altura do nº 569... A vereadora pediu que
fosse feita uma tabela com os dias de coleta de entulhos. VERÔNICA LUISA DHEIN: A
vereadora falou que gostaria de se juntar a colega SILVANI referente a prestação de contas da
atual administração dos festejos de kerb e solicitou ao executivo para encaminhe a prestação de
contas referente o kerb dos três últimos anos da administração anterior e disse que tem
informações de que na atual administração, foi a primeira vez que houve licitação, enquanto que
nos anos isso não aconteceu e disse que esse comparativo é fundamental, assim como foi feito o
comparativo e foi tirada a prova referente aos CCs... VERÔNICA disse que o que mais se ouvia
referente a atual administração tinha mais CCs que a administração da ex prefeita Maria de
Lourdes... A vereadora falou que os vereadores precisam acompanhar e fiscalizar, mas que é
fundamental fazer esses comparativos para poder mostrar para a comunidade do porque
muitasvezes mudam a forma de conduzir e de fazer, se por licitação, trocar o espaço...
VERÔNICA também comentou sobre a audiência pública, disse que foi válida, onde poucos
munícipes se fizeram presentes... A vereadora solicitou o envio de ofício ao executivo,
agradecendo por terem atendido o seu pedido referente uma reunião com o secretário estadual de
minas e energia do RS e com a AES Sul, e o memorial da reunião foi encaminhado ao Ministério
Público e onde foram firmadas algumas combinações, entre a Secretaria de Minas e Energia,
Administração Municipal e AES Sul. DITMAR HARRI HINNEBUSCH: O vereador falou que
ficou bem satisfeito durante a semana referente o cumprimento do código de posturas do
município, e onde eram mandadas notificações aos proprietários de terrenos que não são limpos...
O vereador disse que foi procurado no seu Bairro por alguns moradores que perguntaram sobre o
que ele achava das notificações, e ai o vereador respondeu que a notificação só acontece se a
pessoa não faz a sua parte. DITMAR falou que cada vereador precisa fazer o seu papel e se a lei
existe é para ser cumprida. O vereador solicitou o envio de ofício para a secretaria de meio
ambiente para que continuem a fiscalização e que o município também faça a sua parte mantendo
limpas as áreas verdes. ROBERTO SCHNEIDER: O vereador solicitou o envio de ofício para a
Secretaria de Obras para que disponibilize uma equipe para vistoriar a ponte que liga o Bairro
Palmares ao centro da cidade, pois segundo informações um corrimão estaria danificado. O
vereador disse que também se assustou com a reportagem do Jornal O Diário sobre a questão do
balancete da Autarquia da Água e solicitou o envio de ofício ao presidente da Corsan para que
envie para a Casa Legislativa o Balanço contábel das gestões de 2008, 2009, 2010, 2011, para
poder fazer o comparativo fiscal e financeiro com a Autarquia Água de Ivoti. ROBERTO também
comentou de inúmeras reclamações que recebe da atual administração e pediu um ofício ao
Senhor Prefeito para que reflita sobre o enxugamento da máquina pública. Nesse momento a
vereadora SILVANI pediu para se manifestar e disse que não aceitava de maneira nenhuma a
intromissão da vereadora VERÔNICA referente seus pedidos e disse que vai sim para o Tribunal
e Receita Federal e que não tem nada a ver com a história dela, sendo que na época nem era
vereadora. O Presidente interviu e disse que a vereadora VERÔNICA fez um novo pedido e disse
para a vereadora SILVANI que a mesma só pode se manifestar referente o assunto do ROBERTO
e pediu para a vereadora se acalmar. JÂNIO SIMIÃO DROVAL: O vereador solicitou um
ofício ao executivo informando que os moradores da Avenida Presidente Lucena, próximo a
fábrica de ração estão solicitando a limpeza do valo. Outro ofício ao executivo, onde os
moradores da Rua Portugal, em frente ao nº 304 solicitam iluminação pública, pois a lâmpada
estaria queimada. JÂNIO também pediu um ofício para que na Rua Encantado seja feita uma
vistoria no local, pois tem um esgoto a céu aberto e patos nadando no mesmo e pediu para anexar
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fotos que tirou do local. JAIR ANDRÉ VIER: O vereador pediu que o executivo agilize com
urgência o sistema de monitoramento e vigilância em pontos estratégicos no município, em
virtude da criminalidade que vem aumentando bastante. Outro ofício para a secretaria de obras
para que faça melhorias na Rua Maratá no Loteamento Dilly. O vereador falou que seria sua
última sessão e agradeceu ao vereador Paulo Führ pela oportunidade em poder representá-lo na
Câmara e desejou que ele continue fazendo um bom trabalho perante a comunidade de Ivoti, e
aos demais vereadores também desejou um bom trabalho durante o ano de 2015.ALCIDO
RATZINGER: O vereador solicitou um ofício para a secretaria de obras para que providencie o
conserto do telhado de uma parada de ônibus na entrada da Empresa Siscobrás e também pediu
melhorias no local e sugeriu que colocassem saibro ou um piso na parada pois teria muito barro
no local. Outro ofício ao executivo para que informe sobre os investimentos que serão feitos na
área do DNIT. ALCIDO comentou sobre uma questão que lhe chamou a atenção sobre uma
reunião que aconteceu no Departamento de Desporto sobre os eventos que acontecerão em 2015,
e disse que depois queo calendário foi lançado houve uma redução de 40% daquilo que estava
previsto... ALCIDO falou que sempre houve investimentos nos grupos de bolão que são em torno
de 11 grupos e que nesse ano não haverá isso devido a redução de gastos e pediu ao Presidente
para que disponibilizasse em torno de 2.000,00 para o executivo repassar ao Desporto. ALCIDO
falou que na próxima sessão comentaria sobre alguns fatos que estariam acontecendo na
secretaria da saúde. CLEITON BIRK: O vereador solicitou um ofício para a Autarquia da Água
para que assim como abrem os buracos por causa do vazamento de água, logo os fechem e se
referiu a dois buracos abertos na Rua das Acácias, onde foram abertos em novembro e até o
momento ainda continuam abertos. Outro ofício ao executivo para fazer melhorias na Praça do
Bairro Morada do Sol, em frente ao Schmitão e que possam estar aumentando o campinho de
futebol e também cerca-lo. O vereador pediu a todos os vereadores para que pensassem em uma
mulher a ser homenageada no dia 08 de março, que é o dia internacional da mulher, sendo que a
homenagem será feita no dia 10 de março na sessão ordinária.
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.
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SECRETÁRIO
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