ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.585 - 12ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 03 DE MARÇO DE 2015.
Aos três dias do mês de março 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, PAULO FUHR, ROBERTO SCHNEIDER, SILVANI RAUPP MEES, URSULA
MARIA FROEHLICH WEBER E VERÔNICA LUISA DHEIN. O Presidente saudou a todos e
de imediato colocou para apreciação a ata de nº 1584 do dia 24 de fevereiro, a qual teve o seu
conteúdo aprovado por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS — Ofício Gabinete nº 043/2015 em resposta ao ofício
nº 656/2014, onde o vereador Paulo solicita o nome da empresa que executou as obras de
calçamento na Rua Santos Dumont – Empresa Fepaco Empreendimentos Imobiliários Ltda;
Ofício Gabinete nº 046/2015, em resposta ao ofício nº 648/2014 informando que a área recebida
em doação pela Lei nº 1339/1995 está sendo utilizada como área de recreação e mini pista de
atletismo; Ofício Gabinete nº 047/2015, em resposta ao ofício nº 26/2015 onde a vereadora
Silvani solicita a manifestação da Defesa Civil referente ao episódio que aconteceu na primeira
semana de janeiro na Av. Capivara, 1902, onde a Defesa Civil disse que desconhecia a
informação; Ofício Gabinete nº 049/2015 em resposta ao ofício nº 25/2015, onde o vereador Jair
André Vier solicita a instalação de uma academia ao ar livre na Morada do Sol; Ofício Gabinete
nº 050/2015 em resposta ao ofício nº 58/2015 onde o vereador janio solicita a limpeza da valeta
na Av. Capivara próximo a fabrica de ração; Ofício Gabinete nº 051/2015 em resposta ao ofício
nº 03/2015 do vereador Alcido sobre a instalação da parada de ônibus junto a Praça Concórdia –
valor de R$ 4.200,00 executada pela empresa De Lazzari Industria e Comercio de Mobiliário
Urbano Ltda, não houve licitação; Ofício Gabinete nº 045/2015 que encaminha para apreciação o
projeto de Lei nº 15/2015 que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece
o plano de carreira dos servidores e institui o respectivo quadro de cargos”; Ofício Gabinete nº
44/2015 que encaminha projetos de lei para apreciação de nº 10/2015 “Autoriza a permuta de
imóvel do Município por outro de propriedade de Valmir Ademar Berndt e Ladirce Reimann
Berndt, e o pagamento de indenização”, nº 11/2015 “Retifica a redação dos dispositivos da Lei
Municipal nº 2959/2014, que institui Zona de Especial interesse social e estabelece normas
urbanísticas especiais para aprovação de desmembramento no Bairro Vale das Palmeiras”, nº
12/2015 “ Autoriza a concessão de incentivo à Cooperativa de produtores e agroindústrias de
Ivoti Ltda - PROAGRII, nº 13/2015 “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2924/2014, que
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e sobre o sistema viário do Município de Ivoti” e nº
14/2015 “Reinstitui o serviço de inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal
no Município de Ivoti, e revoga Lei anterior”;
DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS – Do Poder Executivo provieram seis projetos, a saber:
Projeto de Lei nº 10/2015 que “Autoriza a permuta de imóvel do Município por outro de
propriedade de Valmir Ademar Berndt e Lardice Reimann Berndt e o pagamento de
indenização” – Comissão de Finanças; Projeto de Lei nº 11/2015 que “Retifica a redação dos
dispositivos da Lei Municipal nº 2959/2014, que institui zona de especial interesse social e
estabelece normas urbanísticas especiais para aprovação de desmembramento no Bairro Vale
das Palmeiras” – Comissão de Justiça; Projeto de Lei nº 12/2015 que “Autoriza a concessão de
incentivo à Cooperativa de Produtores e Agroindústrias de Ivoti Ltda – PROAGRII e a abertura
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de crédito especial” – Comissão de Finanças; Projeto de Lei nº 13/2015 que “Altera dispositivo
da Lei Municipal nº 2924/2014, que dispõe sobre o parcelamento no solo urbano e sobre o
sistema viário do Município de Ivoti” – Comissão de Justiça; Projeto de Lei nº 14/2015 que
“Reinstitui o serviço de inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal no
Município de Ivoti, e revoga Lei anterior” – Comissão de Justiça; Projeto de Lei nº 15/2015 que
“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o plano de carreira dos
servidores e institui o respectivo quadro de cargos” – Comissão de Justiça.
ORDEM DO DIA - PROJETO DE LEI Nº 06/2015– “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL PARA A ÁREA DA SAÚDE, POR TEMPO DETERMINADO”, a comissão disse que
era favorável com dois votos a favor e um contra, a saber, da vereadora SILVANI, que também
protocolou uma emenda para ser avaliada. A vereadora SILVANI disse que entende que o clínico
geral não tem como ficar sem, já que a doutora Elvem está saindo, mas disse que técnico em
enfermagem, se os vereadores continuarem aprovando, o concurso sairá no dia de são nunca... A
vereadora falou que quando trabalhava no Posto de Saúde do Jardim Buhler, tinha somente uma
técnica... E disse que hoje tem uma pessoa na recepção, mais uma estagiária, quatro técnicos e um
enfermeiro... A vereadora falou que a VERÔNICA disse que o concurso iria sair em alguns dias e
por isso entende que não precisa contratar mais um técnico... SILVANI falou que o concurso
público é um direito de todos... ROBERTO disse que a comissão não avaliou quantos técnicos
tem quadro atualmente e disse que a comissão deveria avaliar isso e na próxima semana
apresentar aos demais vereadores. JÂNIO disse que é contra a emenda da vereadora SILVANI
porque dois contratos de técnico terminaram no final de 2014. VERÔNICA disse que queria
ratificar a fala da vereadora SILVANI quando falou que a vereadora teria dito que nos próximos
dias iria sair o concurso... VERÔNICA disse que o que falou foi que o prazo para entrega do
edital feito pela empresa Objetiva termina essa semana e a partir disso existem outros trâmites
legais, a avaliação da comissão do concurso para depois se encaminhar o edital de chamamento
para as pessoas poderem se habilitar ao concurso. A vereadora disse que queria se juntar ao
colega JÂNIO, porque o contrato é para suprir a saída de dois técnicos e onde somente um será
colocado... VERÔNICA disse que as pessoas não são escolhidas a dedo, e disse que existe um
processo seletivo, onde as pessoas se inscrevem... A vereadora disse que é a favor do projeto. O
Projeto ficou para a próxima semana. 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”, o vereador
DITMAR falou que se trata de um projeto que regulariza uma situação que aconteceu no final do
ano, onde o valor foi retirado da secretaria e agora estará retornando. A comissão é favorável ao
projeto. O projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 08/2015 –
“AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BOM PASTOR”, a
comissão é favorável ao projeto. A vereadora VERÔNICA falou que o projeto está bem claro, e
já teve anos com onze candidatos e hoje tem apenas dois, e disse que deveria ser feita uma
campanha para que mais alunos se interessem... O projeto foi aprovado por unanimidade.
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”, a comissão é favorável, já que
é um recurso que foi destinado pela casa legislativa e é um valor muito bem aplicado e onde os
munícipes serão os grandes beneficiados... O Projeto foi aprovado por unanimidade.
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EXPOSIÇÕES PESSOAIS - Nesta parte da Reunião foram externadas as seguintes
manifestações dos vereadores, URSULA MARIA FROEHLICH: A vereadora solicitou um
ofício para o executivo, solicitando uma área de lazer para o Bairro 25 de Julho, que é uma
reinvindicação dos moradores do Bairro. A vereadora disse que os moradores também estão
pedindo asfalto no bairro. URSULA também pediu por segurança no Núcleo de Casas Enxaimel,
por causa do Museu e também por causa de muito material histórico que tem no local, a
vereadora sugeriu que o Município colocasse um vigia no local durante a noite... A vereadora
falou que o CTG foi assaltado e é bem próximo ao local. A vereadora parabenizou a PROAGRII
e disse que não pode estar presente na inauguração da casa, e desejou a eles muito sucesso na casa
nova. VERÔNICA LUISA DHEIN: A vereadora também solicitou o envio de ofício para a
PROAGRII parabenizando pelo novo espaço e desejando muito sucesso e que continuem fazendo
o trabalho exemplar dentro da comunidade de Ivoti. A vereadora mencionou um fato que lhe
incomodou muito, que aconteceu ontem no Município e disse que o papel do vereador é de
fiscalizar, mas muitos confundem denunciar, acompanhar... é fazer as coisas acontecerem para o
melhor da comunidade... A vereadora disse que não deve-se fazer as coisas na contra mão
enquanto vereadora, e sim, construir e não desconstruir... Unir forças e não arrebentar para que as
coisas não funcionem... A vereadora falou que se emociona porque o fato se deu com ex-alunos
dela, onde trabalhou com os mesmos desde criança... onde só a escola não basta e precisam de
uma mão da sociedade como um todo, que são crianças que tem vulnerabilidade social, onde não
tem um pai e uma mãe como os nossos filhos, disse VERÔNICA. A vereadora disse que as redes
sociais foram usadas de forma inadequada, essas crianças/adolescentes acabam sendo expostos e
disse que foi divulgado no facebook uma denuncia de que a Secretaria de Obras estaria fazendo a
mudança de uma família... A vereadora falou que não se tratava de uma mudança particular, e
sim, um encaminhamento da assistência social de dois adolescentes que tem um bebê de três
meses, onde a mãe estava o dia inteiro sem se alimentar e o bebê sem leite para mamar e tinha
uma ordem de despejo, onde até determinado horário precisava estar dentro de uma casa no
Bairro Cidade Nova, se não a casa seria alugada para outra pessoa. A vereadora disse que muitas
pessoas da cidade começaram a falar sobre esses dois adolescentes... muitas pessoas já sabem o
que aconteceu... VERÔNICA disse que muitas vezes a atitude enquanto vereador pode se tornar
um sofrimento e não uma melhoria para a comunidade. A vereadora falou que poderiam ter
ligado para o secretário de obras e perguntar a razão da mudança... E depois ir para a rede social
... A vereadora disse que se incomodou por causa que as redes sociais foram usadas para atingir
um gestor, mas acaba atingindo as pessoas, o cidadão que precisa de ajuda... precisa-se ter
cuidados com o que se posta e o que se fala, porque nem sempre o que é dito lá é verdade, e as
pessoas acabam sendo prejudicadas... A vereadora disse que foi um desabafo e que cada um dos
colegas possa refletir ... JÂNIO SIMIÃO DROVAL: O vereador solicitou um ofício para a
agência dos correios para que informe do porque as correspondências não são entregues na Rua
das Laranjeiras e na Rua Coqueiros no Loteamento Dilly, pois os moradores precisam ir até a
agência para retirar suas correspondências. Outro ofício ao executivo para que informe quantos
terrenos estão vazios no Loteamento Popular e o porque que não estão ocupados, o vereador quer
saber se os mesmos tem dono ou o que está acontecendo. ROBERTO SCHNEIDER: O
vereador começou falando sobre a manifestação da vereadora VERÔNICA, onde ela diz que foi
colocado no facebook e disse que foi uma ligação de um morador para a comissão de justiça e
citou o ALCIDO, PAULO e CLEITON... E disse que o texto dizia assim: “Uma denúncia de um
morador de Ivoti que um caminhão de carroceria do Município de Ivoti, mais precisamente da
Secretaria de Obras, estava levando móveis para uma casa na Rua Venezuela, é o que foi dito por
telefone, cama, colchão, sofá ... E o motorista era da Secretaria de Obras... O vereador falou que
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juntamente com o vereador PAULO foi até o local para averiguar... O vereador disse que se havia
crianças ou ex alunos da VERÔNICA, os vereadores não sabiam... O vereador disse que estava
muito calmo quanto a isso... Porque os vereadores estão na casa para fiscalizar... ROBERTO se
referiu a uma conversa que teve com um amigo da família onde falou: Um amigo fez mudança;
mudança? Como, não entendi; o senhor postou fotos sobre a denúncia do caminhão da prefeitura;
certo, olha o que mostraram...um amigo meu teve que correr na Prefeitura para fazer a mudança
dele, pois a dona da casa deu prazo para sair de casa até de noite e ai foi atrás de caminhão e não
conseguiu, ai teve que recorrer a prefeitura... ROBERTO disse que nota-se que todos os que
recebem uma nota de despejo podem procurar a assistência social, ou não? ROBERTO disse que
quando a vereadora VERÔNICA disse que se emocionava com as crianças, o vereador disse que
se emocionava com o seu amigo Maurício e falou que tinha em mãos o Processo nº
166/1.1400011253-8 (advogado Cristiano Weber) ... ROBERTO pediu que fosse encaminhado
ofício para os deputados socialista Liziane Bayer e Elton Weber para que intercedam junto a
Secretaria de Saúde do Estado do RS para conseguir a medicação necessária para o seu
tratamento, que são vinte e duas caixas de demodal 100mg e até agora recebeu somente quatro
caixas com cinco comprimidos cada... O Município, após ter os valores bloqueados, conseguiu
comprar 04 caixas do medicamento... O vereador também solicitou o encaminhamento com os
dados relatados por ele ao senhor Prefeito... Ofício para a AES Sul informando que um morador
da Rua Guilherme Exner, nº 38, Senhor Lauro Nilo Muller, onde na rua está sendo construído um
edifício e cada vez que uma máquina é ligada tem queda de tensão em sua residência, afetando o
funcionamento de computadores e condicionadores de ar, televisores e lâmpadas e demais
equipamentos elétricos e pede que seja feita vistoria no local com medição no seu relógio e
também no transformador que alimenta a rede da rua. SILVANI RAUPP MEES: A vereadora
pediu um ofício para a Defesa Civil, ao Senhor Neventon em resposta ao ofício que foi lido na
casa neste dia e disse que também iria fazer um desabafo e disse que tem uma terrível decepção
com a atual administração que além de estar indo só para trás, é uma administração que falta
muito com a verdade e que considera os vereadores como verdadeiros palhaços e disse que tem
colegas que também mentem muito e faltam com a verdade... A vereadora disse que a resposta do
senhor Neventon não condiz com a verdade e disse que foi o próprio Arnaldo Kney ligou para a
Defesa Civil informando do esgoto que estava entrando no pátio da referida residência e inclusive
saiu no Jornal O Diário na primeira página na semana seguinte... E disse que o vereador
ROBERTO é testemunha de que o pessoal da Defesa Civil foi lá e disse que o cheiro estava
insuportável, mas que não tinha urgência e agora veio a resposta de que não sabem de nada...
SILVANI disse que não tem confiança nenhuma nessa administração e que além de não estarem
fazendo nada pelo Município, também não estão buscando verbas, só praia, sol, só sombra e água
fresca e ainda mentem desse jeito... SILVANI disse que se magoou com o colega DITMAR que
pediu a opinião de outros colegas vereadores sobre algo que os membros da comissão tinham
decidido... A vereadora disse que não é a favor de vereador que se vende por troca de favores...
SILVANI disse que o secretário também é outro que se faz de louco e que mente... A vereadora
solicitou um ofício para a secretaria de saúde para saber qual a razão do pedido de exoneração da
Dra. Elvem. PAULO FUHR: O vereador solicitou um ofício para a secretaria de obras e meio
ambiente para colocação de canos de esgoto na Rua José Fuhr, ao lado do nº 390 no Bairro
Harmonia, porque ali existe um criadouro de mosquitos por causa do acumulo da água da chuva e
do esgoto e o cheiro está insuportável, inclusive os moradores entraram em contato com a
Prefeitura, porém não obtiveram resposta, e o vereador também tirou fotos do local... O vereador
falou que além da colocação dos canos de esgoto precisa-se entrar em contato com o proprietário
do terreno para que faça a limpeza do terreno no local. Outro ofício para a Secretaria de Obras
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para realizar a poda de árvores na Rua Guilherme Exner em dois pontos, nº 238 e ao lado do nº
276 no Bairro São José e também tem fotos do local. O vereador PAULO disse que concordava
em grande parte com a fala da vereadora SILVANI, porque de fato vem muitas inverdades por
escrito e solicitou novamente um ofício para a secretaria de obras e Departamento de Trânsito e
disse que já havia feito o pedido em 21 de outubro e recebeu a resposta informando que o serviço
havia sido feito, mas não foi feito... PAULO solicitou novamente ofício para a secretaria de obras
para que arrumem a placa de sinalização em frente a sociedade concórdia e pintar no chão a
palavra PARE. ALCIDO RATZINGER: O vereador começou a falar sobre calçamento e citou a
Rua Santo Angelo, onde depois de muitos anos começaram a fazer o calçamento e pela extensão
da mesma, estão colocando canos de 20 centímetros e disse que na primeira chuva que der ou
descarga no banheiro de duas casas junto irá inundar tudo ... ALCIDO falou da equipe da
secretaria de obras que cuida das ruas e disse que acha que foi desfeita e disse que tem ruas no
interior e na cidade, citou a Rua Estados Unidos, onde há dois anos estão pedindo carga de saibro
e até hoje não foram atendidos. Citou também a Rua Pedro Klein Sobrinho que precisa melhorias
e roçada no final, onde não conseguem estacionar porque o mato tomou conta, não conseguem
usar o passeio público. ALCIDO pediu ao presidente que o secretário de obras e o engenheiro
responsável pela obra da Rua Santo Angelo fossem convidados a vir a Casa Legislativa para
poderem explicar do porque usar canos de dimensão tão pequena para uma rua desse tamanho. O
vereador falou que tinha um pedido de informações solicitando quantas pessoas recebem cestas
básicas pelo Município, citando quem são e onde residem. ALCIDO disse que queria se juntar ao
vereador ROBERTO na questão da saúde e falou que iria começar pela data de 18 de setembro de
2014, onde encaminhou um ofício alertando o executivo que tinha funcionária concursada que
tinha que cumprir 8h e 45 minutos e só estaria cumprindo 6 horas de carga horária... E a resposta
que veio do executivo através do ofício nº 525/2014 informa não ser possível prestar informações
referente a servidora concursada referida, eis que não há dados suficientes para a manifestação...
ALCIDO tinha em mãos o memorando assinado pela secretária de saúde nº 50641 “a partir de
1º/03/2013, a servidora Charlene Schneider irá trabalhar no Posto de Saúde de Picada Feijão e
fará o horário das 7h às 13h, a mesma não precisa recuperar as 14 horas que ficarão em haver
semanalmente... Assinado e carimbado dia 28 de fevereiro de 2013 pela secretária da saúde.
ALCIDO perguntou quem iria ressarcir o Município? Quem vai custear o valor que não foi
descontado? O vereador falou que a referida servidora fez vários pedidos e protocolos durante o
ano, solicitando informações sobre o processo de sindicância que iria ser aberta de maneira
sigilosa... ALCIDO se referiu a advogada da Prefeitura a Ninom, presente na Casa e perguntou
como ficaria essa questão e perguntou se a mesma não sabia disso... O executivo não sabia disso?
ALCIDO falou que ou todos estavam perdidos ou realmente não queriam que a coisa andasse... O
vereador falou também falou do alvará sanitário do comércio vencido Presentão e Fisioterapia
também... O vereador falou que tem Cargos em comissão trabalhando na saúde na recepção e no
posto central e Bom Pastor, e disse que ainda tem pessoas para serem chamadas na lista do
concurso... O vereador falou da fisioterapia, onde além dos encaminhamentos de pessoas que
passam na frente de outras pessoas, tinha um equipamento de barra paralela, que foi recolhida por
uma empresa cooperativa e que foi doada como sucata, que era um equipamento novo e estava lá
guardado... ALCIDO falou que existe equipamentos para abrir mais uma fisioterapia, mas como o
espaço do local é pequeno... O vereador falou do responsável e disse que não sabia se era o
Becker ou outra pessoa, simplesmente doou os equipamentos e foram levados embora... Também
se referiu aos técnicos da secretaria de saúde que trabalham na Picada Feijão e que são
transportados todos os dias de manhã e disse que ao lado do posto mora uma técnica que gostaria
de trabalhar no local e precisa vir para a cidade... O vereador falou dos médicos cubanos, e disse
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que o horário dos mesmos começa as 8h nos postos e que muitas vezes as 8h 30 minutos estão
sentados na secretaria da saúde esperando motorista para leva-los...O vereador falou que quem
perde com isso é a população... Falou do prédio do PA, que teria infiltrações e que não tem porta
de saída de emergência, não tem janelas e quando chove muito o esgoto entra pelos fundos e
falou que parece que não existe um interesse por parte da secretaria de saúde em fazer algo a mais
para os munícipes... Falou também da falta de remédios no Município e disse que foi apresentado
um orçamento de mais ou menos R$ 400.000,00 e muitas vezes ainda faltando remédios na
secretaria da saúde... ALCIDO falou que no início de 2013 houve uma compra numa farmácia da
cidade (que não precisava ter acontecido) e disse que iria apresentar a denúncia a Promotoria
Pública por serem remédios comprados diretamente da farmácia e num valor bem considerável,
onde houve direcionamento... O vereador falou que são questões que vão se acumulando durante
anos e que parece que ninguém enxerga a situação, para melhorá-la... CLEITON BIRK: O
vereador solicitou o envio de ofício ao executivo para que providencie o conserto do relógio no
pórtico de entrada e também providenciar a bandeira de Ivoti para colocar no mastro que fica na
rótula da empresa Froehlich SA. O vereador também pergunta ao executivo quando sairá o
ginásio na Escola Aroni Mossmann. PIRES também pediu melhorias preventivas em frente ao
mercado Feitoria, onde muitas pessoas atravessam no local e também tem a escola próxima dali.
O Presidente colocou em votação o pedido de informações do vereador ALCIDO, que foi
aprovado por unanimidade.
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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