ATA Nº. 1.746/2011 – DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 07.02.2011.
Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, tendo como local o Plenário
Honorina Ribas Lopes, na sala de sessões EDMUNDO ROEWER, à Câmara Municipal de
Vereadores de Ibirubá, às dezessete horas e quinze minutos (17h15min), foi constatada a
presença dos (as) Vereadores (as): Fernando Pereira Bitencourt, da Bancada do PMDB; Elói
Ferraz de Andrade, Bancada do PDT; Alberi Antônio Behnen, Nelci Elsa Kanitz e Vanderlei Santos
de Souza da Bancada do DEM; Albino Valdir Severo e Érico Pimentel Nogueira, da Bancada do
PP. A vereadora Rudinéia da Silva Cervieri e o vereador Silvestre Antônio Rebelato da Bancada
do PMDB estiveram ausentes. Constatado quorum regimental o Senhor Presidente, Érico
Pimentel Nogueira, invocou a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos. O Presidente
solicitou que o secretário fizesse a leitura da CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA: 01 – Leitura e
deliberação do Requerimento n° 004/2011; 02 – Leitura e deliberação do Requerimento n°
005/2011; 03 – Leitura do Projeto de Lei Municipal n° 001/2011 e leitura e votação do Parecer
da Comissão Representativa e do Projeto de Lei Municipal n.º 001/2011. (Estabelece nova
delimitação do perímetro urbano da cidade de Ibirubá); 04 – Leitura do Projeto de Lei Municipal
n° 002/2011 e leitura e votação do Parecer da Comissão Representativa e do Projeto de Lei
Municipal n.º 002/2011. (Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Segurança Pública, Departamento de Gestão
Estratégica Operacional). Em seguida o Presidente colocou a Ordem do Dia em deliberação e
votação: Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. O Presidente solicitou ao
Secretário a Leitura da Convocação do Executivo, ofício n.º 027/2011. Dando continuidade o
Presidente passou para o primeiro item da ordem do dia: Leitura e deliberação do
Requerimento n° 004/2011: A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, no uso de
suas prerrogativas legais, especialmente as contidas no art. 137 do Regimento, vem por meio
deste requerer ao Colendo Plenário desta Casa Legislativa, a deliberação e aprovação em
regime de urgência do Projeto de Lei Municipal nº 001/2011. Estabelece nova delimitação do
perímetro urbano da cidade de Ibirubá, possibilitando a deliberação do mesmo na sessão
extraordinária do dia 07 de fevereiro de 2011. Aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. O Presidente passou para o segundo item da ordem do dia: Leitura e deliberação do
Requerimento n° 005/2011: A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, no uso de
suas prerrogativas legais, especialmente as contidas no art. 137 do Regimento, vem por meio
deste requerer ao Colendo Plenário desta Casa Legislativa, a deliberação e aprovação em
regime de urgência do Projeto de Lei Municipal nº 002/2011. Autoriza o Poder Executivo firmar
convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Segurança
Pública, Departamento de Gestão Estratégica Operacional, possibilitando a deliberação do
mesmo na sessão extraordinária do dia 07 de fevereiro de 2011. Aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes. O Presidente de imediato prosseguiu solicitando a leitura do terceiro
item da ordem do dia: Leitura do Projeto de Lei Municipal n° 001/2011 e leitura e votação do
Parecer da Comissão Representativa e do Projeto de Lei Municipal n.º 001/2011. Estabelece
nova delimitação do perímetro urbano da cidade de Ibirubá. Deliberação e votação do Parecer
Misto da Comissão Representativa: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Deliberação e votação do Projeto de Lei Municipal n.º 001/2011: O Presidente, vereador Érico,
passou a palavra para o vereador Alberi. O vereador Alberi colocou que participou de uma
reunião por acaso no Gabinete do Prefeito onde estava o senhor Rui Timann, sobre a discussão
do embargo da obra do mesmo e encaminhamento de projeto para a Câmara e falou sobre o
período de legalidade para a convocação, mas mostrou boa vontade por parte do Legislativo,

registrou que lamenta que hoje as partes interessadas, tanto o Executivo quanto o Rui Timann e
o Paulo não estão presentes, pois sugeriu a eles que se fizessem presentes até para tirarem
dúvidas. O Vereador Alberi lamentou que muitas vezes a responsabilidade é jogada nas costas o
Legislativo e disse que é interesse do Município trazer o progresso e o desenvolvimento e
salientou que já deveríamos ter o plano diretor em andamento, pois irá criar duas situações
tanto habitacionais quanto industrial, e não estarão amparadas em um Plano Diretor. O
Presidente concedeu o uso da palavra para o vereador Elói. O vereador Elói registrou que
procurou alguns empresários que tem estes terrenos, pois tem vindo projetos que se tiram a
responsabilidade e colocam nos ombros do Legislativo e poderiam se evitar alguns desgastes
para os vereadores se preocupou porque de repente o Rui vendeu como área rural onde estes
empresários não teriam encargos e custos a mais e se preocupou com isto, salientou que não
há problema de votarem a favor porque estão entendendo esta situação, pois se não for
perímetro urbano não irão poder construir e disse que já estavam construindo, concluiu que
poderão votar a favor porque não irá haver este desgaste. O Presidente passou a palavra para o
vereador Fernando fazer sua manifestação. O vereador Fernando registrou que muitas vezes os
empresários fazem as coisas por conta sem se informar juridicamente e o Legislativo de certa
forma tapa um olho para não atrapalhar e dizerem que a Câmara não aprovou, colocou que
estão aqui de certa forma avalizando aquela área como perímetro urbano, falou que isto não
tira o mérito do Timann que está investindo em nosso Município, registrou que mais uma vez as
pessoas fazem, criam o problema e depois se a Prefeitura e a Câmara não resolvem a culpa cai
em quem menos tem em haver com o assunto. O vereador Vanderlei colocou que iria comentar
o que o vereador Fernando falou que muitas vezes pagam o preço, primeiro fazem as coisas e
depois começam a jogar na comunidade, e que muitas vezes são cobrados pelo que nem sabem
como está a situação, e colocou que pessoas que estão investindo lá vieram lhe cobrar porque
não estão conseguindo financiamento e lhes respondeu que quando compraram sabiam da
situação, e que estão dando agora um ganho grande para o Município e para estas pessoas
votando a favor. O vereador Vanderlei registrou que às vezes estão pagando o ônus e ouvindo
de pessoas que nem sabem da situação. A vereadora Nelci colocou que tem esta preocupação,
do conceito que se faz do vereador e que talvez seja um entrave para o desenvolvimento e para
apressar, colocou que estes dois projetos foram específicos em sessão extraordinária, o do
Timann e do Paulo, e que logo adiante irão se deparar com outras situações, as pessoas estão
investindo para este lado e neste sentido estão atendendo a reivindicação destes dois, mas logo
irão ter mais, concluiu que seria bom sentar e pensar no plano diretor e discutir com os
empresários que estão investindo nesta área. O Presidente passou a palavra para o vereador
Alberi fazer sua conclusão. O vereador Alberi colocou que por estes motivos que gostaria que
estivessem aqui e ele disse que irá cobrar do Executivo porque não admite, pois naquele dia
todos disseram que viriam aqui e agora não tem ninguém, e ele colocou que estão esquentando
uma situação que pode até ser justa, mas poderiam dizer não e estariam dentro da legalidade, e
agora já estão criando uma segunda situação a qual não poderão dizer que não novamente, ele
falou que gostaria de dizer para o senhor Rui aqui que ele foi lá e adquiriu uma área por um
bom preço para especular, ao contrário do Paulo que primeiro procurou informações. O
Presidente, vereador Érico, falou que ele conversou com o senhor Rui explicando sobre o
procedimento e este lhe colocou que sabe que falhou, que começou antes da hora, e o
Executivo também não mandou antes o projeto porque faltavam alguns detalhes. O vereador
Alberi colocou que o Executivo também tem uma parcela de culpa porque também poderia ter
feito andar mais rápido. O Presidente colocou que o seu grande objetivo é valorizar o
Legislativo, que as pessoas estão confundindo, o Legislativo é um Poder paralelo, independente
e que precisa se valorizar, não criticando ninguém, pois são cobrados como vereadores quando

são cidadãos e estão em algum evento, mas disse que estas pessoas que lhes cobram como
vereador, mas como homem não conseguem cobrar, pois recebem a resposta na hora, ele falou
que foi ofendido e o vereador Vanderlei também, mas falou com esta pessoa e esta teve que
lhe pedir desculpas, salientou que não deixa barato. O vereador Elói solicitou ao Presidente que
conste este registro conste em ata para que futuramente possam, e ele disse que se um dia lhe
cobrarem, para o Rui e o Paulo, pediu que constasse em ata porque muitas vezes pode sair
distorcido ou alguém escutar e falar o contrário, falou que não é de má vontade dos vereadores
e que algumas vezes as coisas têm saído distorcidas e pagam lá fora. O Presidente passou a
palavra para o vereador Chico Severo. O vereador Chico colocou que vale a discussão que está
tendo e que concorda em algumas partes, mas o importante é que também a iniciativa privada
está comprando e vendendo áreas, para os empresários que necessitam de áreas, e falou que
no momento que o Executivo tomar a decisão que está demorando a área industrial termina
esta polêmica e pessoas estão aguardando, ele disse que é bom que estas pessoas, mal ou bem,
demorou um pouco, poderia ter vindo antes para fazer esta aprovação e já poderia estar
regulamentada esta área e falou que deveria aumentar mais ainda o perímetro urbano para
poder ter novos investimentos. O Presidente colocou o referido Projeto em votação. Aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. O Presidente deu prosseguimento passando para o
último item da ordem do dia, solicitando que o Secretário procedesse à leitura: Leitura do
Projeto de Lei Municipal n° 002/2011 e leitura e votação do Parecer da Comissão
Representativa e do Projeto de Lei Municipal n.º 002/2011. Autoriza o Poder Executivo firmar
convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Segurança
Pública, Departamento de Gestão Estratégica Operacional. Deliberação e votação do Parecer
Misto da Comissão Representativa: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Deliberação e votação do Projeto de Lei Municipal n.º 002/2011: Aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes. O vereador Fernando justificou a ausência da vereadora Rudinéia por
estar em tratamento de saúde e do vereador Silvestre por ter viagem já agendada há oito
meses. A vereadora Nelci solicitou que fosse marcada a data da Sessão Solene em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher que ficou definida para o dia dez de março às dezenove horas. A
vereadora Nelci comentou sobre a Sessão Solene em homenagem aos vinte anos da Escola
Hermany, sendo que irá se contatar com a escola e propor a homenagem nos vinte e cinco anos
de fundação da mesma. O vereador Elói lembrou que neste ano serão homenageados os
árbitros de Ibirubá durante uma sessão ordinária. O vereador Érico colocou que irá propor
homenagem aos três pracinhas de Ibirubá durante uma sessão ordinária. O Presidente deu por
encerrado os trabalhos, às dezoito horas (18hs). Os trabalhos foram presididos pelo Presidente,
vereador Érico Pimentel Nogueira e secretariados pelo vereador Fernando Pereira Bitencourt,
1º Secretário. Do que eu, Fernando Pereira Bitencourt determinei que fosse lavrada a presente
ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Senhor Presidente.
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