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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.604 - 12ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 27 DE JULHO DE 2015. 

 

Aos vinte e sete 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 as atas de 

nº 1602 do dia 13 de julho de 2015 e nº 1603 do dia 20 de julho de 2015 para apreciação, as quais 

foram aprovadas por unanimidade. 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS – Ofício nº 174/2015- PJI em resposta ao ofício nº 

232/2015, informa acerca do despacho em anexo; Of. Gab nº 237/2015 que encaminha para 

apreciação o Projeto de Lei nº56/2015; Of. Gab. nº 238/2015 para Comissão de Justiça em resposta 

ao ofício nº 228/2015, informa sobre as multas aplicadas referente construção em recuo dos anos de 

2011 a 2015;   

 

TRIBUNA LIVRE – O Senhor Laerte Correa se inscreveu para usar a tribuna para fazer 

agradecimentos... Laerte começou agradecendo a todos os Vereadores e também aos que já passaram 

pela Casa e disse que se sentia honrado como funcionário da Emater, a instituição sempre contou 

com o apoio da Casa Legislativa... Disse que saía de cabeça erguida por ter tentado fazer a sua parte e 

olhando para trás e vendo tudo que mudou na agropecuária de Ivoti e sempre foi destacada a área 

leiteira... Laerte falou que a Emater está novamente passando por uma dificuldade, onde foram 

retirados em torno de 40% dos recursos, e são 480 Municípios no Estado. Laerte disse que sempre 

considerou os agricultores seus amigos e assim os considera... Apresentou o colega Rodrigo que veio 

para substituí-lo e que com certeza dará continuidade ao trabalho. Laerte encerrou agradecendo por 

tudo que os Vereadores fizeram pela Emater e passou para o Rodrigo dar uma saudação, que se 

apresentou e disse que era técnico agrícola, natural de Rosário do Sul, neto de tropeiros e filho de 

agricultores. Disse que o seu desafio é o de substituir alguém que é referência no Brasil inteiro na 

questão da floricultura... Rodrigo encerrou contando uma história, e se referiu ao seu avô dizendo que 

esteve hospitalizado e por isso ele se deslocou até o hospital para ajudar na alta do avô e saiu de 

Porto Alegre no sábado a noite para estar em Rosário do Sul no domingo pela manhã... E disse que 

são pequenas coisas, mas que preenchem... Após essas considerações o Presidente deu oportunidade 

aos Vereadores para fazerem suas considerações. URSULA falou que tinha uma história muito 

grande com o Laerte, disse que começou a trabalhar na Prefeitura em 1977 e o Laerte chegou em 

1978 e disse que trabalharam muito em conjunto, porque a Vereadora trabalhava na parte de eventos 

e o Laerte sempre estava presente... URSULA disse para o Laerte para que fique tranquilo pois 

realmente cumpriu o seu papel nessa jornada. VERÔNICA se reportou a fala do Laerte e citou a fala 

de um filósofo que disse que existem pessoas mornas e pessoas de atitude, onde as mornas se 

acomodam e frente a primeira dificuldade se conformam...Mas as pessoas de atitude independente da 

situação econômica, crises ou dificuldades locais não se acomodam, tem atitude, vão e fazem e fazem 

diferença e finalizou dizendo que assim era o Laerte... A Vereadora o parabenizou por ser uma 

pessoa de atitude e ter contribuído tanto à comunidade ivotiense durante os anos em que estava a 

frente da Emater e desejou-lhe muito sucesso e a continuidade ao trabalho enquanto cidadão. 

DITMAR disse que se emocionava, porque em 1986, quando veio para Ivoti já conheceu o Laerte 

trabalhando em frente a Emater e sempre as pessoas elogiavam muito o trabalho do Laerte. DITMAR 

agradeceu ao Laerte por tudo que fez pela comunidade ivotiense. ROBERTO falou do Laerte e do 

reconhecimento de anos de convívio em meio a agricultura e foi uma das pessoas que implementou 

junto com falecido Arno Mueller a feira agropecuária de Ivoti. O Vereador agradeceu ao Laerte pela 

dedicação a frente da Emater. ROBERTO em nome da Câmara de Vereadores e de todos os colonos 
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e moradores de Ivoti, os mais sinceros parabéns. JÂNIO também parabenizou o Laerte pelo belo 

trabalho realizado na cidade. PAULO falou que Laerte é uma referência para Ivoti, que ele plantou 

uma semente que está dando frutos. ALCIDO agradeceu pelo empenho do Laerte e a comunidade 

aprendeu a dar valor para a agricultura. SILVANI falou da admiração pelo Laerte pelo trabalho 

honesto e atencioso. O Presidente encerrou dizendo que fazia das palavras dos Vereadores, as suas 

palavras.  

 

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

Projeto de Lei nº 56/2015- “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2373/2008, que estabelece o 

Plano de Carreira dos Servidores e institui o respectivo quadro de cargos” – 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”, o relator se referiu ao ofício que foi lido pelo Vereador PAULO nas correspondências, e 

como chegou após as 18 horas, a comissão avaliará com mais cuidado a questão. 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 do Tribunal de Contas. PROJETO DE LEI Nº 

50/2015 - “Estabelece normas construtivas especiais para execução de muro na Empresa Hercosul 

Alimentos Ltda”, o relator falou de uma reunião que aconteceu dentro da empresa Hercosul na quarta 

feira passada (onde foi colocado que o muro só seria feito na parte do carregamento e na direção da 

Avenida Capivara e não na extensão total da Rua Taquari), porém a comissão ainda está aguardando 

o parecer do DPU. PROJETO DE LEI Nº 55/2015 – “Autoriza a contratação de pessoal para a 

área da educação por tempo determinado”, a Vereadora VERÔNICA falou que trata-se de uma 

contratação em função de uma servidora que atuava como servente merendeira na Escola 25 de Julho 

ter um laudo médico com restrições, onde ela terá que fazer uma readequação de função, onde vai 

estar trabalhando no PLUG como vigilante (acompanhando a entrada e saída dos alunos) e por isso 

precisa ser feita uma contratação para Escola 25 de Julho, até a nomeação de pessoa concursada. O 

Projeto foi aprovado por unanimidade. 

 

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

dos vereadores, SILVANI RAUPP MEES: A Vereadora disse que queria fazer um esclarecimento 

referente a sua fala na semana passada onde se referia a passeio público e sobre o via ciclística da 

Avenida Capivara que está toda esburacada e até é perigoso para muitas pessoas... Onde a Vereadora 

tinha dito que ficou com vergonha e deprimida quando passou por ali... A Vereadora disse que se 

expressou dessa maneira por sentir medo de que o Prefeito Arnaldo Kney faça a mesma coisa que fez 

na última gestão, onde que para eleger seu sucessor fez a via ciclística e o passeio público com 

asfalto frio (muito mal feito) onde logo depois das eleições já tinha buracos por tudo. A Vereadora 

disse que a Maria de Lourdes Bauermann que foi prefeita por oito anos (disse que não queria tomar 

posição política) trouxe em menos de um ano o trevo de Ivoti de R$ 1.000.000,00 e reparou muitos 

estragos feitos pelo Arnaldo como asfalto frio e porcarias... E disse que a Maria de Lourdes foi uma 

prefeita que colocou todos os homens no saco, e disse que não falava isso para puxar o saco. 

SILVANI disse que a Maria foi teimosa porque ela podia ter feito isso e reparado o erro do 

Arnaldo...E pediu o envio de ofício para o Arnaldo perguntando o que está fazendo com o dinheiro 

do povo, onde estão indo os impostos do povo, e disse que não é inimiga do Prefeito, mas é inimiga 

da política que ele faz.  VERÔNICA LUISA DHEIN: A Vereadora solicitou o envio de Ofício para 

o Executivo e Secretaria do Meio Ambiente parabenizando-os pela iniciativa do Prêmio Ecoatitude 

Cidadã, onde hoje foi dado o resultado, uma iniciativa muito interessante onde as escolas municipais 

de Ivoti se engajaram, criaram seus projetos de sustentabilidade e concorreram a um prêmio de R$ 
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10.000,00 para o projeto mais interessante para ser executado dentro da escola. Solicitou ofício para 

as escolas que tiveram a coragem e a vontade de participar, que é a Escola Nicolau Kunrath, Escola 

Ildo Meneghetti, Escola 25 de Julho, Escola Nelda Julieta Schneck, Escola Concórdia. A Vereadora 

falou que houve duas formas de votação, uma on line via facebook do ceami, onde as pessoas da 

comunidade podiam curtir o projeto que lhes interessava mais e assim a escola vencedora ganharia o 

valor de mil reais e a escolha do projeto que ganhou os dez mil reais foi via um júri de pessoas 

envolvidas na área ambiental, onde a escola Concórdia teve o projeto vencedor e por isso pediu um 

ofício especial para a escola Concórdia pela conquista do prêmio, parabenizou a equipe gestora e 

funcionários e alunos e pais... Sobre os relatórios que o secretário PAULO leu, a Vereadora pediu que 

fosse encaminhado do DPU relatório de uns quatro anos para trás, para ver a evolução das infrações e 

cobranças. ROBERTO SCHNEIDER: O Vereador disse que o que se nota é do pré lançamento de 

campanha... O Vereador acha isso muito produtivo e disse que isso deveria ter acontecido há uns 10 

anos, para destampar muita panela tampada... O Vereador pediu um ofício (citou o caso de um 

colono que disse que não podia mais ir para casa, porque tinha um sério problema de coluna e que ao 

descer a Rua Tuiuti desestrutura a coluna) ao executivo para resolver o problema da Rua Tuiuti e que 

entre em contato com a empresa que fez a obra, para que resolva de uma vez por todas.  O Vereador 

também falou do processo da Rua Colinas, onde tem buracos, poças de água... Falou dos CC’s, para 

que a municipalidade não fique inoperante em obras por falta de dinheiro... O Vereador comentou da 

festa do colono e motorista, onde tudo transcorreu de forma tranquila, onde não pode participar 

devido a compromissos na Funerária e pediu para enviar ofício para a direção da comunidade 

católica. O Vereador comentou sobre uma ação contra servidores no Estado de Roraima por 

improbidade administrativa onde o nome do Neri Chillanti é citado e não se sabe se tem ou não 

participação, e o Vereador pergunta ao Senhor Prefeito e a Dra. Ninon, os quais contrataram o Senhor 

Neri, para que informem se sabiam dessa ação quando contrataram os serviços do mesmo. 

ROBERTO fez um pedido de informações solicitando saber quem é o substituto do Neri Chillanti, de 

onde é, qual o salário, qual a forma de contratação e se a pessoa tem conhecimento na área. JÂNIO 

SIMIÃO DROVAL: O Vereador pediu para se juntar na fala da SILVANI, porque toda semana ela 

fica batendo na administração... JÂNIO disse que recebeu de um morador o compromisso da 

campanha de 2009-2012, onde não foram realizadas as obras de pavimentação asfáltica da ponte de 

acesso na Avenida Anchieta, incluindo a Avenida Popular no Bairro Bom Pastor; duplicação da 

Avenida Castro Alves; pavimentação asfáltica do trecho entre Picada 48 Alta e Nova Vila; 

Revitalização da ciclovia da Avenida Capivara; Pavimentação e iluminação da Avenida Capivara; 

construção de um parque municipal de eventos... JÂNIO disse que trata-se de papel que foi largado 

na porta dos moradores e não foi cumprido. O Vereador disse que a sua sigla era Ivoti, e que não era 

partidário. PAULO FUHR: O Vereador solicitou o envio de ofício ao Executivo para que faça o 

recapeamento asfáltico da Rua José Fuhr, no Bairro Harmonia, pois o asfalto utilizado na época foi 

asfalto frio, e com o passar dos anos ficou todo quebrado e isso se intensificou no período em que a 

Avenida Capivara estava interditada devido a cratera que abriu ao lado do Curtume Buhler, e a Rua 

José Fuhr era uma das únicas alternativas. Outro ofício para que a Secretaria de Obras limpe a boca 

de lobo na Rua Regis Bittencourt, na altura do nº 1050 ao lado do depósito da Dass, que foi um ofício 

que o Vereador fez anteriormente. O Presidente colocou em votação os pedidos de informações do 

Vereador Roberto e da Vereadora Verônica, os quais 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 convidou 

a todos para a próxima Reunião. 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 


