ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.592 - 12ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 28 DE ABRIL DE 2015.
Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 1.591 do dia 22 de abril
para ser apreciada, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS — Ficha de inscrição para Tribuna Livre para o Senhor
Urbano Kehl; Of. GAB nº 114/2015 que encaminha Projeto de Lei nº 38/2015 “Autoriza
disponibilizar servidor ao Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Ivoti –SIMI”; Of.
Gab. nº 115/2015 que encaminha Projeto de Lei nº 39/2015 "Dispõe sobre a concessão de outorga
onerosa do direito de construir e a regularização de edificações já consolidadas em recuo jardim”;
Of. Gab. nº 116/2015 em resposta ao ofício nº 96/2015 do vereador Alcido sobre o trecho da Rua
Guaíba; Ofício nº 117/2015 em resposta ao ofício nº 106/2015 do vereador Jânio sobre a parada
de ônibus em frente à Escola Ildo Meneghetti; Ofício Gab. nº 118/2015 em resposta ao ofício nº
112/2015 do vereador Ditmar solicitando informações sobre o andamento da 1ª etapa de
pavimentação comunitária; Ofício Gab. nº 120/2015 em resposta ao ofício nº 111/2015 da
vereadora Verônica solicitando que se busque os recursos existentes no INSS referente
contribuições dos servidores até o ano de 2008; Ofício Gab. nº 121/2015 em resposta ao ofício
nº82/2015 do vereador Roberto sobre um e-mail de uma moradora do prédio onde funciona o
Restaurante Peperoni; Ofício Autarquia nº 022/2015 encaminhando o relatório contábil do mês de
março/2015.
DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS – Do Poder Executivo provieram 02 (dois) Projetos de Lei, a
saber: Projeto de Lei nº 38/2015 que “Autoriza disponibilizar servidor ao Sindicato dos
Servidores Públicos do Município de Ivoti - SIMI” – Comissão de Justiça; Projeto de Lei nº
39/2015 que “Dispõe sobre a concessão de outorga onerosa do direito de construir visando a
regularização de edificações já consolidadas em recuo de jardim” – Comissão de Justiça;
ORDEM DO DIA –
PROJETO DE LEI Nº 29/2015 – “Autoriza a transferência de direitos decorrentes da
concorrência publica nº 037/2013, destinada à alienação de lotes da área industrial do
Município e a reorganização da respectiva área”, o relator da comissão de justiça, ROBERTO,
disse que a comissão se reuniu e decidiram pedir um parecer jurídico ao Dr. Yascha sobre o
projeto.
PROJETO DE LEI Nº 30/2015 – “Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2495/2009,
que institui o programa de apoio ao pequeno e médio produtor rural”, a comissão avaliou o
projeto e pretendem solicitar por escrito ao executivo, quanto vale URM, para poder avaliar
melhor o projeto.
PROJETO DE LEI Nº 31/2015 “Autoriza a contratação de pessoal para a área de saúde, por
tempo determinado”, a comissão é favorável à aprovação do projeto, pois a contratação é
necessária para suprir os serviços prestados na área de traumatologia, tendo em vista o término do
contrato temporário. O Projeto foi aprovado por unanimidade.
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PROJETO DE LEI Nº 32/2015 – “Dispõe sobre a criação de cargos e salários de provimento
efetivo da Autarquia Água de Ivoti e dá outras providências”, o vereador PAULO falou que tratase de um projeto que irá organizar a questão de cargos e salários da Autarquia Água de Ivoti e
disse que fez cópia do projeto e deixou com o Marcos do Sindicato que vai avaliar juntamente
com o advogado do SIMI. A comissão ainda tem algumas dúvidas e será feito pedido de
informações referente ao projeto.
PROJETO DE LEI Nº 33/2015 – “Inclui dispositivos na Lei Municipal nº 2373/2008 que
estabelece o Plano de Carreira dos Servidores Públicos e institui o respectivo quadro de cargos”, a
comissão ainda não tem parecer.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS - Nesta parte da Reunião foram externadas as seguintes
manifestações dos vereadores, VERÔNICA LUISA DHEIN: A vereadora solicitou um ofício
para o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e para todas
as escolas municipais de Ivoti e Instituto de Educação, que participaram da Conferência que
aconteceu na última sexta feira, a vereadora disse que como integrante da secretaria de educação
acompanhou os trabalhos e o protagonismo dos alunos das escolas de Ivoti... Parabenizou o
Conselho pela Conferência realizada e as escolas pelas atuações dos seus alunos ( que foram
escolhidos para estar representando a escola) onde os alunos podem colocar quais são as ideias, as
reinvindicações em relação aos seus direitos e deveres, enquanto cidadãos...O evento foi um
sucesso e que venham os próximos, disse a vereadora. VERÔNICA se manifestou referente o
pedido do vereador PAULO na semana passada, quando cobrou a comprovação de desconto em
folha de pagamento, os dias em que participou das oitivas da CPI. A vereadora disse que
apresentou o protocolo que fez na Prefeitura, o ofício assinado pelo Departamento Pessoal que
confirma o desconto e anexou suas folhas de pagamento, onde consta o desconto. E, disse que
apesar de ter apresentado isso na Casa, não foi o suficiente para o colega PAULO, que solicitou o
extrato de movimentação bancária (a vereadora disse que não tem obrigação nenhuma em dar
isso), pois teria que ser via judicial, mas como a vereadora não deve nada para ninguém , pois
palavra dada é palavra cumprida. A vereadora disse que ainda não conseguiu ir ao banco para
buscar os extratos, mas que nos próximos dias estará encaminhando...A vereadora disse que não
teria obrigação nenhuma de apresentar os extratos e que sabe da sua idoneidade e que é uma
pessoa de palavra, mas como não bastou apresentar os seus contracheques e o colega ainda
duvida de que a vereadora realmente tenha recebido esse dinheiro de uma forma diferente, estará
então comprovando com os seus dois meses de extrato bancário. ROBERTO SCHNEIDER: O
vereador disse que há duas semanas esteve numa escola, a convite do CPM e ficou espantado
com algumas questões levantadas (foram enviados vários ofícios ao executivo e algumas reuniões
realizadas), mas tiveram poucas atitudes por parte da administração... O vereador falou que uma
Presidente do CPM lhe colocou várias questões, como falta de material de uso, como xícaras, e
por isso as serventes se apressam em lavar as xícaras e as crianças também para que os próximos
possam também tomar o seu lanche... Foi lhe colocado também referente o material de higiene,
lâmpadas, baldes de cera (que são deslocados de uma escola para outra). O vereador pediu que
fosse encaminhado um ofício para a Casa Legislativa colocando todas essas questões em nome do
CPM. O vereador também falou do ginásio da Escola 25 de Julho, e falou que ainda bem que as
crianças da escola não são foguetes, porque o material do esporte está estocado dentro do ginásio
e onde tem paredes desniveladas, não tem ventilação e poucas lâmpadas, e onde tem um desnível
acentuado da cancha para a lateral da quadra, que pode provocar acidentes... ROBERTO disse
que pelo que viu no ginásio, ficou preocupado pelo fato de já terem encaminhado ofícios e feito
reuniões com a direção, com o CPM e administração municipal, e não foram tomadas
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providências. O vereador disse que a Escola 25 de Julho sempre foi uma escola de um nível
esplendoroso dentro do Município, mas os pais não estão mais conseguindo suprir as demandas
existentes no local, e por isso foi convidado para conversar com o CPM e lhe relataram essas
questões e o vereador se propôs a colocar em uma das sessões... Referente as xícaras colocou que,
são em torno de 200 crianças e não tem cem xícaras... O vereador disse que viu no site de uma
funerária e se surpreendeu em ver que a empresa tem convênio com a Prefeitura de Ivoti,
Prefeitura de Presidente Lucena e Prefeitura de Lindolfo Collor, pediu um ofício solicitando o
edital e as licitações referente o convênio citado. Porque se não tiver, pode ser propaganda
enganosa ou há direcionamento. O vereador mostrou uma folha impressa que foi tirada do site da
empresa. PAULO pediu um a parte e perguntou se refere-se a convênio com o Município de
Ivoti? ROBERTO disse que no site fala de convênio. O vereador PAULO pediu para poder
incluir no pedido o nº da Lei que permite esse tipo de convênio e desde quando existe essa
parceria. VERÔNICA disse que muitas vezes as pessoas acabam colocando de forma errônea, e
dai se torna uma propaganda enganosa... A vereadora disse que pelo que sabe não existe nenhum
contrato ou convênio do Município de Ivoti com nenhuma das funerárias do Município. DITMAR
entende que se for propaganda enganosa, os Municípios devem se manifestar, por que isso é um
chamarisco... O DITMAR perguntou ao vereador ROBERTO sobre a questão do CPM, se poderia
informar que escola se trata. O vereador disse que se tratava da Escola 25 de Julho. ROBERTO
falou que entende que o Município não pode sofrer com isso, e tem assistência funeral, segundo a
resposta que foi dada é de que o Município está estudando muitas coisas... ROBERTO disse que
segundo o Jornal NH foi publicado um Edital e tem sim uma empresa no cemitério, para fazer
capina, limpeza e manutenção do cemitério municipal, mas não cobrar túmulos... Porque a
cobrança pelos túmulos deveria ser feita na tesouraria da Prefeitura...JÂNIO falou referente ao
cemitério, que a pessoa que era responsável anteriormente pelo local, cobrava mais do que o valor
que é pago pelo tumulo hoje. ROBERTO disse que o valor não importa, o que não pode é receber
600,00 para manutenção de área do cemitério e venda particular...O vereador solicitou uma cópia
do recibo de pagamento, feito pela Prefeitura referente o repasse para a Emater, no que se refere
ao convênio, aluguel e a data dos últimos quatro pagamentos realizados. Disse que esteve
conversando com pessoas, e tinha problemas, sim, onde o agente da Emater foi chamado até a
Prefeitura e logo, segundo informações, a funcionária da secretaria da fazenda esqueceu de fazer
o repasse. JÂNIO SIMIÃO DROVAL: O vereador solicitou um ofício ao executivo solicitando
a limpeza na parada de ônibus, na Rua do Grotão. Outro ofício solicitando parada de ônibus na
Rua São Pedro, Loteamento Irmãos Dilly. O vereador pediu para encaminhar oficio ao executivo
para ver a questão de um redutor de velocidade na Rua Regis Bittencourt, que foi prometido pelo
então Diretor do Departamento de Transito, a ser instalado até o final do ano, e os moradores
pediram que ali fosse feita mão única, sentido Estância Velha. A Rua Arthur Augusto Fritsch
também fazer sentido único para quem vai ao cemitério. PAULO FUHR: O vereador pediu o
envio de ofício para a secretaria de obras para que façam a limpeza do trecho da Rua Duque de
Caxias (entre a Rua Jose Fuhr e a Rua Capitão Pedro Muller). Outro ofício para a Autarquia
solicitando a cópia da ata ou expediente do estudo aprofundado de cada tema que foi amplamente
debatido no conselho deliberativo. O vereador disse que está pedindo isso, porque no projeto nº
32, fala na justificativa que foi amplamente discutido. O vereador disse que ultimamente
dificilmente tem quórum nas reuniões do conselho e por isso não tem uma ampla discussão.
PAULO fez um comentário se referindo a colega vereadora VERÔNICA dizendo que não foi
bem isso que falou na semana passada e disse que solicitou o extrato bancário porque a vereadora
numa reunião em julho do ano passado disse que iria trazer e não trouxe e aí foi cobrada pelo
vereador ROBERTO e o vereador PAULO que fazia parte da comissão não recebeu. O vereador
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falou que também poderia, se quisesse (e como a vereadora disse que não tem obrigação), pedir
ao RH a relação bancária referente aos pagamentos da Vereadora VERÔNICA. O vereador disse
que não fez a conferência para ver se foram somente descontadas as horas ou se também foi
descontado referente ao repouso remunerado (domingo). O vereador então fez o pedido ao RH, já
que a vereadora disse que não tem obrigação em trazer... VERÔNICA disse que como foi o
vereador ROBERTO que solicitou (ele também era o Presidente da CPI) e por isso não teria razão
para tal. VERÔNICA disse que uma vez que o vereador está pedindo tantas coisas, a vereadora
entende que o mesmo está desconfiando de sua idoneidade... A vereadora disse que entregou uma
cópia ao vereador ROBERTO e também para o Presidente da Casa e ficou bem claro que todos os
vereadores poderiam ter acesso. A vereadora disse que o vereador PAULO está desconfiando sim
da vereadora de que tenha desvios ou descontos errados... A vereadora disse que acredita que o
Departamento Pessoal tenha feito com ela o mesmo que faz com todos os funcionários que tem
descontos pela falta ao serviço. PAULO se justificou e disse que estaria fazendo estes pedidos
não por desconfiança... Porque quando tiver todas essas informações, o vereador quer fazer um
outro pedido para o executivo. ALCIDO RATZINGER: O vereador se referiu a um pedido feito
já por várias vezes referente ao conserto na parada de ônibus na entrada da Siscobrás e disse que
depois de três meses parece que vai ser feita e citou a Rua do Grotão, Rua Edvino Blauth,
Levinus Kern e na Picada 48 Alta tem muito problema com falta de luz, luminárias queinmadas e
quebradas e disse que o que se escuta é de que não tem material e por isso solicitou um ofício
para a secretaria de obras para que informe sobre a previsão para fazer melhorias nas ruas citadas
acima e a troca das lâmpadas e luminárias. ALCIDO também comentou sobre o Loteamento
novo que estão tentando autorizar que faz parte a Rua Humberto Campos, que está feita pela
metade, foi feita a pavimentação de meia rua e o loteador está exigindo que a Prefeitura autorize a
liberação do mesmo. O vereador então pediu um ofício para o DPU para que revejam a questão,
porque se autorizar dessa forma, o vereador disse que fará denúncia na Promotoria. Porque não é
dessa forma que se faz loteamento, fazendo pavimentação pela metade, disse o vereador. Pediu
também que informassem a Lei do parcelamento do solo referente às questões de loteamento. O
vereador pede informações sobre as fichas do atendimento do PA, onde grande parte das mesmas
não tem carimbo médico e nem de técnico... O vereador disse que pode ser por esquecimento ou
cobrança do SUS e pediu que o Controle Interno fornecesse uma explicação sobre esse fato,
porque parece que encaminharam uma justificativa ao Tribunal de Contas e pediu cópia da
justificativa que foi encaminhada. URSULA MARIA FROEHLICH WEBER: A vereadora
solicitou um ofício ao Meio Ambiente para que informem sobre o andamento de campanha sobre
a Dengue. Outro ofício ao executivo sobre a implantação do Corpo de Bombeiros no Município e
também sobre o caminhão pipa que poderia ser adaptado e ser usado pelos bombeiros. Outro
ofício para a Secretaria de Obras para fechar um buraco na Rua Encantado, no Bairro Morada do
Sol, e na mesma rua precisa ser trocada uma lâmpada de iluminação pública em frente ao nº 268.
O Presidente colocou em votação os pedidos de informação, um do ROBERTO e o outro do
ALCIDO que solicita cópia do relatório feito pelo Controle Interno referente o FAZ. Os pedidos
foram aprovados por unanimidade.
TRIBUNA LIVRE – Senhor Urbano Kehl usou a tribuna para falar sobre a confecção do livro
que conta a história dos Frohlich/Froehlich. O Senhor Urbano falou da alegria em estar na Casa e
disse que encaminhou o ofício para participar da tribuna com a intenção em pedir colaboração
para o livro que conta a história dos Froehlich/frohlich, que tem 608 páginas, e conta como eles
chegaram ao Brasil...A dificuldade que passaram e como ocuparam lugares de destaque. Falou da
construção da Ponte do Imperador, onde um Froehlich foi o mestre da construção da ponte. Com
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a criação do Município, os Froehlich foram muito atuantes, onde o pai da Vereadora Ursula foi
vereador... outro citado é o senhor Lauro Frohlich que é o Proprietário da Empresa Frohlich... O
Senhor Urbano falou que quando do orçamento para fazer o livro, o valor é bastante alto e por
isso tomou a liberdade em pedir para a Câmara de Vereadores ajuda... Para conseguir baixar o
preço do livro para que o pessoal possa comprar o livro... Senhor Urbano deixou o convite aos
vereadores para prestigiarem o 12º encontro da Família Froehlich/Frohlich em Ivoti no dia 17 de
maio, onde virão várias pessoas de outros estados e lugares e irão querer saber de Ivoti... O
Presidente falou que tiveram alguns problemas no ano passado, denúncias, e precisa fazer tudo
certo para não ocorrer isso novamente. Os vereadores tiveram oportunidade para fazer suas
colocações e os vereadores PAULO e ROBERTO sugeriram que para a Câmara poder ajudar teria
que partir do executivo o Projeto de Lei.
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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