ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.595 - 12ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO
LEGISLATIVO – 19 DE MAIO DE 2015.
Aos dezenove 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.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS — Of. GAB nº 137/2015 que encaminha para apreciação o
Projeto de Lei nº 45/2015; Of. GAB ERK nº 138/2015 em atenção ao ofício 120/2015, item 3 da
Vereadora Silvani, encaminha em anexo cópia dos registro de ponto dos servidores públicos da
Secretaria de Obras referente ao período em que ocorreu a redução da jornada de trabalho; Of. Gab nº
139/2015 em resposta ao ofício nº 119/2015 do Vereador Jânio que solicitou o fechamento de buraco
em frente à empresa Hercosul; Of. Gab. nº 140/2015 em resposta ao ofício nº 124/2015 do Vereador
Roberto que solicitou o Ranking do retorno do ICMs das empresas do Município, em resposta ap
Ofício nº 115/2015, item 2 para esclarecer possíveis denuncias foram chamados os servidores
Paulinho Pozzebon, Gelson Piccinini e Everson Krakhencke para esclarecimentos; Of. Gab. nº
142/2015 em resposta ao ofício nº 126/2015 referente imunidade parlamentar no uso da tribuna; Of.
Gab.nº 143/2015 em resposta ao ofício nº 120/2015 da vereadora Silvani referente fechamento de
buracos na Rua Taquara e sobre o auxílio que o Município disponibiliza para os jovens que queiram
aprender música; E-mail do Leandro Alcântara solicitando as dependências da Câmara para reunião
dos grupos de encontro de divulgação da Ordem Rosa Cruz no dia 06 de junho das 16 às 18h; Of.
Circ. Nº 02/2015 da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Ivoti informando que promoverá no dia
12 de junho mais uma edição do Café Colonial que ocorrerá no Ginásio Quero Quero e solicitam a
contribuição em dinheiro para tal; Of. Gab. nº 141/2015 em resposta ao ofício nº 125/2015 sobre
uma rede de baixa tensão na Rua Bento Gonçalves e o conserto do telhado da parada de ônibus na
entrada da empresa Siscobrás. Após a leitura das correspondências, o presidente colocou para a
preciação a ata nº1593 do dia 05 de maio, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade.
DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS – Do Poder Executivo proveio 01 (um) Projeto de Lei, a saber:
Projeto de Lei nº 45/2015 – “Autoriza a cessão de direitos decorrentes da concorrência pública nº
037/2013 destinada à alienação de lotes da área industrial do Município” – 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 e estão aguardando a cópia dos três processos licitatórios.
PROJETO DE LEI Nº 32/2015 – “Dispõe sobre a criação de cargos e salários provimento efetivo
da Autarquia Água de Ivoti e dá outras providências”, a comissão constatou algumas irregularidades
no projeto... O relator solicitou um ofício ao executivo para retirar o projeto e reenvia-lo novamente
com uma nova redação.
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”, a comissão está
aguardando que o Ministério Público se manifeste com relação ao projeto
PROJETO DE LEI Nº 42/2015 – “Abre crédito especial no valor de R$ 53.831,22 destinado à
manutenção de programas da Secretaria de Educação e Cultura”, a comissão é favorável à
aprovação do projeto, pois essa abertura de crédito especial para destinar recursos provindos do
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Ministério da Educação, para o pagamento de despesas de profissionais... O projeto foi aprovado
por unanimidade.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS - Nesta parte da Reunião foram externadas as seguintes manifestações
dos vereadores, ROBERTO SCHNEIDER: O vereador solicitou o envio de pedido de informações
ao executivo para que informe a rubrica/conta onde foi depositado o valor proveniente da venda de
lotes das áreas industriais da Picada 48 Alta e Colônia Japonesa. E a possibilidade do executivo
liberar cópia dos editais da empresa ganhadora das obras da 2ª pista da Colônia Japonesa e qual o seu
custo. O vereador comentou sobre a sua indignação com relação ao atendimento na Caixa Econômica
Federal, onde ultimamente tem filas intermináveis e falta de funcionários e funcionários sobre
carregados e por isso solicitou um ofício ao Superintendente Regional da CEF para que destine mais
funcionários para a agência de Ivoti e junto anexasse cópia da Lei Federal e Estadual que determina o
tempo máximo para ser atendido. JÂNIO SIMIÃO DROVAL: O vereador pediu o envio de ofício
para a Secretaria de Obras para que faça o recolhimento de entulhos na Rua Reinaldo Enzweiler, ao
lado do Posto de Lavagem, no Bairro Morada do Sol. PAULO FÜHR: O vereador solicitou um
ofício para a Defesa Civil para que informe se está preparada com material humano, treinamento,
suprimento de alimentos, cobertores, remédios, material de construção, etc..., para eventuais
temporais, deslizamentos, alagamentos, principalmente no Bairro Feitoria Nova, Picada 48 Baixa e
também em alguns bairros (citou o caso do alagamento do Ginásio Municipal, da Avenida Bom
Jardim e em frente a Loja Taqi) e se tem um local pré definido para alocar as pessoas se porventura
acontecer algo nesse porte. ROBERTO pediu um aparte e disse que esteve conversando com o
ecônomo do Ginásio Municipal sobre a questão dos chuveiros, falta de portas, lâmpadas, onde ele lhe
colocou que o pedido para providências foi feito há bastante tempo já pelo Departamento de
Desporto para a Secretaria de Obras... E citou a Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, onde mora
uma família que mora num terreno abaixo da rua, que com qualquer chuva torrencial inunda, onde a
Defesa Civil foi olhar, mas nada foi feito... outro caso citado é da Feitoria Nova onde houve
deslizamento de terra... ROBERTO disse que não sabe qual é a questão, se o Município não tem
condições de fazer algo ou se a Defesa Civil não levantou a questão... , porém não foram atendidos.
ALCIDO RATZINGER: O vereador falou sobre a rua que foi aberta no Núcleo de Casas Enxaimel,
onde já foi solicitado a retirada do poste de luz por causa da dificuldade em manobrar no local com
veículo maior e também pediu que fossem colocadas luminárias na mesma. O vereador também
falou sobre a Rua José de Alencar, por causa do desleixo do passeio público e as luminárias
queimadas... ALCIDO falou que tem bastante demanda e muita coisa ainda não foi resolvida... O
vereador pergunta se foi feito um calendário para recolhimento de entulhos. SILVANI RAUPP
MEES: A vereadora solicitou o envio de ofício para a Escola Estadual Mathias Schutz,
parabenizando a direção e equipe de profissionais pela organização do dia da solidariedade que
aconteceu no dia 16 de maio. Outro ofício para o cartório eleitoral de Estância Velha para ver da
possibilidade em fazer mais campanhas na cidade para confecção de títulos. A vereadora disse que
teria um recado para o vereador ROBERTO, dizendo que na sexta feira encontrou com um
empresário da cidade que lhe disse estava muito repudiado com a política do País e disse para a
vereadora que pagava em torno de R$ 2.000.000,00 de impostos por mês (20% fica no Município). O
empresário teria comentado que como vereadores se não podiam fazer mais pelo Município... A
vereadora disse que pessoas da comunidade chegaram nela e pediram para que o ROBERTO lutasse
como um gideão e que são políticos assim que querem, que tem coragem, pulso ... ROBERTO pediu
um a parte para dizer que se um empresário desse porte se sente indignado, onde tem de um lado
corruptos e sem vergonha na política e do outro lado tem pessoas com vontade de mudança, daí não
adianta só ter vontade, se no escalão de cima é trancado... ROBERTO falou da bira política.
URSULA MARIA FROEHLICH WEBER: A vereadora pediu um ofício para a Oi telefonia para
que providencie o conserto da linha que foi danificada durante o final de semana e várias pessoas
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estão sem internet, inclusive comércios deixaram de vender por causa disso. E, tem pessoas que estão
pagando contas de vários meses e estão sem telefone. Outro ofício para o Hospital São José, devido à
reclamações que recebeu de uma pessoa que foi atendida no PA Mais Vida e depois encaminhada ao
Plantão do Hospital e ali esperou durante 1h40min e o médico não foi ver a paciente, no que se
levantou e foi embora... Sendo que tinha um paciente na sua frente que já estava esperando há duas
horas e nada. A Vereadora pediu que o Prefeito também entre em contato com a direção do Hospital
para resolver essa situação. Ofício para o Departamento de Cultura e Turismo pelo belo encontro de
motos realizado pelo Grupo Dinossauros do Asfalto. Ofício pela passagem da festa dos Froehlich,
onde teve mais de quinhentos integrantes. VERÔNICA LUISA DHEIN: A vereadora solicitou o
envio de ofício para a ivotiense Carla Michel que alçou voos no atletismo e se consagrou campeã do
Troféu Brasil no lançamento de martelo, ela iniciou dentro da equipe municipal de atletismo que é
fomentada pelo Município, onde os alunos que demonstram potencial são convidados a participar da
equipe e a Carla é uma dessas alunas que acabou sendo destaque dentro da equipe municipal e
tiveram empresários locais que apostaram no potencial dela. Essa vitória deu à ela uma vaga no sul
americano no Peru, dia 12 de junho... Ofício para a Carla parabenizando ela e dizer que Ivoti se
orgulha muito dela estar alçando voos tão altos e tão importantes e desejar muito sucesso na
competição que irá participar. A Vereadora falou que o calendário de podas está na página da internet
da Prefeitura e sugeriu que todos acessassem e divulgassem e ela também disse que esse calendário
virá de forma impressa. DITMAR HARRI HINNEBUSCH: O vereador pediu para se juntar ao
ofício dela para oi para que agilize os consertos nas linhas telefônicas quando dá algum imprevisto.
Outro ofício para a comunidade católica do Bairro Concórdia parabenizando e também aos
Dinossauros do asfalto pelo evento que trouxe muitos turistas. Outro pedido é referente a Avenida
Capivara (uma pessoa está abrindo um comércio próximo à fabrica de ração) para ver da
possibilidade em colocar um redutor de velocidade próximo à Fábrica de Ração. CLEITON BIRK:
O Vereador comentou sobre os galhos e entulhos que tem no Bairro 25 de Julho. Também falou da
esquina da Rua Pedro Klein Sobrinho com a José de Alencar, foi derrubada a placa que indica o
nome das ruas e que o cordão fosse pintado e a faixa de segurança também. O Vereador fez um
pedido de informação para o executivo faça um Projeto de Lei e disponibilize recursos no valor de
R$ 30.000,00 para a perfuração de um poço de água com capacidade média para a Associação de
Moradores de Picada Feijão, devido à necessidade, sendo que se houver necessidade a Camara
disponibilizará os recursos necessários. Os pedidos de informação foram apreciados e aprovados por
unanimidade.
Demais comentários, exposições, apartes, explicações estão em CD anexo a esta ata.
Não havendo nada mais para ser deliberado, o Senhor PRESIDENTE encerrou a Reunião, e desejou a
todos uma ótima semana. E, para constar, ESTER DOLORES MÜLLER KRÜGER, secretária do
legislativo, elaborou a presente ata, a qual, após ser lida e aprovada, será subscrita
pelos senhores PRESIDENTE e SECRETÁRIO da Mesa Diretora.

.
PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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