ATA Nº. 1.610/2007 – DA QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA, em 26.09.2007.

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e sete, tendo como local o Plenário
localizado no SS Shopping, 1° andar, sala 201, na sala de sessões Edmundo Roewer, à Câmara
Municipal de Vereadores de Ibirubá, às nove horas e trinta e cinco minutos, foi constatada a
presença dos Vereadores: Ilvo Adam Schlintwein, Rudinéia Cervieri Dürr, João Carlos Metzdorf e
Silvestre Antônio Rebelato, da Bancada do PMDB; Alberi Antônio Behnen e Nelci Elsa Kanitz da
Bancada do DEM; Mário Romildo Pedersen, Carlos Jandrey e Albino Valdir Severo, da Bancada
do PP. Constatado quorum regimental o Senhor Presidente, Alberi Antônio Behnen, invocou a
proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos e determinou ao Secretário, vereador Mário R.
Pedersen, para que fizesse à leitura e deliberação da CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA:
Aprovada por unanimidade. O Presidente registrou a presença do Prefeito Municipal e o
vereador Silvestre solicitou para abrir um espaço para o Prefeito Municipal fazer uso da palavra.
O Presidente solicitou que o Secretário, vereador Mário, fizesse a LEITURA DA EMENDA
MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 027/07, a qual altera a redação do artigo 2º
do referido Projeto. Em seguida o Presidente suspendeu a sessão e convidou o Prefeito
Municipal para fazer uso da palavra, conforme solicitação do vereador Silvestre. Em seguida o
Presidente reabriu a sessão, por solicitação do Prefeito e também do vereador Silvestre, para
que além da gravação, também ficasse registrado em ata as palavras do Prefeito. PARTICIPAÇÃO
DOPREFEITO MUNICIPAL, SR. MAURI EDUARDO DE BARROS HEINRICH: Cumprimentou a todos e
falou que está a disposição para fazer esclarecimentos sobre o Projeto de Lei Municipal nº
027/07, sendo que se dispôs a falar em um primeiro momento sobre a questão técnica e em um
segundo momento entrar na questão política. Falou que o Executivo encaminhou o referido
Projeto ao Legislativo devido a uma necessidade e que os primeiros meses em que não foram
repassados os valores ao IMPASI, achavam que pela receita prevista teriam como fazer a
cobertura desses repasses, sendo que não tiveram a intenção de deixar acumular para fazer
este parcelamento. Comentou que desde a primeira audiência pública deste ano tem falado aos
vereadores e para a comunidade das dificuldades dos municípios agrícolas e que a receita do
ICMS iria diminuir, sendo que tudo isso foi planejado. Falou que não conseguiram fazer uma
prevenção e previsão, em relação à prorrogação do Projeto do ICMS do Estado que partiu da
Governadora Yeda, não sendo aprovado pelos Deputados Estaduais na Assembléia legislativa,
que representou cerca de seiscentos mil reais a menos para Ibirubá, o que não imaginavam que
poderia acontecer. Falou que nos planejamentos que o Estado passava para organizar o
orçamento do ano futuro também não tinha a previsão de baixar o bolo tributário do Estado, o
qual baixou tanto que os municípios também receberam muito menos. Falou que, além disso,
alguns recursos do Estado que não foram repassados ao Município, como para o transporte
escolar e para a merenda escolar, obrigando o município a pagar para não parar o transporte,
sendo gasto cem mil reais por mês com isto, e com a merenda, incluindo as escolas estaduais,
além dos recursos da saúde que o Estado não tem repassado. O Prefeito falou que fica a
disposição para esclarecer dúvidas dos vereadores. Falou que desde 2001 não mandou, dois ou
três projetos políticos de interesse do Prefeito, somente de interesse da comunidade, e a
maioria aprovado pelos vereadores, sendo que não tem nada para esconder de ninguém, muito
menos de vereador, pois tudo que precisar falar, falará para a comunidade porque tudo que
está fazendo é para o interesse coletivo de Ibirubá e não por interesse político de seu partido
(PMDB) e muito menos discussão política de outros partidos. O vereador João C. Metzdorf
perguntou por que sessenta (60) meses? O Prefeito respondeu dizendo que o parcelamento do

INSS para a área pública se dá em até vinte (20) anos, 240 meses. Falou que com o orçamento
que se tem, sendo que a previsão para 2008 é negativa, em torno de 14% a menos na
arrecadação do ICMS, observando que não terá recursos para suportar despesas que não vão
conseguir pagar. Falou que fizeram uma previsão para os próximos cinco anos, dizendo que
neste período irão ter um orçamento de cem milhões de reais para mais. Observou que este
parcelamento que estão fazendo representa 0,04% deste orçamento de cinco anos. Falou que
só no recurso que vamos receber todo ano, no dia 10 de dezembro, do FPM, são trezentos mil
reais, representando 1,5%, recurso este que foi uma conquista nossa através de muita luta
através de participações em marchas à Brasília. Falou que com certeza o Estado irá mandar um
projeto para a Assembléia no final do ano para recompor a parte de arrecadação de ICMS do
Estado e a previsão para 2009, 2010 e 2011, são de crescimentos positivos para o município em
relação ao ICMS. Comentou que este parcelamento tem uma cobertura garantida pelas receitas
que vamos ter, sendo que o valor do parcelamento nestes 60 meses não irá trazer nenhum
prejuízo para o município e nem para o IMPASI que é um Instituto consolidado, pois tem quatro
milhões em caixa e não tem nenhuma dificuldade financeira. O vereador Mário disse que a Lei
geral da Previdência permite o parcelamento em até sessenta meses, limitado hoje a quatro
vezes o número de meses em atraso, ou seja, se está atrasado desde março, já seriam seis
meses de atraso, fazendo isto vezes quatro chegaríamos a vinte e quatro meses, mas observou
que isto quem irá analisar são os técnicos da previdência e que somente citou isto em seu
relatório. O Prefeito falou que este parcelamento foge da Lei geral, sendo diferente. Falou sobre
a questão da urgência, dizendo que no Ministério da Previdência existem pilhas de processos e
poucos funcionários e tem certeza de que a Lei que mandarmos pode voltar com alguma
retificação, exigindo alguma mudança, pois os técnicos podem fazer alguma alteração ou
alguma determinação e voltar para o município e para a Câmara. Falou que estes recursos que
o município tem para receber através das Emendas Parlamentares, sendo que não escreveu isto
na mensagem do Projeto como forma de pressão ao Legislativo e sim é a realidade, estes já são
superiores a este parcelamento, passando dos quatrocentos mil reais e só podem ser liberados
mediante a certidão negativa. Explicou que os convênios assinados pelo Município com a Caixa
Federal têm um prazo de validade, sendo que se não encaminhar esta negativa antes de
terminar o prazo, não vem mais a verba. Por isso, disse que se não conseguirem estas negativas
através de um trabalho e esforço conjunto para o interesse da comunidade, irá fazer uma
notificação judicial e vai se eximir da responsabilidade, pois os recursos que não vierem para
Ibirubá não será por culpa do Prefeito, pois não programou isto tudo e que estão procurando
uma alternativa igual a que outros Municípios já buscaram. O vereador Alberi comentou que
não será nem por culpa dos vereadores. O Prefeito falou que não quis dizer isto dizendo: “já
estão servindo o chapéu sem ninguém ter atirado para cima” e que só estava querendo dizer
que encaminhou um Projeto de viabilidade alternativa para defender os interesses do Município
e não os interesses do Prefeito. O vereador Mário disse que buscou informações e que este
processo seria de fácil aprovação pelos técnicos da Previdência por ser mais simples, não sendo
tão complexo. A vereadora Rudinéia falou sobre a Instrução Normativa nº 01, de 23 de janeiro
de 2007, que orienta como fazer o parcelamento, sendo que no artigo 32, inciso 1º diz que o
parcelamento pode ser feito em até sessenta meses, e que como temos regime próprio de
previdência não precisa seguir a legislação de INSS. Questionou o Prefeito dizendo que na
última sessão os vereadores da oposição garantiram que essas emendas que estão por sair não
precisariam da negativa, não necessitando desse regime de urgência. O Prefeito falou que esta
informação não procede, pois sem a negativa não se recebe nenhum tipo de recursos. Solicitou
que ficasse registrado que em todo este tempo como Prefeito, em relação aos vereadores e
Câmara de Vereadores, sempre teve um respeito em todos os momentos, não só nas rádios

durante entrevistas, mas também na forma de relacionamento com a Câmara, repassando os
recursos em dia, sendo que nunca se preocupou em discutir política com os vereadores, pois
ocupa mais o seu tempo para governar e pensar nas coisas boas para o município do que para
ficar ouvindo e discutindo questões, às vezes até sem fundamento colocado por este ou aquele
da comunidade. Falou que as coisas que manda para a Câmara são transparentes e que sempre
conversa com alguém do Legislativo, como fez na segunda‐feira quando ligou para o Presidente
explicando a situação. Comentou que sempre resolveram os problemas juntos (Legislativo e
Executivo), sendo que no período de 2001 a 2005 foram resolvidos problemas para Ibirubá para
o resto da vida, pois fizeram uma reforma administrativa que é positiva para as próximas
administrações e os vereadores ajudaram a construir isto. Desta forma disse que este
parcelamento é viável, sem prejudicar a administração futura porque sobram recursos para
fazer cobertura, pelas receitas futuras garantidas, por isto não vê problema nenhum, quanto à
área técnica, em aprovar este projeto. O vereador Carlos Jandrey falou que a vereadora
Rudinéia foi infeliz nas suas colocações, pois falou uma inverdade em relação aos vereadores da
oposição, porque todos sabem da necessidade dessas negativas, sendo que somente foi
questionada a data limite para encaminhar o projeto, sendo dia 28 de setembro, caso contrário
estaria tudo totalmente inviabilizado. Por isso disse que tiveram a informação de que poderiam
se conseguir estas negativas mesmo não encaminhando o Projeto até o dia 28 de setembro,
sendo que foi isto que foi argumentado na última sessão. O Presidente confirmou que o
prefeito ligou na segunda‐feira explicando a situação e que em seguida deu ciência a todos os
vereadores, os quais se informaram se realmente teria algum prejuízo se o projeto não fosse
votado, conforme solicitado, sendo que se chegou a conclusão que não teria prejuízos maiores,
mesmo assim, para preservar a data que o Executivo achou necessário para encaminhar o
Projeto a Brasília, se marcou esta sessão extraordinária para deliberar o projeto, garantindo que
o mesmo esteja em Brasília até sexta‐feira, observando que só convocou todos os vereadores
para a mesma depois que as comissões reuniram as partes interessadas e fizeram os pareceres,
conforme havia se comprometido na última sessão. A vereadora Rudinéia solicitou que o
Prefeito explicasse o porquê da urgência. O Prefeito falou que se conseguissem encaminhar o
Projeto até quarta‐feira para que o mesmo chegue até sexta‐feira em Brasília, fica dentro da
competência do mês, do contrário entra no mês seguinte e já se inclui outra parcela para pagar
e teria que fazer todos os documentos novamente. O vereador Mário disse que a parcela que
vence dia 10 de outubro já está incluída no parcelamento. O Prefeito disse que até que seja
apreciado lá, certamente irão solicitar informações pelo tempo que tem e isto tudo leva muito
tempo e as parcelas vão vencendo. O vereador Mário disse que garantiram que isso seria
deliberado no mês de outubro, sendo que o Prefeito complementou dizendo que isso seria feito
com a ajuda de uma funcionária da CNM. O vereador Albino V. Severo também falou que a
vereadora Rudinéia foi infeliz quando disse que os vereadores da oposição teriam dito que não
era preciso a negativa, sendo que em nenhum momento foi falado isto, pois todo mundo
entende o processo e que acredita que este Projeto poderia ter vindo muito antes para o
Legislativo poder analisar com calma. O vereador Silvestre registrou que tem cinco mandatos e
que nunca em sua vida viu uma ordem do dia ser discutida por mais de uma hora, como
aconteceu na última sessão ordinária, para ver se o Projeto seria votado ou não. Comentou que
essa afirmação que a vereadora Rudinéia fez está gravada e a fita será escutada para confirmar
isto. Observou que se percebeu uma desconfiança por parte de alguns vereadores, sendo que
com toda a explicação que o Prefeito fez, deu para entender o motivo do parcelamento. Falou
ainda que existem outros recursos, que não constam no projeto, que o município corre o risco
de perder ou deixar de receber. Comentou que vários municípios do Rio Grande do Sul
recorreram a este sistema de parcelamento e que na reunião com os integrantes do IMPASI,

todos entenderam. Solicitou, em nome da bancada do PMDB que este compromisso fosse
honrado depois e que até fosse chamado os vereadores para discutir de onde será tirado, se
será do transporte escolar, da merenda escolar, da educação ou da saúde, pois de algum lugar
vai ter que tirar. Disse ainda que há alguns meses atrás houve uma reunião no gabinete do
Prefeito, sendo convidado todos os vereadores, onde o mesmo falou sobre as dificuldades que
iríamos encontrar pela frente. Falou que nenhum vereador afirmou até hoje que estão sendo
investidos mal os recursos no município de Ibirubá, sendo um sinal de que se gasta e se divide
aquilo que se tem. O vereador Mário frisou que ninguém quer inviabilizar e sim colaborar e que
é sobre a questão do prazo que existem interpretações diferentes, dizendo que na Lei do
IMPASI consta que o Município obrigatoriamente teria que repassar, do contrário seria
descontado na cota do ICMS, ou seja, a situação é de viabilizar esta situação e falou para o
Prefeito que ninguém está discordando disto e que como relator estudou sobre o assunto e
levantou algumas questões no relatório porque lhe foi confiado esta tarefa. A vereadora Nelci
falou que a preocupação é responsabilidade dos vereadores, que é indiscutível, do contrário
não estariam desde ontem buscando alternativas para este Projeto de Lei. Comentou que tem
coisas que lhe machucam, quando aprovam e confiam na administração municipal, dizendo que
constatou que a parte funcional, que também precisa ser repassada até o dia 10 do mês
seguinte, sendo que verificaram que a do mês de julho foi repassada somente ontem, sendo
que isto também pode ser considerado uma apropriação indébita de contribuição
previdenciária. Falou que na parte da manhã o vereador Silvestre falou que seria uma
incompetência da Comissão de Finanças e Orçamento em não ter visto isto tudo antes, sendo
que entende que o mesmo jogou a “incompetência para cima de quem não cabe”. Falou que a
proposta da Emenda é diminuir os meses do parcelamento para que isto seja pago neste
mandato, dizendo que se estava previsto que a receita iria diminuir porque não foi priorizado,
sendo assegurado por Lei, se fazer o pagamento antes? Falou que na verdade foi feito um
financiamento do dinheiro dos funcionários que deveria ser repassado para o IMPASI, para
pagar outras coisas, sendo que é neste sentido que estão questionando, ou seja, querem saber
por que foram priorizados outros pagamentos e não esta contribuição previdenciária que está
assegurada por Lei? Comentou que estão preocupados em não inviabilizar o Município sendo
por este motivo que apresentaram uma emenda que reduz os meses de parcelamento. O
Prefeito falou as questões internas muitas vezes não fica sabendo e nem está escrito no
projeto, sendo que agradeceu as palavras da vereadora Nelci e pela confiança que tem na
administração. Comentou que quando veio para Ibirubá com o objetivo de concorrer, no ano
2000, a primeira coisa que fez foi falar com seus companheiros, dizendo que vinha para
construir, conciliar, produzir e desenvolver o município e que não iria voltar ao passado através
dos instrumentos e ferramentas políticas, sendo que não foi para as rádios e jornais e que ainda
pagou uma conta que não era de sua administração, dizendo que em seis meses pagou
oitocentos mil somente de fornecedores. Disse que não fez nenhuma crítica e defendeu o
governo anterior no Ministério Público e no Tribunal de Contas, além de ter pagado uma multa
por não ter cumprido umas coisas da legislação do governo anterior e que nunca criticou
inclusive sobre a previdência do governo anterior que teve que acertar, sendo que seu
comportamento sempre foi a do interesse coletivo. Voltou a explicar porque aconteceu este
atraso nos repasses. O Presidente comentou que não podem ignorar o fato político em um
Projeto desta natureza, por isso pede para votar o Projeto com a emenda, pois o Prefeito
mesmo afirmou que fez um enxugamento e pagou uma conta de oitocentos mil reais em seis
meses, por isso disse que em quatorze meses, com a colaboração da Câmara e fazendo os
ajustes que devem ser feitos, também dá para corrigir este valor em questão, sendo óbvio que
terá que ser cortado de algum lugar. O Prefeito comentou a respeito dos oitocentos mil reais,

dizendo que com isto foram pagos fornecedores e que praticamente pararam o município por
dois anos, sem discutir política e ofender ninguém. O Prefeito falou ainda que não é possível
fazer o parcelamento em somente quatorze meses porque fazendo os cálculos não terá recurso
para fazer outras coisas, sendo que os recursos que estão previstos para entrar em 2009, 2010
e 2011, conseguem dar a cobertura necessária sem nenhuma interferência, em função do
crescimento do ICMS para os referidos anos, assim como os recursos do FPM, que serão
trezentos mil por ano e diminuição de outras despesas que vão haver. Desta forma, não vê
problema nenhuma em aprovar o Projeto como está, sendo que a emenda (14 meses) iria
engessar o município, prejudicando o Município e não a administração. A vereadora Nelci se
referiu ao comentário do Prefeito que disse que pagou a contribuição previdenciária do
governo anterior, aliás, dos governos anteriores, pois foi um acumulado que tinha que ser
colocado em dia, comparando aquela situação com a do presente, dizendo que o Prefeito está
fazendo a mesma proposta, querendo fazer a mesma coisa, ou seja, jogar isto para a
responsabilidade dos governos futuros. O Prefeito falou que estão fazendo do Projeto, um
Projeto Político, quando para o Executivo é extremamente técnico. A vereadora Nelci disse que
o Prefeito ainda não respondeu por que foi atrasado o repasse. O vereador João C. Metzdorf
interferiu dizendo que o Prefeito explicou tudo no início. O Prefeito voltou a explicar porque o
repasse ficou atrasado. O vereador Ilvo falou que por ser um projeto legal e por outros
municípios terem feito o mesmo procedimento, agora cabe aos vereadores votar. O vereador
Silvestre falou que é um Projeto técnico de cunho político, sendo que irá deixar os vereadores
da bancada do PMDB bem a vontade para votar conforme o critério de cada um, sendo que
agradeceu o Prefeito pelos esclarecimentos. O Presidente falou que alguns meses atrás foi
acordado que os projetos que viessem a “toque de caixa” iria ser apreciado no trâmite normal,
sendo que a pedido do Prefeito, desta vez deu ciência aos vereadores da urgência e que não
teria nenhuma obrigação em convocar esta sessão extraordinária, mas que abriu uma exceção.
O Prefeito encerrou sua participação agradecendo a todos os vereadores por estarem
realizando esta sessão e disse que só não convocou uma sessão extraordinária por respeito ao
Legislativo, mas que poderia ter feito isto. Comentou ainda que não fugiu de nenhum
questionamento, esclarecendo as dúvidas e que a emenda é inviável para o município, sendo
que se a mesma for aprovada irá vetar como Prefeito o que demandará mais tempo. Falou que
está a disposição para dialogar e que nunca teve problema de relacionamento com nenhum
vereador, sendo que muitos até já viajaram junto com o Prefeito e que os que ainda não foram,
pretende levar junto em outras oportunidades. O Presidente esclareceu que o Prefeito não
poderia convocar uma sessão extraordinária, somente no período do recesso. A vereadora
Rudinéia falou que no Regimento Interno, no artigo 137, § 2º, consta o regime de urgência
especial previsto. O Presidente suspendeu a sessão para falar com o assessor jurídico e em
seguida reabriu a sessão e convidou as Comissões para se reunirem a fim de elaborar os
pareceres em relação à Emenda Modificativa que já foi lida. O vereador Silvestre solicitou que
neste tempo o assessor jurídico também fizesse o parecer que já havia pedido anteriormente.
Desta forma o presidente suspendeu novamente a sessão para a elaboração dos pareceres. O
Presidente reabriu a sessão às onze horas e cinqüenta minutos (11h50min) e registra que houve
um acordo entre as bancadas para suspender a sessão até às quatorze horas (14h) e comunica
que o Executivo, neste tempo, irá encaminhar uma Mensagem Retificativa. Desta forma,
suspendeu a sessão novamente. O Presidente reabriu a sessão às quatorze horas e vinte
minutos (14h20min), dizendo que é inédita feita em dois turnos e em primeiro lugar solicitou a
todos os vereadores para incluir o Ofício nº 015/07 do Executivo que se refere a uma retificação
ao Projeto de Lei Municipal nº 027/07, alterando o artigo 2º do referido Projeto. Todos os
vereadores concordaram com a inclusão da referida Mensagem Retificativa, sendo que o

Presidente solicitou que o Secretário fizesse a LEITURA DA MENSAGEM RETIFICATIVA: Altera o
artigo 2º do Projeto de Lei Municipal nº 027/07. Que passa a constar com a seguinte redação:
“Art. 2º ‐ O Município pagará o valor constante no Art. 1º através de valores repassados
mensalmente ao IMPASI, durante os próximos 30 (trinta) meses, com vencimento no dia 10
(dez) de cada mês, a primeira a ser paga em 10 de novembro de 2007, no valor de R$
16.741,10, conforme Plano de Amortização anexo”. O Presidente solicita aos componentes da
Emenda, onde se inclui, para que retirem a mesma, por isso coloca em votação: Aprovado por
unanimidade a retirada da Emenda. O Presidente solicita que o Secretário faça a leitura dos
Pareceres: PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL: Aprovado por
unanimidade. O vereador Silvestre, Presidente da referida Comissão, solicitou para registrar em
ata seu agradecimento a todas as pessoas que foram convidadas para a reunião da comissão,
pelo pronto atendimento em vir até a Câmara de Vereadores para conversar sobre o assunto.
PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO: Aprovado por unanimidade. A vereadora
Nelci solicitou que este parecer fique anexado ao Projeto, pois estão avalizando uma dívida para
as futuras administrações. DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 027/07: O vereador
Albino V. Severo solicitou que seja encaminhado um ofício a diretoria do IMPASI e do Sindicato,
solicitando que estes informem esta Casa Legislativa quando tiver novamente atraso de outras
parcelas para podermos acompanhar, assim como fizeram com o Executivo. A vereadora Nelci
agradeceu o empenho dos integrantes da Comissão de finanças e Orçamento pela dedicação
dizendo que hoje ficou demonstrada a grande responsabilidade de todos os vereadores,
principalmente os da oposição, pois não servirá de argumento que verbas não venham em
função dos vereadores não tenham se empenhado em aprovar o projeto para que a Prefeitura
consiga a certidão negativa. Por isso agradeceu o empenho para salvar uma falta de
gerenciamento por parte do Executivo Municipal. O vereador Carlos Jandrey falou sobre a
Emenda que foi retirada a qual contemplava um parcelamento menor (14 meses) que garantia
a quitação da dívida ainda nesta Legislatura, mas como sempre estão abertos para a discussão,
chegaram a um entendimento com o Executivo, chegando a um meio termo, aceitando a
proposta de fazer o parcelamento em trinta meses, mas salientou que como vereador sempre
ouviu o Executivo tranqüilizar e trazer a segurança de que o Executivo sempre iria cumprir com
suas obrigações e para sua surpresa, depois da última segunda‐feira, tudo mudou, pois a
comunidade também tinha essa tranqüilidade e hoje se vê uma grande dívida nos cofres
públicos municipais, sendo que em sua opinião isto é frustrante. Disse ainda que hoje abonaram
um financiamento ao Executivo Municipal, ou seja, autorizamos o financiamento ao Executivo
para que possa sanar essa dificuldade e que como não conseguiram obter sucesso com a
Emenda, pois foi alegado vício de origem, restou aceitar esse parcelamento em trinta meses. A
vereadora Rudinéia falou que realmente era vício de origem a Emenda apresentada pela
Câmara e que não é uma característica privativa do município de Ibirubá, pois são 290
municípios encontram‐se nesta situação devido o Governo não ter repassado algumas verbas,
como o Prefeito explicou na parte da manhã. O vereador Silvestre falou que esta situação não é
nova e que todos os Prefeitos que passaram por este Município passaram por situações iguais a
esta, inclusive buscando financiamentos em Bancos e sempre a Câmara de Vereadores avalizou.
Comentou que chegaram a financiar em até 25 anos, dívidas enormes da previdência que
também tinham que ser depositado, mas naquela época tudo era mais flexível. Falou que o
Prefeito vai ter que tomar medidas para ver de onde vai tirar para pagar o parcelamento e que
acredita que até a Câmara de Vereadores irá receber menos. Solicitou que todos os vereadores
busquem mais recursos para o Município e voltou a frisar que não tem nada de novo
acontecendo, pois historicamente foi feito parcelamentos de dívidas. A vereadora Nelci disse
que isto historicamente acontece e sempre foi contestado, por isso disse que este discurso não

serve mais, porque o que sempre foi criticado agora está acontecendo com o dobro do
orçamento do que se tinha naquela época. O vereador Albino V. Severo falou que era só o que
faltava a Câmara ter que diminuir os recursos para pagar uma conta que é fruto de um mau
gerenciamento da atual administração. O vereador Ilvo falou que é tudo tão simples, pois o
Município tem mais em haver do que está devendo, pois o Governo não repassou alguns
recursos, como os quais o Município estava contando.A vereadora Rudinéia fez um apelo ao
Presidente para encerrar as discussões e colocar em deliberação o Projeto, pois a sessão já
iniciou de manhã e tem vereadores que ainda tem outros compromissos. O Presidente
comentou que o vereador Silvestre levantou a questão de se buscar mais recursos, por isso
disse que verbas extra‐orçamentárias não vão pagar o IMPASI. Falou que o Prefeito afirmou que
poderia ter diminuído os recursos da Câmara e a questão da obra da Câmara, sendo que ele
poderia ter citado em sua entrevista para a rádio que a verba do Postão é semelhante a da
câmara, sendo que não vai entrar no mérito da importância, mas que a questão é que podemos
gastar 15% com a saúde e está sendo gasto mais de 16%, em função da obra. Falou que a Lei de
Responsabilidade Fiscal oferece vários mecanismos para enxugar, inclusive com demissão de
pessoal, para deixar as contas em dia. Comentou que o Prefeito sabia que iria ter queda na
arrecadação, pois era Presidente da FAMURS e tinha mais informações do que os vereadores,
sendo que faltou adequação orçamentária para evitar esta situação. Falou que a Câmara
sempre avalizou estes financiamentos, mas que precisam ter o cuidado de não estender demais
porque corre o risco de ter uma nova seca e uma nova crise e a dívida irá se acumular,
tornando‐se uma bola de neve. Agradeceu o empenho de todos os vereadores, pois esta é uma
sessão inédita, sendo que se chegou a um meio termo. VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 027/07, COM REDAÇÃO DA MENSAGEM RETIFICATIVA: Aprovado por
unanimidade. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às quatorze horas e cinqüenta
minutos (14hh50min.), convocando para a Sessão Ordinária n° 022/07, que será realizada no dia
08 de outubro, com início às 19hs. Os trabalhos foram presididos pelo Presidente, vereador
Alberi Antônio Behnen e secretariados pelo vereador Mário Romildo Pedersen. Do que eu,
Mario Romildo Pedersen determinei que fosse lavrada a presente ata que após lida e aprovada,
será assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

ALBERI ANTÔNIO BEHNEN.

Presidente do Legislativo Ibirubense

MÁRIO ROMILDO PEDERSEN

Secretário.

