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Aos oito 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. De imediato o Presidente colocou para apreciação as atas 

de nº 1595 do dia 19 de maio e nº 1596 do dia 26 de maio, as quais tiveram seu conteúdo aprovado 

por unanimidade. 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS — Of. SOVC nº 01/2015 em resposta ao ofício nº 

147/2015 do Vereador Jânio que solicitou a limpeza de parada de ônibus, a qual será feita na 

primeira quinzena de junho... E também informa que a Secretaria de Obras  está trabalhando na 

elaboração de Termo de Edital de Licitação para a compra de novos abrigos de ônibus... Sobre os 

redutores de velocidade – tachões transversais à via é proibida pela Resolução CONTRAN nº 

336/2009... E sobre a implantação de via de mão única na Rua Arthur Augusto Fritsch, está agendada 

uma vistoria para o dia 05/06/2015. Of. SOCV nº 02/2015 em resposta ao ofício nº 148/2015 do 

Vereador Paulo que solicitou a roçada na Rua Duque de Caxias, a qual foi realizada no dia 

29/04/2015. Of. SOVC nº 03/2015 em resposta ao ofício nº 151/2015 onde a Vereadora Ursula 

solicitou o fechamento do buraco existente na Rua Encantado, o qual, foi contratada uma empresa 

especializada, pois trata-se de uma rede pluvial descontínua existente no passeio junto a esta rua. 

Ofício nº 037/2015 da Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, em resposta ao ofício nº 

151/2015 que informa que o setor de vigilância  em saúde realiza ações no Município seguindo as 

determinações e orientações da Secretaria do Estado (1º CRS), e informa que não há ocorrência do 

Aedes aegypti em Ivoti até o momento. Of. Gab. nº 175/2015 em resposta ao ofício nº 138/2015 do 

Vereador Roberto que solicitou informações em nome da comissão de justiça em relação a área 

industrial, onde o valor gasto até a presente data é de R$ 93.060,15 e as empresas vencedoras de 

licitações são a Terraplanagem Gringo Ltda e Saibrasso  Britagem Ltda. Of. GAB ERK nº 176/2015 

que responde o ofício nº 145/2015 do Vereador Roberto, dizendo que não tem conhecimento da 

existência de Lei Municipal, Edital e o consequente certame licitatório sobre convênio com 

funerárias. Of. GAB nº 177/2015 que encaminha para apreciação os Projetos de Lei nº 49/2015 e 

50/2015. Of. Gab. nº 178/2015 que responde o ofício nº 148/2015 do Vereador Paulo, encaminhando 

cópia da relação de depósitos de valores feitos em nome da servidora municipal Veronica Luisa 

Dhein. Of. Gab. nº 180/2015 que solicita a retirada do Projeto de Lei nº 029/2015. Of. Gab. nº 

179/2015 que responde ao ofício nº 150/2015 do Vereador Alcido sobre o preenchimento de fichas 

de atendimento, junto à unidade de saúde Mais Vida. Convite para a Festa de São João da Escola 

Aroni Mossmann, no dia 20/06 às 14h; Protocolo do Senhor Marcelo Nicolini Veiga que encaminha 

matéria para criação de Anteprojeto de Lei para criação de Bombeiros Voluntários na cidade de Ivoti, 

bem como, encaminha abaixo assinado com 2.127 assinaturas. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS - Do Poder Legislativo: Anteprojeto de Lei nº 01/2015 – 

“Criação dos Bombeiros Voluntários na cidade de Ivoti” – Comissão de Justiça; Do Poder Executivo, 

provieram 02 (dois) Projetos de Lei, a saber, Projeto de Lei nº 49/2015 – “Prorroga prazo das 

contratações por tempo determinado para a área da saúde, autorizados pela Lei Municipal nº 

2879/2014” – Comissão de Justiça; Projeto de Lei nº 50/2015 – “Estabelece normas construtivas 

especiais para execução de muro na Empresa Hercosul Alimentos Ltda” – Comissão de Justiça. 
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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”, este projeto foi retirado da Casa pelo Poder 

Executivo através do ofício nº 180/2015, protocolado no dia de hoje, 08 de junho de 2015. O relator 

da comissão de justiça, ROBERTO, disse que na semana anterior foram levantadas algumas questões 

que agora caíram por terra. Entre elas justamente, para saber do executivo o que estava errado e o que 

estava certo. Sendo que continua a irregularidade, pois foram retirados em torno de R$ 13.000,00 e 

mais uns R$ 20.000,00, onde o executivo retirou o Projeto de Lei, porém não informou como será 

feita a devolução dos valores. ROBERTO disse que os vereadores estão sendo tratados como 

tremendos idiotas. O Vereador falou que na inauguração da creche nova, o Prefeito insinuou que 

teriam parlamentares e moradores contra a tecnologia industrial, que é uma das maiores inverdades, 

pois tem mais dois projetos irregulares... ROBERTO pediu ao Presidente que assinasse um 

documento oficial, dirigido ao Senhor Prefeito em nome da comissão de justiça para saber como 

ficam os valores reportados a essas empresas referente à garantia da compra dos lotes da área 

industrial. PAULO disse que todas as dúvidas e ponderações feitas pela comissão, comprova mais 

uma vez de que o projeto tinha problemas (área industrial estão sendo vendidos lotes, antes de feita a 

infraestrutura, liberação) tudo isso foi apontado e se concretiza. ALCIDO também se manifestou 

dizendo que a retirada do Projeto prova mais uma vez que o jurídico da Prefeitura, ou está perdido, 

ou não sabe trabalhar corretamente. ROBERTO falou da realização dos procedimentos do 

parcelamento do solo urbano, onde na sessão 1 fala dos loteamentos ( e perguntou ao DPU se 

qualquer dono de imobiliária, qualquer investidor da cidade que tem alguma causa na justiça de um 

loteador, ou seja, loteamento dilly, que está na justiça por não ter cumprido com suas obrigações) 

onde tem esgoto a ceu aberto, rua de chão batido e um poço no final... O Vereador falou das áreas em 

garantia hipotecárias, não poderão ser comercializadas até a execução total das obras de 

infraestrutura previstas. Os proprietários que pagaram a garantia (5%) dos lotes, só conhecem o lote 

no papel, quer dizer que a Prefeitura descumpre uma Lei Municipal aprovada em 2011... ROBERTO 

falou da desigualdade, pois para alguns pode e para outros não e disse que isso deveria aparecer na 

imprensa, que muitas vezes acha que os vereadores são contra administração, e disse que não são 

contra, só querem que as coisas funcionem e para não virar caso de justiça como com o Loteamento 

Dilly. ROBERTO pediu que o Projeto de Lei nº 29/2015, juntamente com os pareceres jurídicos fosse 

encaminhado ao Ministério Público e para a 4ª Câmara do Estado. 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”, o relator falou que estão solicitando há semanas as 

metragens de todas as casas e seus respectivos donos e por isso o Projeto ficará e a comissão estará 

enviando ao executivo um pedido de informações solicitando o relatório de todas as multas aplicadas 

pelo Município referentes a área de recuo e também o relatório de todos os autos de infração e 

respectivamente julgados e quem integra a comissão de julgamento. 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 no 

inciso 3 do Edital 037/2013 fala das comissões para participação ( o interessado na participação do 

certame deverá providenciar como garantia em data e hora entrega do valor de 5%... e para cada 

licitante será permitida a oferta de apenas uma proposta, para apenas 01 lote, sendo vedado sagrar-se 

uma mesma licitante vencedora de mais de um bem). O Vereador falou que o grande problema 

jurídico do Projeto, segundo assessoria jurídica da Casa, refere-se ao proprietário (Clóvis de Vargas) 

que é dono da empresa juntamente com o Júlio, que está retirando o CNPJ da compradora (Wiva 

Bordados Ltda) e tentando transferir o lote para JCI Calçados Ltda. Porém trata-se de um novo CNPJ, 

ai precisa novamente entrar na concorrência pública (A empresa Wiva Bordados não tem como 

provar a transferência, uma vez que a outra empresa não participou do certame). ROBERTO em 

nome da comissão solicitou ao Prefeito ou ao corpo jurídico para que esclareça essa questão, pois não 

tem como no futuro comprovar uma compra de um CNPJ para outro CNPJ. PROJETO DE LEI Nº 
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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 uma ligação do Conselho Regional de Biologia, questionando sobre o encerramento das 

inscrições e o Projeto com algumas habilitações para o cargo de biólogo (que foram inseridas) ainda 

não teria sido aprovado e, portanto iriam ingressar com uma ação judicial. Referente ao cargo de 

Técnico Fazendário, ROBERTO disse que ainda não recebeu a resposta do CRC com relação ao 

cargo. PAULO disse que como a ligação referente ao cargo de biólogo veio somente agora, e nenhum 

dos membros da comissão tinha conhecimento da situação. O Vereador sugeriu que a comissão sente 

para avaliar o projeto e ver qual a posição. 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”, PAULO falou que o primeiro projeto tinha em torno de 18 artigos e o que retornou 

tem somente 09, porém ainda tem uma dúvida que não veio a resposta, que onde diz que o executivo 

Poderá remanejar e alocar mediante decreto aplicações de dotações e verbas orçamentárias 

correspondentes. Então a comissão ainda tem essa dúvida. 

 

EXPOSIÇÕES PESSOAIS - Nesta parte da Reunião foram externadas as seguintes  manifestações 

dos vereadores, SILVANI RAUPP MEES: A Vereadora parabenizou a Administração Municipal 

por finalmente inaugurado a Escola de Educação Infantil Bom Pastor, obra que só foi concretizada 

pelo esforço e conquista da administração anterior, a qual adquiriu a área com recursos do Município 

e a mobília com recursos do Governo Federal e disse que achou uma falta de consideração da atual 

administração em não ter convidado para a solenidade a Ex Prefeita, Maria de Lourdes Bauermann. 

Outro ofício para o Senhor Armando Alberto Frohlich do DPU da Prefeitura, elogiando-o pelo bom 

atendimento no setor. A Vereadora também solicitou o envio de ofício para o estagiário Bredon 

Eduardo Arnecke que trabalha no DPU da Prefeitura, elogiando-o pelo bom atendimento no setor. 

URSULA MARIA FROEHLICH WEBER: A Vereadora começou dizendo que esteve sozinha 

representando a Câmara na Conferência e disse que esteve participando o dia todo e falou da 

importância em participar e fazer a diferença. O palestrante foi Claudio Augustini e disse que os 

Vereadores precisam ir atrás das questões e fiscalizar (área da saúde, pelo grande número de pessoas 

doentes). A Vereadora disse que um morador do Bairro Morada do Sol, que lhe perguntou sobre o 

calçamento no Bairro Bom Pastor e sugeriu que fosse feito o calçamento no Travessão 1, 2, 3 e 4 de 

que fosse feito de muro a muro e deixar somente um lado para estacionamento e pintado de amarelo 

(porque a rua é muito estreita). O morador também disse que os moradores dessas travessas poderiam 

se preocupar em estacionar os seus carros nas suas propriedades e no lado do estacionamento instalar 

lixeiras. A Vereadora falou do congestionamento na Avenida Presidente Lucena nos horários de pico, 

e foi sugerido em fazer via de mão única (iniciando na Igreja Católica até o Bar do Gordo e se 

utilizasse as travessas para retornar). Outro pedido foi para melhorias na iluminação publica na Rua 

do Imperador, em frente ao Campo do Medtler e no nº 500 e 512 e na Rua Albino Cristiano Muller, 

nº 91 e acima do mesmo. VERÔNICA LUISA DHEIN: A Vereadora solicitou o encaminhamento 

de ofício para a Direção, professores e funcionários da nova Escola de Educação Infantil de Ivoti 

EMEI Bom Pastor, que está sendo sonhada desde 2009 com muito carinho para a cidade de Ivoti e 

desejou para a diretora Denise e a Daiane e todos os professores e funcionários, muito sucesso e um 

ótimo trabalho. A Vereadora ressaltou que Ivoti tem uma longa história na educação e precisa se 

atribuir o sucesso que existe dentro do Município ao todo e Ivoti tem a educação que tem porque 

todos os prefeitos que já passaram nesses cinquenta anos por Ivoti colocaram a educação em primeiro 

lugar. A Vereadora também falou sobre os bombeiros, onde em 2010 houve uma iniciativa que não 

deu certo e agora novamente iniciou uma nova discussão com a entrada do ANTEPROJETO, o qual 

será encaminhado ao Poder Executivo. A Vereadora disse que é 100% favorável a existir bombeiros 

em Ivoti. A Vereadora propôs e pediu que o Presidente autorizasse (e os demais vereadores) que o 

representante dos bombeiros pudesse estar na Casa, Sr. Marcelo e também um representante dos 

bombeiros militares para esclarecer dúvidas e colocar qual é a proposta dos bombeiros voluntários 
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para Ivoti, qual o projeto que já existe, como pretende conduzir... A Vereadora disse que também no 

dia de amanhã teria uma reunião com o Prefeito, onde o Presidente e a Ursula estarão presentes na 

reunião, que acontecerá às 18horas no Gabinete. DITMAR HARRI HINNEBUSCH:O Vereador 

também parabenizou ao Executivo pela inauguração da Creche Bom Pastor, que vem de encontro ao 

que a comunidade precisa, que é sempre atender melhor os munícipes. O Vereador também falou 

sobre bombeiros voluntários, e disse que algumas pessoas distorcem algumas situações e disse que se 

achava uma pessoa muito correta, que perante a lei ve como as coisas devem funcionar e quer sempre 

o melhor para o Município. O Vereador disse que em nenhum momento se colocou contra os 

bombeiros voluntários, muito pelo contrário, e falou que cobrou da administração anterior e cobrou 

agora da atual administração. DITMAR disse que foi perguntado pelo Jornal O Diário na quinta feira 

que se entrasse um projeto de lei na segunda de iniciativa popular, se votaria contra ou a favor, onde 

o vereador respondeu e disse que queria bombeiros voluntários sim, mas precisava de alguns dados, 

tipo quem que iria tomar a frente, quem são as pessoas que vão cuidar dessa parte, como funcionará o 

pagamento e no caso dos bombeiros voluntários, quem que responde em nome dos demais 

bombeiros. O Vereador disse que não vota se não tiver parâmetros... E disse que foi atrás de 

informações de bombeiros voluntários e de bombeiros mistos, e falou que o seu posicionamento hoje 

é de bombeiros mistos e só de voluntários não concorda. ROBERTO SCHNEIDER: O Vereador 

falou que não quer na cidade uma briga de corporações... E falou de reuniõezinhas em gabinetes, 

salas e escritórios, porque são 2.127 pessoas que precisam ser respeitadas. Falou que Estância Velha 

é um reflexo disso, Dois Irmãos de bombeiros mistos, mas em Rolante e Igrejinha os militares 

saíram... Disse que não é defensor de um e de outro, mas sim que termine de uma vez por todas de 

Ivoti não ter corporação e disse que isso é um desleixo de todas as administrações e citou nomes, 

Arnaldo Kney e Maria de Lourdes, que foram os que mais estiveram à frente e não tiveram coragem. 

ROBERTO disse que foi incumbido a falar pelos bombeiros, e disse que os voluntários tem um 

caminhão que está sendo doado pelo comando de Rolante, uma ambulância doada pelo comando de 

Igrejinha, ambulância veicular em resgate e salvamento e altura, todos os equipamentos de 

salvamento e primeiros socorros e todos os equipamentos para incêndio. O Vereador disse que foi ver 

e viu que o estaqueamento na Rua união já foi feito e a primeira máquina já foi descarregada e vários 

homens estão no trecho, disse que durante os sete anos em que está no Legislativo conseguiu trazer 

em torno de R$ 1.500.000,00 em emendas, e esse trecho da junção do trevo da Picada 48 Alta até a 

Presidente Lucena (se diz Rota Romântica) são mais R$ 487.500,00 conseguidos pelo Vereador 

através do Ex Deputado Federal Alexandre Roso e por isso pediu o envio de ofício ao ex deputado, 

informando que quase dois quilômetros de rua de estrada de chão estão sendo feitos e ressaltando 

também da importância por ter uma área industrial no local e também a contemplação da Rua União 

para o contentamento de vários moradores. O Vereador fez um pedido de providências sobre 

melhorias de algumas ruas como Portela, Pedreira, Tuiuti, Monte Fuji, Grotão e também capinas no 

Bairro São José, Farroupilha, Bela Vista, Sete de Setembro e Panoramico. ROBERTO disse que 

observou ao passar pela Avenida Bom Jardim onde viu que a roçada é feita somente na beira da 

estrada e o restante fica e por isso pediu que para um próximo contrato possa se estender a roçada até 

o poste de luz, pois na Castro Alves (onde a mesma empresa faz a roçada) roça até o poste de luz, já 

na Avenida Bom Jardim  isso não acontece. Outro pedido é com relação as linhas divisórias na 

Avenida Presidente Lucena, José de Alencar, Regis Bittencourt, Rua Goetz, Avenida Bom Jardim, 

bem como, todas as ruas com faixas de pedestre. ROBERTO pediu a convocação (por causa do 

Edital 037/2013 e por ter mais dois projetos na Casa) do Secretário de Desenvolvimento Ademir Rost 

para dentro do prazo de trinta dias se fazer presente na Casa. JÂNIO SIMIÃO DROVAL: O 

vereador pediu o envio de ofício para que recolha os galhos na Rua São Carlos  no Bairro Concórdia. 

Outro ofício solicitando iluminação pública na Avenida Popular (da ponte até o CTG no Bairro Bom 

Pastor). O Vereador disse que foi até o correio para saber porque da não entrega de correspondência, 

onde lhe foi informado que em três meses querem resolver o problema da falta de entrega de 

correspondência, que estaria vindo mais uma moto e um servidor para agência de Ivoti. PAULO 
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FUHR: O Vereador falou que o Corpo de Bombeiros, voluntários ou não, é algo que vem tarde para 

Ivoti, mas antes tarde que nunca. O Vereador falou que para ele também não vem ao caso se for 

corporação mista ou voluntária, porque a população expressou através do abaixo assinado é que 

tenha o Corpo de Bombeiros. Ivoti com cinquenta anos de emancipação está passando vergonha, se 

comparado a outros municípios que praticamente são filhos deste Município. PAULO parabenizou as 

pessoas que tomaram a iniciativa de criar um corpo de bombeiros, e também parabenizar toda a 

comunidade que fez o abaixo assinado. O Vereador solicitou o envio de ofício ao Executivo para 

saber quanto de recursos até agora foram fomentados pela empresa Steffens Projetos e Eventos Ltda 

para as festividades do Município de Ivoti. ALCIDO RATZINGER: O vereador começou falando 

de manivela, pois está desde o início do ano repetindo as mesmas coisas e disse que alguns dias 

enviou um ofício ao executivo solicitando informações sobre a quantidade de cestas básicas que são 

distribuídas e quais as pessoas... Porém a resposta foi de que a quantidade de cestas básicas é 

conforme a demanda que existe no Cras e que por questões éticas não poderiam ser divulgados os 

nomes, porém para o Jornal NH (data de hoje) foi divulgado, onde a reportagem fala que o benefício 

foi pago para 154 famílias e o valor do governo federal transferido, chega a R$ 22. 573,00 ao mês. 

ALCIDO disse que quando um vereador critica, por não saberem responder ao ofício, acha ruim. E 

preferem divulgar num jornal, do que responder para a Câmara de Vereadores. O Vereador disse que 

reenviou há alguns dias o mesmo ofício e a resposta veio novamente incompleta e por isso pediu que 

fosse encaminhado os dois ofícios ao Ministério Público. ALCIDO falou da Rua São Borja (esquina 

com São Carlos) onde existe um problema antigo, esgoto ao ar livre e mosquitos na mesma área... O 

Vereador citou as Ruas Edvino Blauth, Grotão, Levinus Kern, mais as travessas do interior, também 

não foram feitas, assim como o poste de luz no Bairro Feitoria Nova que continua no meio da rua. O 

Vereador disse que é repetitivo, mas fazer o que? Falou que na inauguração da creche nova o Prefeito 

se lamentou sobre a área industrial... Porém estava errado e retirou o projeto... Porém lá a culpa é dos 

vereadores... O Presidente lembrou-se da convocação do Secretário Ademir Rost e também de um 

representante da corporação de bombeiros voluntários, os pedidos de informação foram votados e 

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 


