ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.599 - 12ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO – 15 DE JUNHO DE 2015.
Aos quinze dias do mês de junho 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 — Convite da Escola Ildo Meneghetti para a Festa Junina
no dia 19 de junho no ginásio da escola, ás 19h; Convite da Prefeitura Municipal de Ivoti para XIII
Conferência Municipal de Assistencia Social, tema principal “Consolidar o SUAS de vez rumo a
2026”, no dia 19 de junho na Paróquia São Pedro Apóstolo, sala 6, às 8h30min; Of. SOCV nº
05/2015 respondendo o ofício nº 165/2015 do Vereador Roberto sobre questionamentos da Rua
Colinas, onde estão acontecendo tratativas com o empreendedor responsável para a solução definitiva
do problema; Of. SOCV nº 06/2015 em resposta ao ofício nº 166/2015 do Vereador Jânio, informa
que o problema apontado ocorre em área privada, sendo que o proprietário foi notificado; Of. SOCV
nº 07/2015 em resposta ao ofício nº 139/2015 que solicita a repintura das faixas de segurança e sobre
a instalação de uma sinaleira junto ao Super Ivoti, informa que a repintura das faixas entrará no
cronograma da programação da secretaria e referente a instalação do semáforo, informa que é viável,
mas dependerá das condições orçamentárias; Of. SOCV nº 08/2015 em resposta ao ofício nº
170/2015 sobre a revitalização da Avenida Capivara, informa que está em fase de elaboração projeto
para revitalização total; Ofício DCM nº 16/2015 respondendo o ofício nº 212/2015 sobre o incêndio
ocorrido em prédio comercial no dia 29 de maio, a Defesa Civil esteve no evento em cumprimento de
suas prerrogativas, cabendo salientar que a Defesa Civil chegou ao local com menos de 10 minutos
após ser acionada e salienta que não tem estrutura de combate a incêndio e age em consonância e
auxílio aos Bombeiros, e informa ainda que o horário de atendimento é das 8h às 17h das segundas às
sextas feiras; Of. Gab. nº 181/2015 que faz um ajuste na redação do artigo 7º do Projeto de Lei nº
048/2015; Of. Gab. nº 187/2015 que encaminha para apreciação dos Vereadores, o Projeto de Lei nº
51/2015; Of. Gab. nº 186/2015 em resposta ao ofício nº 157/2015, que informa que não é possível
realizar cálculos de impactos de cada residência, comércio ou estabelecimento, eis que é necessário
que o responsável técnico por cada obra a ser regularizada apresente o projeto com as medidas exatas
a serem utilizadas no cálculo; Of. Gab. nº 188/2015 em resposta ao ofício nº 168/2015 do Vereador
Alcido solicitando informações sobre a permanência ou não da servidora cedida pelo Município para
o Memorial da Colônia Japonesa, informa que provisoriamente tem uma pessoa atendendo e que
após a realização de Concurso Público, será colocado um funcionário efetivo no local; Of. Gab. nº
189/2015 respondendo o ofício nº 165/2015 do Vereador Roberto solicitando informação sobre a
possível retirada do poço/reservatório da Colônia Japonesa, informa que tal informação não procede
e que os moradores não precisam se preocupar com a falta de água; Of. Gab. nº 190/2015 em resposta
ao ofício nº 170/2015 sobre a previsão de abertura da nova Escola Bom Pastor, informa que a mesma
foi entregue a comunidade no dia 03 de junho; Ofício nº 12/2015 da EMEF Concórdia informando
que a data da Festa Junina ficou marcada para o dia 19 de junho, das 17h30min às 21h na
Comunidade Católica Nossa Senhora de Fátima do Bairro Concórdia; Ofício SMS 017/2015
solicitando o Plenário da Câmara para o dia 29 de junho de 2015, para a realização da Audiência
Pública para apresentação do Relatório de Gestão Financeiro e Assistencial do 1º Quadrimestre de
2015.
DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS - Do Poder Executivo, proveio 01 (um) Projeto de Lei, a saber,
Projeto de Lei nº 51/2015 – “Prorroga prazo do Quadro de Cargos provisório da Autarquia Água
de Ivoti, criado pela Lei Municipal nº 2749/2013, e das respectivas contratações por tempo
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determinado”-– Comissão de Justiça.
ORDEM DO DIA – 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 a lista dos nomes e nem o valor devido ao erário público.
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”, o relator da
comissão, ROBERTO disse que teve a visita do empresário Clóvis da Wiva Bordados, onde
juntamente com o assessor jurídico da Câmara o fizeram entender que, como entrou com um CNPJ e
está requerendo o lote para um outro CNPJ, isso se torna inconstitucional. O empresário disse que
iria fazer o mesmo requerimento para reembolso dos valores da garantia e da entrada... ROBERTO
falou de mais de uma empresa, onde o Município devolveu R$ 50.973,00 por desistência...
ROBERTO disse que tem muita coisa no Edital que não foi cumprida, e que as empresas estão
desistindo não porque a Casa legislativa é contra, ou que alguns vereadores são contrários, e sim, pela
ineficiência do Poder Público em deixar aquela área apta, porque já tem empresário com plantas
feitas para construir e não tem nem rua para entrar com o material. O Vereador disse que trata-se de
crime de responsabilidade pública, passível de impeachment do senhor prefeito e para isso pediu a
convocação da procuradora do município em 2014, a se fazer presente para responder sobre a questão
levantada acima, e onde tem a assinatura dela. ROBERTO disse que trata-se de dinheiro público e
por isso não poderia ser devolvido. O Vereador disse que não daria parecer contrário e pediu que o
senhor prefeito tivesse a decência de retirar o projeto e conversar com o empresário... ROBERTO
disse que está sendo montado um dossiê que vai para o Ministério Público, para o Tribunal da 4ª vara
e se for preciso na Delegacia de Polícia para investigar a questão. PROJETO DE LEI Nº 47/2015 –
“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o Plano de Carreira dos
Servidores e institui o respectivo Quadro de Cargos”, o relator do projeto, ROBERTO, disse que
recebeu a manifestação de pessoas que são biólogas que almejam o concurso público... O Vereador
se referiu ao cargo de técnico fazendário, dizendo que ainda não recebeu nenhum parecer do CRC e
colocou para os vereadores a seguinte questão em retirar o cargo de Agente Técnico Fazendário e
deixar os demais cargos. O Vereador pediu que fosse feita uma emenda para retirar o cargo de
Agente Técnico Fazendário e posteriormente o Executivo fizesse um novo projeto para o cargo.
VERÔNICA disse que durante a tarde conversou com o Dr. Yascha e disse que recebeu mensagens
de biólogos interessados (que tem licenciatura) nas alterações e CRC de Biologia entrou com um
mandado de segurança para que o concurso não acontecesse, enquanto que não fossem feitas as
alterações. A administração Municipal encaminhou um ofício ao Conselho de Biologia dizendo que o
projeto estava na Casa Legislativa, sugerindo todas as alterações e que poderia entrar a licenciatura
em ciências com habilitação em biologia, que é o que não constava anteriormente. VERÔNICA disse
que o que falta hoje é o parecer do Conselho Regional de Contabilidade... A administração incluiu
gestão pública e administração que é o que o CRC está contestando... Porém buscando as súmulas de
cursos, por exemplo a gestão pública, ali diz que dentro do curso de formação, tem finanças e
orçamento público, a economia e a sociedade, a contabilidade pública e em administração também
consta a questão da matemática financeira aplicada...Se então a comissão realmente não concorda
que poderia continuar dessa forma, poderia ser feita uma votação de destaque, onde não precisaria
fazer emenda, e sim estaria votando por artigos e daí com a concessão dos líderes de bancada excluir
o artigo 5º. O Presidente colocou em votação: Enfermeiro e técnico em enfermagem, aprovado por
unanimidade; agente técnico fazendário, rejeitado por unanimidade; analista ambiental, aprovado por
unanimidade; biólogo licenciador, aprovado por unanimidade; gestor de recursos humanos, aprovado
por unanimidade; 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”, o relator disse que esteve
em reunião com o jurídico da Casa e colocaram a questão do artigo 7º As despesas decorrentes desta
Lei correrão á conta de dotações orçamentárias próprias, as quais, no corrente exercício financeiro
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e para atender sua eficácia e aplicação, poderão ser alocadas e remanejadas mediante decreto
executivo, regulamentando a movimentação de dotações e verbas orçamentárias correspondentes,
inclusive seus cancelamentos. A comissão propõe uma nova redação no artigo 7º: As despesas
decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, as quais, no corrente
exercício financeiro e para atender sua eficácia e aplicação. VERÔNICA perguntou se não poderia
ser votado por destaque também, retirando o artigo 7º... PAULO disse que do jeito que está o artigo
7º não pode, porque precisa usar o índice orçamentar atual de 2015, onde prevê as despesas da
Autarquia e por isso não pode usar em forma de Decreto. O Projeto ficou para que fosse protocolada
emenda para a próxima semana. PROJETO DE LEI Nº 49/2015 - “Prorroga prazo das
contratações por tempo determinado para a área da saúde, autorizadas pela Lei Municipal nº
2879/2014”, a comissão deu o seu parecer favorável. O Projeto foi aprovado por unanimidade.
PROJETO DE LEI Nº 50/2015 - “Estabelece normas construtivas especiais para execução de
muro na Empresa Hercosul Alimentos Ltda”, o relator do projeto disse que foi um dos vereadores
procurados pelos moradores dos fundos da empresa Hercosul (Rua Taquari) que sofrem com o ruído,
poeira, mau cheiro... O Vereador disse que juntamente com o Prefeito foram até a empresa, onde lhes
mostraram o que estava sendo melhorado... ROBERTO disse que existe o Código de Obras que prevê
muros de até 2,50 metros de altura, porém no projeto fala em 7,30 metros... O Vereador falou que
quanto a isso não há problemas, mas que a comissão quer que a empresa envie para a Casa um
projeto técnico e o nome do engenheiro responsável, colocando o que será feito e como será feito e
qual a altura e que o DPU também envie ofício à Casa informando do porque a empresa será algo
diferente (O Município e o DPU deem o parecer positivo sobre o muro)porém com avaliação técnica
do engenheiro da empresa e do DPU da Prefeitura.
TRIBUNA – Antes de passar a palavra para o representante do Corpo de Bombeiros Militar, Major
Benhur, o Presidente lhe perguntou como poderia fazer um aviso que indicasse o número de pessoas
que são permitidas no estabelecimento. O major disse que existe a Lei complementar 14.376 de 2013
que regula os planos de proteção contra incêndio e traz essa novidade com relação ao espaço (de
informar quantos ocupantes pode ter naquele espaço). O Major começou dizendo que são uma
Instituição do Estado, Corpo de Bombeiros Militar e até o dia 20 de junho de 2014 de acordo com a
Constituição de 1989, pertenciam à Brigada Militar, e a partir da emenda constitucional 167, alterou
essa relação e por isso hoje estão iniciando uma nova instituição militar no estado, com
características semelhantes à da Brigada Militar, mas com regência própria. O Major disse que trouxe
a emenda constitucional, se alguém tirar alguma dúvida referente à emenda, e disse que iria somente
falar do artigo 130 que traz a alteração, onde leu o artigo e após comentou dizendo que o artigo fala
da forma como irá operar o corpo de bombeiros... Falou que estão em andamento uma série de
projetos de lei... O Major falou que a instituição tem mais de 100 anos e iniciou em Pelotas com
relação com as empresas de seguro e depois em 1932... Na época a forma que o bombeiro trabalhava
não passava segurança para a comunidade, e por isso dali em diante o corpo de bombeiros tomou a
forma militar e garantindo todos os serviços, especialmente no combate a incêndio e salvamento. O
major falou que o bombeiro combate o incêndio e faz salvamento aquático (salva vidas no litoral
gaúcho), salvamento em altura, salvamento terrestre (acidentes de trânsito) atividades com a Defesa
Civil em desastres e a prevenção que é o carro chefe. O Major fez leitura de legislação referente
bombeiro misto e voluntário, falou da Lei 9.708 de 1998 que dispõe sobre serviços voluntários e dá
outras providências, onde no artigo 1º diz que: considera-se serviço voluntário para atividade não
remunerada prestada por pessoa física para entidade pública de qualquer natureza ou instituição
privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos e
recreativos ou de assistência social... Lei 11.901 de 2009 que fala sobre a profissão de bombeiro civil
e dá outras providências... Em nível de Estado tem o Decreto nº 37.313 que dispõe sobre
funcionamento dos serviços civis, auxiliares de combate ao fogo de prevenção de incêndio e de
atividades da Defesa Civil... Toda e qualquer instalação tem que ter autorização por parte da
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Secretaria de Segurança Pública. ROBERTO falou de uma questão que já vem desde 2011 e 2009
dentro da Casa, disse que foi uma das pessoas que se empenhou para que Ivoti nos seus cinquenta
anos pudesse ter uma corporação do Corpo de Bombeiros e disse que para sua surpresa foi que nem
um isqueiro... Era sempre uma construção que depois de alguns dias caia... O Município começou
com um grupo de bombeiros voluntários e de repente morreu... ROBERTO falou que o que querem
não é um duelo entre duas corporações, falou de Nova Petrópolis, São José do Hortêncio, Picada
Café da eficiência dos bombeiros nessas localidades... ROBERTO leu um texto de um empresário da
empresa BrasCouros, que teve um incêndio no seu curtume em grandes proporções: A primeira
equipe a chegar no local foram os bombeiros voluntários de São José do Hortêncio e em seguida a
corporação de Picada Café, que tomaram as primeira providências, tentando não deixar o fogo atingir
o restante que poderia ser salvo pelo incêndio... Assim estavam mantendo o fogo longe do prédio
porque havia risco de explosão maior, entre 22h50min e 23h15min, chegou a corporação de Estância
Velha e logo após os bombeiros de Novo Hamburgo, informaram que as equipes voluntárias de São
José do Hortêncio e Picada Café poderiam ir embora, que assumiriam a ocorrência. A Prefeitura de
Presidente Lucena, São José do Hortêncio disponibilizaram a elas duas retro escavadeiras para retirar
os escombros. O responsável pelo batalhão de Novo Hamburgo, colocou caminhões onde o fogo já
havia queimado tudo e não preservando a área de risco onde o fogo não havia ... O proprietário da
empresa foi conversar com os bombeiros de Novo Hamburgo, pedindo para que mantivesse o fogo
longe do prédio que estava sem danificações, mas o comandante do batalhão disse que sabia o que
estava fazendo e pediu que o proprietário se retirasse, pois ele poderia dar voz de prisão... ROBERTO
disse que sabe das dificuldades... ROBERTO disse que o Estado nitidamente está quebrado, todos
sabem isso, mas que o major seria o porta voz ... O Major pediu que o documento que o Vereador
ROBERTO leu fosse encaminhado à Instituição para daí ver o que aconteceu de fato. Por isso disse
que trouxe toda uma legislação para mostrar que não é bem assim criar os bombeiros voluntários,
porque precisa ter uma autorização por parte do estado. SILVANI falou do porque não é a favor dos
bombeiros mistos, porque abre mais uma brecha para esse Prefeito e para os outros que vierem,
colocarem mais cargos de confiança, cabides de emprego e disse que é completamente contra... A
Vereadora disse que tem um vizinho que é bombeiro voluntário e trabalha nos finais de semana em
Portão, porque aqui no Município nunca se abriu uma oportunidade. O major disse que é contra
qualquer malandragem que seja instituída... PAULO falou um pouco sobre a legislação que foi
abordada pelo Major e disse que o Corpo de Bombeiros está muito amarrado na questão burocrática...
E disse que no voluntário facilita esse caminho e perguntou se o voluntário pode fazer
arrecadação...PAULO disse que o que a comunidade de Ivoti quer é um Corpo de Bombeiros, não
está querendo saber se vai ser misto ou voluntários...O major citou o artigo 4º da Lei Estadual nº
14.376 que trata dos alvarás ou PPCI expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
Grande do Sul... O Major falou que de acordo com a Lei é vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar
do RS e os outros serviços civis e auxiliares precisam ter autorização para funcionamento através da
secretaria de justiça e segurança, através de convênio estabelecido entre Município e o Estado do RS.
ALCIDO acha que independente de qual vai ser instalado o Município, militar ou voluntário...O
Vereador perguntou se o Estado teria condições de custear um Corpo de Bombeiros no Município
com equipamentos... O major responde que seja Bombeiro Voluntário ou Misto, a questão da
demanda depende dos processos... E disse que independente da modalidade poderia levar de quatro a
cinco meses. VERÔNICA acha fundamental que os vereadores tenham muito claro o que é bombeiro
voluntário do misto... A Vereadora perguntou se Ivoti optar por uma corporação mista ou militar,
qual seria a contrapartida do Município? Caso decidisse por bombeiros voluntários, poderiam iniciar
imediatamente? O Major falou que seja misto, militar ou voluntário é aberto um processo e
encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública, feito um convênio...Sobre a contrapartida do
Município e do estado, isso é algo que o Major não sabe dizer... JÂNIO perguntou se dos Municípios
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citados, existe algum que tem Bombeiros Mistos e que atua juntamente com os voluntários? E
também perguntou porque Estância Velha era voluntários e passou para misto. O Major falou que é
reponsável por nove Municípios e que tem três municípios que começaram com corpo de bombeiros
voluntários e depois passaram para misto. O que levou esses municípios (Campo Bom, Estância
Velha, Dois Irmãos), é porque começou de forma irregular e passou a ser muito oneroso para os
municípios. DITMAR falou que o Major foi muito claro nas colocações das diferenças entre
bombeiros voluntários e mistos, e disse que olhando a parte legal e tudo que foi colocado, no seu
ponto de vista seria o bombeiro misto. Após as explanações do Major, o Presidente chamou o
bombeiro voluntário Anderson para falar dos bombeiros voluntários. Anderson começou
apresentando a Associação de Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul – Voluntarsul e disse
que estão presentes em 42 cidades, atendendo mais de 800 mil gaúchos e são 976 bombeiros
voluntários registrados em suas associações. Falou que todas as cidades tem corporações de
bombeiros no Chile e no Brasil apenas 14 ... Ressaltou que os bombeiros voluntários não tem disputa
nenhuma com os bombeiros militares e nem são contra os sistemas, pois são dois sistemas distintos...
Anderson falou que já existe em Ivoti uma Associação de bombeiros fundada e registrada... Todos ao
associados ou as pessoas que fazem parte são de responsabilidade jurídica do presidente e do
conselho administrativo. E se porventura ocorrer um acidente com bombeiro voluntário quem
responde é a associação. Anderson disse que começou como bombeiro voluntário aos 12 anos e hoje
tem 27 anos e disse que é totalmente apaixonado pelo que faz e essa é a visão que todo bombeiro
voluntário tem. Falou que as pessoas são contratadas e não causam nenhum problema para a
Prefeitura Municipal... O bombeiro voluntário existe e tem amparo legal... Citou as leis e a parte legal
para isso... Falou de cidades que começaram como bombeiro misto e se tornaram voluntárias...
Sugeriu que fosse implantado o movimento voluntário, já que por três vezes foi iniciado e teve êxito.
ROBERTO disse isso tudo se tornou uma questão política e citou um episódio que aconteceu na
última sexta feira, quando da carreata do corpo de bombeiros mistos, e onde um dos bombeiros
solicitou que as sirenes fossem silenciadas em frente ao Hospital, e se, caso não tivesse feito o sinal
as sirenes teriam continuado... Falou das tentativas de implantar a corporação em 2011 mas não
vingou. Anderson falou que despesas nos dois sistemas irá ter, porém no de voluntários é bem
menor...girando de R$ 15.000,00 a R$ 30.000,00 mensais dependendo do convênio que será
firmado... O Vereador perguntou se a Associação sendo registrada no Município o restante depende
do Governo do Estado¿ A resposta foi de que não seria propriamente do Governo do Estado e sim
dos comandos regionais, onde acaba não indo para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública...
VERÔNICA se referiu aos salários dos bombeiros, onde muitas pessoas acham que bombeiros
voluntários é prestação de serviço gratuito e perguntou sobre os voluntários que irão receber salários,
qual o valor e quantos irão receber e se houver algum acidente com eles, tanto os remunerados como
os não remunerados, morte, invalidez e outros de onde sairão esses valores¿ A resposta foi que todos
os bombeiros voluntários possuem seguro de vida, que é uma norma tanto do bombeiro militar, como
do voluntário. Referente a remuneração dos bombeiros, vai depender do que o Município vai acordar
com os bombeiros voluntários... Disse que geralmente gira em torno de R$ 1.500,00 para o
motorista... SILVANI falou da questão da disponibilidade em prestar esse serviço, que é algo que
vem de Deus... URSULA perguntou se os integrantes da Associação são somente pessoas de Ivoti. A
resposta é de que não é cem por cento da cidade, assim como em qualquer Associação... JÂNIO
perguntou sobre a carga horária dos cursos e de quanto em quanto tempo é feito a reciclagem do
mesmo. Anderson respondeu dizendo que o curso é de 90 horas, sendo que os bombeiros estão em
constante treinamento. ALCIDO falou que precisa ser avaliada a questão de custos e documentação e
disse que o tempo legal para resolver a questão é de no máximo um ano... Anderson terminou
dizendo que um dos benefícios dos bombeiros voluntarios é a participação popular.
EXPOSIÇÕES PESSOAIS - Nesta parte da Reunião foram externadas as seguintes manifestações
dos vereadores, URSULA MARIA FROEHLICH WEBER: A Vereadora pediu o envio de ofício
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ao Executivo para que informe sobre a Rua Perimetral perguntando sobre os canos para esgoto (onde
um morador do nº 637, colocou os canos, porém os vizinhos não colocaram) e a moradora está se
sentindo incomodada pois o esgoto está a céu aberto. A Vereadora pediu um ofício para o Executivo
ver da possibilidade no dia em que é comemorado o feriado de Corpus Christi, para que os tapetes de
cerragem pudessem ficar expostos durante o dia para que os turistas pudessem apreciá-los e talvez a
Administração Pública pudessem ceder servidores para ajudar na limpeza dos mesmos. VERÔNICA
LUISA DHEIN: A Vereadora solicitou o encaminhamento de ofício para a Direção, professores e
funcionários da EMEI Ildo Meneghetti, que no dia 06 de junho participou do Desafio Nacional
Acadêmico onde (pelo segundo ano consecutivo a escola Ildo) ficou em primeiro lugar no Estado do
Rio Grande do Sul e em 15ª colocação nacional, onde a disputa é através de testes de conhecimento,
realizados pela internet. O nome da equipe Municipal é Força Jovem, onde participam em torno de
cinquenta pessoas, entre alunos, professores, servidores e equipe gestora e inclusive ex-alunos e por
isso solicita ofício parabenizando a escola e a todos os seus alunos e toda equipe gestora e
funcionários por mais esta conquista e que possam se motivar cada vez mais. A Vereadora também
mencionou o convite da Plenária do Forum Municipal de Educação e reforçou o convite a todos os
colegas vereadores que acontecerá no dia 17 de junho às 18h, no mini auditório do Prédio da
Secretaria de Educação. Outro ofício para o Executivo, parabenizando pela iniciativa em lançar um
folder virtual, onde todas as segundas feiras estará onde as equipes da Secretaria de Obras estarão
trabalhando. A Vereadora Silvani e o Vereador Jânio pediram um aparte no ofício para a Ildo
Meneghetti. A Vereadora Ursula pediu um aparte referente a divulgação do folder virtual, e disse que
precisa-se pensar em toda a comunidade, não só em alguns, porque muitas pessoas não tem acesso a
computador. VERÔNICA deixou o desafio aos meios de comunicação para que busquem no site as
informações e publiquem de forma impressa. ROBERTO SCHNEIDER: O Vereador solicitou o
envio de ofício para Secretaria de Meio Ambiente, para que vistorie a Rua Guilherme Exner, onde
tem um galho pendente encima da via que dificulta a travessia de caminhões e veículos que precisam
contornar o galho (que em dias de chuva sede mais). Outro ofício para a Secretaria de Obras para que
façam melhorias nas praças da cidade (Jardim do Alto, Concórdia, perto do Cemitério Municipal, do
Centro). Outro ofício convocando a ex-procuradora do Município Sra. Mariana Appel Klein a se
fazer presente numa das sessões no prazo de trinta dias, conforme consta na Lei Orgânica, para que
esclareça a devolução de R$ 85.000,00 referente garantia e entrada dos lotes da área industrial,
conforme requerimento assinado por ela. O Presidente pediu um aparte e disse que na praça do
Bairro São José (já solicitou por quatro vezes a limpeza), mas os próprios moradores fizeram o
serviço porque a Secretaria de Obras não fez a limpeza. PAULO pediu um aparte referente a Rua
Guilherme Exner, dizendo que já fez o pedido ao executivo e anexou junto ao pedido foto do galho.
JÂNIO SIMIÃO DROVAL: O Vereador pediu ofício para Secretaria de Obras, para que
providencie um lugar para embarque e desembarque na Escola de Educação Infantil Bom Pastor,
para que as vans não precisem parar no meio da rua. ALCIDO RATZINGER: O vereador começou
falando sobre o pedido do Vereador ROBERTO referente melhorias nas praças, e disse que até o
momento não foi feita nenhuma melhoria e disse que nos anos anteriores ao menos os brinquedos
eram consertados. Outro ofício ao Executivo pedindo ao mesmo que informe quem o jurídico, na
pessoa da Ninon Frota, esteve representando nas oitivas da CPI no dia 15 de junho. Outra questão
abordada pelo Vereador é com relação ao site, acha válida a divulgação se realmente tiver o material
para fazer os serviços. Referente a área industrial, ALCIDO disse que gostaria que o Prefeito
chamasse as empresas que ainda estão fazendo pagamento do seu lote e conversasse com eles
referente o que está no contrato de que até o mês de junho teriam a sua escritura pública, ou seja, até
a sexta parcela. CLEITON BIRK: O Vereador solicitou um ofício para a Secretaria de Obras para
fazer recolhimento de galhos na Rua São Gabriel. Outro ofício para a Secretaria de Trânsito para
colocar placa de idoso em frente a Sanara, na Avenida Presidente Lucena, onde está no chão, mas
não tem a placa. Outro ofício para a Secretaria de Obras (o Vereador disse que telefonou na terça
feira passada pedindo o valor de duas ruas para receberem recapeação asfáltica) porque tem verba
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federal para a obra. O Presidente colocou para votação o pedido da convocação da ex procuradora
Mariana Appel Klein, que foi 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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