ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.593 - 12ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 05 DE MAIO DE 2015.
Aos cinco dias do mês de maio 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 1.590 do dia 14 de abril e 1.592 do dia 28 de abril, as quais
tiveram seu conteúdo aprovado por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS — Of. Gab. nº 124/2015 que encaminha para
apreciação o Projeto de Lei nº 40/2015 que “Abre crédito especial no valor de R$ 89.500,00,
destinado ao pagamento de despesas de pessoal da Secretaria de Saúde e Assistência Social”; Of.
Gab. nº 125/2015 que informa que após o encaminhamento do Projeto de Lei nº 39/2015, que
“Dispõe sobre a concessão de outorga onerosa do direito de construir visando à regularização de
edificações já consolidadas em recuo jardim”, onde o Município verificou por bem realizar alguns
pequenos ajustes ortográficos no texto da Lei; Of. Gab. nº 127/2015 que encaminha para
apreciação o Projeto de Lei nº 41/2015, que “Autoriza a manutenção de contratação por tempo
determinado para a área da Educação, autorizada pela Lei Municipal nº 2372/2008, alterada pela
Lei Municipal nº 2882/2014”, que propõe a continuidade da contratação de professora de
Educação Infantil, inicialmente prevista pelo período de Auxílio Doença da servidora efetiva
Dirce Terezinha B. Bourscheid, que, no entanto veio a falecer no dia três de maio último; Of.
Gab. nº 128/2015 informando que os detalhes jurídicos burocráticos para a realização do
concurso público estão sendo ultimados; Ofício do Hospital São José referente a paralisação dia
D, que acontecerá dia 06 de maio em 220 Municípios do Estado;
DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS – Do Poder Executivo provieram 02 (dois) Projetos de Lei, a
saber: Projeto de Lei nº 40/2015 que “Abre crédito especial no valor de R$ 89.500,00 destinado
ao pagamento de despesas de pessoal da Secretaria da Saúde e Assistência Social”– Comissão
de Finanças; Projeto de Lei nº 41/2015 que “Autoriza a manutenção de contratação por tempo
determinado para a área de educação, autorizada pela Lei Municipal nº 2372/2008, alterada
pela Lei Municipal nº 2882/2014”– 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 ainda não tem parecer.
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 está sem
parecer e ainda tem dúvidas referente o projeto e precisam de mais informações. ALCIDO disse
que a grande questão é de quanto cada produtor terá de direito (cargas de saibro) e pediu que o
executivo informe essa questão, informando qual o valor e quantas cargas de saibro cada produtor
terá direito durante o ano de 2016. VERÔNICA disse que fica tudo conforme a Lei nº 2495 e as
alterações são outras... A vereadora disse que apenas aumentou a URM de 15 para 20 conforme a
Lei nº 2495 diz que precisa aumentar, mas a questão de quantidade de litros de óleo e saibro
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continua de acordo com a Lei anterior. ALCIDO perguntou quanto de saibro cada produtor terá
direito... VERÔNICA disse que não estava com a outra Lei em mãos, mas que continuava da
mesma forma como era. ALCIDO disse que saibro não constava na Lei anterior e que estava
sendo incluído agora... ALCIDO pediu ao Presidente que fosse providenciada a Lei nº 2495 para
verificar o que consta na Lei para poder avaliar direito. ROBERTO se referiu à 15 URMs, onde o
produtor precisa comprovar com o Bloco de Produtor o valor em Notas Fiscais, onde 15 URMs
daria 11.505,00 e agora com 20 vai para R$ 15.340,00 em Notas Fiscais e disse que acha que a
pergunta que o vereador ALCIDO quer fazer é se um produtor quiser saibro para fazer o seu
acesso (300 metros para dentro da Presidente Lucena) se essas 20 URMs darão os trezentos
metros? Porque se não der, o que o produtor pode pedir, ou ele irá perder o restante do valor no
bloco? ROBERTO disse que existem muitas dúvidas em relação ao projeto. ALCIDO pediu que o
responsável pudesse vir à Casa na próxima segunda feira para ver isso com a comissão, e pediu
que fosse encaminhado um pedido ao responsável de que a Comissão se reunirá na segunda feira
às 17h30min. O Presidente perguntou quem era o responsável pelo projeto...VERÔNICA disse
que conversou com o Prefeito e com o Leandro. O Projeto ficou para a próxima sessão.
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
aguarda o retorno da Autarquia para informar em que ata o projeto foi amplamente discutido e
além disso esta em tratativas e conversando os servidores públicos, porque muita Lei na Casa
Legislativa é praticamente uma cópia do Regime Jurídico. O vereador disse que algumas coisas
precisam ser mais bem analisadas porque a comissão ainda não conseguiu concluir o seu estudo
referente o projeto. O Projeto ficou para a próxima semana. 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 todas as
informações. PROJETO DE LEI Nº 38/2015 – “Autoriza disponibilizar servidor ao sindicato
dos servidores públicos do Município de Ivoti – SIMI”, o vereador PAULO disse que é um
projeto que vem a cada três anos e disse que conversou com o Marcos sobre o projeto e ele está se
apresentando todos os dias até a aprovação do projeto. A comissão é favorável ao projeto. O
Projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 39/2015 – “Dispõe sobre a
concessão de outorga onerosa do direito de construir visando a regularização de edificações já
consolidadas em recuo jardim”, O vereador ROBERTO disse que a comissão ainda tem dúvidas,
porque não sabem quem são as pessoas, quais os imóveis e parece que foi assinado um TAC com
o MP. O vereador pediu que fosse encaminhado ofício ao Ministério Público para fornecer cópia
do TAC assinado. E ao Executivo solicitar o impacto de cada casa ou estabelecimento e quais os
donos, onde estão localizados e a metragem especificada de cada imóvel. ALCIDO sugeriu que
fosse encaminhado junto com o ofício, a cópia do Projeto de Lei para fazer o parecer. PROJETO
DE LEI Nº 41/2015 – “Autoriza a manutenção de contratação por tempo determinado para a área
da educação, autorizada pela Lei Municipal nº 2372/2008, alterada pela Lei nº 2372/2008,
alterada pela Lei Municipal nº 2882/2014”, a Comissão deu seu parecer favorável já que se trata
de um projeto que envolve crianças, e a pessoa contratada estava no lugar da servidora Dirce
Teresinha Bourscheid, que veio a falecer, a comissão não vê problemas em aprovar o projeto. O
Projeto foi aprovado por unanimidade. O Presidente apresentou a Resolução nº 001/2015 que
“Dispõe sobre a constituição e funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada
para apurar os fatos descritos no requerimento dos vereadores Alcido Ratzinger, Cleiton Birk,
Paulo Führ, Roberto Schneider e Silvani Raupp Mees, aprovado em plenário nos termos da ata
nº 1591/2015”. O Presidente colocou a Resolução em votação a qual foi aprovada por 05 votos a
favor, e 04 votos contra, a saber, URSULA, VERÔNICA, DITMAR e JÂNIO. O Presidente falou
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que a Comissão teria 48 (quarenta e oito) horas para se reunir e escolher o Presidente.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS - Nesta parte da Reunião foram externadas as seguintes
manifestações dos vereadores, DITMAR HARRI HINNEBUSCH: O vereador solicitou um
ofício para o Ecônomo do Ginásio Municipal e outro para o Executivo, por causa de reclamações
dos munícipes que frequentam o ginásio, reclamaram dos chuveiros, dizendo que poucos estão
funcionando, tampas dos vasos sanitários, das portas... O Vereador quer saber quem é o
responsável por essa questão. Outro ofício para a Secretaria de Obras, para fazer melhorias na
Rua Jacob Dhein (é a rua do Jardim do Alto que sai na Colônia Japonesa). O vereador pediu
outro ofício para o executivo para saber a previsão para abertura da Creche Bom Pastor.
ROBERTO SCHNEIDER: O vereador pediu o envio de ofício para convocar o Secretário
Ademir Rost para que venha numa sessão na Casa Legislativa, para esclarecer dúvidas sobre as
atividades da secretaria. O vereador disse que foi procurado por pessoas da Colônia Japonesa que
estão preocupados com a questão do poço/reservatório localizado no Bairro, e desejam saber o
que a Autarquia fará com o mesmo (se o poço será tirado da Associação e ligado ao Distrito
Industrial?), pois os moradores temem pela falta de água. Outro ofício ao Senhor Prefeito
pedindo informações sobre um loteamento que iniciou em 1993, e em termos de pavimentação
era uma das melhores que o Município já teve, que era para ser a solução dos buracos e falou da
Rua Colinas, que por anos havia uma briga, não sabe se judicialmente, sobre o reparo naquela
rua, e disse que era uma vergonha ver aquele pessoal ter que pagar o seu IPTU, onde tem esquinas
com bocas de lobo, onde a água arrebentou o passeio público e muitos bueiros fechados sem
conservação... Então o vereador pede que o Prefeito vá até o Loteamento Colinas e vistorie as
ruas mais antigas... JÂNIO SIMIÃO DROVAL: O vereador solicitou um ofício ao executivo e
secretaria de obras, para que tomem providências com a Rua São Carlos, próximo ao nº 630 e na
Rua Henrique Saueressig, aos fundos do nº 597, 421, 365, 351, 325 e 337, onde tem pés de
eucalipto perto, e os moradores tem medo que com o vento possam causar acidentes, inclusive
com a última ventania, quebrou um galho e caiu encima do telhado de um morador e quebrou
várias telhas... o vereador pediu que o Executivo entre em contato com o proprietário da área. O
Vereador falou também da Rua Canela no Bairro Morada do Sol, os moradores também
reclamaram dos eucaliptos. Outro ofício ao executivo e secretaria de obras para que na Rua São
Carlos, esquina com a Rua Guaíba, no Bairro Concórdia, tem um terreno com mato de acácia, ao
lado do nº 780 que está encostando-se à rede elétrica, sendo que no ano passado ladrões usaram o
mato para assaltar a casa de um vizinho do local... O vereador pediu para autuar o proprietário do
terreno. Outro ofício ao executivo e secretaria de obras e trânsito, pois vários motoristas
reclamaram sobre a falta de pintura nas faixas de segurança, e citou na frente do Supermercado
Kern e também em frente a sociedade Harmonia, do Curtume Buhler, próximo à Escola Aroni no
Bairro Cidade Nova e em frente ao Ginásio Municipal, onde tem as elevadas, mas não tem a faixa
pintada. O Vereador ROBERTO pediu um a parte e comentou sobre a Cristiano Mobus com a
Regis Bittencourt, onde tem muitas pessoas que caminham por aquele local, e sugeriu uma faixa
de pedestres no local para poder atravessar com segurança. PAULO FUHR: O vereador pediu o
envio de ofício para o Departamento de Meio Ambiente para que verifique a proliferação de
mosquitos na Praça do Chafariz, pois a fonte de água está desligada e tem várias poças de água
parada que atrai mosquitos. Outro ofício para a Secretaria de Obras para fazer melhorias no
passeio público e também no piso da Praça do Chafariz e também ao lado na Praça Concórdia.
Ofício ao executivo, sugerindo a liberação da senha do wi fi para os expositores que participarão
da Feira da Nata, Rosca e Mel, para que os mesmos possam fazer as suas transações via internet
no Núcleo de Casas Enxaimel. ROBERTO pediu um a parte referente a questão dos mosquitos e
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pediu que fosse colocado junto no pedido do vereador, quais precauções estão sendo tomadas
pelo Município com relação ao combate do mosquito da dengue. ALCIDO RATZINGER: O
vereador pediu para se juntar ao pedido referente à Colônia Japonesa, onde além da preocupação
dos moradores com a retirada do poço do local, existe também a preocupação com a funcionária
que trabalha no memorial, de a Prefeitura retirar a funcionária do local... O vereador disse que
outra questão que preocupava é com a venda de produtos nas praças, como roupas que estão
expostas e fica muito ruim para os comerciantes que pagam os seus impostos, por isso o vereador
solicitou a informação para saber quem é o fiscal responsável por esta área e se não existe a
possibilidade em colocar fiscais durante os finais de semana para fiscalizar. O vereador falou da
necessidade em fazer melhorias no Centro Esportivo Municipal, principalmente uma cobertura
em frente a churrasqueira até a copa, pois ali acontecem eventos durante a semana e nos finais de
semana. ALCIDO falou das letras que estavam na entrada da cidade referente a cidade co irmã e
que foram tiradas e pediu que o executivo verificasse a questão, por causa dos turistas que vem
para a cidade e não fica bonito. ROBERTO sugeriu uma moção de repúdio contra a falta de
fiscalização no Município e fazer com que essa moção chegue ao Ministério Público. ALCIDO
pediu que fosse convidado/convocado o responsável pela fiscalização e num segundo momento
se não tiver resposta, daí sim pode-se fazer a Moção. SILVANI RAUPP MEES: A vereadora
solicitou o envio de ofício ao executivo, para fazer melhorias no passeio público e na área
ciclística da Avenida Capivara. Também falou de várias pessoas que estão perguntando sobre a
Creche nova, pois são pais que tem seus filhos na lista de espera e estão ansiosos para saber a
previsão de abertura da mesma. VERÔNICA disse que está em processo de finalização, está na
fase da limpeza e depois vem o mobiliário e nos próximos dias se correr tranquilamente,
acontecerá a inauguração. URSULA MARIA FROEHLICH WEBER: A vereadora solicitou
um ofício para o professor Roque Amadeu Kreuz que será o homenageado na 13ª Feira do Livro,
e disse que tem grande admiração pela pessoa dele, que no pouco tempo que mora no Município
já fez muito e tem certeza que fará muito mais. Outro ofício para a patrona da 13ª Feira do Livro,
Léia Cassol. Outro ofício parabenizando o PLUG, falando da importância para a cidade e também
estará presente na Feira do Livro, mostrando as atividades que são realizadas no mesmo. A
Vereadora falou que o grupo de dança jazz se apresentou em frente a loja Miss Blue...
VERÔNICA LUISA DHEIN: A Vereadora convidou os vereadores para assistir no dia de
amanhã a reunião do Conselho Deliberativo, que acontece sempre na primeira quarta feira do
mês, às 18h no mini auditório da Prefeitura, porque vai ser tratado um assunto bem importante e
que com certeza será muito discutido na comunidade e quanto mais informações os vereadores
tiverem, mais fácil será para responder para as pessoas. A Vereadora disse que estará presente o
contador Rogério Walter que estará apresentando um estudo que foi feito sobre a tarifa da água,
que é algo que vem sendo discutido dentro do Conselho há tempo. A Vereadora também fez
comentários referente à reportagem que saiu no Diário sobre o tombamento da Casa Adame e
disse que a reportagem veio em boa hora, porque está maduro o tempo de se começar a olhar
novamente com muita atenção a questão dos tombamentos em Ivoti. E disse que como vereadores
também precisam pensar sobre isso, avaliar e escutar o que a comunidade pensa e quer em relação
a isso e se unirem ao executivo para pensar em projetos voltados para isso. Para ver o que querem
com o Patrimônio Histórico, se para fins turísticos, culturais... A Vereadora disse que conversou
com a procuradora e a acompanhou a Lucinéia que é da Casa Adame, e que sofre há tempo em
relação a isso... A Procuradora colocou que existe um grupo trabalhando, atualizando as
legislações, os inventários, criação de um Fundo para que as notificações possam ser depositadas
neste Fundo... O Vereador ROBERTO pediu um aparte e pediu o afastamento como suplente do
Conselho Deliberativo da Autarquia Água Ivoti por causa da abertura da nova CPI e pediu que
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fosse escolhido um novo membro para ocupar o cargo. CLEITON BIRK: Agradeceu a Secretaria
de Obras por ter consertado os bueiros em frente a Borracharia Concórdia e agradeceu também
por terem colocado as telhas na parada de ônibus da Nova Vila e pediu que trocassem a madeira
da parada, onde o pessoal senta e pintar. Outro ofício para a Secretaria de Obras para que
fizessem melhorias na estrada de chão ao lado da Sociedade Teuto União e principalmente que
melhorassem o acesso da principal para a estrada e que colocassem saibro. O Presidente indicou a
vereadora SILVANI como suplente no lugar do vereador ROBERTO no Conselho Deliberativo
Autarquia Água Ivoti. O Presidente colocou em votação o pedido de convocação do Secretário de
Desenvolvimento e também o pedido do vereador ALCIDO para convocar o responsável pelo
setor de fiscalização da Prefeitura, os pedidos foram aprovados por unanimidade. O Presidente
lembrou que na semana anterior o vereador ALCIDO solicitou uma data para o Secretário de
Obras e pediu que fosse encaminhado ofício para ele ver a melhor data para vir a Casa.
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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