ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.587 - 12ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 17 DE MARÇO DE 2015.
Aos dezessete 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 a ata de nº 1585 do dia 03 de março
de 2015 para apreciação, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS — Ofício nº 71/2015 encaminhando os projetos de lei:
nº 19/2015 “Autoriza o repasse de subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE/IVOTI, destinado ao Programa de Atendimento à Educação Especial”; nº
20/2015 “Abre crédito especial no valor de R$ 63.000,00, destinado ao Projeto Ser e Vir a Ser do
Programa Lazer Unindo Gerações”; nº 21/2015 “Concede incentivo fiscal à Empresa Cervejaria
Ivoti Ltda – EPP”; nº 22/2015 “Autoriza a contratação de pessoal, por tempo determinado, para
as diversas áreas da Administração Municipal”; nº 23/2015 “Autoriza o repasse de subvenção
social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/IVOTI, proveniente do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”; Ofício nº 68/2015 em resposta ao ofício nº
42/2015 do vereador Alcido que pede melhorias nas estradas do interior; Ofício nº 66/2015 em
resposta ao ofício nº 42/2015 solicitando melhorias na Rua Herberto Bockorny; Ofício nº 65/2015
em resposta ao ofício nº 11/2015 da vereadora Ursula sobre a previsão para a execução das
calçadas; Ofício nº 69/2015 em resposta aos ofícios nº 31, 45 e 62/2015 sobre a revitalização dos
espaços de lazer no Município; Ofício nº 67/2015 em resposta ao ofício nº 44/2015 do vereador
Jair solicitando placa de sinalização de mão única na Rua Travessão 1, repintura das faixa de
segurança e limpeza do terreno de propriedade do Município na localidade de Picada Feijão;
Ficha de inscrição para Tribuna Livre da senhora Zenitta Schneider da Liga Feminina de Combate
ao Câncer; Ofício do Gabinete nº 070/2015 em resposta aos ofício nº 43 e 46/2015 do vereador
Jânio sobre a lotação do Senhor Marcio Guth; Fimec 2015 convidando para a abertura da Fimec
no dia 17 de março às 13h na Fenac.
Após a leitura das correspondências, o Presidente suspendeu a sessão e pediu para o vereador
ROBERTO explicar o motivo da convocação do secretário de obras, Senhor Leandro Dhein.
ROBERTO cumprimentou o secretário e esclareceu algumas coisas referente a Lei Orgânica do
Município...art.17... a Câmara ou qualquer de suas comissões poderá convocar secretários
municipais... para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas funções... ROBERTO
começou falando sobre fotos que foram encaminhadas ao vereador JÂNIO de uma moradora do
Bairro Irmãs Dilly, e foram então repassadas ao vereador ROBERTO. Nas fotos aparece um
caminhão da secretaria de obras despejando saibro nas dependências de uma moradia na Rua São
Pedro, no Loteamento Irmãs Dilly... ROBERTO mostrou as fotos aos demais... O vereador
mostrou fotos do mesmo caminhão em outro local, limpando uma área ao lado da Cristiano
Muller... O caminhão e uma retroescavadeira disponibilizando a limpeza e após a colocação de
saibro... ROBERTO falou que não se tratava de uma questão pessoal ou política como muitos
pensam... Falou da responsabilidade do secretário de obras e que o Prefeito não tem como correr
atrás de cada funcionário público do Município... ROBERTO falou que queria colocar da
inviabilidade dos responsáveis na Secretaria de Obras estarem em todos os lugares... O vereador
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perguntou ao secretário de obras se ele sabia dessa carga de saibro para o endereço citado?
Leandro respondeu dizendo que desde o primeiro dia em que assumiu a secretaria, uma das
primeiras coisas que falou foi da importância do papel do secretário de mostrar o que é feito pela
secretaria de obras.... Disse que quando assumiu, ouviu muitos dizendo que não se fazia nada na
secretaria... LEANDRO disse que a secretaria não faz tudo que a comunidade merece e tem
coisas que ficam para trás, porque as vezes é humanamente impossível conseguir atender tudo... E
a eficiência muitas vezes não é aquilo que gostaríamos que fosse... ao longo do tempo se
consegue reverter isso. Sobre o que o vereador colocou, LEANDRO disse que é difícil estar em
todos os lugares ao mesmo tempo para verificar tudo o que a equipe de campo faz, mas disse que
precisa dar o seu voto de confiança a eles...Sobre o caso específico citado pelo vereador disse que
quando recebeu o ofício da Casa Legislativa, não constou qual seria o endereço...menciona que
tinha fotos e disse que só tomou conhecimento efetivamente do que seria, pelo jornal e pediu que
da próxima vez seria agradável que viesse alguma coisa para que na hora de explanar poder ser
mais objetivo. O secretário disse que tinha conhecimento da carga para o endereço citado e falou
porque essa carga foi para esse lugar, dizendo que naquela rua tem um problema (já começa na
Rua Santa Clara) que uma rua que está acima da Rua São Pedro... e falou que quando foram feitas
melhorias no Ceami (mais ou menos 10 a 12 anos atrás) quando foi feita uma travessia de canos
na Rua Santa Clara, e essa travessia de canos tapa todo o pluvial superior desde a praça do
bicicross, a Rua das Laranjeiras... quando foi feita a melhoria na Rua Santa Clara, foi necessário
fazer uma travessia de canos que joga a água toda da captação onde antes era mato e hoje é a casa
da Neusa, no pátio dessa casa. LEANDRO disse que ficou a par da situação em meados do ano
passado, quando veio um protocolo endereçado ao gabinete e o Prefeito passou ao secretário...
LEANDRO falou que tentaram achar uma alternativa para diminuir esse impacto, mas não
encontraram, e seria um investimento muito alto... LEANDRO falou que o protocolo é o nº
3160/2014, onde se entendeu que enquanto não houver investimentos naquela região ali (dos
proprietários da área) e foi agravado até porque um dos proprietários suprimiu a vegetação que
existia ali, e quando se faz a manutenção na Rua São Pedro, acaba arrumando a entrada dessa
pessoa. Quem causou o problema ali foi a Prefeitura e por isso precisa corrigir... Nesse caso
específico a questão é essa. ROBERTO peguntou se o Leandro confiava nos seus funcionários,
porque tinha mais fotos da Rua Aloisio Finkler, levando aterro ao pátio de uma casa, que são três
cargas no dia 03 de março e mais 03 cargas no dia 13 de março, denúncia de uma moradora que
entrou em contato com o diretor de obras da Prefeitura e foi informada que tinha um protocolo
para a casa de nº 600, só que as cargas foram entregues na Rua Aloisio Finkler, nº 51 (terra
retirada durante a semana passada na rua que liga ao Bairro União). ROBERTO perguntou se
nesse local também teria encanamento ou algo atípico que a Prefeitura necessite fazer?
LEANDRO disse que era uma pena em não saber antes o que seria tratado... e disse que precisa
confiar na sua equipe, no pessoal que trabalha com ele e não pode ser diferente, por que se não
fará nada, o que precisa fazer é tentar melhorar na cidade o máximo que puder... Sobre o
protocolo, disse que não sabia desse caso, mas disse que uma moradora lhe ligou e a partir dessa
ligação foi atrás e disse que foi aberto um protocolo naquele mesmo dia pedindo essas cargas,
sem ter tido um despacho maior.... E aí o secretário pediu para parar o trabalho, porque o
protocolo não foi julgado...LEANDRO disse que cabe uma reflexão, e disse que todo o material
fomentado pelas empresas, que tem duas áreas para receber o material, uma fica no Bairro
Palmares (antigo depósito da Secretaria de Obras) que tem uma licença para plataforma, muita
coisa é captada e levada para lá e outra área licenciada para receber esse tipo de material
localizada perto do cemitério municipal... E disse que teria que ser avaliado de uma forma bem
séria de como melhorar isso, porque mais cedo ou mais tarde o Município ficará sem área para
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depositar o material e pediu aos vereadores para ajudarem a pensar em alguma maneira... Sobre
protocolo de saibro, aterro, brita, o secretário Leandro disse que são pedidos que são feitos
diariamente... O secretário disse que queria ver com os vereadores já que existe uma dificuldade
imensa de onde colocar o material, sem causar danos ambientais e trazer prejuízos para ninguém,
de ver a possibilidade em criar algo em conjunto.... E disse que é muito ruim quando se recebe
uma solicitação da comunidade para ganhar aterro e ao mesmo tempo a secretaria ter a
dificuldade de descartar o material, muitas vezes gastando mais dinheiro levando para uma área
distante e que não se pode fazer nada... O trabalho de limpeza vai continuar, mas precisava regrar
isso e tratar de uma forma mais transparente possível. ROBERTO falou da questão do aterro,
onde tem pessoas que ligam e pedem aterro... E disse que se é para um é para todos... Assim
como muitas pessoas precisam do aterro e a Prefeitura não pode disponibilizar porque o Tribunal
de Contas, os vereadores e a população estão em cima, mas também não tira o fato de criar uma
Lei regulamentando. ROBERTO falou que o município de Santa Rosa ajuda a custear... O
vereador falou que o Município disponibiliza máquinas e aterro para indústrias e não pode ajudar
aquele que menos tem... LEANDRO falou que a forma mais correta é de criar uma regra e disse
que iria conversar com a Procuradora do Município para tentar construir em conjunto com o
pessoal do meio ambiente propor alguma coisa... Tentar corrigir as pequenas lacunas para atender
a comunidade. PAULO falou sobre a foto que o ROBERTO mostrou do Loteamento das Irmãs
Dilly, onde o secretário foi claro e disse que sabia do fato... A outra foto do Bairro Cidade Nova,
na Rua Aloisio Finckler, onde falou que não sabia desse fato... PAULO falou que referente a
primeira foto que o vereador ROBERTO mostrou, o secretário foi bem objetivo, claro na
resposta. PAULO falou referente a outra foto apresentada, do Bairro Cidade Nova, Rua Aloisio
Finkler, perguntou se o Leandro sabia ou tinha noção de quem autorizou o serviço? O secretário
disse que sabia que tinha um protocolo aberto naquele para uma pessoa (lhe fugiu o nome) que
mora num endereço e pediu o aterro para outro endereço... LEANDRO disse que não sabe quem
autorizou... E disse que o assunto veio até ele, uma ligação de uma pessoa falando sobre isso e
hoje vendo as fotos do vereador ROBERTO. LEANDRO disse que existem dispositivos para
investigar isso e sabem quem estava manuseando a carga do caminhão, tem como saber quem era
o motorista, tem como abrir um processo interno de sindicância para apurar isso... O secretário
disse que não tem como falar algo, além disso, porque não teve nenhum andamento... DITMAR
falou da importância da conversa e o fato de poder em conjunto elaborar um projeto para poder
atender a demanda, e disse ser sabedor de que não será algo fácil, pois como contemplar a todos
os pedidos de saibro... O vereador disse que se deve pensar em algo, porque desperdiçar aterro,
deixando de atender munícipes é muito injusto, mas uma forma para elaborar isso também não
será fácil... LEANDRO disse que uma coisa precisa ficar bem clara, que se for para distribuir
saibro, brita, fica inviável, precisa-se pensar no material oriundo de limpeza ou de escavação de
vias, montar um projeto para esse tipo de material. ALCIDO comentou sobre o projeto sugerido e
disse que ele próprio já comentou isso por várias vezes e disse que se tivessem o protocolo de
quem necessariamente precisa (ex: cinco toneladas dai vai até a prefeitura e paga o saibro e a
Prefeitura fica com o transporte) dai teria um caminho para ajudar o colono ou o morador que
necessita... ALCIDO falou que o Município ganha com isso e o morador também, e falou que já
tinha encaminhado isso para a Secretaria... O vereador disse que talvez o Município se organize e
faça um projeto para isso. JÂNIO falou da Rua São Pedro no Loteamento Dilly, aonde a água
vem pelos fundos e entra no pátio da moradora e sugeriu que nos fundos da casa fosse feito um
encanamento... JÂNIO falou que toda vez que acontece algo assim como o fato do caminhão, que
tivesse cópia do protocolo na cabine do caminhão caso alguém questionasse. LEANDRO disse
que sempre que os vereadores precisarem estaria a disposição para conversar. SILVANI disse que
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a favor de ajudar as pessoas, porém disse que é contra os trabalhos em terrenos particulares e a
secretaria não está conseguindo nem limpar a entrada da cidade que parece uma cidade do mato...
A vereadora disse que é completamente a favor em criar uma Lei para ajudar as pessoas (referente
ao aterro, onde muitas vezes o município precisa se desfazer do mesmo) enquanto tem tantas
pessoas humildes que precisam de aterro... LEANDRO disse que quanto a entrada de Ivoti está se
empenhando ao máximo na manutenção da via e jardinagem... VERÔNICA agradeceu a presença
do secretário na Casa e disse que quando o assunto chegou na pauta da tribuna, no outro dia já
tinha entrado em contato com o secretário pedindo satisfações, porque vereador da situação
também cobra e fiscaliza e muitas vezes é chato... E no mesmo dia o secretário tranquilizou a
vereadora e disse que estava tudo documentado... O secretário colocou que era em razão das
obras do Ceami... A vereadora falou da criação de projeto para poder ampliar esses serviços para
a comunidade, quase toda semana são aprovados incentivos para as empresas, que é necessário,
mas também precisa se olhar o outro lado da comunidade que precisa de coisas pequenas...
Sempre vai ter coisas que precisam ser melhoradas. LEANDRO falou que as cobranças vêm de
todos os lados. URSULA falou sobre um comentário de uma moradora referente a polêmica do
caminhão... E disse que foi muito bom o secretário se fazer presente e a vereadora disse que
concorda com o vereador ROBERTO quando fala da questão de dar para um precisa dar para
outro também... A vereadora disse que realmente o executivo precisa pensar em algo para ajudar
a população. ROBERTO disse que iria se informar sobre a questão da Rua São Pedro para se
inteirar e sobre a segunda foto ainda tem dúvidas, que é um saibro retirado da Rua Costa e Silva,
onde foi falado que tinha protocolo, mas que não foi formalizado, e foi despejado no terreno sem
a devida Lei, e disse que é uma irregularidade e pediu para o secretário ir atrás da questão e a
comissão da justiça também irá atrás para apurar as responsabilidades. LEANDRO disse que iria
atrás e informará aos vereadores o que efetivamente aconteceu.
Após a explanação do secretário, o Presidente retomou a reunião ordinária e passou para a
distribuição de projetos.
DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS – Do Poder Executivo provieram cinco projetos, a saber:
Projeto de Lei nº 19/2015 “Autoriza o repasse de subvenção social a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE/IVOTI, destinado ao Programa de Atendimento a Educação
Especial” – Comissão de Finanças; Projeto de Lei nº 20/2015 “Abre Crédito Especial no valor
de R$ 63.000,00 destinado ao Projeto Ser e Vir a Ser do Programa Lazer Unindo Gerações” –
Comissão de Finanças; Projeto de Lei nº 21/2015 “Concede Incentivo Fiscal a Empresa
Cervejaria Ivoti Ltda – EPP” – Comissão de Finanças; Projeto de Lei nº 22/2015 “Autoriza a
contratação de pessoal por tempo determinado para as diversas áreas da administração
Pública” – Comissão de Finanças; Projeto de Lei nº 23/2015 “Autoriza o repasse de subvenção
social a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ivoti, proveniente do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente” – Comissão de Finanças.
ORDEM DO DIA - PROJETO DE LEI Nº 15/2015– “Altera dispositivos da Lei Municipal nº
2373/2008, que estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e Institui o respectivo Quadro de
Cargos”, o parecer da comissão é favorável, até porque o concurso está quase pronto para sair. O
Projeto foi aprovado por unanimidade. 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”, a comissão ainda não tem
parecer, o projeto ficou para ser apreciado na próxima sessão. PROJETO DE LEI Nº 17/2015 –
“Concede incentivo fiscal à Empresa Ágile Química Ltda ME, a comissão olhou a questão do
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incentivo fiscal para a empresa e acha de vital importância a vinda de novas empresas, porém
uma das questões que chamou a atenção é da disparidade de anos que são colocados nos projetos,
onde algumas ganham 20 anos, outras 10 e assim por diante. O Projeto foi aprovado por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 18/2015 - “Concede incentivo fiscal à Empresa STR
Consultoria e Negócios Eireli”, o vereador DITMAR falou que são investidores que estão
trabalhando junto ao Esporte Clube Ivoti e que irão ampliar os seus negócios na Picada 48 Alta e
disse que o parecer da comissão é favorável, uma vez que a empresa além de trazer um retorno de
ISSQN considerável, sendo que 2014 foi de R$ 93.000,00 e injeta na economia local em torno de
R$ 50.000,00 ao mês e gera 16 empregos e ampliará para mais 10. Um dos fatores enaltecedores
desse incentivo decorre por ser uma empresa com forte incentivo na formação de atletas e
incentivo ao esporte. ROBERTO disse que estava entrando com uma emenda: Art. 1º, III –
Isenção de IPTU por 10 (dez) anos, incidentes sobre o empreendimento a ser construído; Art. 2º,
§ 3º - Após 18 (dezoito) meses de aquisição dos lotes o empreendedor deverá ter iniciado suas
atividades no estabelecimento, sob pena de pagamento de multa correspondente a 1% do valor
dos lotes por mês de atraso; Art. 2º, § 4º retirar. Aa emendas foram apreciadas e aprovadas com
01 voto contrário, a saber, da vereadora VERÔNICA. O Projeto foi aprovado por unanimidade.
PROJETO DE LEI Nº 22/2015 – “ Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado
para diversas áreas da administração pública”, o vereador DITMAR falou que o Concurso
Público é algo que estão cobrando há tempo e parece que finalmente cai acontecer e pensando no
bem da comunidade, o parecer da comissão é favorável pois o contrato é para suprir as vagas de
contratos que terminaram no mês de março. O vereador ROBERTO disse que a comissão de
justiça teria uma emenda para apresentar: Art. 2º, Parágrafo único – As contratações vigorarão até
a efetivação de pessoal habilitado em novo concurso público, não podendo ultrapassar o período
de 06 (seis) meses. VERÔNICA disse que concorda com a questão do concurso público, mas
disse que as coisas foram muito morosas e que não foi por falta de cobranças, inclusive a
vereadora cobrou o andamento do concurso, assim como cobrou na última legislatura e lembrou
que a minuta do edital está nas mãos da comissão de concursos, que está avaliando e irão incluir
algumas questões... A vereadora falou que impasses podem acontecer, pois o edital está em
avaliação e volta para a empresa, a empresa terá que adequar o que falta ser adequado a partir da
solicitação da comissão de concursos... Tem prazo sim, mas não se sabe quando o edital volta
para a Objetiva para fazer as adequações... A vereadora entende que no momento em que for
chamada a pessoa do concurso, automaticamente o contrato se rescinde. A vereadora SILVANI
disse que concordava com a emenda sugerida pelo vereador ROBERTO e disse que queria
esclarecer uma coisa na casa referente concurso público, porque por várias vezes foram ditas
inverdades na casa de que na administração anterior não teria sido feito concurso... A vereadora
falou que na administração anterior, a prefeita da época fez concurso em 2008 e outro em 2011...
SILVANI também disse que o processo seletivo a pessoa é chamada, porém é coagida a trocar de
partido se não for do partido da posição para ganhar o emprego...PAULO disse que não
concordava com algumas partes da fala da vereadora VERÔNICA e disse que está muito claro
desde 2013, quando foi prometido concurso público e até hoje não foi feito, entende que não é
uma questão de edital ou de elaborar projeto e disse que para ele isso tem um outro nome,
vontade política em fazer concurso público... Pois o executivo já está há dois anos rondando o
toco e sempre na mesma conversa e está levando os vereadores na mesma conversa e disse que é
uma questão administrativa... E disse, que por esse motivo é a favor da emenda de no máximo 06
(seis) meses. ALCIDO disse que foi por desleixo do executivo que as serventes que estavam
trabalhando na saúde, foram falar com o secretário sobre a questão, porém não recebiam resposta
e em virtude da falta de comunicação entre as secretarias da administração, aconteceu isso... E
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sendo que na próxima semana não terá pessoas para fazer a limpeza da saúde... ALCIDO falou
que as pessoas que estavam trabalhando lá, foram comunicadas uma semana antes de que iria
abrir o processo seletivo... E disse que provavelmente as mesmas pessoas irão continuar no
trabalho, mas também não quer dizer que não eram boas funcionárias... ROBERTO falou que é
contra as coisas serem aprovadas em cima do laço, onde o secretário da administração vem a
Casa Legislativa as 18 horas pedir clemência para que o projeto seja aprovado para que a limpeza
na secretaria não pare... Ou se não votar, será jogado para a população... E disse que trata-se de
falta de coordenação do trabalho na secretaria da administração. ROBERTO disse que se até o
inverno continuar assim, os contratos que entrarem na casa nessa situação, o vereador será contra.
A vereadora VERÔNICA falou que referente o processo seletivo não existem privilégios e disse
que vai de acordo com a inscrição e pontuação... E disse que na secretaria de educação quem faz a
pontuação é o Flávio Tietze, uma pessoa idônea, respeitável... A vereadora se referiu a fala do
vereador ROBERTO quando fala em desleixo ou falta de organização, disse que concorda, e disse
que estão há muito tempo cobrando o concurso e falou que a Casa Legislativa também se
comprometeu no Ministério Público a fazer o concurso público e até agora também não saiu. Está
lá no Ministério Público, tem um documento assinado dizendo que até dezembro de 2014 a Casa
Legislativa de Ivoti teria concurso público... A vereadora disse que os vereadores precisam cobrar
e disse que precisam cumprir com a Lei e que na Casa também não tem concurso público... A
vereadora disse que não é a favor da demora toda e que deveria ter acontecido há muito tempo o
concurso público... ALCIDO disse que as serventes do contrato irão trabalhar na secretaria da
saúde e que o Flávio não teria nada a ver com isso e disse que poderia falar de cinco a seis nomes
de pessoas que irão trabalhar na saúde e que não iria errar nenhum... ROBERTO disse que queria
colocar a vereadora VERÔNICA dizendo que até o momento ele e o vereador PAULO foram os
presidentes da casa, e disse que tem sim uma questão no Ministério Público e relatou para a nobre
vereadora VERÔNICA, que a Prefeitura além de ter a contratação da DPM, tem mais quatro
advogados dentro da Prefeitura... Cabide de emprego ou funcionalidade? A emenda foi colocada
em votação e aprovada com um voto contrário da vereadora VERÔNICA. O Projeto foi aprovado
por unanimidade.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS - Nesta parte da Reunião foram externadas as seguintes
manifestações dos vereadores, JÂNIO SIMIÃO DROVAL: O vereador solicitou um ofício para
a secretaria de obras para que verifique um terreno na esquina da Rua Gramado com a Rua Arthur
Augusto Gernhardt, tomado de mato. JÂNIO disse que foi procurado por um morador da Rua
Pelotas pedindo informações sobre o recolhimento de galhos e entulhos e sugeriu que fosse feito
um informativo divulgando os recolhimentos de restos de podas de árvores por bairro, para que
fosse feito por bairros. ALCIDO RATZINGER: O vereador solicitou um ofício para o executivo
para que informe como está a situação da Rua Guaíba, se já foi doada ao Município (entre a Rua
Santa Rita e Estados Unidos) ali tem os moradores aos fundos da Rua Estados Unidos e onde a
única saída deles é descer tudo para daí entrar nas outras vias.. Alcido falou sobre a Rua Estados
Unidos dizendo que teve pessoas que disseram que fazem mais de dois anos que pediram saibro.
O vereador também falou sobre a abertura da Rua Sapiranga no final da mesma até a Rua dos
carteiros...ALCIDO pediu para reenviar ofício para a Secretaria de Obras, referente uma parada
de ônibus antes da entrada da empresa Siscobrás, onde tem telhas destruídas e algumas
penduradas, para evitar que alguma ainda caia encima de alguém. ALCIDO comentou da
precariedade das estradas do interior, do risco que corre transportando crianças no ônibus escolar,
e falou do morro do Pedro na localidade de Picada Feijão, onde está muito perigoso e precisa ser
feita uma aplainação para daí colocar o saibro e ressaltou que se acontecer algo de mais grave que
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não seja o motorista o culpado. ALCIDO também comentou sobre as calçadas, e citou a Rua
Bento Gonçalves, esquina com a Independência, onde além de terrenos virados em mato, não tem
calçadas... A Rua José de Alencar, a Rua Goetz, a Henrique Dias, que são locais que precisam de
melhorias e pediu para o secretário Leandro conversar com o executivo referente a questão. O
vereador ROBERTO pediu um aparte referente a execução das calçadas, e disse que já faz dois
anos que o projeto foi aprovado, porém não feito nada até o momento. SILVANI RAUPP
MEES: A vereadora fez um comentário sobre a maldade das pessoas e citou um fato que
aconteceu na semana anterior na Secretaria da Saúde, onde uma estagiária da área da farmácia,
considerada pelas farmacêuticas uma excelente funcionária, a qual foi escolhida pelo bom
currículo, que tem técnico em farmácia e está cursando faculdade de farmácia, uma moça que não
se atrasava, não faltava... E disse que simplesmente avisaram de um dia para outro que o seu
contrato de estágio seria rescindido. E a moça foi informada que estaria fora por questões
políticas, sendo que a moça é namorada do filho da vereadora SILVANI. A vereadora falou que a
administração é suja e não transparente e pediu apoio aos demais vereadores para entrar
judicialmente por perseguição política e disse que saiu da prefeitura depois de vinte e três anos
como concursada por perseguição política... E disse que se prejudicou pelo resto da vida, pois
poderia ter se aposentado como estatutária e continuar trabalhando e mais tarde se aposentar pelo
INSS... URSULA MARIA FROEHLICH WEBER: A vereadora comentou do projeto de lei
que foi aprovado para dar isenção do IPTU aos aposentados, onde a vereadora solicitou ao
Prefeito que verificasse a Lei (pois tem pessoas que recebem aposentadoria mas a metragem é um
pouco maior) então a vereadora solicitou um ofício ao executivo para reavaliar a Lei. A vereadora
também pediu que a Lei fosse divulgada, para que os idosos possam usufruir dessa Lei. Outro
ofício para a Secretaria de Obras para solicitar que terminem as melhorias na Avenida Bom
Jardim. Outro ofício parabenizando a escritora Marcia Funke Dieter e também por ter sido
escolhida como patrona da Feira do Livro em Dois Irmãos. JÂNIO pediu um a parte referente a
Lei de isenção do IPTU, onde é até 360m², e as metragens são diferentes entre os bairros, sendo
que uma pessoa foi até a Prefeitura e não se enquadrou por causa de 12 m², o vereador acha que
as metragens precisam ser revistas.
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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