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Aos vinte e quatro dias do mês de março 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 passou os trabalhos para o secretário PAULO, 

para ler as correspondências. 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS — Ofício do Gabinete 072/2015 que encaminha os 

projetos de lei nº 24/2015 “Abre crédito adicional no valor de R$ 46.081,00 destinado às ações 

das secretarias de saúde e assistência social e de desenvolvimento” e nº 25/2015 “Dispõe sobre a 

criação de cargos e salários de provimento efetivos da Autarquia Água de Ivoti e dá outras 

providências”; Ofício Gabinete nº 73/2015 em resposta ao ofício nº 77/2015 que dá parecer da 

DPM referente o projeto de Lei nº 10/2015; Ofício Gabinete nº 074/2015  que encaminha o 

impacto financeiro do Projeto de Lei nº 25/2015; Ofício Gabinete nº 075/2015 referente a sessão 

do dia 17 de março de 2015, referente as denúncias sobre a suposta  irregularidade havida junto à 

Secretaria de Obras; Ofício Gabinete nº 076/2015 em resposta ao ofício nº 083/2015 do vereador 

Roberto que solicitou providências  quanto a um poste de luz caído na Rua Bento Gonçalves; 

Ofício do Gabinete nº 077/2015 que informa da ciência do executivo com relação a reclamação 

da munícipe Jéssica  Grun no facebook em 22/03/15; Ofício nº 016/2015 da Autarquia 

encaminhando o relatório contábil do mês de janeiro de 2015.  

 

Após a leitura das correspondências, o Presidente convidou a senhora Zenita Schneider, 

Presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer para fazer uso da Tribuna Livre. Zenita 

começou agradecendo pela oportunidade e também pela presença dos vereadores na inauguração 

da nova sede e disse estar emocionada por estar se despedindo da Casa e entregou às mãos do 

Presidente um agradecimento pelo uso das dependências...O Presidente fez a leitura do 

agradecimento... Em nome da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Ivoti, vimos através deste 

trazer nosso abraço e agradecer de coração por que fizeram em prol de nossa entidade. 

Agradecimento muito especial pelos anos que nos proporcionaram o espaço físico dessa casa... 

Após, passou a palavra para cada vereador fazer suas considerações.  

 

O vereador ALCIDO solicitou o uso da palavra para ler o REQUERIMENTO DE COMISSÃO 

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI, os vereadores abaixo subscritos, com base no que 

dispõe  o artigo 63 e seguintes do Regimento Interno  da Câmara de Vereadores  Ivoti, e artigo 35 

da Lei Orgânica do Município, vêm requerer a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito, 

visando investigar os seguintes  fatos determinados: perfuração de poços, construção  e instalação  

de subestação de energia, construção de adutora, instalação e reforma de reservatório de água do 

Município de Ivoti desde dezembro de 2012, pelo prazo determinado de cento e vinte dias, 

prorrogável por mais trinta dias. Assim sendo, requerem o seu recebimento e processamento na 

Câmara de Vereadores Ivoti, tendo em vista que foram atendidos os pressupostos previstos no 

Regimento Interno e na Lei Orgânica do Município, na data de 24 de março de 2015. O vereador 

disse que o requerimento já tem assinaturas suficientes, mas mesmo assim colocou o mesmo a 

disposição para os demais que quisessem assinar. O Presidente suspendeu a sessão por cinco 
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minutos para que cada bancada indicasse uma pessoa para integrar a CPI.  Ao retomar a sessão o 

Presidente leu o nome dos indicados por bancada: PT – PAULO FÜHR, PP, PSB – ROBERTO 

SCHNEIDER, PSDB, PMDB, PPS, DEM – VERÔNICA LUISA DHEIN. O Presidente falou 

que na próxima sessão entrará em votação a Resolução e após isso acontecerá a escolha do 

Presidente e relator da comissão. VERÔNICA se manifestou em relação a questão da CPI e disse 

que queria colocar algumas coisas a respeito disso e disse que ficou surpresa com o novo pedido 

de CPI, porque a investigação dos poços já estava na CPI anterior e os poços já tem outorga e já 

estão incluídos no processo civil que existe... O Tac assinado em relação a essas questões, foi 

ajustado... Os termos de ajuste de conduta já foram feitos... A vereadora falou que todas essas 

questões que estão sendo propostas já estão sendo tratadas pelo juiz... O vereador PAULO 

também se manifestou referente ao assunto e disse que no ano passado quando iniciaram a CPI 

foi de fato colocado tudo encima do requerimento, mas a investigação foi feita em parte por causa 

dos prazos... Foram investigados os contratos, editais... E por isso está sendo feita uma nova CPI 

para concluir o trabalho... ROBERTO também se manifestou dizendo que o vereador PAULO foi 

muito feliz quando disse que foi feita uma etapa... Tem a adutora que não foi verificada, as casas 

de comando e a sociedade quer uma resposta sobre o que foi veiculado no meio de comunicação 

escrita onde foi dito que “houve fraudes, desvios”... O vereador falou sobre comentários “não vai 

dar nada, vai virar pizza” ... quem julga é o Juíz. ALCIDO disse que todos tem o direito de saber 

a verdade, inclusive o diretor do Diário que publicou fatos que não estão de acordo... Uma 

questão que foi publicada aos quatro ventos, então o executivo deveria também ter o interesse em 

mostrar que isso realmente não aconteceu e disse que por isso faz parte das assinaturas, porque 

ficaram coisas em aberto... E disse que gostaria muito que o executivo chegasse depois da CPI e 

dissesse que o Diário estava errado... DITMAR disse que como vereador da situação, se for 

perguntado quanto a isso, dirá que é a favor da parte correta... As acusações foram muito graves e 

se o Município não as cometeu, com certeza alguém vai pagar por isso e disse que também não 

iria aceitar sendo injustamente difamado, mau falado, então no final alguém ainda vai pagar essa 

conta, e os vereadores, independente de situação ou oposição, estão aqui para investigar e ver a 

parte correta... 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS – Do Poder Executivo provieram dois projetos, a saber: 

Projeto de Lei nº 24/2015 “Abre crédito adicional no valor de R$ 46.081,00 destinado às ações 

das secretarias de saúde e assistência social e de desenvolvimento” – Comissão de Finanças; 

Projeto de Lei nº 25/2015 “Dispõe sobre a criação de cargos e salários de provimento efetivos 

da Autarquia Água de Ivoti e dá outras providências” – Comissão de Justiça.  

 

ORDEM DO DIA - PROJETO DE LEI Nº 16/2015 – “Autoriza a desafetação de área pública, 

a permuta de imóvel do Município por outro de propriedade de João Reinaldo Lenz e outros, e o 

recebimento de indenização”, a comissão entende que não tem nenhum problema, pois o Senhor 

João Reinaldo irá ressarcir 85.000,00 aos cofres públicos. O projeto foi aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 19/2015 – “Autoriza o repasse de subvenção social à 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/IVOTI, destinado ao Programa de 

Atendimento à Educação Especial”, a comissão é favorável a aprovação do projeto tendo em 

vista que trata-se de recurso provindo do Governo Federal. O Projeto foi aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 20/2015 – “Abre crédito especial no valor de R$ 

63.000,00, destinado ao Projeto Ser e Vir a Ser do Programa Lazer Unindo Gerações”, a 

comissão é favorável, já que os recursos são oriundos do Governo do Estado e que atenderá no 

mínimo 400 alunos no PLUG. O projeto foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 
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21/2015 – “Concede incentivo fiscal à empresa Cervejaria Ivoti Ltda – EPP”, a comissão é 

favorável ao projeto, já que se trata de um novo empreendimento para a cidade, que trará um 

retorno considerável na arrecadação de impostos e também a geração de novos empregos e 

também a empresa investirá em torno de R$ 2.500.000,00. ROBERTO ressaltou que as empresas 

que já estão instaladas no Município e que já são mais antigas não deveriam ser esquecidas nesse 

sentido. VERÔNICA disse que concordava com o vereador ROBERTO e disse que na semana 

passada abordaram sobre a questão e lembraram que essa política pública de atração de empresas 

e apoio às empresas locais é recente, onde desde o ano passado estão fazendo uma proposta de 

incentivo às empresas locais e atração de novas empresas. A vereadora URSULA citou o caso de 

um representante da área de bebidas, o Senhor Sidnei Führ, que está indignado e que estaria mais 

de semana ligando para a Secretaria de Obras para providenciar melhorias na sua estrada e o 

mesmo comentou que já teve prejuízo com os seus caminhões por causa da falta de reparos. 

SILVANI se manifestou e disse que é testemunha de que muitas empresas foram enganadas... A 

vereadora falou que muitas pessoas fizeram campanha política em troca de incentivo... SILVANI 

citou o nome do Adelar, Eischwald que trabalham para a Daiane e várias outras pessoas amigas 

da vereadora... A vereadora disse que procuraram o Cleiton, o Ditmar, e que nunca receberam 

resposta... ALCIDO complementou a fala da vereadora URSULA quando fala da empresa do 

Sidnei de Nova Vila, disse que ele mesmo há sessenta dias tinha solicitado melhorias e pediram 

ao vereador para que os acompanhasse e levasse até os pontos críticos na estrada... ALCIDO 

falou que não tem pontos específicos se sim, que toda a estrada precisa ser melhorada e a resposta 

que o vereador recebeu da secretaria de obras é de que primeiro teriam que esperar chover para 

daí fazer alguma coisa.  ROBERTO citou o caso do Senhor Eusébio Pohren, que é proprietário de 

uma fábrica e que está indo a secretaria de desenvolvimento faz quarenta dias, para solicitar 

incentivo no aluguel do prédio... E o senhor Eusébio em conversa com o responsável pelos 

incentivos ouviu do mesmo que disse que o vereador ROBERTO estaria por trás disso... 

ROBERTO se manifestou dizendo que trata-se de uma chinelagem tremenda...VERÔNICA se 

referiu a fala da vereadora SILVANI e disse que a informação que ela tinha estava equivocada e 

disse que no caso do Adelar, ele recebeu o incentivo e abriu mão em função de não conseguir dar 

conta e negociou com o Prefeito a devolução. SILVANI disse que a esposa do Adelar lhe falou 

que de tanto se incomodar porque o valor do aluguel nunca estava ali (Silvani citou o vereador 

JÂNIO, que estava por trás disso), sendo que três meses após ainda não tinha recebido nada e por 

isso abriram mão do incentivo. A vereadora disse que achava que os mesmos teriam votado no 

Russo que teria prometido o incentivo. PAULO falou que não se tratava de ter ou não vereadores 

por trás e disse que o que tem de fato é a Lei 2514 de 2010 e é de responsabilidade do Município 

que precisa fazer valer a Lei. JÂNIO também se manifestou referente a fala da vereadora 

SILVANI e disse que a vereadora não pode falar sobre algo que não sabe, porque a mesma não 

acompanhou essas pessoas até a urna para ver em quem votaram... E disse que foi o relator do  

projeto de incentivo à Empresa do Adelar, e por isso foi até a empresa e conversou com o 

proprietário, e o Adelar lhe comentou que o prédio que tinha estava chovendo para dentro e por 

isso devolveu o valor. JÂNIO disse para a vereadora SILVANI que ela estava passando dos 

limites. SILVANI pediu desculpas e disse que não falou por mal. O Projeto foi aprovado por 

unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 23/2015 – “Autoriza o repasse de subvenção social à 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ivoti, proveniente do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”, a comissão se mostrou favorável a 

aprovação do projeto, pois o repasse é indispensável para que a instituição possa atender alunos 

com problemas. O Projeto foi aprovado por unanimidade.                                                                                                                                              
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EXPOSIÇÕES PESSOAIS - Nesta parte da Reunião foram externadas as seguintes  

manifestações dos vereadores, ROBERTO SCHNEIDER: O vereador solicitou um ofício para o 

Prefeito Municipal, para que providencie melhorias com urgência nas calçadas da Praça do 

Chafariz, onde tem muitos desníveis e buracos, onde pode ser utilizado o asfalto frio. O vereador 

falou de palhete que foi utilizado para tampar um buraco na praça em frente a Prefeitura e que nas 

escolas a areia onde as crianças brincam, é uma areia suja... O vereador solicitou o envio de ofício 

a todos os deputados federais, aos senadores e ao Ministro da Saúde para ver da possibilidade em 

fazer com que o remédio Temodal passe a constar na lista de medicamentos do SUS, que é um 

remédio muito caro para quem precisa. Outro ofício para o Depurado Federal Heitor Schuch e o 

Deputado Estadual Elton Weber que fazem parte da Fetag para que encaminhassem uma emenda 

no valor de R$ 500.000,00 para infraestrutura nas Ruas Monte Fuji, localizadas na Colônia 

Japonesa. O vereador também falou do valor de R$ 500.000,00 para infraestrutura nas ruas do 

interior conseguidos através de emenda com o Deputado Alexandre Roso, e pediu que parte desse 

valor fosse destinado para o trecho que falta ser feito na Picada 48 Alta. JÂNIO SIMIÃO 

DROVAL: O vereador solicitou um ofício para a secretaria de obras para saber da instalação da 

parada de ônibus na Escola Ildo Meneghetti, sendo que teve uma reunião geral na escola e muitos 

pais solicitaram a parada. Outro ofício para Secretaria de Obras solicitando melhorias na praça do 

Jardim Buhler, onde inclusive caiu o barranco e os moradores estão solicitando que quando 

fizerem a reforma da praça que retirem a pista de skate no local, que não está sendo aproveitada. 

Outro ofício ao senhor Prefeito para analisar o encaminhamento de Projeto de Lei para doação da 

matrícula nº 10108 bloco 08 da quadra 341 do Loteamento Morada do Sol, na Rua Arthur 

Augusto Gernhardt, para a Associação de moradores do Bairro Morada do Sol e arredores, com o 

objetivo de regularização das construções existentes e ampliação do prédio. Sendo que a Lei 

Municipal 930/1990 doou a matrícula nº 10.107, referente o lote 07, em 2006 através da Lei 

Municipal nº 2238/2006 autorizou o uso gratuito do lote 08 (matrícula 10.108) e do lote 07 

(matrícula 10.107) de forma equivocada. A Associação comprou o lote 09 imediatamente ao lado 

e hoje deseja ampliar a sede. Para isso, precisa fusionar os lotes devendo os mesmos ter o mesmo 

proprietário. PAULO FÜHR: O vereador começou dizendo que queria esclarecer a fala da 

vereadora SILVANI, quando ela falou do projeto que o Russo foi atrás e que o Paulinho sabe e 

disse que queria esclarecer para a comunidade que durante 49 anos a Câmara não tinha 

Regimento Interno e ai cabia ao Presidente da Casa indicar o relator... Agora existe o regimento 

interno e dai tem as comissões de Justiça e Finanças. O vereador disse que quando fala isso não 

quer corrigir a vereadora... E disse que o vereador precisa ter cuidado da forma como se expressa 

e usou o exemplo da vereadora que citou o Russo e nem bem tinha terminado de falar e já pediu 

desculpas para ele, melhor ficar quieta. PAULO disse que a vereadora faz uma tremenda 

confusão, porque a comunidade que está na Casa não entende o que está sendo dito... ALCIDO 

RATZINGER: O vereador solicitou o encaminhamento de ofício ao executivo para ver se o 

recusro que foi disponibilizado ao executivo para a ampliação da Escola Aroni Mossmann em 

2012, ainda está disponível que é de R$ 490.000,00, foi publicado no Diário Oficial nº 203 de 19 

de outubro de 2012. Outra questão levantada pelo vereador foi referente a Rua dos Carteiros no 

Bairro Morada do Sol, onde tem uma área verde e o morador ao lado pagou por três vezes alguém 

para fazer a roçada por causa de cobras e demais animais que estavam invadindo o seu terreno, e 

solicitou que o executivo envie alguém ao local para fazer a roçada. O vereador falou da Ponte na 

Feitoria Nova, está quase desabando... Outro ofício para a Secretária da Saúde, convidando ou 

convocando a mesma para falar e esclarecer sobre a marcação de consultas e exames oferecidos, 

porque quando chega lá pelo dia 10, não tem mais exames disponíveis e sobre os servidores de 

sua secretaria. URSULA MARIA FROEHLICH WEBER: A vereadora solicitou um ofício 
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para a administração para verificar sobre o pagamento do 13º salário dos aposentados, se tem 

como alterar a Lei, para que os mesmos recebam junto com os demais servidores públicos. Outro 

ofício para a Secretaria de Obras para fazer melhorias na estrada da Nova Vila aquela que vai em 

direção a residência do Frederico Weber próximo ao antigo mercado Becker. E também pediu 

providências com relação a representada de bebidas do Sidnei para que sejam feitas as melhorias 

na estrada. VERÔNICA LUISA DHEIN: A vereadora solicitou um ofício ao Presidente de 

SIMI, para que busque juntamente com o setor jurídico da prefeitura os recursos que estão no 

INSS referente contribuições dos funcionários que a partir de 2008 passaram a ser estatutários. 

DITMAR HARRI HINNEBUSCH: O vereador solicitou um ofício ao secretário de obras para 

que informe sobre o andamento da 1ª etapa da pavimentação comunitária e o porque da demora 

em concluir a obra. E também que possam ver a questão de lâmpadas públicas ligadas sem 

necessidade.  O vereador falou sobre o aumento das diárias dos deputados, em meio a crise que o 

Brasil está enfrentando... E citou o exemplo dos vereadores da Casa que não utilizam diárias, e 

muito pelo contrário, quando participam de algum evento tiram do próprio bolso. CLEITON 

BIRK: O vereador solicitou um ofício para a Secretaria de Obras para que faça uma boca de lobo 

em frente a sapataria que fica ao lado da borracharia Concórdia, na Rua Pedro Alvares Cabral, 

onde o asfalto cedeu meio metro e corre o risco de alguém cair e se machucar no local. Outro 

ofício para que a Secretaria de Obras faça a medição da Rua República, entre a Rua Jacob Muller 

e João Enzweiler a fim de que o vereador possa ir atrás de emenda parlamentar para 

recapeamento asfáltico, pois ali tem uma moradora que é cadeirante e tem dificuldade para se 

locomover na via com a cadeira de rodas. E pediu que medissem também a Rua São Leopoldo e a 

Rua da República. Referente o questionamento da URSULA sobre o não atendimento do pedido 

do Sr. Sidnei Fuhr na Nova Vila, disse que já pediu várias vezes, ligou para o Tonho... E disse 

que se não querem fazer o serviço, deveria ser denunciado na imprensa o descaso. O Presidente 

colocou em votação a convocação da secretária da saúde, aprovado por unanimidade. O 

Presidente perguntou aos vereadores da situação que não assinaram o requerimento da CPI se 

queriam assinar... O requerimento foi assinado pelos vereadores: ALCIDO, CLEITON, PAULO, 

ROBERTO e SILVANI. 

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 


