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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.589 - 12ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 07 DE ABRIL DE 2015. 

 

Aos sete dias do mês de abril 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 nº 08/2015 em resposta ao ofício nº 

111/2015 sobre a compensação previdenciária prevista na Constituição Federal; Ofício nº 

084/2015 em resposta ao ofício nº 74/2015 do vereador Alcido que solicita informações sobre a 

quantidade de cestas básicas que são distribuídas; Ofício nº 81/2015 que encaminha os projetos 

de lei: nº 26/2015 “Concede incentivo fiscal à empresa Indústria e Comércio Bravalinda Eireli – 

ME”, nº 27/2015 “Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para área da 

educação”, nº 28/2015 “Exclui expressão de dispositivo da Lei Municipal nº 2374/2008, que 

institui o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Ivoti”; 

Ofício nº 82/2015 em resposta ao ofício nº 59/2015 do vereador Jair André Vier sobre a 

implantação de câmeras de vigilância; Ofício nº 83/2015 em resposta ao ofício nº 72/2015 da 

vereadora Silvani solicitando informações sobre o motivo da exoneração da Dra. Elvem; Ofício 

nº 85/2015 em respota ao ofício nº 67/2015 do vereador Jânio solicitando informações sobre 

quantos terrenos estão à disposição no Loteamento Popular; Ofício nº 86/2015 em resposta ao 

ofício nº 75/2015 do presidente sobre o conserto do relógio do pórtico e a colocação da bandeira 

na rótula do Frohlich e também melhorias em frente ao Mercado Feitoria; Ofício nº 088/2015 em 

resposta ao ofício nº 91/2015 da vereadora Ursula sobre providências e divulgação nos meios de 

comunicação referente recadastramento das carteiras do SUS; Ofício nº 87/2015 em resposta ao 

ofício nº 88/2015 onde o vereador Alcido solicita informações sobre a marcação de consultas 

médicas; Ofício nº 89/2015 em resposta aos ofícios nº 87, 89, 99 e 106/2015 dos vereadores 

Paulo, Silvani, Roberto e Janio sobre a revitalização de mais de 15 espaços de lazer no 

Município; Ofício Gabinete nº 91/2015 solicitando cópia das transcrições das reuniões ocorridas 

na Câmara referente a empresa Hercosul,( sobre esse ofício o vereador Roberto comentou que o 

CD estava pronto na casa para ser retirado, já que a Câmara não tem motorista); Of. PMDB que 

solicita a inclusão da vereadora Ursula na Comissão Parlamentar de Inquérito. PAULO pediu ao 

Presidente permissão para se manifestar referente a esse ofício e disse que o regimento interno 

rege que a escolha seja por blocos partidários, e agora veio a público que existe mais um bloco na 

Casa que é o PMDB/PRB e por outro lado fez um questionamento para a vereadora URSULA do 

porque na outra CPI não participaram como bloco e não assinaram o requerimento? E agora, 

novamente apresentado o requerimento não assinaram como bloco... URSULA se manifestou 

dizendo que foi questionada pelo presidente do partido e como não tinham coligação para 

vereança e por isso solicitaram que a vereadora fizesse parte dessa vez na CPI. ROBERTO 

também se manifestou e disse que o que lhe causa surpresa é de que em nenhum momento o 

PMDB se manifestou... E de que o ofício deveria ter sido assinado pelo presidente do PMDB. O 

vereador disse que o requerimento foi apresentado pelo vereador ALCIDO e foi colocado em 

pauta e está na ata da Casa e foi colocado pelo Presidente que até o final da sessão estaria a 

disposição para assinaturas... ROBERTO disse que a vereadora URSULA não deveria ter 

assinado o ofício e disse que a mesma foi usada pelo partido... ROBERTO pediu que o Presidente 
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enviasse cópia da sessão do dia 24 de março com o áudio para a direção municipal do PMDB. O 

Presidente ressaltou que quando tem um projeto de interesse do executivo ou pessoal, geralmente 

a Câmara enche e disse que segundo a Lei dos bombeiros, pelo espaço e o tamanho da porta, são 

permitidas 14 (catorze) pessoas no recinto e por isso falou para que seja registrado em ata. O 

Presidente disse que as dependências da Câmara são do executivo e se acontecer algo na Casa, 

não se responsabilizaria..., que cada um seria responsável... PAULO disse que para complementar 

a sua fala referente a legitimidade e o direito de mais um bloco participar, disse que não via 

problema do próprio PMDB assumir a presidência da Comissão Parlamentar, que mais adiante 

será escolhida. PAULO falou os blocos que farão parte da Comissão Parlamentar de Inquérito: 

PSDB/DEM/PPS: VERÔNICA; PT: PAULO; PP/PSB: ROBERTO; PMDB/PRB: URSULA. 

 

CONVOCAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE:  

 

 

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

Projeto de Lei nº 26/2015 “Concede incentivo fiscal à empresa Indústria e Comércio Bravalinda 

Eireli – ME” – Comissão de Finanças; Projeto de Lei nº 27/2015 “Autoriza a contratação de 

pessoal, para a área da educação por tempo determinado” – Comissão de Finanças; Projeto de 

Lei nº 28/2015 “Exclui expressão de dispositivo da Lei Municipal nº 2374/2008, que institui o 

Regime próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Ivoti” – 

Comissão de Justiça.  

 

ORDEM DO DIA - PROJETO DE LEI Nº 24/2015 – “Abre crédito adicional no valor de R$ 

46.081,00 destinado às ações da Secretaria de Saúde e Assistência Social e de 

Desenvolvimento”, a comissão deu parecer favorável, uma vez que o crédito adicional será 

utilizado para pagamento de profissionais da área da saúde, além da aquisição de materiais e 

investimentos nas ações de assistência social, e além disso a abertura de crédito visa o repasse de 

recursos para o CONSEPRO e o pagamento do aluguel do prédio da Emater. ROBERTO disse 

que ficou surpreso porque foi até a Delegacia e viu ali dois novos inspetores e quando o 

DITMAR relata que no projeto tem o repasse ao CONSEPRO..., lembrou que esses dois 

inspetores desde janeiro, não estão recebendo o valor de R$ 600,00 referente o repasse aprovado 

em Projeto de Lei na Casa... ROBERTO disse que não sabia se o recurso destinado ao 

CONSEPRO iria contemplá-los ou se seria utilizado em outras áreas. DITMAR falou que não 

está especificado no Projeto para onde vai o valor e disse que referente aos dois que não estão 

recebendo seria o caso de fazer contato e ver se serão contemplados. VERÔNICA disse que em 

relação ao projeto, no seu ponto de vista não teria dúvidas e sugeriu que a comissão verificasse 

junto ao Executivo como funciona a questão, se no caso a Brigada Militar precisa informar se 

chega um novo servidor ou não, porque na época isso não foi discutido, porque isso é algo interno 

entre a contabilidade da Prefeitura e a Brigada Militar... A vereadora sugeriu ver com o executivo 

para que se não estiver incluso no valor do projeto que o Executivo efetive isso e entre em 

contato com a Brigada para tomar as devidas providências. ALCIDO questionou o valor que será 

repassado para o aluguel do prédio da Emater, e perguntou referente quantos meses se refere e 

qual o custo mensal do prédio. O vereador falou que precisaria ser melhor avaliado, para que 

todos tenham mais informações...DITMAR disse que poderia estar buscando as informações. O 

Projeto ficou para apreciação na próxima sessão. 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”, a comissão se manifestou e disse que estava aguardando o Parecer da 

assessoria jurídica e mesmo assim, disse que o projeto fere ao Regime Jurídico dos servidores, 

por estar em desacordo... O Projeto ficou para a próxima sessão. A vereadora VERÔNICA 

perguntou sobre o Projeto de Lei nº 10/2015, onde disse que veio à Casa uma justificativa do 
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advogado Cristiano. O Presidente disse que isto está com o jurídico que está avaliando e na 

próxima semana já terá a resposta. 

  

EXPOSIÇÕES PESSOAIS - Nesta parte da Reunião foram externadas as seguintes  

manifestações dos vereadores, JÂNIO SIMIÃO DROVAL: O vereador fez pedido de 

informações para saber o numero de alunos nas escolas municipais e também quantas crianças 

estão na fila de espera por uma vaga na educação infantil. O vereador pediu um ofício para a 

secretaria de obras para que feche os buracos em frente a Hercosul. Outro ofício novamente 

referente uma sinaleira na esquina da Escola Ildo Meneghetti na Avenida Capivara, sendo que nos 

últimos dias aconteceram dois atropelamentos no local. O vereador ROBERTO pediu um a parte 

para dizer que incluísse no ofício a questão da vaga para cadeirantes em frente ao Crás, e disse 

que ali tem um poste de luz que dificulta a saída do cadeirante, pediu que fosse revista essa 

questão. SILVANI RAUPP MEES: A vereadora solicitou um ofício para o secretário de obras 

para que feche os buracos existentes na Rua Taquara ( entre  as Ruas Taquari, Reinaldo 

Enzweiler e Arthur Augusto Gernhardt) que é um pedido já feito anteriormente, mas ainda não foi 

atendido. A vereadora também comentou que moradores a procuraram referente o auxílio que o 

Município dá para jovens que queiram aprender música no IEI e falaram que desde agosto de 

2014 o Município não paga mais as mensalidades. A vereadora VERÔNICA pediu um a parte e 

disse que também foi procurada referente a questão e disse que os valores se referem a Orquestra 

de Sopros de Ivoti e disse que o Prefeito teve uma reunião com o Diretor do IEI, Senhor Rubens e 

fizeram uma previsão de pagamentos e o projeto está sendo remodelado... A vereadora disse que 

o Município paga mensalmente R$ 9.376,00 ao IEI para atender a vinte e oito alunos, que são 

pessoas da comunidade, alunos da rede pública municipal e alunos do Instituto... SILVANI 

solicitou um ofício solicitando cópia do cartão ponto dos servidores da secretaria de obras 

referente o horário reduzido. VERÔNICA LUISA DHEIN: A vereadora solicitou um ofício para 

a empresa GVT solicitando uma nova avaliação no Município de Ivoti, uma vez que a demanda é 

muito grande e os serviços prestados atualmente pela operadora são muito precários. A vereadora 

fez um comentário sobre a fala inicial do Presidente sobre a questão da participação dos 

munícipes na Casa Legislativa, que de acordo com o PPCI não comportaria tal número, e disse 

que todas as terças feiras a Casa deveria estar lotada... E sugeriu que fossem designados recursos 

da Câmara para fazer as devidas adequações dentro da Casa Legislativa para que mais pessoas 

possam vir a Câmara... A vereadora se referiu a ata do dia 17 de março e disse que nessa ata 

questionou a Casa Legislativa sobre a realização do concurso público, quando na ocasião falou 

que os vereadores tem a obrigação de exigir do executivo que cumpram a Lei e façam o Concurso 

Público... A vereadora disse que sempre defendeu isso e que é funcionária concursada e acredita 

que a essência do serviço público é o concurso... A vereadora disse que na Casa não estão 

cumprindo com a Lei também porque não existe concurso e falou que na época colocou ao 

Presidente de 2014, o vereador ROBERTO que assinou um documento perante o Ministério 

Público dizendo que até dezembro de 2014 seria realizado o concurso e onde o Presidente disse 

que não assinou documento nenhum. A vereadora disse que isso consta no ofício nº 108/2014 que 

foi encaminhado ao MP ... A vereadora disse que queria colocar isso em pauta porque as vezes 

parece que são ditas inverdades. A vereadora pediu ao Presidente que respeitasse o documento e 

que a Casa Legislativa também cumpra e realize concurso público. A vereadora disse que 

continua cobrando do executivo a realização do concurso e disse que a empresa objetiva já 

entregou o edital e falta incluir os cargos da Autarquia, para poder dar continuidade no processo 

do concurso... A vereadora falou que na quarta passada tiveram reunião com o conselho da 

Autarquia da àgua, onde o Presidente do sindicato estava e foi amplamente discutido, e disse que 

tinha para a próxima semana algumas emendas que foram propostas pelo Conselho da Água para 

incluir no projeto... Paulo pediu um aparte e disse que achava importante que a VERÔNICA 

encaminhasse as propostas de emendas para que a comissão já pudesse discutir sobre e dai trazer 
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para o plenário... VERÔNICA disse que estaria encaminhando até a próxima sexta feira e 

ressaltou que a proposta dessas emendas partiram do conselho e que está aguardando a ata do 

conselho para que encima disso elaborar as emendas. PIRES pediu um a parte e disse que gostaria 

de fazer parte no pedido a GVT e referente aos bombeiros disse que o PPCI determina que para 

cada pessoa sejam destinados 7m², na Casa tem 96m² e disse que para investir teria que derrubar a 

parede e seria complicado e sugeriu que a vereadora passasse para o executivo para doar o prédio 

ao Poder Legislativo... e dai daria para fazer as devidas adequações...Sobre o ofício assinado pelo 

Presidente do ano anterior, disse que daria para pensar...  DITMAR HARRI HINNEBUSCH: O 

vereador solicitou um ofício ao secretário de obras para que verifique na Rua Jacob Saueressig, 

ao lado do nº 396, no Bairro Concórdia para ver da possibilidade de fazer calçamento, porém 

árvores o impedem, para poder instruir o morador para ver o que dá para fazer. O vereador falou 

da Água Ivoti, onde há uns meses foi questionada a instalação de uma caixa de água na Rua 

Chapada, 280 que estava imensamente suja e que podia estar com problemas e disse que foi 

verificar para ver o que tinha sido feito em relação a isso e foi feita a análise da água pela central 

analítica do laboratório do SENAI, numa parceria que o Município possui e foi constatado que na  

entrada de distribuição está 100% ok e disse que o que poderia ser feito para contribuir é de  

lembrar as pessoas de que hoje a grande maioria tem caixa de água (a caixa de água na residência 

da pessoa é de responsabilidade da própria pessoa). DITMAR pediu que a Autarquia fizesse um 

lembrete para que as pessoas possam limpar suas caixas de água. O vereador disse que falou com 

com o secretário Leandro referente questionamentos no dia 17 de março sobre o endereço no 

Bairro Cidade Nova, sobre a possível irregularidade na questão do aterro, e onde que foi 

protocolado um ofício na Casa no dia 24, e pediu se já tinha algum retorno para que o secretário 

possa tomar as devidas providências... ROBERTO pediu um a parte e disse que pediu ao 

secretário de obras, senhor Leandro, quem foi o motorista, o diário de bordo, quem autorizou o 

serviço e se existia alguma Lei que permitia esse tipo de serviço... ROBERTO SCHNEIDER: O 

vereador se referiu a fala da vereadora VERÔNICA quando ela se refere ao presidente da época e 

ao jurídico, que assinou o documento que foi ao MP, e disse que assinaram sim... o vereador disse 

que o auditor do Tribunal de contas perguntou porque a Câmara se desvinculou do Poder 

Executivo. ROBERTO falou que enquanto o Secretário anterior do Legislativo esteve na casa, a 

vereadora nunca falou em concurso. O vereador falou que não queria que a Casa Legislativa 

virasse cabide de emprego. ROBERTO fez um pedido de informações para saber o ranking de 

retorno de ICMS das empresas de Ivoti. Outro pedido ao secretário de obras referente uma 

denúncia sobre restos recolhidos na Rua Costa e Silva e despejados na Rua Aloisio Finkler, 51 

nos dias 09 e 13 de março entre 9 e 11 horas por um caminhão Ford branco... e o protocolo 

mencionava o nº 600, solicitou o diário de bordo, quem foi o motorista, quem autorizou e se 

existe uma Lei Municipal que permite esse tipo de serviço. Outro pedido ao Setor de RH do 

Município e que seja direcionado a antiga comissão parlamentar de inquérito, onde consta 

registrado em ata, que a vereadora VERÔNICA mencionou que não foram pagas as horas em que 

ela esteve nas reuniões da CPI e que até o final da Comissão iria entregar cópia dos envelopes de 

pagamento para os membros da comissão, para que providenciem cópia dos respectivos 

envelopes de pagamento. CLEITON BIRK: O vereador solicitou ofício para a Secretaria de 

Obras para que providencie a rede baixa na Rua Bento Gonçalves ( do Forum até o mini mercado 

Pohren) onde tem três postes de luz, porém sem lâmpadas. Outro ofício para que consertem o 

telhado da parada de ônibus em nova vila perto da entrada da Siscobrás. Outro ofício ao 

executivo para informar que o vereador tem imunidade parlamentar quando usa a tribuna, art. 29, 

§ 8º da Constituição Federal para que cessem as picuinhas via ofício, ou seja, briguinhas 

desnecessárias... PIRES falou que a Câmara é muito bem assessorada pelo jurídico da Casa. 

ALCIDO pediu um a parte e disse que se forem olhar as atas e os ofícios referente a parada de 

ônibus citada acima, fazem alguns meses que esse pedido foi feito. ALCIDO disse que deveria ser 

inventado o Troféu freio de ouro para a secretaria de obras... porque não sai nada dali. 
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O Presidente colocou os pedidos de informação em votação, do vereador JÂNIO, ROBERTO, 

que foram 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 


