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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.606 - 12ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 10 DE AGOSTO DE 2015. 

 

Aos dez dias do mês de agosto 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 1605 do dia 

03 de agosto de 2015 para apreciação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS – Of. Gab. nº 253/2015 em resposta ao ofício nº 

266/2015que encaminha parecer do Departamento de Planejamento Urbano referente o Projeto de 

Lei nº 50/2015; Of. SOCV nº 33/2015 em resposta ao ofício nº 299/2015 e informa que foi feita 

vistoria no local e encaminha parecer técnico do engenheiro Jony; Of. Gab. nº 243/2015 que informa 

que a Autarquia Água de Ivoti firmou contrato com a empresa DRH Instituto de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos Ltda ME, cujo objeto é a realização do concurso público da Autarquia. Ficha de 

Inscrição para Tribuna Livre para o Senhor Marcelo Lincolini para falar sobre a implantação da 

corporação e assinatura do projeto. 

 

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 disse que ainda falta avaliar algumas questões e solicitou cópia do protocolo nº 

5615/2014 na sua totalidade, defesa e autos de infração e julgamento da comissão de julgamento. 

Bem como, cópia de todos os autos infracionários cancelados pela comissão.  PROJETO DE LEI 

Nº 50/2015 - “Estabelece normas construtivas especiais para execução de muro na Empresa 

Hercosul Alimentos Ltda”, o relator falou que chegou hoje o parecer do DPU, porém a comissão vai 

avaliar. 

 

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

dos vereadores, URSULA MARIA FROEHLICH WEBER: A Vereadora solicitou um ofício para 

a Secretaria de Obras para que fechem a valeta que foi aberta na Rua Germano Hauschild com a Rua 

do Moinho. A Vereadora também comentou sobre a gincana da família que começou no último 

sábado, e falou que tem a campanha de doação de sangue, que é feita no Hospital Regina e onde a 

pessoa traz o comprovante para a equipe que deseja apoiar. Falou da arrecadação de alimentos não 

perecíveis e produtos de limpeza, fraldas... VERÔNICA LUISA DHEIN: A Vereadora solicitou ao 

Presidente para que cobrasse do Jornal RS ou de quem solicitou a propaganda no jornal onde o dia 

das sessões está errado, consta como as sessões nas terças feiras, independente se houve custo ou se 

foi de cunho promocional, para que o Jornal retifique isso. A Vereadora também solicitou ao 

Presidente se a Câmara possui assinaturas com jornais, quais e qual o valor pago. VERÔNICA 

solicitou um ofício ao Executivo, informando dos depoimentos das oitivas de hoje, dia 10 de agosto, 

referente a acareação realizada na CPI, e que a partir desse conteúdo tomem as medidas cabíveis a 

respeito do que foi tratado. A Vereadora também falou da questão levantada pelo Vereador ALCIDO 

na semana anterior referente débitos com a PROAGRII (que fornece merenda escolar para as escolas 

do Município) dizendo que como professora e funcionária da educação, buscou informações e disse 

que não existe débito nenhum referente a merenda escolar, as parcelas da merenda estão totalmente 

em dia... A Vereadora disse que o único débito que existe hoje é o incentivo que foi aprovado de R$ 

1.000,00, que para poder receber, precisa apresentar a planilha de custos, as despesas e o 

demonstrativo financeiro... A Vereadora disse que a PROAGRII apresentou a planilha no dia 15 de 

julho e no dia 24 de julho foi liquidado... E esse valor está na planilha de pagamentos dos próximos 
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dias. Tudo tem prazos e períodos em que isso acontece... A Vereadora disse que se preocupou e foi 

na contabilidade conversar com a Kelly a respeito disso e foi falar com o Fábio Sato. O Presidente 

solicitou um aparte para dizer que já foi solicitado ao Jornal a retificação do anúncio. 

 

ROBERTO SCHNEIDER: O Vereador fez um comentário sobre um velho problema que Ivoti vem 

sofrendo referente a única linha de ônibus existente na cidade, e pediu o envio de ofício para o Lauro 

Haggeman, diretor do Daer para agendar uma reunião para tratar do assunto das linhas 

intermunicipais que ligam Ivoti à outros Município, para ver da viabilidade em colocar mais roteiros. 

ROBERTO complementou falando do Bairro Cidade Nova, de onde muitas pessoas precisam se 

deslocar ou até a BR 116 ou até o Bar do Gordo, para daí poder ir à outros municípios. O Vereador 

disse que em passagem pela praça do Jardim do Alto, que fica na rótula, onde foi informado que não 

tem iluminação no local e precisa ser feita a manutenção dos brinquedos e pediu também que fosse 

cercado o local para dar uma estética melhor. ROBERTO disse que às vezes é criticado pelo jornal 

por causa que aponta as coisas erradas, porém disse que se tem chefia numa secretaria de obras e não 

vê o que acontece na Rua José de Alencar, é deprimente, disse o Vereador e citou o trecho que vai da 

casa da senhora Maria Neuli Robinson até em frente à casa do senhor Aloisio Koch, as pedras estão 

saltando para fora e o asfalto está bastante danificado, pediu providências, pois por ali passam 

diariamente centenas de pessoas e turistas que visitam a cidade e fica muito feio. ROBERTO se 

referiu à imprensa dizendo que é bem vinda, desde que saiba o que escreve... Referiu-se ao senhor 

Geraldo Heylmann, e falou que se o seu jornal tem uma diretriz, não precisa se preocupar com o que 

o Jornal O Diário publica... Disse que o Regimento da Câmara é válido e depois de 47 anos 

finalmente existe e ninguém na época se preocupava com isso. ROBERTO citou uma publicação do 

Jornal Destak onde fala de um novo edital que o Vereador Paulo sugeriu à Câmara e que o projeto 

fosse derrubado... Disse que no mês de maio foi votado o Plano Diretor, onde teve várias audiências e 

no dia 24 de maio o Jânio Droval estava no CDL e do lado esquerdo do Vereador Roberto estava o 

Paulo Fuhr, onde foram assinadas as garantias e não tinha sido aprovado ainda a área urbana, muito 

menos o lote industrial, porque se aquilo valeu, qualquer colono pode abrir uma picada e vender 

terreno e por isso disse ao Geraldo que precisa cuidar com as matérias que publica...Pois falou de 

políticos que nem em Brasília e disse que quando da publicação deveria citar os nomes dos políticos. 

ROBERTO disse que conversou com o Dr. Yascha para ter um direito de resposta ao que foi 

publicado no Jornal Destak, entre vários fatos citados está o de que quando convocam secretários 

municipais não dão o teor da informação e leu o ofício nº 230/2015 que foi encaminhado ao Senhor 

Ademir Rost, o qual foi convocado para tratar de questões referente a pasta da secretaria do 

desenvolvimento. PAULO pediu um aparte e disse que quando o jornal menciona que os políticos de 

Brasília e de Ivoti são tudo farinha do mesmo saco, acha isso complicado, uma vez que projetos estão 

sendo segurados pela comissão é porque faltam informações, e isso é feito para o bem... Falou que o 

Regimento existe para ser respeitado. ALCIDO pediu um aparte e disse que a publicação que foi feita 

no jornal, onde compara os políticos daqui com Brasília, foi algo meio que abusado do jornal... 

JÂNIO SIMIÃO DROVAL: o Vereador solicitou o envio de ofício para o executivo para pedir o 

repasse de recursos para a  Associação dos moradores do Bairro Morada do Sol e arredores, CNPJ: 

92912674/0001-80, com sede na Rua Arthur Augusto Gernhardt,  para ampliação de sua sede  bem 

como para a construção da cancha de bolão, cujo o valor está avaliado em R$ 100.000,00, do qual já 

foi arrecadado o valor de R$ 70.000,00 referente promoções que a Associação fez, e esse espaço 

físico será ampliado para que toda a população possa ser atendida. PAULO FUHR: O Vereador 

disse que acompanha de perto a Associação do Bairro Morada do Sol , assim como outras, onde 

muitas vezes pedem ajuda, não como vereador, e sim como sindicalista, que é o trabalho que o 

Vereador faz, e por lidar com estatutos e tal, e disse que o estatuto do sindicato prevê a ajuda para 

entidades. O Vereador disse que desde 2013 colocaram toda a documentação em dia da Associação 

da Morada do Sol, onde foram feitas eleições, alterações no estatuto conforme o código civil prevê e 

para surpresa quando o Senhor Jaco (Presidente da Associação) foi para imprimir as certidões, não 
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saíram as negativas, porém tudo estava em dia e quando foram ver, constataram que foi feita uma 

construção em 2011, uma ampliação, e isso estava sendo apontado na Receita Federal. Daí foram 

atrás de toda a documentação e em poucos dias deu tudo certo. PAULO solicitou o envio de ofício 

para a Secretaria de Obras (referente a resposta que chegou do conserto de um buraco na via do 

passeio público, na Rua São João) para dizer que enquanto estão fazendo o parecer, seria de extrema 

importância que a Secretaria fosse até lá e abrisse o buraco para retirar o cano quebrado e colocasse 

outro cano... E pediu para encaminha a sugestão para o Secretário de Obras para agilizar a questão. O 

Vereador fez um pedido de informação solicitando cópia dos extratos bancários da Prefeitura e qual o 

saldo atual que existe e também que o Município informe onde o Município tem valores empenhados 

que ainda não foram pagos no comércio. ALCIDO RATZINGER: O Vereador solicitou uma 

listagem nominal completa de horas extras da Secretaria de Obras referente janeiro de 2014 até julho 

de 2015 e informação sobre as horas de sobre aviso, quem são as pessoas e qual função exercem, de 

janeiro de 2015 até agora. O Vereador falou sobre desvio de função e se referiu a Autarquia, falando 

da Débora Paim de Souza que é contratada para o cargo de agente operacional e na verdade nunca foi 

para a rua fazer o serviço de leitura das contas, e ganha insalubridade e trabalha como auxiliar 

administrativa dentro da Autarquia e pediu ao Vereador Paulo que faz parte do Conselho 

Deliberativo, para que desse uma verificada nessa questão. O Vereador também quer saber da 

Autarquia, qual empresa faz os remendos das ruas de calçamento ou paralelepípedo, pediu cópia do 

contrato da empresa e a forma de pagamento e o valor gasto com remendos asfálticos durante o ano 

de 2015. O Vereador solicitou novamente ofício para a gerência dos correios solicitando sua presença 

na Casa Legislativa para falar sobre a entrega de correspondências (citou a Rua Jacob Saueressig que 

não tem entrega de correspondências, assim como ruas de outros bairros) e sobre as correspondências 

do interior do Município. SILVANI RAUPP MEES: A Vereadora solicitou o envio de ofício para a 

secretaria de obras solicitando a repintura da faixa de segurança na Avenida Capivara, fundos da 

Escola Ildo Meneghetti (quase em frente à fruteira Avenida). Outro ofício para a secretaria de obras 

solicitando uma faixa de segurança na Avenida Capivara, pouco acima da Igreja Evangélica 

Assembléia de Deus. A Vereadora solicitou um ofício para o Secretário de Administração pedindo 

cópia do contrato de locação do imóvel para o CRAS. A Vereadora disse que foi procurada por 

moradores que questionaram sobre a instalação do CRAS (em frente ao Giga Bar)... SILVANI 

respondeu dizendo que não acreditava nisso, pois o Prefeito já teria quase toda a cidade alugada, e 

disse que a antiga biblioteca é enorme.... A Vereadora disse que entendia muito de psicologia e 

psiquiatria, pois trabalhou anos com os doutores... A Vereadora disse que foi confirmado realmente 

que a locação para o CRAS foi feita e disse que ficou muito indignada com o Prefeito do Município, 

e falou que ele é um homem muito bom coração, mas com dinheiro dos outros, com a grana do 

povo... A Vereadora disse que foi funcionária do mesmo durante doze anos e disse que nunca viu ele 

alcançar uma bala para alguém, ou um chocolate... Na época pagava aluguel e tinha uma criança 

pequena, disse que era muito pobre, que quase se matava trabalhando... SILVANI disse que gostaria 

de ser a favor do Arnaldo, mas ele deixa a desejar e disse que ele não tem vergonha na cara e falou 

que ele é corrupto como o Raul colocou no jornal... SILVANI pediu mais um ofício para o secretário 

de administração solicitando a data dos pagamentos para a PROAGRII e os comprovantes dos 

últimos quatro meses. CLEITON BIRK: O Vereador solicitou um ofício para a secretaria de obras 

para que na medida do possível possa molhar a Rua da Picada 48 Alta (que vai em direção à Picada 

Feijão). Outro ofício, também para a secretaria de obras para que faça melhorias na Rua do Grotão, 

onde tem trechos que estão intransitáveis, principalmente onde fica a curva fechada ( depois da 

chácara). O Vereador também fez um pedido de informações para saber o valor que foi pago ao 

palestrante do Seminário da Educação e informar de qual secretaria saiu a dotação. O Presidente 

colocou os pedidos de informações em votação, do Vereador PAULO, ALCIDO e do próprio 

Presidente, 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 
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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 


