ATA Nº. 1.830/2013 – DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 10.06.2013.

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, tendo como local o Plenário Honorina
Ribas Lopes, na sala de sessões Edmundo Roewer, à Câmara Municipal de Vereadores de
Ibirubá, às dezenove horas e vinte minutos, foi constatada a presença dos Vereadores: Silvestre
Antônio Rebelato, Ilvo Adam Schlintwein e Rogério Mauri de Oliveira, integrantes da Bancada
do PMDB; Vanderlei Santos de Souza, Abel Grave e Alberi Antônio Behnen, integrantes da
Bancada do DEM; Carlota Elisa Artmann, Érico Pimentel Nogueira e Liberto Leomar Franken,
integrantes da Bancada do PP; Jair Luiz Scortegagna, integrante da bancada do PT e Elói Ferraz
de Andrade da Bancada do PDT. Constatado quórum regimental o Senhor Presidente, Liberto
Leomar Franken, declarou abertos os trabalhos e determinou que o Secretário, Abel Grave,
fizesse à leitura do texto bíblico. Dando sequência o Presidente solicitou que o secretário fizesse
a leitura da CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA, sendo que após colocou a mesma em discussão. O
vereador Silvestre solicitou que fossem invertidos os itens seis (06) e sete (07) da ordem do dia,
solicitação aceita por todos. Posteriormente o Presidente colocou em votação a ORDEM DO
DIA: Aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº
1.829/13 (ordinária): Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse
a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício Circular n.º 007/2013 do Executivo; Ofício
Circular n.º 018/13 da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto; Ofício n.º 43/13 da
Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação; Ofício n.º 055/13 da Secretaria da Saúde;
Ofício n.º 144/2013 do Executivo, Ofício n.º 145/2013 do Executivo; Ofício n.º 146/2013 do
Executivo; Ofício n.º 148/2013 do Executivo; Ofício n.º 149/2013 do Executivo; Ofício n.º
158/2013 da Secretaria de Obras e Viação; Ofício n.º 159/2013 do Executivo; Ofício de Fabiano
da Silva Landwoigt; Ofício Circular n.º 002/2013 do Centro Estadual de Vigilância em Saúde;
Ofício n.º 054/13 da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara dos Deputados; Telegramas do
Ministério da Educação e do Ministério da Saúde informando sobre a liberação de recursos
financeiros; Convite da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Assembleia
Legislativa do Estado; Convite da Deputada Juliana Brizola; Convite do Conselho Federal de
Pastor; Ofícios e folders sobre cursos diversos. O vereador Silvestre solicitou para registrar que
seu Pedido de Informação sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU não foi atendido,
manifestou sua insatisfação. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos
OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 157/13 para o Executivo; Ofício n.º 158/2013 para a Imprensa;
Ofício n.º 159/2013 para a Comunidade de Capela Fátima; Ofício n.º 160/2013 para o Conselho
Tutelar; Ofício n.º 161/2013 para o Esporte Clube Pinheirinho; Ofício n.º 162/2013 para a
Comunidade de Santo Antônio do Triunfo; Ofício Circular n.º 163/2013 para o Clube de Mães
Lar Aliança; Ofício nº 164/13 para o Executivo; Ofício n.º 165/2013 para o Executivo; Ofício n.º
167/2013 para os familiares de Anilda W. Auler (in memorian); Ofício n.º 168/2013 para os
familiares de Claudino Nicolau Fritzen (in memorian); Ofício n.º 169/2013 para os familiares de
Wally Gauer (in memorian); Ofício n.º 170/2013 para os familiares de Eleste Irma Conrad
Schweig (in memorian); Ofício n.º 171/2013 para os familiares de Alfredo Ferreira (in
memorian); Ofício n.º 172/2013 para o Setor de Patrimônio do Executivo; Ofício n.º 173/2013
para os familiares de Maria Muller Cavalheiro (in memorian); Ofício n.º 174/2013 para os
familiares de Orestes José Simonetti (in memorian). O Presidente solicitou que o Secretário
fizesse a leitura das Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 097/2013: A vereadora CARLOTA
ELISA ARTMANN, integrante da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, vem à
presença deste plenário apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo Municipal

providencie a implantação da Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviço. Esta indicação visa
facilitar o cumprimento da obrigação tributária pelos contribuintes, pois empresas estão
emitindo notas de industrialização no lugar de prestação de serviços e também irá aumentar a
arrecadação municipal. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 098/2013: Os vereadores SILVESTRE A.
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada
do PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, vêm à presença deste plenário apresentar a
seguinte indicação: Que o Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação providencie o calçamento da Rua Etwin Schweig Filho, da Rua Irma Schweig, e duas
quadras da Rua Campo Mourão. Este loteamento existe há muito tempo sendo necessária
efetiva fiscalização do setor responsável para que se providencie o imediato calçamento destas
ruas, pois os moradores aguardam estas melhorias e se dispõe a contribuir com o que for de
suas responsabilidades. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 099/2013: Os vereadores ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada
do PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, vêm à presença deste plenário apresentar a
seguinte indicação: Que o Executivo Municipal, através do setor competente providencie o
asfaltamento da Rua Júlio Rosa, trecho compreendido entre a Rua General Osório e a ERS‐223.
O asfaltamento desta rua tem como maior objetivo desafogar o trânsito da Rua Mauá, se
tornando uma via alternativa de acesso fácil neste trajeto, além de beneficiar os moradores
com melhor qualidade de vida. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 100/2013: Os vereadores ILVO
ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da
bancada do PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, vêm à presença deste plenário
apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo Municipal, através do setor competente
providencie o asfaltamento da Mérito, trecho compreendido entre a Avenida Brasil e a ERS‐223.
Assim como na indicação n.º 098/2013, esta indicação tem como maior objetivo desafogar o
trânsito da Rua Mauá, se tornando uma via alternativa de acesso fácil neste trajeto, pois serve
de acesso as empresas instaladas na ERS‐223, além de beneficiar os moradores com melhor
qualidade de vida. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 101/2013: Os vereadores ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada
do PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, vêm à presença deste plenário apresentar a
seguinte indicação: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação,
Departamento de Trânsito, desligue por uma semana a sinaleira localizada no entroncamento
da Rua General Osório com a Rua Tiradentes para testar o fluxo de trânsito. Há muita
reclamação dos motoristas que utilizam este trajeto, pois nos horários de maior movimento o
fluxo fica completamente parado, havendo carros parados uma quadra abaixo da referida
sinaleira, sendo uma vergonha esta situação causando grandes transtornos. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 102/2013: Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB, com assento nesta Casa
Legislativa, vêm à presença deste plenário apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, providencie a recuperação dos passeios
públicos em geral de nosso Município. Há vários passeios públicos em precárias condições, o
que muitas vezes ocasiona quedas de pessoas de todas as idades, mas principalmente das
pessoas mais idosas que já possuem certa dificuldade de se locomover. LEITURA DA INDICAÇÃO
Nº 103/2013: Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e ROGÉRIO
MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, vêm
à presença deste plenário apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo Municipal através
do setor competente providencie o reparo ou troca das mesas telefônicas das localidades de
Santo Antônio do Bom Retiro e de Alfredo Brenner. As mesas telefônicas estão ultrapassadas há
muito tempo, muitas vezes não funcionando o que está obrigando os moradores destas

comunidades aderirem aos telefones da Coprel. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 104/2013: Os
vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da bancada do PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, vêm à presença deste
plenário apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo Municipal através da Secretaria de
Obras e Viação providencie a recuperação da estrada de Linha Fior, que em dias de chuva
encontra‐se sem condições de trafegabilidade, causando grandes prejuízos aos usuários além
do grande risco que correm nas condições em que esta estrada se encontra. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 105/2013: Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB, com assento nesta Casa
Legislativa, vêm à presença deste plenário apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo
Municipal através da Secretaria de Obras e Viação providencie a colocação de pedra brita nas
proximidades do Pavilhão da Comunidade de Boa Vista. Esta é uma solicitação da comunidade,
pois nos dias de eventos, ficam prejudicados quando da ocorrência de chuvas, causando
dificuldades para chegar ao interior do Pavilhão. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 106/2013: Os
vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da bancada do PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, vêm à presença deste
plenário apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo Municipal através do setor
competente providencie a coleta de lixo nas localidades do interior no mínimo uma vez por mês
agendando o dia para cada localidade. Anos anteriores foi realizado um pedido de informação
em que se obteve como resposta que estariam providenciando este agendamento, sendo que o
mesmo até agora não foi feito causando grandes transtornos para os moradores do interior do
nosso Município que ficam com acúmulo de lixo. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 107/2013: Os
vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da bancada do PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, vêm à presença deste
plenário apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo Municipal através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação providencie o calçamento da Rua 3de Outubro, trecho
compreendido entre o Cemitério Municipal e a Rua Arnoldo Wollmeister. Esta é uma solicitação
que vem de anos, pois em dias de chuva ocasiona muito barro e na seca causa muito pó e os
moradores do bairro aguardam esta melhoria inclusive pelo considerável aumento de IPTU que
ocorreu. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 108/2013: A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN,
integrante da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa vêm à presença deste plenário
apresentar a seguinte indicação: Que seja construído na Escola de Alfredo Brenner um toldo
(cobertura) no passeio que leva as crianças da parada de ônibus até a porta da escola, e da
escola até a parada de ônibus. Em dias de chuvas as crianças acabam se molhando, e também
pelo risco de acidentes pelo fato do piso estar liso e escorregadio. O Presidente reabriu a Sessão
e solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos Pedidos de Informação: LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO N.º 018/2013: Os vereadores ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, SILVESTRE ANTONIO
REBELATO, e ILVO ADAM SCHLINTWEIN da Bancada do PMDB e o vereador ELÓI FERRAZ DE
ANDRADE do PDT, integrantes desta Casa Legislativa, vem à presença deste Egrégio Plenário
apresentar o seguinte Pedido de Informação: Que o Executivo Municipal informe
individualizadamente os gastos efetuados com publicidade no período de janeiro de 2013 até
maio de 2013 nos seguintes veículos de comunicação: Televisão, Rádio AM, Rádio FM; Jornais e
Revistas. Com a apresentação de cópia dos respectivos contratos e empenhos. LEITURA DO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 019/2013: Os vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ILVO ADAM
SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB, e o vereador
ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, da bancada do PDT vêm à presença deste Egrégio Plenário
apresentar o seguinte Pedido de Informação: Tendo em vista que a empresa Metrocil informou
no ano passado que em janeiro os projetos que compõe o Plano Diretor e seus códigos já

estariam na Câmara Municipal para apreciação, questiona‐se por qual motivo ainda não foram
enviados até o momento? Que o Executivo informe também se o serviço efetuado pela Metrocil
já está concluído e se os valores já foram recebidos. Solicitamos que os Projetos do Plano
Diretor sejam enviados para a Câmara Municipal com a maior brevidade possível. LEITURA DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 033/2013. Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, e dá
outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a
Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência. O vereador Alberi, Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final indicou o vereador Jair para ser o relator do
Projeto e o vereador Elói, Presidente da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência
indicou o vereador Vanderlei para relator. O Presidente solicitou a leitura do próximo item:
VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 031/2013. Abre crédito
especial de Elemento e acresce aos objetivos e, autoriza o Município de Ibirubá firmar convênio
com o Conselho Pró‐Segurança Pública de Ibirubá – CONSEPRO, dando providências. Leitura e
votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de
Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência: Aprovados
por unanimidade. Discussão e Votação do Projeto de Lei Municipal n.º 031/2013: O vereador
Jair registrou que virá para esta Casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias e solicitou que esta
rubrica seja contemplada no Orçamento. Aprovado por unanimidade. O Presidente suspendeu a
Sessão e abriu espaço para a ONG Miaujuda, passando a palavra para as voluntárias Julia
Graciela Amaro, Lia Denise Tiemann e Joseane Kronhardt que fizeram suas explanações e
agradeceram o espaço concedido por esta Casa Legislativa. O Presidente agradeceu a
participação e reabriu a Sessão passando para o próximo item: VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N.º 007/2013. Altera o artigo 1º da Lei Municipal n.º 1668, de
28 de setembro de 1999, que regula o horário de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais. Leitura e Votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
e para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente: Aprovados
por Unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo n.º 007/2013: Aprovado
por oito (08) votos a favor dos vereadores Alberi, Jair, Carlota, Érico, Abel, Vanderlei, Elói e Ilvo
e dois (02) votos contrários dos vereadores Silvestre e Rogério. O vereador Elói agradeceu a
sensibilidade dos vereadores. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º
032/2013. Autoriza o Município de Ibirubá firmar convênio com a Sociedade Atlética Juventude
Operária e o Grêmio Esportivo Ibirubá, e dá outras providências. Leitura e votação dos
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e
Orçamento: Aprovados por unanimidade. Discussão e Votação do Projeto de Lei Municipal n.º
032/2013. Aprovado por unanimidade. ESCOLHA DE REPRESENTANTE E SUPLENTE DA CÂMARA
DE VEREADORES PARA MEMBROS DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL – GGIM,
conforme Ofício Circular n.º 007/2013 do Executivo: O vereador Alberi sugeriu o nome do
vereador Jair como titular, sendo que este colocou seu nome à disposição. O vereador Silvestre
colocou da importância deste Gabinete para a Segurança Pública e de todo o trabalho que já foi
desenvolvido e de sua participação. O Presidente colocou em votação, sendo para
representante o vereador Jair e para suplente o vereador Silvestre: Aprovados por
unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Silvestre solicitou usar as chamadas da
rádio para convidar para a Audiência Pública da Saúde. A vereadora Carlota solicitou que se
encaminhasse ofício para o Sindicato dos Metalúrgicos pela festa de integração. O Presidente
solicitou ofício para o Esporte Clube Tauras Rio Grande e para o Clube de Mães Maria Camargo,
pela realização do almoço. O vereador Vanderlei solicitou ofício pela troca do Comando da
Brigada Militar. O Presidente solicitou documentação dos vereadores que irão para Brasília. O
presidente suspendeu a sessão reabrindo em seguida e passou para o último item da Ordem do

Dia, em um espaço máximo de cinco minutos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS)
VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Ele falou da importância do Corpus Christi para a Igreja Católica e
colocou que na sexta‐feira concedeu entrevista na Rádio CBS, e chamou a atenção do Executivo
Municipal assim como já chamou na Câmara, perguntou se é justo o contribuinte que paga os
salários dos servidores e dos vereadores voltar a trabalhar se a Câmara estava fechada. Ele falou
que foi indagado por dois pais, pois as creches estavam fechadas e tiveram que levar seus filhos
para cuidados de familiares em cidades próximas, sugeriu a reflexão de todos. Ele colocou sobre
uma reportagem do Jornal Visão Regional sobre as máquinas da Prefeitura que estão paradas,
foi lá verificar e se assustou ao saber que um motor foi para São Luiz Gonzaga para ser
recuperado e perguntou se é necessário levar para São Luiz Gonzaga para reformar o motor?
Ele colocou que irá acompanhar o retorno deste motor, salientou que há excelentes mecânicos
em nossa cidade. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos. Eçe
falou que apresenta as indicações para que Ibirubá, que é um polo regional da indústria e
comércio cresça forte e seja maior ainda. Ele citou as indicações de n.º 099, 100 e 101/2013 de
sua autoria com os vereadores Rogério e Silvestre. Ele falou que o comércio perde muito com o
trânsito e que os carros não têm onde estacionar. Ele citou também as indicações n.º 103, 104,
105 e 106/2013 de sua autoria em conjunto com os vereadores Rogério e Silvestre. O vereador
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Ele falou da importância da
imprensa, disse que na tribuna procura levar suas mensagens onde a população pode avaliar
seu trabalho, que a imprensa contribui com muitas coisas e que temos a cultura de às vezes
querermos somente coisas que nos agradem. Ele convidou todos para a audiência pública do
Plano Plurianual, na quinta‐feira, para a população se fazer presente e debater, disse da
importância do Plano Plurianual, pois é para os próximos quatro anos. Ele falou sobre o Projeto
de Lei Municipal n.º 031/2013 e como foi importante o debate que tiveram na parte da tarde,
com a presença da Delegada Diná e do Inspetor Jorge. Ele parabenizou o vereador Abel e o
Saulo que trouxeram emendas de seus Deputados e salientou que estas coisas precisam ser
divulgadas e que precisam trazer mais emendas para ajudar o Município. Ele reforçou o convite
para a comunidade vir discutir o Plano Plurianual, discutir ideias, o orçamento e que como
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento quer participar e se aprimorar, pois foram
eleitos e possuem a obrigação de contribuir na Câmara e no Município. Ele falou que a
arrecadação do Município até o dia vinte e nove de maio foi de dezenove milhões quarenta e
nove mil seiscentos e noventa reais (R$ 19.049.690,00), quarenta e oito por cento (48%) do
orçado já estão nos cofres e disto já há parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),
mas que sabe que a partir de agora irá diminuir um pouco. A vereadora CARLOTA ELISA
ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Ela parabenizou o Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos, Mecânico e de Material Elétrico pela confraternização de posse da nova Diretoria
e da sua força e importância junto à comunidade. Ela comentou sobre as notícias vinculadas nas
rádios e jornais da Capital, onde o Governo do Estado quer implantar uma Guia de Trânsito
Animal (GTA) para os animais, precisamente para os cavalos nas cavalgadas. Ela citou a
Indicação n.º 097 e 108/2013 ambas de sua autoria. O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do
PP: Cumprimentou a todos. Ele colocou que em Ibirubá acontecem muitas coisas boas apesar
de que muitas vezes as notícias ruins tem mais ênfase, disse que a comunidade é participativa e
que as pessoas são felizes em Ibirubá. Ele contou que esteve em Brasília dias três e quatro de
junho do corrente ano, visitou vários Gabinetes de Deputados e também da Senadora Ana
Amélia e que no Gabinete do Deputado Federal Luiz Carlos Heinz, ao qual no dia vinte e seis de
abril deste ano aproveitando sua presença nessa Casa solicitou uma emenda parlamentar,
recebeu a confirmação da emenda de duzentos e cinquenta mil reais (R$ 250.000,00) a qual irá

beneficiar a Comunidade da Várzea que ficará muito contente quando realizada a obra e disse
que todas as comunidades merecem atenção. Ele contou que também esteve junto ao
Ministério das Cidades e Ministério do Turismo onde protocolou e encaminhou um projeto de
rua coberta, falou da importância da rua coberta visto a quantidade de eventos que ocorrem
em nosso Município e que às vezes por motivos de tempo precisam ser transferidos, buscou
então recursos para esta rua coberta. Ele parabenizou os organizadores do décimo quarto Baile
de Debutantes da Terceira Idade e décimo Baile Regional da Terceira Idade e também o Grupo
Fratelli pelo belo jantar. Ele cumprimentou o senhor Jair Lauxen do Sindicato dos Metalúrgicos e
sua diretoria que assumiu na última sexta‐feira a Presidência do Sindicato. Finalizou
parabenizando a Comunidade do Passo Bonito, o Clube de Mães Maria Camargo e o Esporte
Clube Tauras do Rio Grande pela festa do domingo onde provaram mais uma vez prestígio na
comunidade de Ibirubá. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos.
Ele falou que participou de eventos nos últimos dias, e que no jantar do sindicato foi
representado pelo vereador Rogério. Ele citou o Projeto de Lei Municipal n.º 032/2013 que foi
aprovado nesta noite. Ele falou que estiveram nessa noite presentes representantes da ONG
Mi‐Au‐Juda pedindo ajuda. Ele falou que junto com a bancada do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB) solicitou que seja enviado o Plano Diretor pra esta Casa que já
deveria ter vindo e que aprovaram o Projeto de Lei Municipal n.º 031/2013. Ele falou que
Brizola, que foi presidente do Brasil, dizia que a segurança seria a menina dos olhos dos novos
Governantes e então há muitos anos ele já previa. Ele comentou também sobre matéria do
jornal Visão Regional sobre as principais máquinas da Prefeitura que estão paradas e registrou
que máquinas estragam, mas não da forma quase novas e disse que foi interessante o jornal
Visão Regional ter feito essa matéria, porque os vereadores estão para fiscalizar e irão lutar
para que o dinheiro público seja bem aplicado. Ele falou que dia primeiro de julho terá a
Audiência Pública da Saúde através da Comissão de Educação, Saúde, Segurança e Assistência
da qual é o Presidente, o vereador Vanderlei Vice e o vereador Silvestre o Secretário, sendo
uma iniciativa do vereador Silvestre, convidou a comunidade e pessoas interessadas para que
venham nesta Casa debater os rumos e o que é melhor para a saúde em nossa comunidade. Ele
citou o Projeto de Lei do Legislativo n.º 007/2013 que foi aprovado, agradeceu os vereadores
relatores, Vereador Jair e Érico de buscar o debate e fazer o relatório e o Líder do Governo
Vereador Abel que teve uma parte incisiva para ver o que é melhor para o empregador, para o
empregado e para o consumidor. Ele falou que faz parte de um Partido Trabalhista que defende
com muita grandeza tudo que foi conquistado para o trabalhador, desde Getúlio Vargas,
Pasqualini e de João Goulart, do saudoso Leonel Brizola, leis que até hoje beneficiam o
trabalhador, agradeceu todos os vereadores que votaram a favor, porque buscaram o
entendimento para ser o melhor para o trabalhador, para o patrão e para o consumidor nos
feriados e disse que também não fica fora dessa lei os donos de propriedades familiar, que tem
papel importante na comunidade e que se beneficia nos fins de semana ou beneficia a
comunidade nos bairros e vai ter uma vantagem adiante por força desse projeto. O vereador
VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Ele falou que esteve presente
na troca do Comando da Brigada Militar quando o Major Cedenir passou o cargo para o Major
José representando a Câmara de Vereadores, parabenizou o Major Cedenir pelos trabalhos que
desenvolveu na Comunidade e disse ter certeza que o Major José irá continuar estes trabalhos e
agradeceu também ao Comando Regional pela segurança dada ao Município. Ele falou que
nesta noite foi votado o Projeto de Lei Municipal n.º 031/2013 e o Projeto de Lei Municipal n.º
032/2013. Ele colocou sobre seu pronunciamento da última sessão quando se referiu as
emendas parlamentares e parabenizou o Presidente que esteve em Brasília e trouxe mais uma
emenda, assim como o vereador Abel que apresentou uma emenda do Deputado Onix, disse

que o vereador Silvestre já trouxe vários recursos e que os demais vereadores, citou o vereador
Elói que está no segundo mandato e colocou que espera que agora ele consiga alguma emenda
e desejou que todos que irão à Brasília agora no próximo mês tenham êxito. Ele parabenizou os
participantes do campeonato de canastra que se encerrou, o João Bourscheidt que iniciou o
campeonato e fez grande trabalho no Departamento Municipal de Desporto e o Pastor Roberto
que assumiu e já está desenvolvendo grande trabalho, parabenizou o Bar do Pedroso que ficou
campeão, Equipe de Pais de Linha Kappaun que ficou vice, terceiro lugar Juventude e quarto
lugar Linha Pulador Sul. Ele finalizou colocando que está cobrando atitudes dos Secretários e
disse que se até a próxima sessão não acontecerem certas coisas irá manifestar seu
descontentamento com certos Secretários, porque é muito sincero em suas palavras e está
nesta Casa para representar a Comunidade para quem deve satisfações e certas promessas não
estão sendo cumpridas. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e três horas e
cinquenta minutos (23h50min). Os trabalhos foram presididos pelo Presidente, vereador
Liberto Leomar Franken, e secretariados pelo vereador Abel Grave, 1º Secretário. Do que eu,
Abel Grave determinei que fosse lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será assinada
por mim e pelo Senhor Presidente.
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