ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.596 - 12ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO
LEGISLATIVO – 26 DE MAIO DE 2015.
Aos vinte e seis 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 colocou para apreciação a Ata
de nº 1594 do dia 12 de maio de 2015, a qual teve seu conteúdo aprovado por unanimidade.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS — Ofício nº 0119/2015-PJI do dia 11 de maio que
responde ao ofício nº 156/2015, e informa que não existe acordo firmado entre o Ministério Público e
o Município de Ivoti nos autos do IC nº 08/2014; CONVITE da Secretaria Geral da Presidência da
República e odo Governo do Rio Grande do Sul, convidando para o Fórum Dialoga Brasil PPA 20162019 – Sul, com presença do ministro Miguel Rossetto no dia 28 de maio, das 8h às 13h na
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul; Of. Gab. nº 151/2015 em resposta ao ofício
nº 184/2015 formulado pela Vereadora Verônica, informando que em 25/08/2014 foi aberto
expediente administrativo tombado pelo nº 2014/5076, com objetivo de documentar as ações para
regularização das construções, garantir a transparência das tomadas de decisões, o contraditório e
ampla defesa dos interessados; Of. Autarquia nº 028/2015 que encaminha o Balanço Contábil do mês
de abril/2015; Of. Gab. nº 152/2015 em resposta ao ofício nº 142/2015 informando a medição da Rua
Jacob Muller (trecho entre a Rua São Leopoldo e Rua da República); Of. Gab. nº 153/2015 em
resposta ao ofício nº 167/2015 do vereador Paulo informando que: 1) A fonte da praça do chafariz
está desligada provisoriamente para serviços de manutenção, o monitoramento do local está sendo
realizado de forma constante em relação a proliferação de mosquitos, em nenhum momento sendo
identificadas larvas de Aedes aegypti. 2) Com relação ao passeio público ao redor da praça,
informam que em breve estarão revitalizando. 4) O Setor de Vigilância em Saúde realiza as ações no
Município seguindo as determinações e orientações da Secretaria do Estado (1º CRS). Of. Gab. nº
154/2015 em resposta ao ofício nº 133/2015 no qual o Vereador Jânio solicitou reparos no Ginásio da
EMEF 25 de Julho, foi informado que em reunião realizada no dia 11 de maio com a direção e o
CPM da referida escola, ficou definido quais demandas assumidas por cada um; Of. Gab. nº
155/2015 em resposta ao ofício nº 145/2015 do Vereador Roberto sobre o convênio entre Emater e o
Município de Ivoti; Of. Gab. 156/2015 em resposta ao ofício nº 188/2015 que pede informações
sobre a venda dos lotes das áreas industriais; E-mail da Sra. Gessy Farias Lima informando sobre
projeto que deverá ser colocado em prática o mais breve possível; Of. Gab. nº 157/2015 em resposta
ao ofício nº 149/2015 do Vereador Alcido solicitando informações ao DPU sobre a liberação do
loteamento novo, na Rua Humberto de Campos; Of. Gab. nº 146/2015 em resposta ao ofício nº
169/2015 solicitando a presença do responsável pela fiscalização; Of. Gab. nº 150/2015
encaminhando os projetos de lei nº 46/2015, 47/2015 e 48/2015; Of.Gab. nº 149/2015 informa a
retirada do Projeto de Lei nº 032/2015 início nas obras de calçamento das ruas: iniciaram em
setembro/2014;
DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS – Do Poder Executivo provieram 03 (três) Projetos de Lei, a
saber: Projeto de Lei nº 46/2015 – “Autoriza a doação de imóvel à Associação dos Moradores do
Bairro Morada do Sol e arredores, e dá outras providências” – Comissão de Justiça.
Projeto de Lei nº 47/2015 – “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o
plano de carreira e o quadro de cargos dos servidores municipais de Ivoti” – Comissão de Justiça.
Projeto de Lei nº 48/2015 – “Dispõe sobre a criação de cargos e salários de provimento efetivo da
Autarquia Água de Ivoti e dá outras providências” – Comissão de Justiça.
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Do Poder Legislativo, Resolução nº 002/2015 “Altera a data das sessões ordinárias do Poder
Legislativo Municipal a partir do mês de junho/2015 e dá outras providências” - 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 chegou um calhamaço de informações por parte do Executivo, mas o que lhe chamou a
atenção é que a empresa Dublauto desistiu de participar da construção e do lote da área industrial.
ROBERTO disse que como é muita coisa para analisar, precisa de tempo... O Vereador disse que
todos os assuntos na casa referentes ao Distrito Industrial somente serão colocados para apreciação,
após o parecer jurídico da Casa. 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 esteve reunida com o Promotor Grezzana, e que entraram na Casa os
documentos do Município, a comissão pediu mais uma semana para avaliar o projeto.
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”, a comissão
solicitou segurar o projeto, porque a Viva Bordados entrou com uma Razão Social e agora quer
alterar a mesma para J Celi Calçados Ltda e querem um parecer jurídico da Casa. RESOLUÇÃO nº
002/2015 – “Altera a data das sessões ordinárias do Poder Legislativo Municipal a partir do mês de
junho/2015 e dá outras providências”, a comissão justificou que a Mesa Diretora pretende mudar a
data, pois irá facilitar os trabalhos para a secretária e do advogado da Câmara e talvez se atinja um
público maior. PAULO disse que quando a Câmara fez sua independência em 2013 e fizeram o seu
Regimento Interno, o vereador na época tinha ventilado a ideia em mudar o dia da sessão para outro
dia, e pediu que o Presidente a partir da aprovação da Resolução faça uma ampla divulgação na
imprensa local, rádio, jornal. ROBERTO falou que essa Resolução será definitiva e disse que no
artigo 1º faltou o horário, que é às 18h30min. DITMAR se manifestou dizendo que a mudança para
algumas pessoas é boa e para outras nem tanto e perguntou o porquê da mudança. URSULA também
perguntou sobre o porquê da mudança. VERÔNICA disse que lembra que o Presidente comentou da
possibilidade e disse que em abril estava estudando nas segundas feiras, porém a vereadora disse que
tinha as reuniões nas escolas nas segundas feiras e que precisaria pensar a respeito disso.
VERÔNICA disse que não teria como votar a favor do projeto, porque nas segundas feiras acontecem
todas as formações de todos os professores, pelo fato das reuniões nas escolas acontecerem nas
segundas, por isso todas as atividades da educação acontecem às segundas. Outra questão que
chamou atenção da vereadora é quanto à justificativa de atrair mais público, disse que não consegue
concordar por duas razões, pois se sempre as sessões aconteciam nas terças feiras, isto já está
instituído na comunidade e trazer mais público? Pois há algumas semanas o Presidente anunciou que
não poderia ter mais público, porque o PPCI não permitia. JÂNIO disse que essa mudança interfere
na logística da empresa onde trabalha e por isso teria que fazer uma mudança nesse sentido também.
A Resolução foi aprovada por sete votos a favor e um voto contra, a saber, VERÔNICA.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS - Nesta parte da Reunião foram externadas as seguintes manifestações
dos vereadores, PAULO FÜHR: O vereador fez um pedido de informação ao executivo para saber o
resultado do pregão de nº 28/2015 que foi aberto no dia 25/05 às 14 horas, saber o nome de todos os
participantes, que critério é usado e quem foi o vencedor. ALCIDO RATZINGER: O vereador
solicitou um ofício para a AES Sul referente à queda de luz que acontece na Rua Henrique Dias,
onde tem duas empresas, uma de panelas e a outra de couros, onde uma dessas duas empresas tem
uma máquina que quando é ligada, interfere no abastecimento de energia da vizinhança. ALCIDO
citou os códigos de cliente: 5391559-3, 5359311-1, 1561823-4, 1239892-6. SILVANI RAUPP
MEES: A vereadora solicitou o envio de ofício para a Secretaria de Obras para fazer o recolhimento
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de móveis e entulhos na Rua Arthur Augusto Gernhardt, descendo a Madeireira Morada do Sol, na
segunda quadra para baixo e também na Rua Vera Cruz. A Vereadora também pediu a limpeza de um
terreno baldio, localizado na Rua Reinaldo Enzweiler que é de propriedade de um funcionário do
Astor Gehm, o qual também está cheio de entulhos. SILVANI fez um comentário sobre a panela de
pressão do Raul Petry do dia de hoje onde diz: que Ivoti está cheia de quebra molas proibidos por
Lei... a Lei é clara e somente permite a instalação de lombadas na frente de hospitais, escolas e
afins... o problema é a politicagem, um por exemplo, depois que foi pavimentada a Avenida Popular,
logo surgiu um quebra molas, quase no começo perto da igreja, só tem esse na Avenida Popular.
Quem mora lá? Jair de Brito, que tem um cargo na Prefeitura. Alo Secretário de Obras, se for para
atender o pedido de Jair de Brito, tem que instalar uns cem, que os vereadores dizem estar devendo
para os eleitores. Também quero os meus, um na frente da casa onde moro e um na frente do jornal.
A Vereadora disse que leu isso e pensou muito sobre e achou muito construtiva a fala do Raul e
lembrou da cidade de Frederico Westphalen que é uma cidade que nunca cresce, parece um museu e
cheia de quebra molas e por isso precisa o melhor para Ivoti... URSULA MARIA FROEHLICH
WEBER: A vereadora falou da Feira do Mel onde tiveram vários expositores e as vendas foram
muito boas, porém reclamou do estacionamento que ficou embarrado com a chuva e pediu que fosse
providenciada a colocação de brita no local. A Vereadora falou do dia do Desafio (27/05/2015) ,
onde Ivoti está concorrendo com uma cidade do México, e serão promovidas várias atividades no
PLUG e a vereadora distribuiu um folheto para que cada um escreva uma mensagem para a cidade,
onde poderá ser encaminhada para o PLUG, onde terá um varal montado com essas mensagens.
URSULA convidou todos para participarem no dia de amanhã, às 20h onde terá Délcio Tavares,
encontro com a Herta, na Sociedade Harmonia, os ingressos estão a venda no PLUG, a R$ 15,00.
DITMAR HARRI HINNEBUSCH: O vereador pediu para se juntar ao ofício para o PA, para a
Farmácia do Município, o Plantão do Hospital, pois alguns medicamentos não estão disponíveis na
farmácia básica do Município e dai algumas pessoas vão embora frustradas, porém muitas vezes não
é feito o esclarecimento pelos médicos e atendentes informando onde o remédio pode ser encontrado
de forma gratuita, porque o vereador foi procurado por um cidadão que precisou de um remédio que
não tinha na farmácia básica e foi até uma farmácia do Município para medir a pressão arterial, onde
mostrou a receita e perguntou o preço quando lhe informaram que o remédio era gratuito porque
vinha do Governo Federal, e por isso o vereador quer que seja feito ofício para que a população seja
informada sobre a questão. Outro ofício para a Secretaria de Obras para que coloque pó de brita na
Rua Estados Unidos a parte alta. O vereador pediu que o Poder Executivo pudesse rever a questão do
lixo reciclável, pois foi questionado por moradores sobre. ROBERTO SCHNEIDER: O vereador
solicitou o envio de ofício para equipe sub-18 da DASS, parabenizando-os pelo título conquistado na
última sexta feira no Ginásio Municipal. Outro ofício para comunidade católica do Bairro Concórdia,
que em pouco tempo já conseguiram uma igreja um pavilhão social e tem diretoria constituída e
pessoas trabalhando e também falou que foi muito bem recebido na última festa da comunidade. O
vereador comentou sobre a área industrial, e disse que foi entregue e protocolado na Casa um
calhamaço de documentos e disse que gostaria de deixar registrado, que no final de semana o Sr.
Prefeito colocou na abertura da Festa que teriam pessoas contrárias à criação do núcleo industrial e
disse que se o Prefeito tiver o vereador na lista, pode riscar o seu nome pois não é contrário, somente
quer que seja feito certo. O Vereador perguntou se no edital de concorrência pública nº 037 diz que
não há devolução de valores, caso alguma empresa desista, porque então foram devolvidos quase R$
36.000,00 para duas empresas que desistiram? O Vereador falou do Município de Montenegro, onde
o Prefeito foi cassado, por causa de uma ciclovia, mas por dano ao erário público. Outra pergunta que
o vereador fez é de como aprovar um projeto onde duas empresas querem comprar a metade do lote
da Dublauto, se no edital diz que cada uma tem direito a somente 01 lote. ROBERTO também se
referiu ao projeto de criação de cargos da Autarquia, onde a comissão se posicionou e agora veio um
projeto novo onde foram retirados 10 artigos. O Vereador disse que não dará mais chance e que
pedirá parecer referente o projeto. JÂNIO SIMIÃO DROVAL: O Vereador agradeceu à Brigada
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Militar pelo apoio e segurança durante o final de semana no Campo Municipal onde aconteceu o
campeonato de futebol. Outro ofício para Autarquia da água e disse que na última quinta feira era
meia noite e o telefone tocou e os moradores reclamando do barulho da máquina que estava abrindo
um buraco para encontrar vazamento de água na Rua Reinaldo e na Rua Arthur Augusto
Gernhardt...O vereador disse que quando a Corsan administrava a água em Ivoti, nunca se via
máquinas durante a noite trabalhando. CLEITON BIRK: O Vereador solicitou um ofício para a
Secretaria de Obras para que melhore a sinalização do Bairro Palmares na Colônia Japonesa, onde
em dias de chuva não se enxerga o risco branco na faixa. O pedido de informação feito pelo Vereador
PAULO foi apreciado e 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.

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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