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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.603 - 12ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 20 DE JULHO DE 2015. 

 

Aos vinte dias do mês de julho 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 a ata de nº 1601 do dia 

06 de julho de 2015 para apreciação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS – Em resposta ao ofício nº 255/2015 que convoca a Sra. 

Mariana Appel Klein para apresentar-se na Casa Legislativa para esclarecer a devolução de valores 

referente a garantia e entrada de lotes da área industrial da Colônia Japonesa, responde que com base 

no artigo 17, XV da Lei Orgânica do Município, solicita o envio dos quesitos a serem respondidos, 

nos termos do artigo 177 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores; Of. SEMEC nº 039/2015 

em resposta ao ofício nº 270/2015, informa que a servidora Verônica Luisa Dhein detém dois cargos 

de Professor Nível 1 – Séries Iniciais, estando atualmente lotada na Secretaria de Educação... é 

responsável na Secretaria pela organização e acompanhamento do transporte escolar oferecido aos 

alunos, bem como do transporte privado contratado eventualmente e também é responsável pelo 

acompanhamento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nas Escolas Municipais, e dos 

professores cadastrados no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC); Of. Gab. nº 

228/2015 em resposta ao ofício nº 257/2015, informa que é notório saber que a Dra. Ninon Frota é 

Procuradora Geral e responde pelo jurídico da Autarquia e não estava representando ninguém; Of. 

Gab. nº 227/2015 em resposta ao ofício nº 300/2015, informa que o Município não pode fazer a 

inclusão da verba destinada à Congregação Santa Catarina, destinada pelo Deputado Renato Molling, 

por ser um recurso diretamente para a congregação; Of. Gab 224/2015 em resposta ao ofício nº 

249/2015 sobre a sugestão para elaboração de um anteprojeto onde informa que estão em tratativas 

com os Bombeiros Voluntários e Bombeiros Militares; Of. Gab. nº 225/2015 que encaminha para 

apreciação o Projeto de Lei nº 55/2015; Convite da Igreja Evangélica Batista Independente de Ivoti 

para as festividades do 5º aniversário e inauguração do novo templo que será no dia 26/07 no período 

da manhã. 

 

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO – O Vereador ROBERTO enviou ofício para que o 

Senhor Ademir Rost se fizesse presente em Reunião Ordinária e começou dizendo que estava alegre 

em ter o secretário na Casa (apesar de transcorridos os trinta dias do ofício) e comentou sobre os 

valores de garantia e de entrada dos lotes da área industrial que foram devolvidos e citou três 

empresas e perguntou se isto conferia? Ademir disse que o ofício que recebeu não especificava 

nenhum item e disse que sua visita à Casa, não irá se ater a respostas específicas sobre as quais não 

lhe deram informações na pauta. E disse que o ofício da Procuradoria veio neste sentido, onde já 

esclareceu a questão sobre os valores e deverá se aprofundar nessa questão, baseada no parecer e nas 

decisões da área jurídica do Município... Ademir disse que não sabe se existe alguma questão em 

aberto com relação a isso, mas disse que se trata de uma questão moral, pois o Município não pode se 

apropriar de recursos... O Secretário acha que a solução foi correta e disse que se reportava 

especificamente ao parecer da Procuradoria Jurídica do Município. ROBERTO disse que o que lhe 

causa surpresa é a proposta financeira... E leu no Edital onde diz que os valores não serão 

devolvidos... ROBERTO perguntou se tinha mais empresas disputando, ou foram somente aquelas 

que foram as vencedoras? Ademir disse que a Licitação foi publicada dentro da legislação, mas a 

grande maioria dos lotes foi contemplada em uma única oferta... SILVANI perguntou sobre a 

empresa que comprou a área do próprio dono, é uma empresa de peças de carros? Ademir respondeu 

dizendo que houve uma compra inicial na esquina da área industrial (no final) e houve depois uma 
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compra numa área adiante, a da frente é do Exner e a outra é do Froehlich, não sabe à qual a 

Vereadora se refere... O Presidente interviu e disse que a da esquina é das Estruturas Metálicas SH do 

Rincão e a que a Vereadora se refere é do Moinho onde era para vir uma fábrica de estruturas de 

concreto... Ademir disse que o processo está andando, onde apresentaram um projeto que teve que 

ser corrigido em algumas coisas por necessidade ambiental... Ainda está nesse processo de 

finalização do projeto de instalação, e está dentro de uma expectativa de normalidade e a qualquer 

momento deverá se iniciar a obra física... ALCIDO falou que o Município esta em decadência, 

porque o executivo já queria ter indústrias instaladas na área industrial... e hoje estamos no terceiro 

ano e ainda não tem nada instalado lá, disse ALCIDO. O Vereador falou sobre as licenças ambientais 

e perguntou se existe a licença hoje na área industrial. Ademir disse que estavam aguardando com 

muita ansiedade alguns editais pelo registro local para que tivesse então a plena tranquilidade e a 

certeza em relação a esses aspectos. Disse que sem uma licença de implantação não sairiam os 

editais... Houve a publicação de editais e não houve contestação e isto dá a tranquilidade e a certeza 

de que está tudo perfeitamente em ordem, tudo regular, inclusive a licença de implantação. PAULO 

disse que tinha uma dúvida (sobre o que foi falado) onde a área foi comprada, começou a venda de 

lotes sem estar aprovado o Plano Diretor e a Lei Federal diz que não pode propagandear ou vender 

lotes sem ter toda a infraestrutura e perguntou ao Sr. Ademir, qual a sua avaliação referente a forma 

que o Município está fazendo hoje, vendendo lotes e fazendo propaganda, contratos, enfim, 

perguntou se estava sendo feito dessa forma para ganhar tempo ou se estava dentro da Lei? Ademir 

falou que na realidade houve uma aceleração do processo... Ademir diria hoje que o que é real hoje é 

que o processo está marchando dentro da legalidade e nos próximos dias as pessoas ou donos das 

empresas irão assinar as suas escrituras, vão quitar os seus lotes ou vão oferecer imóveis em garantia 

pelo lote e isso põe um ponto final a qualquer questionamento em relação ao que foi ou ao que 

poderia ter sido. E disse que a intenção do executivo foi de não perder mais tempo, de acelerar... 

ROBERTO finalizou dizendo que é necessário sim recapitular... Porque há tempos eram os 

Vereadores que estavam contra a área industrial... E disse que houve irregularidades sim, porque 

foram feitas promessas de reservas de lote no dia 24 de janeiro de 2014, o Plano Diretor estava 

decidido e a área ainda se encontrava como área rural, estabelecida no Incra. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS - Do Poder Executivo proveio 01 (um) Projeto de Lei, a saber, 

Projeto de Lei nº 55/2015- “Autoriza a contratação de pessoal para a área da educação por tempo 

determinado” – Comissão de Finanças. 

 

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 se manifestou dizendo que ainda está aguardando o parecer. 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 a comissão está aguardando o parecer. 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 a comissão está aguardando o parecer do DPU. PROJETO DE LEI Nº 

54/2015 – “Autoriza a celebração de convênio com o CONSEPRO/IVOTI, para o repasse de 

subvenção”, o parecer da Comissão é favorável, por ser um projeto dentro dos moldes do ano 

passado, onde o valor do repasse permaneceu o mesmo. ALCIDO falou que no outro projeto foi feita 

uma emenda para que viesse para a Casa Legislativa os valores que foram gastos e os orçamentos das 

mecânicas.,., E disse que até o momento não recebeu nada e nenhuma informação de onde o valor é 

gasto e como é gasto. O Presidente pediu para encaminhar um ofício ao CONSEPRO. O projeto foi 

aprovado por unanimidade. 
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EXPOSIÇÕES PESSOAIS - Nesta parte da Reunião foram externadas as seguintes manifestações 

dos vereadores, PAULO FUHR: O Vereador solicitou o envio de ofício para a Secretaria de Obras 

para efetuar o conserto do calçamento na Rua Bertholdo Enzweiler na altura do nº 52 no Bairro 

Jardim do Alto, onde é uma subida bem acentuada e tem muitas pedras soltas no local e o caminhão 

de lixo que passa por ali solta cada vez mais as pedras. ALCIDO RATZINGER: O Vereador 

solicitou o envio de ofício para a Defesa Civil pedindo se a mesma tem um levantamento do número 

de casas que tem seus pátios invadidos pelas águas das chuvas e pediu que encaminhasse o endereço 

das residências e o que pode ser feito nesses pontos e quais as vias públicas que são atingidas. O 

Vereador também pediu melhorias na Rua Arthur Strassburger, onde tem pedras soltas no 

calçamento. SILVANI RAUPP MEES: A Vereadora disse que gostaria de fazer um desabafo 

falando que não sabe porque os vereadores vão na tribuna e também para que o povo não pense que 

são uns inúteis dentro da Câmara... Porque muitas vezes se sentem uns palhaços e disse que não são 

atendidos em nada e não vê onde que vai o dinheiro do povo, os impostos... Disse que só tem 

desgosto e disse que lamentava pois gostava muito do Ademir Rost... Falou do Candidato a vereador 

Rafael e certamente quer ser denovo, que deveria ter vergonha... A Vereadora falou que na semana 

passada, na sexta feira ficou muito triste... Disse que caminhou pelo passeio público até a Plamacol e 

disse que Ivoti está uma vergonha... Disse que o Executivo não tem nenhuma vergonha... A 

Vereadora pediu desculpas e disse que estava brava. Falou do Bairro Morada do Sol, onde o passeio 

público começa na empresa A. Buhler e vai até a divisa de Lindolfo Collor...a Vereadora citou as 

firmas do Bairro, entre supermercados, oficinas e madeireiras... E ter que passar por essa vergonha, 

disse ela. Passou em frente a Hercosul, em frente ao Recursos Humanos, ali a pessoa precisa cuidar 

muito para não cair... A Vereadora falou da malandragem da administração do Arnaldo de anos atrás 

quando fez o asfalto frio com superfaturamento. SILVANI disse que recebeu de resposta que teria um 

projeto pronto (o mesmo projeto ele teria mostrado para a Vereadora no início de 2013) e já são 

praticamente três anos... Entre outras coisas, a Vereadora citou o Bar da Claudete, onde entre a casa 

dela e o curtume Buhler, ali a pessoa precisa caminhar no meio da rua (para ser atropelada) ou se 

caminhar no passeio público, corre risco de vida, por que ali tem um valo bem grande, onde passa um 

riacho e o passeio é bem estreito... A Vereadora mandou um recado ao Prefeito para que tenha um 

pouquinho de vergonha na cara e respeitar os ivotienses. A Vereadora disse que se fizesse parte deste 

executivo, teria vergonha e pegava suas contas e ia para casa, e disse que ela fez isso, e teve 

dignidade e se exonerou... A Vereadora falou de pessoas que trabalham na administração, que teriam 

dito que estariam lá pelo seu currículo... “Mentira, nem formados são e fazem fofoca e correm prá 

cima e prá baixo, fazer fofocas só, tão segurando o seu emprego com isso e não porque é o seu 

currículo. Porque pessoa que é pelo seu mérito, seu currículo não precisa correr fofocar tudo e 

escutar tudo e levar para o executivo”...(fala da Vereadora...). SILVANI finalizou dizendo que tem 

vergonha de ter um homem desse ali, e sua turminha toda junto... VERÔNICA LUISA DHEIN: A 

Vereadora solicitou o envio de Ofício para a Escola Mathias Schutz, em especial ao aluno do 9º ano, 

Rodrigo Berlitz, parabenizando-o pela conquista, onde ficou em terceiro lugar no Concurso Oratórias 

nas Escolas, que aconteceu na semana passada na Instituição Feevale e o tema foi: Minha Cidade 

Precisa de Mim, qual o meu papel? A Vereadora fez um comentário referente a fala da SILVANI e 

disse que realmente existem muitas dificuldades e disse que é vereadora pela administração e subiu 

ao palanque para pedir votos para o Prefeito Arnaldo e para ela, pensando numa cidade que pudesse 

evoluir e está, mas disse para a Vereadora SILVANI que a Prefeita Maria de Lourdes, a qual a 

Vereadora fez parte e pediu votos... Todos tem uma bandeira e vão atrás do que acreditam... 

VERÔNICA disse que não estava na Casa para criticar ninguém, mas lembrou que a Prefeita Maria 

de Lourdes estava oito anos na administração, e o Arnaldo está a dois anos e meio na administração e 

disse que não se lembrava da maria de Lourdes ter reformado o caminhódromo que vai em direção a 

Morada do Sol ou ter feito o calçamento e resolvido o problema na descida da Avenida Capivara. A 

Vereadora disse que é muito fácil criticar, mas as vezes precisa olhar o que deixaram de fazer... Isso é 

uma questão que enquanto Vereador, que no ano que vem vão buscar os votos mais uma vez, de 
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avaliar o que o governo de cada um fez... DITMAR HARRI HINNEBUSCH: O Vereador solicitou 

o envio de ofício ao Secretário de Obras para que fiscalize as calçadas que após as intensas chuvas se 

tornam muito perigosas com a criação de limo e citou o caso de um senhor que estava descendo a 

Rua Carlos Dillenburg (entre a oficina e o paredão que fica aos fundos da praça concórdia) 

escorregou devido ao limo e caiu com seus pertences, quando o vereador parou o carro para ajudar, 

mas o senhor se levantou e saiu andando... O Vereador disse que se o senhor não tivesse levantado 

iria atrás e ver se realmente não tinha se machucado... (ali tem água que jorra pela parede, sugeriu 

que fosse feita uma drenagem no local). Outro pedido de uma moradora que caminha e corre bastante 

pela cidade, pediu que fossem feitas melhorias nas calçadas do centro e principalmente na Rua São 

Leopoldo, onde a moradora tropeçou porque as raízes de uma árvore levantaram a calçada... 

ROBERTO SCHNEIDER: O Vereador começou dizendo que gostaria de lembrar ao nobre 

secretário (e ex-professor de educação moral e cívica em meados de 1986), referente ao que  ele disse 

sobre não ter sido reportado no ofício sobre o que seria a fala dele. ROBERTO leu o ofício que foi 

encaminhado ao secretário, onde pede para o mesmo se fazer presente no legislativo para tratar de 

questões pertinentes à pasta de desenvolvimento do dia 18 de maio e dia 11 de junho, assuntos 

referentes ao desenvolvimento da cidade. ROBERTO  falou dos buracos na cidade e desgaste no 

asfalto e disse que era o segundo pedido que fazia e que o primeiro foi feito dia 06 de julho onde 

solicitou melhorias no asfalto da Rua Jacob Schneck, próximo a casa do Mundstock (ex vice prefeito) 

que está um caos. ROBERTO disse que entende quando a SILVANI defende a oposição, e quando a 

VERÔNICA defende a situação, entende... E disse que quando pediu a Lei de quando o Dr. Paulo foi 

Prefeito na época, aquilo foi doado para ser feito passeio público e uma creche, até agora não veio a 

resposta... O Vereador disse que Ivoti está cansada, talvez dos mesmos... O Vereador solicitou ofício 

ao executivo pedindo como está o processo nº 4263/2001-19 que foi protocolado pelo Vereador e os 

moradores em 2011 pedindo o calçamento das Ruas Rio Grande do Norte, Bagé e Cruz Alta. Ofício 

ao Senhor Prefeito, agradecendo também ao Vereador PAULO que foi presidente em 2013, onde 

foram colocados à disposição R$ 80.000,00 para melhorias na casa mortuária e fazem duas semanas 

que as obras começaram, porém o Vereador disse que tem um problema referente ao piso que está 

cedendo, e pediu que essa questão fosse analisada. JÂNIO SIMIÃO DROVAL: O Vereador pediu 

para enviar um ofício para a Secretaria de Obras para providenciar durante o período de férias 

escolares parada de ônibus na Rua São Pedro e demais ruas do Bairro Morada do Sol que não tem 

parada de ônibus, e também em frente a Escola Ildo Meneghetti. CLEITON BIRK: O Vereador 

falou que na sessão ordinária de uns dois três meses atrás, onde foi instalada a CPI, três vereadores de 

ofereceram para representar suas respectivas coligações, disse que não fez nenhuma objeção de A, B 

ou C naquela noite e disse que estava sendo interpelado judicialmente e por isso queria deixar bem 

claro que na noite em que foram escolhidos os componentes por bloco, a Vereadora que assinou 

judicialmente, que é a URSULA MARIA FROEHLICH WEBER, após a sessão, tentou de uma forma 

ou outra através do seu jurídico integrar a CPI.  O Presidente disse que seguiu o Regimento Interno, 

as Leis da Casa Legislativa e cumpriu-as como todos devem fazer, inclusive com parecer jurídico, 

que foi lido na noite. Sobre essa ação judicial, acha triste que uma pessoa entre com uma ação dessas, 

porque só pode ter dois motivos, ou não conhece o Regimento Interno ou está com o rabo preso com 

alguém envolvido na CPI, em sua opinião. Se não for isso, pediu que provasse porque está tentando 

trancar a CPI com essa ação. CLEITON falou que na sexta feira, saiu no Jornal Diário uma matéria 

onde o Presidente do PMDB ( que juntamente com a Vereadora URSULA está movendo essa ação), 

e disse de ante mão que as duas primeiras instâncias a Câmara ganhou, justamente por estar 

cumprindo as leis, onde o Presidente do PMDB relatou que só queria saber a verdade e nada mais que 

a verdade. Por isso CLEITON pediu para enviar um ofício ao mesmo para que ele de forma 

expontânea compareça numa sessão ordinária para esclarecer quaisquer dúvidas e para ele ficar a par 

do que está acontecendo no Município. 
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falou que comentou com a Vereadora VERÔNICA sobre o Regimento Interno a tarde, e disse que 

mesmo que não esteja no Regimento o que vale é a Lei Orgânica. O Vereador solicitou o envio de 

ofício ao Senhor Evandro Weber que é bastante premiado pela sua cachaça e licores, divulgando Ivoti 

para o mundo, parabenizando-o pelo contrato que fechou de quase 20 anos com a Playboy e serão 

uma enormidade de garrafas que sairão de Ivoti e a cachaça é muito apreciada, então pede o envio 

desse ofício parabenizando-o pelo produto que exporta. Outro ofício para a comunidade do 

Panorâmico, onde teve a festa, parabenizando-os pela mesma. Outra coisa que o Vereador comentou 

foi sobre a Secretária de Saúde, Elisabete ter a sensibilidade em deixar os cinco médicos cubanos vir 

até a Casa Legislativa para que os Vereadores pudessem para poder transmitir o que muitos 

moradores da cidade gostariam em relação ao voluntariado... A Vereadora URSULA pediu um aparte 

referente à Cachaçaria e disse que enquanto trabalhava na Cultura levava as crianças para verem a 

Cachaçaria, onde moíam a cana na hora e disse que são pessoas muito simples e merecedoras.  

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 convidou 

a todos para a próxima Reunião no dia 27 de julho de 2015. 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 


