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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.583 - 12ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 18 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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, JAIR ANDRE VIER, ROBERTO SCHNEIDER, 

SILVANI RAUPP MEES, URSULA MARIA FROEHLICH WEBER E VERÔNICA LUISA 

DHEIN.  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS — Ofício nº 002/2015 da Secretaria de Saneamento e 

Meio Ambiente, solicitando a transcrição das reuniões referente a Empresa Hercosul Alimentos 

Ltda; Email informando que Marcel Van Haten estará representando a Assembleia Legislativa do 

RS na audiência pública sobre a falta de energia elétrica; Ofício SMS 03/2015 solicitando o 

plenário da Câmara para apresentação  do Relatório de Gestão Financeiro e assistencial 3º 

quadrimestre de 2014 no dia 26 de fevereiro de 2014; Of. Gab. nº 009/2015 informando sobre as 

propostas do Edital 150/2014, onde a empresa vencedora foi a Objetiva Concursos Ltda; Of. Gab. 

nº 010/2015 em resposta ao ofício nº 639/2014 anexando a lista de cursos realizados pelos 

servidores lotados na Semec em 2014; Of. Gab. nº 026/2015 em resposta ao ofício nº 04/2015 

onde a vereadora Silvani solicita a fiscalização de um terreno; Of. Gab. nº 027/2015 em resposta 

ao ofício nº 05/2015 onde a vereadora Silvani solicita a contratação de um médico pediatra para 

atender no Mais Vida; Of. Gab. nº 028/2015 em resposta ao ofício nº 10/2015 onde o vereador 

Jair solicita uma faixa de segurança na Avenida Capivara; Of. Gab. nº 031/2015 em resposta ao 

ofício nº 24/2015 onde a vereadora Verônica sugere uma reunião com o Secretário de Minas e 

Energia do RS, a mesma foi realizada no dia 05 de fevereiro no gabinete do Secretário Estadual; 

Of. Gab. nº 034/2015 que encaminha para apreciação o Projeto de Lei nº 05/2015 que “Altera 

dispositivos da Lei Municipal nº 2971/2015, que autoriza a contratação de pessoal, por tempo 

determinado, para a área da educação”; Of. GAB-ERK 035/2015 solicitando o espaço no 

legislativo para apresentar o Relatório de Gestão Fiscal no próximo dia 24 de fevereiro; Of. Gab. 

nº 037/2015 que informa que o município firmou contrato emergencial com as empresas de 

transporte ADIKERN TRANSPORTES E TURISMO LTDA e JN TRANSPORTES LTDA para 

a prestação dos serviços de transporte escolar para os alunos da rede pública. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS – Do Poder Executivo proveio um projeto, a saber: 

PROJETO DE LEI Nº 05/2015– “ 

 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS - Nesta parte da Reunião foram externadas as seguintes  

manifestações dos vereadores, SILVANI RAUPP MEES: A vereadora solicitou um ofício para 

o executivo, solicitando a prestação de contas do kerb, bem como, informe a maneira de 

contratação da banda que tocou, se houve licitação e também que informe o valor do aluguel do 

ginásio Quero Quero; Outro ofício ao executivo pedindo informações sobre a janta dos cinquenta 

anos do município, do porque não foi contratada pessoa do município para fazer a decoração do 

local e também que informe porque foi contratado um locutor de Campo Bom, sendo que 

executivo tem uma pessoa que presta este serviço, que é o Estélio Rogério Klabunde, que 

certamente faria o serviço voluntariamente, já que faz parte da equipe do executivo. Outro ofício 

para a AES SUL solicitando iluminação pública na Rua Taquara, que fica entre a Rua Taquari e 

Rua Reinaldo Enzweiler e Rua Arthur Augusto Gernhardt no Bairro Morada do Sol. URSULA 
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MARIA FROEHLICH WEBER: A vereadora desejou a todas as escolas do município um bom 

retorno ao ano letivo, e se colocou à disposição. Outro ofício ao executivo, para que providencie 

uma porta com cortina de ar, para que o local fique ventilado quando os condicionadores de ar 

estiverem ligados. A vereadora também ressaltou a importância de instalar condicionadores de ar 

no Hospital São José, para que os presidentes das câmaras dos municípios que utilizam os 

serviços do hospital pudessem ajudar nessa questão. O vereador ROBERTO pediu um aparte para 

a vereadora URSULA no que se refere a Casa Mortuária e pediu que o executivo dedetizassem o 

local, pois a última vez que isso foi feito foi em 25/04/2012. VERÔNICA LUISA DHEIN: A 

vereadora saudou a todos desejando um bom retorno aos trabalhos do legislativo e solicitou o 

encaminhamento de ofício para todas as escolas do município, desejando a todos um bom início 

de ano letivo, e disse que o lema este ano é “inspiração”, que cada educador se inspire muito para 

que a educação possa a cada ano que passa se destacar mais, o que envolve a dedicação de 

professores, servidores e alunos. DITMAR HARRI HINNEBUSCH: O vereador solicitou um 

ofício para o executivo para que procedam a melhorias no Núcleo das Casas Enxaimel, no que 

tange ao acesso de cadeirantes, como acesso aos banheiros e locomoção no local. A vereadora 

URSULA pediu um aparte ao vereador DITMAR dizendo que quando esteve a frente do trabalho 

no Núcleo das Casas Enxaimel aconteceu de uma pessoa que utilizava andador para se 

locomover, teve muita dificuldade com os obstáculos no local e disse que se sentiu muito 

envergonhada com o fato e naquela época já havia feito o pedido ao executivo, inclusive ela tinha 

solicitado um acesso para cadeirantes no pavilhão central. ROBERTO SCHNEIDER: O 

vereador solicitou o envio de ofício para a Secretaria de Obras para que providenciem melhorias 

na Rua Henrique Bockorny, que está intransitável e cheia de buracos devido às chuvas e disse que 

os moradores do local falaram que na campanha eleitoral foi prometido o calçamento da rua e 

estão aguardando o cumprimento da promessa. Outra questão abordada pelo vereador foi com 

relação a roçada e limpeza das vias do interior do Município, e falou que as vias principais da 

cidade, como a Avenida Bom Jardim e central sempre está sendo roçada, porém não podem 

esquecer do interior do Município. O vereador também solicitou o envio de ofício para as escolas 

do município, desejando um bom início de ano letivo e colocou-se a disposição em caso de 

necessidade. JÂNIO SIMIÃO DROVAL: O vereador solicitou um ofício ao executivo para que 

providencie melhorias no que tange à segurança na Rua Arthur Fritsch, pois no dia 31 de janeiro 

aconteceu um acidente no local, e os moradores solicitaram que pelo fato da via ser muito 

estreita, fosse feita mão única no local ou então permitir estacionamento somente de um lado da 

via. Outro ofício ao executivo pedindo informações quanto às atividades desenvolvidas pelo Sr. 

Marcio Guth, que atualmente ocupa o cargo de Diretor de Trânsito, porém está exercendo suas 

funções na secretaria da saúde e também cobrou o redutor de velocidade na Rua Regis 

Bittencourt, que foi uma promessa que o diretor fez dentro da Casa Legislativa. O vereador 

JÂNIO também comentou sobre um encarte do PT que foi distribuído pela cidade onde tem fotos 

de ruas que precisam ser pavimentadas e lá aparece a Rua Sapiranga como uma rua a ser 

pavimentada, sendo que a mesma já está pavimentada. JAIR ANDRÉ VIER: O vereador 

começou explicando o questionamento do vereador JÂNIO, e disse que na verdade se trata da 

Rua Portão (mais ou menos 50 metros entre a Rua Sapucaia do Sul e a Rua Farroupilha) e não da 

Rua Sapiranga. O vereador solicitou uma placa de sinalização de mão única no Travessão 1 do 

Loteamento Popular, ao lado direito para quem desce a Rua Albino Cristiano Muller, sendo que 

ali existia uma placa, que foi retirada por um caminhão da prefeitura quando foi feito o esgoto no 

local. O vereador também desejou a todos os professores um bom começo de ano letivo. O 

vereador pediu que o executivo avaliasse e providenciasse a repintura das faixas de segurança da 

cidade. O vereador também solicitou a limpeza do terreno de propriedade da Prefeitura, ATA DA 
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localizado na Rua São João, na localidade de Picada Feijão, ao lado do nº 999. ALCIDO 

RATZINGER: O vereador solicitou um ofício para a secretaria de obras para que informe 

quando que iniciarão as melhorias nas ruas do interior. O vereador também pede quantas 

toneladas de saibro foram adquiridas em 2012, 2013 e 2014. O vereador falou que existe um 

valor no orçamento para ser utilizado na melhoria das praças públicas e perguntou sobre os 

brinquedos das praças que precisam de melhorias e alguns precisam ser substituídos. O vereador 

também comentou sobre a Liga Feminina de Combate ao Câncer e disse que provavelmente 

estariam se mudando no início do próximo mês e parece que estão sem geladeira que existe na 

sala da Liga fosse encaminhada junto com a mudança, porque no momento estão sem condições 

de adquirir uma geladeira nova. CLEITON BIRK: O vereador se juntou ao pedido do vereador 

JÂNIO referente ao Márcio Guth, para que o executivo explique afinal o que o mesmo está 

fazendo, e na Régis Bittencourt o vereador falou que poderia ser colocado no local um redutor de 

velocidade, igual aos que tem em Estância Velha. Outro ofício para a brigada militar dirigido ao 

comandante Erlon para comunicar um fato que aconteceu no sábado á noite teve o seu veículo 

todo riscado e teve mais pessoas que relataram isso, e pediu que a brigada militar faça uma 

fiscalização mais intensa nos finais de semana para diminuir esses casos. ROBERTO pediu um 

aparte referente a função do Márcio Guth e disse que se realmente ele está fazendo o serviço da 

saúde em Porto Alegre deve ser direcionado para lá e não estar num departamento  que não tem 

nada a ver com o que ele ocupa... ROBERTO disse que a chinelagem precisa terminar em 2015. 

ALCIDO também pediu um aparte referente aos carros riscados, e perguntou onde o fato 

aconteceu. PIRES falou que foi perto do Supermercado Kern... ALCIDO disse que teve mais um 

caso semelhante que aconteceu atrás do Bar do Gordo. A vereadora VERÔNICA pediu 

informações sobre a Audiência Pública. CLEITON falou que será no dia de amanhã, as 19h e 30 

minutos no CDL, onde o Marcel Van Haten confirmou que virá representando a Assembleia 

Legislativa. ROBERTO se manifestou dizendo que a audiência está marcada e que a prefeita em 

exercício também fez uma reunião com autoridades referente a falta de energia elétrica... E disse 

que mesmo que não compareça autoridade da AES Sul e da secretasria de Minas e Energia, os 

documentos serão encaminhados ao Ministério Público, porque essa audiência será para a 

comunidade e não de gabinete. 

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. 
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       PRESIDENTE                                                                             SECRETÁRIO 


