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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.608 - 12ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 24 DE AGOSTO DE 2015. 

 

Aos vinte e quatro 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 1607 do dia 17 de agosto de 2015 para apreciação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS – Email do Hospital São José agendando a visita da 

Diretora Sabrina para o dia 14 de setembro; Of. SOCV nº 36/2015 em resposta ao ofício nº 292/2015 

sobre a preservação e limpeza da área verde na Rua Graça Aranha e instalação de placa, informa que 

há previsão para implantação de uma praça no local e cujo projeto está em fase final de execução e a 

placa solicitada já foi instalada; Of. SOCV nº 37/2015 em atenção ao ofício nº 301/2015 solicitando 

informações sobre o protocolo de nº 3389, informa que foram realizadas ações no local, incluindo a 

implantação de barreira com meio fio e as melhorias na rua ao lado da Escola Guilhermina Mertins e 

na pinguela da Rua do Grotão foram realizadas nos dias 27/07 e 30/07; Of. SOCV nº 38/2015 em 

resposta ao ofício nº 316/2015 solicitando melhorias nas calçadas centrais e Rua São Leopoldo, 

informa que o projeto de revitalização do centro realizará as melhorias; Of. SOCV nº 39/2015 em 

atenção ao ofício nº 302/2015 que solicita a limpeza dos bueiros no Bairro Feitoria Nova, informa 

que trata-se de um bairro que fica na parte mais baixa da cidade, e é necessário um trabalho de 

melhoria na macrodrenagem local; Of. SOCV nº 40/2015 em resposta ao ofício nº 326/2015, que 

solicita melhorias na Rua Tuiuti, terceira pista, informa que já existem tratativas com a empresa 

responsável desde maio de 2014; Of. Gab. nº 260/2015 que encaminha o Projeto de Lei nº 57/2015 

que “institui a conciliação tributária municipal, concede anistia de juros e multa nas condições que 

menciona, para quitação de débitos fiscais ajuizados e não ajuizados, e dá outras providências”. 

 

Após a leitura das correspondências o Presidente convidou a Senhora Suzana, Presidente da Casa da 

Amizade fizesse suas considerações durante cinco minutos. Suzana colocou o que a Casa da Amizade 

faz no Município e disse que conseguiram duas cadeiras de rodas que ficam a disposição da 

comunidade e vieram até a Casa Legislativa para divulgar a caminhada da amizade, que acontece 

todos os anos para apoiar a APAE e nesse ano será no dia 04 de outubro com saída da Praça 

Concórdia até o Belvedere e mostrou as camisetas que serão vendidas na APAE ao valor de R$ 

20,00. 

 

TRIBUNA LIVRE – Paula Helena Nerbas para falar sobre o Desafio da Inclusão de pessoa com 

deficiência. Paula começou falando sobre a semana nacional da pessoa com deficiência e disse que 

uma das funções do conselho é divulgar essa questão. Falou da Lei nº 13.146 do dia 06 de julho de 

2015, ou seja, essa Lei é o estatuto da pessoa com deficiência. Falou três palavras que são citadas no 

art. 3º, barreiras, obstruem e participação e destacando essas palavras, Paula destacou o conselho que 

é de propor a reflexão, esclarecer o que é o entendimento acerca de barreiras, obstruções... Paula 

levantou a questão de quais são as barreiras que ainda existem no Município? E as respostas precisam 

ser construídas a partir da troca, da escuta de demandas. O Conselho precisa servir de apoio no 

pensar das politicas publicas e de acessos a direitos. Por isso esse conselho trabalha em conjunto com 

o conselho da criança e do adolescente. Paula falou que a intenção é chamar a atenção para a 

temática da deficiência, da inclusão. Paula convidou o Poder Legislativo para usar o conselho e 

também a população. Os Vereadores também fizeram suas considerações e após o Presidente 

agradeceu a presença da Sra. Paula e se colocou a disposição. 
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DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS – Do Poder Executivo proveio um Projeto de Lei, a saber, 

Projeto de Lei nº 57/2015 - “Institui a conciliação tributária municipal, concede anistia de juros e 

multa nas condições que menciona, para quitação de débitos fiscais ajuizados e não ajuizados, e dá 

outras providências” – 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 ainda não receberam os documentos que foram solicitados e citou o 

protocolo de nº 5615/2014, bem como todos os autos infracionários cancelados pela comissão 

julgadora e também foi solicitado capa a capa os documentos referente a defesa desses julgamentos. 

PROJETO DE LEI Nº 50/2015 - “Estabelece normas construtivas especiais para execução de 

muro na Empresa Hercosul Alimentos Ltda”, o relator falou que havia sido combinado entre os 

demais Vereadores que esse Projeto seria retirado pelo Poder Executivo até a realização das cinco 

audiências públicas para então corrigir ou anexar ao Plano Diretor. DECRETO DE LEI Nº 01/2015 

“Aprova as contas do Poder Executivo Municipal referente Exercício financeiro de 2009”, a 

comissão ainda não tem parecer.  

 

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

dos vereadores, ROBERTO SCHNEIDER: O Vereador solicitou ofício para a Secretaria de Obras 

para que inclua no cronograma de serviços de melhorias nas vias públicas do Município e citou a 

sinaleira da Avenida Bom Jardim, onde o asfalto está bastante danificado do lado esquerdo da 

Avenida para quem vem de Novo Hamburgo à Ivoti. Citou também a Rua José de Alencar, 

principalmente o trecho aos fundos da Secretaria da Saúde do Município, onde está bastante 

danificado o asfalto... ROBERTO salientou que praticamente todos os turistas que chegam ou passam 

pela cidade usam o trajeto e não fica bem. Falou também da Rua Jacob Schneck, em frente ao PA o 

asfalto está rachado e quebrado, em frente a residência do Sr. Egon Mundstock. ROBERTO sugeriu 

que a Secretaria de Obras estude e providencie as melhorias necessárias nestes locais. ROBERTO 

também solicitou que a Secretaria de Obras faça a repintura das faixas de pedestres e sugeriu faixa de 

pedestres em frente as escolas. O Vereador disse que gostaria de convidar o delegado Clóvis para 

participar da primeira sessão de setembro para que possa colocar como está a corporação após o 

incentivo financeiro que o Município está repassando aos policiais e para que fale um pouco sobre 

como estão os trabalhos na cidade e também fazer algumas sugestões para que ele possa encaminhar 

ao comando regional da policia civil. E citou a questão de um plantão 24 horas na cidade e que 

abrangesse as cidades vizinhas, como São José do Hortêncio, Presidente Lucena, Lindolfo Collor, 

para que o Município não fique na dependência de Estância Velha. ROBERTO leu um e-mail de um 

cidadão que solicitou umas alterações e enviou um mapa e falou da Rua E no Jardim Buhler, onde 

teria um problema sério com a nomenclatura, pois essa mesma Rua “E” está no Jardim Carolina, vai 

até o Jardim Panorâmico, o que gera problemas com a entrega de correspondência, e sugeriu projeto 

para que as ruas fossem nomeadas, uma a uma de outra maneira. A Vereadora VERÔNICA pediu um 

aparte para que fosse incluída a Rua D que está na mesma situação. JÂNIO SIMIÃO DROVAL: O 

Vereador solicitou a repintura da faixa de segurança em frente a empresa Hercosul e também a 

pintura de uma faixa de pedestres em frente a nova fábrica de ração. Outro ofício para a Secretaria de 

Obras para que proceda o recolhimento de entulhos na Rua Farroupilha em frente ao nº 567. O 

Vereador solicitou o envio de ofício para empresa Oi telefonia, para que verifique na Rua Santa 

Maria, 461 e 475 no Bairro Jardim Buhler, onde os fios de telefone estão caídos a um metro e meio 

do chão. O Vereador ROBERTO pediu um aparte para incluir no ofício da Oi providências também 

com relação ao fio de telefone aos fundos da Secretaria de Educação, onde o fio está quase no chão e 

tem um poste quase caído no local. JÂNIO também pediu providências com relação ao corrimão de 

entrada na Casa Legislativa, que está solto. PAULO FUHR: O Vereador comentou sobre a pintura 



3 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1.608 - 12ª LEGISLATURA – 3º PERÍODO 

LEGISLATIVO – 24 DE AGOSTO DE 2015. 

 

das faixas de segurança, falou que não quer ser pessimista com relação a questão, mas pelo projeto 

que leu, onde o Município tem proposta de abrir mão de receita, terá menos dinheiro e menos pintura 

de faixas de segurança. O Vereador solicitou o envio de ofício ao Executivo para que envie a DM – 

Declaração Municipal aprovada e as plantas dos lotes da área industrial kaiatsu. ROBERTO pediu 

para incluir a liberação ambiental de toda aquela área.  ALCIDO RATZINGER: O Vereador 

solicitou um ofício ao responsável pela internet do Município, para que possa se fazer presente na 

Casa Legislativa ou que informe qual o problema no Centro de Referência da Mulher, que está 

enfrentando problemas no Bairro Morada do Sol, onde desde maio está sem internet e o problema 

não é resolvido, aplicação de conteúdos de ensino para os usuários. ALCIDO também pediu 

melhorias na Rua Marechal Rondon, esquina com a Arthur Strassburger, outro problema antigo que 

também já fez vários aniversários, e não é dado uma solução definitiva para má conservação deste 

local, assim como melhorias na Praça do Bairro Bom Jardim. SILVANI RAUPP MEES: A 

Vereadora comentou sobre a fala do Vereador ROBERTO, quando ele comentou sobre a 

precariedade das ruas e de como fica mal para o Município... SILVANI disse que os Vereadores 

deveriam ser os melhores amigos de um prefeito, porque os Vereadores são os fiscais do povo... 

Porque o prefeito não tem como estar em todos os lugares, porém o que está acontecendo é que 

aqueles Vereadores que falam e apontam os problemas, são vistos como pessoas que atrapalham a 

administração, sendo chamados de capangas... SILVANI disse que o Prefeito não sabe administrar o 

Município, talvez nem a própria vida, infelizmente é isso que está acontecendo falou a Vereadora. 

SILVANI também falou sobre os cabides de emprego, onde disse que não pode sobrar dinheiro... E 

também questionou o aluguel de imóveis só para beneficiar  

pessoas... Falou que Ivoti é um Município rico apenas está sendo terrivelmente administrado. A 

Vereadora solicitou o envio de ofício para a secretaria de obras para que faça o recolhimento dos 

galhos de árvores em grande volume no Bairro Bom Jardim, ao lado do Mercado Casandra, na casa 

de Jairo Bohn. URSULA MARIA FROEHLICH WEBER: A Vereadora pede um ofício para o 

PLUG, parabenizando-o pela presença no dia 15 e 16 de agosto na academia de Polícia Militar de 

Porto Alegre no 4º Festival do Japão do Rio Grande do Sul, onde também várias pessoas da Colônia 

Japonesa de Ivoti se fizeram presentes e fizeram várias atividades, o tema era a comemoração dos 

120 anos do tratado de amizade comércio e navegação entre o Brasil e o Japão. A Vereadora também 

disse que gostaria de parabenizar a Associação da Colônia Japonesa por ter contribuído tanto para o 

Município de Ivoti. URSULA disse que queria parabenizar as obras, por terem atendido ao pedido 

que já havia sido feito pelo Vereador PAULO e ainda não tinha sido atendido, então a Vereadora foi 

até a secretaria de obras, não encontrou o secretário, mas conversou com um servidor que faz o 

serviço que lhe respondeu que estavam esperando os canos a serem colocados num terreno de 

propriedade de Pedrinho Schneider. A Vereadora foi falar com o proprietário para agilizar a 

colocação dos canos para resolver a questão da obra, e, dai o mesmo foi atrás e na quarta feira as 

pessoas agradeceram à Vereadora. A Vereadora disse que foi informada da colocação das bocas de 

lobo na próxima semana. O Vereador PAULO pediu um aparte e disse que não comentou nada sobre 

a questão da colocação dos canos, porque ainda está pela metade, falta fazer duas caixas de boca de 

lobo e a colocação dos meio fios...O Vereador disse que por várias vezes ele fez o pedido e inclusive 

encaminhou fotos junto ao ofício. URSULA pediu o envio de ofício para que fosse feita a poda das 

árvores “plátanos” na Rua Tuiuti em frente a residência do Paulo Finger, nº 456. URSULA fez um 

comentário sobre o calendário de recolhimento de entulhos, que está no site, mas como muitas 

pessoas não tem acesso, sugeriu que fosse estudada uma maneira de divulgar de outras formas, como 

por exemplo algo que as pessoas pudessem colar na geladeira para lembrar. ROBERTO pediu um 

aparte referente a poda dos plátanos e disse que na ida para as casas enxaimel, onde depois da ponte, 

na entrada, tem um galho de plátano pendurado. VERÔNICA LUISA DHEIN: A Vereadora 

solicitou que a secretaria de obras faça melhorias em todas as ruas que ainda não tem pavimentação, 

como Bom Pastor, perimetral, Pedro Dill, Seibel e tantas outras. VERÔNICA também citou a Rua 

Guilherme Hoch no Bairro Jardim Buhler que passa aos fundos do campo municipal, onde tem um 
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trecho que fossem colocadas setas no local perto da curva por causa daquelas pessoas que não 

conhecem o local e transitam por ali a noite, para evitar acidentes. A Vereadora parabenizou o CAPS 

do Município pelo novo espaço que conseguiram conquistar, pois ali são atendidas pessoas com 

muitas dificuldades e precisam de um espaço amplo para o atendimento. A Vereadora fez um 

comentário sobre alugar espaços, disse que a Prefeitura rescindiu um contrato onde ficava o prédio da 

Emater e com o valor que era pago para esse um espaço, hoje se consegue pagar o aluguel do novo 

espaço do CAPS e da Emater. Então não foram aumentados gastos com aluguel, disse a Vereadora. 

VERÔNICA disse que gostaria de se juntar ao pedido do conserto do corrimão e também pediu a 

troca da bandeira de Ivoti que fica ao lado da Câmara e está bastante rasgada, e também estendeu o 

pedido ao executivo para que também verifique o estado das bandeiras hasteadas em frente ao prédio 

da Prefeitura. 

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 


