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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.607 - 12ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 17 DE AGOSTO DE 2015. 

 

Aos dezessete 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 

1606 do dia 10 de agosto de 2015 para apreciação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS – E-mail da 118ª Zona Eleitoral informando em resposta 

ao ofício de nº 194/2015 que não dispõe de recursos humanos para realizar atendimento em Ivoti até 

meados de março de 2016; Of. SOCV nº 34/2015 em resposta ao ofício nº 285/2015 solicitando a 

limpeza da Rua Monteiro Lobato, informa que foi efetuado em 09/07/2015; Of. SOCV nº 35/2015 em 

resposta ao ofício nº 286/2015 sobre a limpeza da Rua Canela, foi realizada no dia 29 e 30/07 e sobre 

a implantação de faixa de segurança em frente a Sociedade Harmonia, informa que foi incluída no 

cronograma; Of. nº 040/2015 em atenção ao ofício nº 306/2015 que solicita informações com relação 

ao comentário sobre crianças de 04 anos terem direito somente a um turno na Educação Infantil a 

partir do próximo ano, informa que a Secretaria não emitiu qualquer norma específica relacionada ao 

não atendimento em turno integral das crianças de 04 anos a partir de 2016. 

 

DECRETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO – “Aprova as contas do Poder Executivo 

Municipal referente ao Exercício Financeiro de 2009” – 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 disse que a comissão solicitou mais algumas informações que ainda não chegaram 

à Casa. PROJETO DE LEI Nº 50/2015 - “Estabelece normas construtivas especiais para execução 

de muro na Empresa Hercosul Alimentos Ltda”, o relator falou que chegou o parecer do DPU, e a 

comissão se reuniu na quinta feira a noite achou estranho... Pois o Edital nº 081de consulta pública 

do parcelamento do solo nº 2924 referente ao alargamento da Rua Sacura na Colônia Japonesa e não 

foram feitas as cinco audiências públicas para alterar o Plano Diretor... A Comissão chegou a 

conclusão de que, como não foram feitas as cinco audiências públicas e os Municípios com mais de 

25.000,00 habitantes teriam que fazê-las e o projeto permite a execução de um muro de 7,6 metros, o 

que não consta no Plano Diretor, a comissão é desfavorável à aprovação do projeto de lei. 

VERÔNICA se manifestou dizendo que o projeto já foi discutido muitas vezes e em nenhum 

momento, tanto a comissão de justiça, quanto algum dos outros Vereadores encaminhou um ofício ao 

executivo solicitando que fizesse as audiências públicas. A Vereadora disse que a Câmara podia ter 

proposto as cinco audiências públicas e por isso também se omitiram em relação a isso. SILVANI 

disse que o problema da Hercosul é durante a noite, quando as pessoas querem dormir e não 

conseguem por causa do barulho. ALCIDO disse que a Casa tem um parecer jurídico que é contrário 

ao projeto e entende que precisa ser respeitado, pois está infringindo o Plano Diretor... JÂNIO 

sugeriu que fosse encaminhado um ofício ao executivo solicitando as audiências e segurar o projeto 

até que as mesmas fossem realizadas... VERÔNICA disse que em momento algum falou de 

favorecimento de empresa e sim pensou no bem das pessoas que moram no entorno e não conseguem 

dormir a noite por causa do barulho e sugeriu as cinco audiências públicas ou então a consulta 

pública, onde as pessoas podem se manifestar... PAULO disse que com ou sem audiência pública o 

projeto não pode ser aprovado... E sugeriu também o encaminhamento de ofício ao executivo 

sugerindo as audiências ou a consulta pública, para após isso decidir como irão proceder com o 

projeto. O Presidente concordou com o encaminhamento de ofício ao executivo. ROBERTO sugeriu 
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a devolução do projeto ao executivo, que então faz as cinco audiências e depois retoma o projeto e 

coloca as especificações, onde justifica as cinco audiências públicas e coloca na lei o artigo do Plano 

Diretor... Ficou decidido por unanimidade que fosse encaminhado ofício ao executivo para que retire 

o projeto e faça as devidas alterações e também as audiências públicas. 

 

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

dos vereadores, DITMAR HARRI HINNEBUSCH: O Vereador pediu que a imprensa divulgasse o 

recadastramento dos títulos de eleitor, pois disse que esteve no cartório eleitoral em Estância Velha e 

pediram para ajudar a divulgar. É só levar o título antigo e comprovante de residência para fazer a 

transferência e o horário de atendimento é das 10h da manhã às 5h da tarde, sem fechar ao meio dia. 

ROBERTO SCHNEIDER: O Vereador solicitou ofício para AES Sul pedindo melhorias na energia 

no Bairro Feitoria Nova e também a poda das árvores na Rua do Grotão. Ofício para as Câmaras de 

Presidente Lucena, Lindolfo Collor e São José do Hortêncio pedindo o apoio ao Hospital São José, a 

fim de agendar com cada uma um dia para fazer uma comissão e depois se reunir com a diretoria do 

Hospital para analisar e ver das dificuldades e de quais medidas serão tomadas. O Vereador fez um 

pedido de informações sobre o sistema de transporte coletivo municipal, que está gerando inúmeras 

reclamações... Citou a linha do ônibus circular que fica estacionado durante 30 minutos esperando 

para partir... Citou o Bairro Cidade Nova, onde os moradores precisam se deslocar até a BR 116 ou 

até o Bar do Gordo para daí poder embarcar num ônibus... O Vereador solicitou cópia do contrato de 

serviço de concessão do transporte coletivo do Município de Ivoti. JÂNIO SIMIÃO DROVAL: O 

Vereador solicitou o envio de ofício para a Secretaria de Obras, agradecendo por ter atendido ao 

pedido do Vereador referente a pintura da faixa de segurança em frente ao Supermercado Kern e a 

Escola Estadual 19 de Outubro. Outro ofício convidando o Senhor Ricardo Schiavon para vir até a 

Casa Legislativa para esclarecer algumas dúvidas referente ao trânsito da cidade. PAULO FUHR: O 

Vereador falou que acha muito válido que o Senhor Ricardo Schiavon venha até a Casa, pois já por 

várias vezes foram feitos pedidos com relação à Avenida Capivara e questionou como que o 

Município vizinho, Lindolfo Collor pode ter as intervenções para redução de velocidade e o 

Município de Ivoti não pode... O Vereador fez um pedido de informações ao Executivo solicitando o 

nome das pessoas e o valor do IPTU de cada morador das Ruas (entre a Presidente Lucena até a 

Caldas Junior) Jacob Schneck, Gaelzer Neto, Bento Gonçalves, 19 de Outubro, 1º de Maio e a 

Guilherme Exner. ALCIDO RATZINGER: O Vereador começou fazendo um comentário sobre o 

estado da praça da Escola Ildo Meneghetti (onde esgoto e água escorre no meio da praça) que é algo 

que já aconteceu mais vezes e os moradores falaram que entraram em contato com a Secretaria de 

Obras e até o momento não foi resolvido e é um problema constante, principalmente quando chove 

torrencialmente e o local se transforma num lamaçal. O Vereador pediu que a Secretaria de Obras 

resolva o problema de forma urgente e também faça a manutenção dos brinquedos. Outro ofício ao 

executivo ou à procuradoria do município solicitando cópia do parecer da comissão e do jurídico 

referente a sindicância da servidora Charlene Schneider. Também solicitou que o Executivo faça um 

levantamento da metragem das áreas públicas que o Município possui, tanto endereço como a área, 

as quais podem ser usadas para beneficiar a comunidade, principalmente da alteração da área que fica 

na Rua da República, no Bairro Harmonia, e as restantes com endereço e os metros quadrados. 

SILVANI RAUPP MEES: A Vereadora solicitou o envio de ofício para a secretaria de obras para 

providenciar o fechamento de um buraco em frente a empresa Siscobras. Outro ofício ao 

Departamento de Recursos Humanos solicitando cópia dos contracheques da Servidora Sueli Schmitt 

desde sua nomeação até o momento. A Vereadora solicitou outro ofício para o Secretário de 

Administração solicitando cópia dos pagamentos feitos à empresa Cristal referente transporte de 

grupo de idosos “Sol Nascente” do Bairro Morada do Sol. URSULA MARIA FROEHLICH 

WEBER: A Vereadora pede um ofício para a AES Sul para que faça um levantamento técnico na 

rede de alta tensão no Bairro Feitoria Nova, mais precisamente de seis moradores, que forneceram as 
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contas de luz para repassar o código... A Vereadora falou que há um tempo atrás foi feita a medição 

pela AES Sul, onde ficou constatado que a energia chegava muito abaixo nas residências e falaram 

que seria colocado um outro transformador. URSULA disse que um dos moradores tem comércio de 

frutas e verduras e possui uma câmara fria, que por várias vezes já queimou devido à questão da 

energia muito fraca. A Vereadora também comentou sobre a semana da família da comunidade 

católica, onde tinha várias atividades, dentre elas a gincana, onde a equipe vencedora foi a 

buscapé....Conseguiram arrecadar mais de 3.000 kilos de alimentos, que será distribuído pelos Caritas 

para pessoas com necessidades. URSULA agradeceu a todos que participaram, aqueles que ajudaram, 

os que fizeram doações. A Vereadora sugeriu ao Departamento de Meio Ambiente para que incentive 

os moradores a plantar mais ipês. CLEITON BIRK: O Vereador solicitou um ofício para a 

secretaria de obras para que faça os reparos necessários na esquina da Rua Humberto de Campos com 

a Colinas, onde tem um buraco e também tem pedras soltas. Outro ofício ao executivo solicitando os 

gastos feitos com publicações de todos os jornais da região, discriminando separadamente por jornal 

e respectivos valores. O Presidente colocou os pedidos de informações em votação, 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 


