ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.586 - 12ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 10 DE MARÇO DE 2015.
Aos dez 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 passou a palavra ao secretário para ler as correspondências.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS — Pedido de renúncia como membro da comissão de
finanças por motivos pessoais da vereadora Silvani Raupp Mees; Ofício Gabinete nº 060/2015 em
resposta ao ofício nº 16/2015 do vereador Alcido sobre as demandas das luminárias; Ofício
Gabinete nº 061/2015 em resposta ao ofício nº 07/2015 do vereador Cleiton que pediu a limpeza
da Avenida Bom Jardim; Ofício do Gabinete nº 062/2015 em resposta ao ofício nº 46/2015 de
Cleiton Birk que solicita a instalação de redutores de velocidade na Rua Regis Bittencourt; Ofício
do Gabinete nº 063/2015 em resposta ao ofício nº 49/2015 da vereadora Silvani que solicitou
informações sobre o valor pago por pessoa no jantar alusivo aos 50 anos do Município de Ivoti;
Ofício Gabinete ERK nº 059/2015 informando sobre a realização de concurso público dentro do
prazo de 15 a 30 dias com a Objetiva Concursos Ltda; Ofício Gabinete 048/2015 em resposta aos
ofícios nº 16/2015, 36/2015, 49/2015 e 52/2015 encaminhando a prestação de contas referente ao
kerb 2015; Ofício Gabinete nº 053/2015 em resposta ao ofício nº 37/2015 respondendo ao ofício
nº 37/2015 da vereadora Silvani; Ofício nº 054/2015 em resposta ao ofício nº 41/2015 do
vereador Ditmar solicitando melhorias no Núcleo de casas enxaimel; Ofício do Gabinete nº
58/2015 informando sobre nova licitação para o PPCI da Escola Municipal de Educação Infantil
Bom Pastor; Ofício Gabinete nº 057/2015 solicitando cópia integral do processo da Comissão
Parlamentar de Inquérito, ocorrido durante o ano de 2014; Declaração da Kelly M. S. Braun,
técnica em contabilidade de que nos anos de 2009, 2010 e 2011 não existia a contabilização de
empenhos por centro de custo; E-mail do COMAS solicitando o espaço da Camara Municipal
para realização da reunião do conselho municipal de assistência social no dia 17 de março de
2015, às 13h 30 minutos; Ofício do Gabinete nº 55/2015 que encaminha projetos de lei para
apreciação: Projeto de Lei nº 16/2015 “Autoriza a desafetação de área pública, a permuta de
imóvel do Município por outro de propriedade de João Reinaldo Lenz e Outros, e o recebimento
de indenização”; Projeto de Lei nº 17/2015 “Concede incentivo fiscal à empresa Ágila Química
Ltda ME”; Projeto de Lei nº 18/2015 “Concede incentivo fiscal à empresa STR Consultoria e
Negócios Eireli”.
Após a leitura das correspondências, o Presidente se manifestou referente o pedido de renúncia da
vereadora Silvani da Comissão de Finanças e pediu para a vereadora Verônica, que é a suplente
da comissão para assumir a vaga.
DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS – Do Poder Executivo provieram três projetos, a saber:
Projeto de Lei nº 16/2015 “Autoriza a desafetação de área pública, a permuta de imóvel do
município por outro de propriedade de João Reinaldo Lenz e outros, e o recebimento de
indenização”, comissão de Justiça; Projeto de Lei nº 17/2015 “Concede incentivo fiscal a
empresa Ágile Química Ltda ME”, comissão de justiça; Projeto de Lei nº 18/2015 “Concede
incentivo fiscal a empresa STR Consultoria e Negócios Eireli”, comissão de finanças.
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ORDEM DO DIA - PROJETO DE LEI Nº 06/2015 – “Autoriza a contratação de pessoal para
a área da saúde, por tempo determinado”, a comissão falou que ficaram de buscar mais
informações sobre técnicos e passou a palavra para a vereadora Verônica. A vereadora falou que a
partir dos questionamentos da semana anterior, buscou junto a Secretaria de Saúde o número de
técnicos que existem hoje e qual a razão em ter esses números... Lembrou que existe o Programa
Estratégia da Saúde da Família, onde os recursos desses técnicos em enfermagem são pagos pelo
piso de atenção básica variável, repassado pelo Fundo Nacional e Estadual de saúde e uma das
exigências para que esse repasse venha é que cada equipe de estratégia da saúde da família possua
dois técnicos de enfermagem, por isso essa necessidade de contratação... Referente aos
questionamentos sobre a existência de dois técnicos nos postos, como o Posto Jacob Schneider,
Bom Pastor e Cidade Nova, precisam ter dois técnicos em enfermagem em função da equipe de
estratégia da saúde... A vereadora falou que tem um contrato expirando agora dia 26 de março e
por isso essa nova contratação. VERÔNICA falou que no Jardim Panorâmico só tem um técnico
porque ali não tem o Programa da Estratégia da Família, assim como o Posto de Picada Feijão e
na Unidade Central que é um posto do centro, tem três técnicos com carga horária de 30 horas,
sendo dois no turno da manhã e um no turno da tarde. Na sala de vacinas tem três técnicos de
enfermagem de 30 horas, sendo um no turno da manhã e dois no turno da tarde e uma das
técnicas ainda é cedida pelo Estado e também tem um técnico na vigilância epidemiológica que
também não tem necessidade em ampliar. A vereadora falou que tem um total de oito técnicos
com 40 horas, seis técnicos com 30 horas e um técnico cedido pelo Estado, num total de quinze
técnicos e com a saída do contratado ficarão em catorze. Então esse contrato é porque existe uma
legislação, uma exigência nacional para que as equipes de estratégia da saúde possam receber os
recursos, precisa ter essa quantidade de técnicos em enfermagem. PAULO também conversou
com a secretária da saúde e foi informado que duas técnicas saíram a Deise e a Andréia e além
dessas, tem a Áurea que sairá nos próximos dias... Então estão saindo três e contradada uma... O
vereador falou que conforme a explicação da vereadora VERÔNICA referente ao Programa
Estratégia da Saúde da Família, que são recursos do Governo Federal, precisa ter os técnicos em
enfermagem e disse que era favorável ao projeto. VERÔNICA falou que foi questionado por qual
razão a Dra. Elvem pediu exoneração, e disse que foi um pedido da Dra que se desloca de Porto
Alegre para cá e o salário também é baixo e como conseguiu uma oportunidade melhor com um
salário melhor, optou por se exonerar. ALCIDO falou do protocolo de uma emenda da vereadora
SILVANI e sugeriu que a vereadora retirasse a emenda já que era uma exigência por Lei, a
contratação desses técnicos. A vereadora SILVANI retirou a emenda. O Projeto foi aprovado por
unanimidade. O 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” não foi colocado na ordem do dia, pois o parecer da assessoria jurídica da Câmara é
desfavorável ao projeto. Os integrantes da comissão sentaram e avaliaram o projeto e deram o seu
parecer favorável tendo em vista a necessidade de desapropriação para a construção de complexo
escolar no Bairro Cidade Nova, que beneficiará inúmeros estudantes, além da comunidade em
geral. ROBERTO leu o parecer da assessoria jurídica: Entende essa assessoria jurídica que em
primeiro lugar se é o caso de desapropriação amigável, trata-se de doação em pagamento para
expropriado e não permuta. Quanto a indenização, cabe referir que a desapropriação de áreas é
ato privativo do chefe do Poder executivo, não cabendo ao Poder Legislativo dispor sobre o juízo
de oportunidade e conveniência da desapropriação amigável e, menos ainda quanto ao valor da
respectiva indenização. Dessa forma opinamos que o projeto de lei retorne ao executivo a fim de
que promova as respectivas adequações. E após a leitura o vereador ROBERTO pediu que o
projeto retornasse ao Poder Executivo para fazer as adequações, para evitar erros. A comissão
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aceitou que o Projeto retornasse ao executivo. 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”, a comissão falou que trata-se de um projeto de vital importância, pois fica numa
área onde os moradores por anos estavam desassistidos e agora finalmente poderão ter a
escrituração dos seus lotes.... O Projeto foi aprovado por unanimidade. 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 de crédito especial”, a comissão leu o parecer: A comissão é
favorável à aprovação do projeto que concede incentivo a PROAGRII auxiliando no pagamento
do aluguel no valor de 1.000,00, no caso da PROAGRII trata-se de uma cooperativa de
agricultores familiares, instalada na entrada do Município com grande possibilidade de
crescimento. O projeto foi aprovado por unanimidade; O Projeto de lei nº 13/2015 que “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”, não foi colocado na ordem do dia porque o parecer
jurídico da Casa Legislativa é desfavorável: Entende esta assessoria jurídica que as alterações
propostas na lei Municipal nº 2924/2014, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e
sobre o sistema viário do Município de Ivoti, tratam de alteração considerável na estrutura
urbana do Município. Dentro deste contexto, é de ser observado o disposto no art. 40, § 4º da Lei
Federal nº 10.257/2001 (estatuto das cidades). Além disso, a Lei Federal antes referida institui a
garantia da gestão democrática da cidade e, para tanto, em seu art. 43, II, cria determinados
instrumentos entre os quais a audiência pública como forma de participação popular no que diz
respeito ao estabelecimento de regras para ordenação da cidade expressa no plano diretor.
Dessa forma opina-se no sentido de que a votação do presente projeto de lei seja precedida de
audiência pública. O projeto voltará ao executivo para as devidas providências. 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”, a comissão se manifestou dizendo que
trata-se de uma lei votada na administração anterior e retorna a Casa com algumas alterações. O
vereador ROBERTO aproveitou para falar de uma questão levantada sobre uma moradora de um
prédio, onde embaixo tem restaurante e mostrou fotos de uma lixeira onde são depositados
caixotes de madeira e restos de comida... Falou da questão da vigilância nos estabelecimentos, a
comissão é favorável ao projeto. O projeto foi aprovado por unanimidade. 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”, a comissão se manifestou e
falou como se trata de um projeto que cria cargos, entraram em contato com o Presidente de
SIMI, que solicitou cópia do projeto para poder acompanhar e o próprio jurídico do SIMI e por
isso, como ainda não conseguiu deixar a cópia com ele e solicitou que o projeto fosse apreciado
na próxima sessão. A vereadora VERÔNICA lembrou que o projeto tem certa urgência por causa
da minuta do edital do concurso e que o TCE e o MP existem recomendações dos dois órgãos da
necessidade da criação dos cargos para efetivar o concurso... O projeto ficou para apreciação em
outra sessão.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS - Nesta parte da Reunião foram externadas as seguintes
manifestações dos vereadores, VERÔNICA LUISA DHEIN: A vereadora comentou que
algumas semanas antes a vereadora SILVANI solicitou a prestação de contas dos eventos do kerb
de 2013, 2014 e 2015, disse que aproveitou para na mesma noite solicitar também a prestação de
contas dos kerb de 2009 até 2012, e de acordo com a declaração que chegou hoje a casa, da
contabilidade e assinada pela técnica em contabilidade, que correspondente aos períodos de 2009,

3

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.586 - 12ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 10 DE MARÇO DE 2015.
2010 e 2011 não existe nenhuma contabilização de empenhos por centro de custo o que
impossibilita a entrega de relação conforme o modelo disponibilizado atualmente... A vereadora
disse que como a contabilidade não encontrou nenhum empenho relacionado aos eventos do kerb
daquele período, a vereadora solicitou que fosse encaminhado ao Tribunal de Contas a declaração
para que verifiquem do porque não existe a contabilidade do kerb de 2009 a 2011. A vereadora
parabenizou a secretaria da saúde, a 1ª dama e a procuradora do município pelo empenho e toda a
dedicação que tiveram no dia 04 de março com relação a paciente Ticiane Knee, que ingressou
com uma ação judicial para conseguir garantia de vaga na UTI neonatal para o bebê prematuro
numa gestação de 38 semanas, onde juiz deferiu imediatamente a ordem judicial, a secretaria
acatou e a procuradora e a secretária fizeram inúmeras diligências para conseguir obter a vaga
solicitada... A vereadora deixou o seu agradecimento por toda a dedicação, e não mediram
esforços para atender a este caso o executivo... Mesmo sabendo que a responsabilidade nesse caso
é do Estado, o município não mediu esforços para que essa criança pudesse ser internada na UTI
e receber todo o atendimento necessário. A vereadora também se manifestou sua indignação com
o ato que fizeram em Ivoti, já sendo a segunda vez que isso acontece, onde sujaram a cidade com
panfletos de políticos e no dia da eleição amanheceu a cidade imunda por propaganda política e o
mesmo aconteceu na manhã de hoje onde na calada da noite pessoas que não se sabe quem são
sujaram a cidade com panfleto anunciando o suposto envolvimento com políticos da região na
corrupção e na questão do lava jato, e disse que assim como repudia e lamenta que esses
deputados estejam sendo apontados como possíveis envolvidos, a vereadora repudia também e
lamenta pelas pessoas que não usam as formas corretas para as informações chegarem a público,
sujando a cidade e entupindo os bueiros e depois não sabem porque a cidade está inundada
quando da chuva torrencial da última quarta feira....O vereador ROBERTO pediu um a parte
referente a questão dos panfletos e disse que chama a atenção que foi ao longo da Avenida
Capivara, ao longo da Castro Alves e ao longo da Bom jardim, principalmente em frente as
paradas de ônibus e empresas e sugeriu para a administração (através do jurídico) para que entre
em contato com as empresas que possuem câmeras de monitoramento, para que cedam as
imagens... para ver quem eram as pessoas e quais os carros que trafegavam naquelas vias...
DITMAR HARRI HINNEBUSCH: O vereador falou que passou as demandas das ruas do
interior para o secretário de obras, por causa das constantes chuvas... O vereador se referiu a
colega Silvani que pediu para se afastar da comissão de finanças e disse que esperava que não
fosse nada pessoal, pois sabe que como vereador dentro da casa tem diferenças, mas que não
podem ser levadas para fora e também não pode falar coisas que não tem como provar porque é
gravado e tem pessoas que podem eventualmente buscar esses recursos... DITMAR pediu para a
vereadora SILVANI para que a mesma não mais se referisse ao vereador e a empresa que
trabalha, onde a mesma fez comparativos e são coisas completamente distintas... O vereador disse
que é o local de trabalho onde tem sócios e dentro da Câmara é feita a função de fiscalizador para
que o município de forma clara e transparente aplique os recursos públicos e disse que para a sua
surpresa a vereadora retirou a emenda pela qual havia ficado muito chateada com os colegas da
comissão, que não concordaram, pois achava que tinha técnicos sobrando... DITMAR disse que
precisa-se buscar as informações exatas e pontuais para evitar esse tipo de problema, onde são
ditas palavras que não se deve e na hora errada. O vereador falou para a vereadora SILVANI que
ficava um pouco chateado com a saída da mesma da comissão e disse que durante todo o ano teve
o CLEITON e o ALCIDO como “oposição” dentro da comissão, onde tiveram diferenças, mas em
nenhum momento houve falta de respeito entre ambos... ROBERTO SCHNEIDER: O vereador
comentou sobre uma moradora que o procurou, que veio da cidade de Porto Alegre, Senhora
Gessi Farias Lima que diz que procurou a secretaria de meio ambiente e a vigilância sanitária e
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também foi atrás do código de posturas do município e encontrou várias questões que não estão
sendo cumpridas... O vereador leu o e-mail da moradora: “Bom dia, observo o uso de caixotes de
madeira a transportar frutas e legumes. No prédio onde resido há um restaurante que coloca
todas as semanas uma “montanha” destes ao redor da lixeira do edifício, como o resgate
demora, os mesmos vão se espalhando pela calçada, dando um aspecto de desleixo ao local. É
lamentável que esses fornecedores ainda se utilizem deste produto. Há uma ausência total de
consciência ecológica e das consequências, desde a oneração dos cofres públicos – transporte,
mão de obra, local para armazenamento, sem falarmos no desperdício da madeira em si. Danos
ambientais bastante sérios. Frente ao exposto, peço a atenção desta casa no sentido de proceder
uma campanha de conscientização, junto a esses fornecedores – caixas plásticas são reutilizáveis
e de fácil higienização – poupando assim a natureza e os serviços públicos. Agradeço, desde já.
Feliz 2015 – saúde e muitas realizações”. ROBERTO disse que na lixeira são depositados restos
de comidas, fraldas etc., e mostrou fotos do local que foram enviadas pela moradora. A vereadora
VERÔNICA pediu um a parte e perguntou ao vereador ROBERTO qual o nome do restaurante
para que possam acompanhar... ROBERTO respondeu que é o Pepperoni... ROBERTO disse que
encaminhará o assunto para a secretaria do meio ambiente e parece que a secretária já tem
conhecimento do assunto. ROBERTO também levantou uma questão sobre a qual ele havia
solicitado um parecer jurídico para a assessoria da Câmara sobre a questão da secretaria de obras
estar transportando saibro na Rua São Pedro com a Rua do Loteamento Dilly e mostrou fotos...
ROBERTO pediu ao Presidente que fosse convocado para a próxima sessão o secretário de obras
públicas para se manifestar sobre o ocorrido... ROBERTO disse que recebeu mais denúncias e
fotos onde mais três cargas de aterro foram descarregadas num Bairro da cidade e disse que não
sabia o que estava acontecendo, se a secretaria de obras perdeu as rédeas ou se os funcionários
estão fazendo como bem entendem. Outro pedido feito pelo vereador é de que a Prefeitura analise
uma questão de um poste de luz que está caído há semanas na Rua Bento Gonçalves, atrás do
cemitério católico de Ivoti, e falou que tem meninas que vão à escola Mathias Schutz a noite e
que não usam o transporte coletivo e precisam passar por aquela escuridão, o vereador já
comunicou a Alessandra da AES Sul e pediu que o executivo também intervisse nessa questão.
JÂNIO SIMIÃO DROVAL: O vereador solicitou um ofício ao executivo e AES Sul,
informando que na Rua Travessão 2, em frente ao nº 35, próximo ao campinho de areia no
Loteamento Popular, tem um pé de manga que está encostando nos fios de luz e ao lado tem um
poste de luz completamente podre. Outro ofício para a secretaria de obras para que providencie a
limpeza e roçada do estacionamento ao lado da Câmara Municipal e também que providencie
brita por causa das grandes poças de água que se formar em dias de muita chuva. Outro ofício ao
executivo para fazer dedetização nas bocas de lobo por causa do grande número de baratas.
PAULO FÜHR: O vereador complementou a fala do vereador JÂNIO sobre as baratas e disse
que as baratas vêm voando para dentro de casa e que são bem grandes e também ressaltou que
precisa ser feita alguma coisa... O vereador solicitou o envio de ofício para a Liga Feminina de
Combate ao câncer parabenizando-as pela nova e bela sede, onde irão poder atender ainda melhor
as pessoas. Outro ofício para a Secretaria de Obras para que verifique a boca de lobo na Rua
Regis Bittencourt, na altura do nº 1050, ao lado do depósito da DASS, nos fundos da socaltur,
onde somente tem uma caixa de esgoto e não tem entrada de boca de lobo. Outro ofício ao
executivo, para que informe se existe algum projeto para colocar brinquedos na Praça Concórdia,
pois ali tem a academia, os bancos... PAULO falou dos estudantes da Unisinos, onde lhe
relataram que tem horário as 7 horas da manhã, 12 horas e 25 minutos e as 18 horas e 15 minutos
e não tem horário para retorno, somente as 22 horas e 30 minutos, os estudantes pedem que o
município intervenha junto com a socaltur para ver isso para melhorar aos alunos essa questão.
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ALCIDO RATZINGER: O vereador solicitou um ofício para a secretaria de saúde solicitando
informações sobre as consultas médicas na cidade, principalmente referente a questão de marcar
consulta nos postos somente para os moradores do Bairro... ALCIDO se referiu a uma moradora
de Picada Feijão que tentou marcar uma consulta no posto central e foi lhe informado que deveria
marcar em Picada Feijão, o vereador solicitou que a secretária esclarece essa questão de como
funciona a marcação de consultas. O vereador também pediu sobre a ampliação na farmácia, para
saber de onde sairá o valor para cobrir a ampliação. ALCIDO se referiu a fala do vereador
DITMAR onde disse que o que é falado dentro da casa, fica na casa... E disse que na última
semana se sentiu uma celebridade, onde tinha pessoas descendo a pé, outros encostando de carro
porquanto às 14 horas e 45 minutos o vereador estava na Avenida Presidente Lucena e disse que
foi até o banco Sicredi, foi no escritório de contabilidade por causa da declaração de IRF e
lembrou a secretaria que o seu horário de almoço é de somente 20 minutos, sendo de direito 1
hora de almoço e disse que faz o seu intervalo em duas etapas e disse que não há necessidade em
colocar veículo público e pessoas se escondendo dentro do carro para tirar foto do vereador...
SILVANI RAUPP MEES: A vereadora solicitou um ofício ao Senhor Prefeito explicando para
ele do porque ela falou de picaretagem, e citou moradores da Rua Novo Hamburgo que
procuraram a vereadora dizendo que a rua não consta mais no projeto inicial apresentado para
financiamento do BADESUL... A vereadora falou que segundo informações o contrato com o
BADESUL ainda não foi feito e a rua já está sendo pavimentada e tinha pessoas na farmácia
pagando contas de não sei o que de R$ 400,00 e segundo os moradores, para cada um vai sair em
torno de 3.000,00 a pavimentação, sendo que pelo empréstimo seria cobrado somente o meio fio
e a calçada que o morador teria que fazer... SILVANI questionou a Rua Novo Hamburgo, pois
estava no projeto e agora não está mais... SILVANI também mostrou um panfleto que estaria
sendo distribuído pela vereadora VERÔNICA, onde as ruas já não são mais as mesmas... A
vereadora falou que em Ivoti não está sendo feito nenhuma obra e perguntou onde estava indo o
dinheiro ... Citou também a Rua Sapucaia do Sul que também não consta mais e disse ao Prefeito
se isso era uma administração transparente? A vereadora disse que quando se refere a
picaretagem e até pediu perdão ao prefeito dizendo que estava terrivelmente magoada com a
administração... disse que a atual administração não é transparente...SILVANI disse que o povo
está cobrando onde estão os vereadores, que não tem homem e nem mulher dentro da Câmara... A
vereadora disse que foi procurar o Armando Frohlich no prédio da Rua José de Alencar, e teve
que passar entre os carros porque o passeio público estava tomado de mato. Falou também de um
terreno baldio próximo ao local tomado de mato e perguntou onde estavam os fiscais para
notificar... A vereadora falou que a Pracinha do Jardim Buhler teria um banco jogado no meio da
praça... Picaretagem são as coisas errôneas e fazendo os vereadores de bobos, de palhaços e disse
que o prefeito não tem nenhum respeito pelos vereadores. No ofício a vereadora quer pedir
perdão se as vezes é estourada, mas que tem como provar tudo o que fala... Ofício ao executivo
solicitando uma relação nominal atualizada de todos os cargos em comissão e também das
funções gratificadas, e quais funções estão realizando e onde estão lotados. Outro ofício para o
secretário de obras solicitando providências em relação aos passeios públicos na cidade que estão
tomados de mato, principalmente na Rua José de Alencar e José Fuhr. ROBERTO pediu um a
parte e disse que realmente consta que mais de 30 ruas serão pavimentadas com os 2.000.000,00 e
que a Rua Novo Hamburgo realmente não consta... O vereador JÂNIO passou às mãos de
ROBERTO a informação de que a Rua Novo Hamburgo será feita com bloco de concreto, 727,44
m², onde a mão de obra 10.127,00 na sua totalidade valor por metro quadrado de 13,92 e no
jornal O Diário diz, na página 7, que a pavimentação comunitária abrange mais de vinte ruas ... A
Sapucaia também não consta e no projeto dos dois milhões está junto ... O vereador ROBERTO
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também se referiu ao Cemitério Municipal e falou que no domingo pela manhã, uma das
empresas que faz a capina, numa conversa informal, disse que o dono de uma funerária pediu
para fazer a roçada no cemitério municipal, e ele iria pagar... ROBERTO disse que não se trata de
briga entre funerárias, porque trata-se de uma área pública, e é de responsabilidade do Poder
Executivo e perguntou também sobre a instalação da placa (empenho e nome da empresa que
colocou a placa) de nominata para sepultamentos numa área pública na Rua São Leopoldo com a
Claudio Dillenburg e pediu também o edital, a carta convite e quem é o responsável para fazer os
túmulos... O vereador disse que existe a cobrança de túmulos que estão sendo feitos no cemitério
municipal... ROBERTO pediu que o Prefeito juntamente com o secretário de obras fosse ver a
situação do cemitério municipal... E falou de uma empresa que faz a limpeza da Casa Mortuária e
cobra R$ 50,00 por limpeza, sendo que quando o caixão é colocado no local, não está
limpo...VERÔNICA falou que queria contribuir com a questão do contrato do BADESUL e disse
que quando o contrato foi discutido na casa, ficou bem claro que o mesmo iria fazer uma
avaliação e que iria passar pelo crivo dos engenheiros quais dessas ruas que o executivo
encaminhou seriam aprovadas ou não. Das 32 ruas que o vereador ROBERTO falou 30 constam
no projeto, as que não constam são a Rua Sapucaia do Sul e a Novo Hamburgo... A vereadora
falou que antes de sair dizendo que há coisas erradas é importante se informar da questão...
Porque ficou bem claro que as ruas que não entrassem pelo BADESUL e estariam entre as 32
ruas, entrariam como compromisso do prefeito na pavimentação comunitária. URSULA também
pediu um a parte e disse que se sente muito envergonhada das ruas da cidade, mas acha que
deveria ser feita uma campanha para que os moradores cuidassem de sua frente... ALCIDO falou
que o projeto inicial do BADESUL foi de 36 ruas, dessas foram excluídas a Rua Sapiranga, Novo
Hamburgo, Sapucaia, Gramado e disse que essas ruas passaram de uma contribuição gratuita para
uma contribuição via bolso e sugeriu ao executivo que em vez de cobrar dos moradores dessas
quatro ruas que dividissem entre todos que iriam receber pavimentação... A vereadora SILVANI
pediu perdão ao vereador DITMAR por ter envolvido a empresa dele nas comparações com o
município e disse que sempre teve respeito pelo vereador e disse que se equivocou. URSULA
MARIA FROEHLICH WEBER: A vereadora pediu que o executivo entre em contato com a
empresa Socaltur, para que a última parada fosse no Belvedere... A vereadora pediu que o mesmo
ofício fosse encaminhado para a Socaltur também. A vereadora levantou a questão de
recadastramento de carteirinhas do SUS no Bairro Cidade Nova, pois teriam pessoas passando
nas casas e pedem todos os documentos e aconteceu um fato de um morador, onde uma pessoa se
identificou como fiscal da vigilância sanitária do município e que queria resolver a questão dos
vizinhos que tinham criação de galinhas e queria resolver o problema... E num certo momento
solicitou para fazer o recadastramento, onde os moradores poderiam receber remédios do
município e ganhar um vale de 50,00... Uma vizinha desse casal falou que os mesmos entregaram
os seus cartões e as senhas e quando foram ver, já haviam sacado R$ 25.000,00 da conta. A
vereadora pediu que fosse divulgada essa questão e até que o executivo se informasse disso e
orientasse as pessoas da cidade. URSULA também pediu que fosse divulgado nos meios de
comunicação. O Presidente colocou o pedido do vereador ROBERTO em votação quanto a
convocação do secretário de obras, o pedido 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.
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