ATA Nº. 1.831/2013 – DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 17.06.2013.

Aos dezessete 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 quinze 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 e
posteriormente em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por unanimidade. O Presidente
colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.830/13 (ordinária): Aprovada por unanimidade. O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Ofício n.º 939/2013 do Ministério das Cidades – Departamento Nacional de Trânsito; Ofício
Circular n.º 009/13 da Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí ‐ ASCAMAJA; Ofício
Circular n.º 026/2013 do Tribunal de Contas do Estado; Convite da Secretaria da Indústria,
Comércio e Empreendimentos para apresentação da nova sede; Ofícios e folders sobre cursos
diversos. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício
nº 175/13 para o Executivo; Ofício n.º 176/2013 para a Imprensa; Ofício n.º 178/2013 para o
Executivo; Ofício n.º 179/2013 para o Sindicato dos Metalúrgicos; Ofício n.º 180/2013 para o
Major Cedenir Souza da Silva; Ofício n.º 181/2013 para o Major José Antonio Ferreira da Silva;
Ofício n.º 182/2013 para o Clube de Mães Maria Camargo; Ofício nº 183/13 para o Esporte
Clube Tauras do Rio Grande; Ofício n.º 185/2013 para os familiares de Hilda da Rold Vogel (in
memorian); Ofício n.º 186/2013 para os familiares de Helka Dilly (in memorian). O Presidente
solicitou que o Secretário fizesse a leitura das Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 109/2013:
A vereadora LIBERTO LEOMAR FRANKEN, integrante da bancada do PP, com assento nesta Casa
Legislativa, vem à presença deste plenário apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo
Municipal, através do Setor competente, providencie melhorias nos Pavilhões das Comunidades
de Rincão Seco (próximo a Escola Municipal) e Rincão Seco Fundos, dando maior ênfase aos
telhados das referidas comunidades, pois os mesmos encontram‐se com goteiras. Esta é uma
reivindicação dos moradores e usuários dos Pavilhões destas comunidades que principalmente
nos dias de chuva ficam prejudicados com o uso dos mesmos, trazendo assim melhor qualidade
para todos que usufruem. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 110/2013: Os vereadores LIBERTO
LEOMAR FRANKEN, ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA e a vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN,
integrantes da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, vêm à presença deste
plenário apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo Municipal após aprovação do novo
Código de Posturas ao regulamentar, através de Decreto Municipal, o horário para carga e
descarga na zona central do Município, conforme proposto no artigo 140 parágrafo 2º, observe
a proibição para veículos com capacidade de carga acima de 1500kg. Da mesma forma que a
proibição englobe no mínimo a Rua General Osório e a Rua Sete Setembro e suas transversais
no trecho compreendido entre a Rua do Comércio e a Rua Serafim Fagundes no horário das
9h30min às 18h30min. Esta seria uma das alternativas dentre outras, como a implantação do
estacionamento rotativo, para melhorar o fluxo do trânsito nas ruas centrais de nossa cidade.

LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 111/2013: O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, integrante da
bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, vêm à presença deste plenário apresentar a
seguinte indicação: Que o Executivo Municipal providencie o aumento das taxas cobradas dos
comerciantes ambulantes que vem em nosso município oferecer seus produtos. Esta indicação
refere‐se apenas a comerciantes oriundos de outros municípios. Esse aumento de taxas
dificultaria o acesso desses comerciantes, assim evitando que o comércio local seja prejudicado
pela entrada de produtos vindos de outros municípios, muitas vezes com preços atrativos por
causa da falta de cobrança de impostos e taxas. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 112/2013: O
vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do PDT, 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, Departamento de Trânsito,
coloque placas de sinalização indicando as ruas preferenciais de nossa cidade, principalmente
nos bairros. Esta indicação se justifica pelo fato de que a falta de sinalização causa transtorno
principalmente nos bairros ficando os motoristas sem a indicação da rua preferencial podendo
até provocar acidentes. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 113/2013: O vereador ALBERI ANTÔNIO
BEHNEN, integrante da bancada do DEM, com assento nesta Casa Legislativa, vêm à presença
deste plenário apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, providencie a colocação de um redutor de velocidade nas proximidades do Salão
da Comunidade São José na localidade de Vila Seca, mais precisamente em frente à casa do
senhor Edson Gewehr. Esta indicação se justifica devido ao aumento de armazéns nesta
localidade ocasionando maior transito de cargas, trazendo perigo para as pessoas que ali
transitam especialmente para as crianças. O Presidente reabriu a Sessão e solicitou que o
Secretário fizesse a leitura dos Pedidos de Informação: LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO
N.º 020/2013: 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, integrantes desta Casa Legislativa, vem à presença deste Egrégio Plenário
apresentar o seguinte Pedido de Informação: Que o Executivo Municipal forneça o nome do
ocupante, vencimentos, setores em que estão lotados, e a função que estão desempenhando
todos os CC’s e DCA’s do Poder Executivo. Informar quais cargos e funções estão vagos.
LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 021/2013: 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: Que o Executivo Municipal informe como
está o cronograma de construção da Creche do Bairro Chácara nos termos de compromisso
firmados pelo Executivo no ano de 2009 como condição para aprovação da transferência da
mesma para o Bairro Hermany. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 022/2013: 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: Que o
Executivo Municipal informe como está o andamento das obras do PAC 1 e qual o prazo para o
término, indicando os valores já aplicados e os ainda por aplicar. Em relação ao PAC 2 quais as
obras que estão contempladas, previsão de início e término com a indicação dos valores
envolvidos. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 023/2013: Os vereadores SILVESTRE A.
REBELATO e ILVO ADAM SCHLINTWEIN, 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: Que o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria
Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação informe quais os produtos que compõem
a cesta básica fornecida pelo Município aos beneficiários cadastrados. LEITURA E DELIBERAÇÃO

DO REQUERIMENTO N.º 034/2013: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da
bancada do PMDB, vêm por meio deste requerer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício
para a RGE solicitando a substituição de dois postes de luz, sendo um deles localizado de fronte
a residência de n.º 72, e o outro instalado dentro do terreno da Corsan, ambos na Rua Diniz
Dias. Este pedido justifica‐se na necessidade urgente de troca dos postes, pois ambos estão
visivelmente danificados, na iminência de caírem. O morador comunicante Sr. Ermeto José
Vieira tem 19 anos de trabalho na construção de redes elétricas sendo uma pessoa com
conhecimento de causa para atestar a urgência na substituição dos referidos postes: Aprovado
por unanimidade. O Presidente solicitou para que o Secretário fizesse a leitura do próximo item.
VOTAÇÃO DO PARECER E DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N.º 003/13. Denomina o beco
com acesso pela Rua Gernot Schmidt, defronte ao campo do Grêmio Esportivo Ibirubá, de
“Beco Dona Minda”. Leitura e votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final: Aprovado por unanimidade. Discussão e Votação do Projeto de Lei do Legislativo n.º
003/13: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DO PARECER E DO PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO N.º 008/13. Acresce os parágrafos 1º e 2º ao art. 2º da Lei Municipal n.º 1.505, de
11 de novembro de 1997, que dispõe sobre incentivos para instalação de indústrias no
Município. Leitura e deliberação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final e da Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente: Aprovados
por unanimidade. Discussão e Votação do Projeto de Lei do Legislativo n.º 008/13: Aprovado
por unanimidade. O Presidente solicitou a leitura do próximo item da Ordem do Dia. VOTAÇÃO
DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 033/2013. Dispõe sobre o Sistema
Municipal de Cultura, e dá outras providências. Leitura e deliberação dos Pareceres da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e
Assistência: Aprovados por unanimidade. Discussão e Votação do Projeto de Lei Municipal n.º
033/2013: Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Ilvo solicitou
ofício parabenizando a Festa da Comunidade de Santo Antônio do Bom Retiro. O vereador
Rogério solicitou confecção de cartões de apresentação para os novos vereadores. O vereador
Alberi, colocou sobre a confecção da carteirinha de vereador da União dos Vereadores do Rio
Grande do Sul (UVERGS). O vereador Silvestre comentou sobre o quadro de vereadores da
legislatura passada solicitando que todos providenciassem suas fotos. 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: A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Ela iniciou
comentando sobre o Projeto de Lei Municipal n.º 033/2013, votado nessa noite e de grande
importância para o Município na área da Cultura, criando o Sistema Municipal de Cultura, o
Sistema Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura. Ela falou sobre o informativo da
Coprel n° 134 que trata sobre o Meio Ambiente, Ecologia, Reflorestamento e preservação. Ela
questionou sobre a responsabilidade do cidadão em relação ao Meio Ambiente. Ela citou que a
Coprel desde dois mil e cinco (2005) quando iniciou o projeto Ecologia busca parcerias com
Prefeituras da região visando avaliar e orientar sobre práticas para o plantio e cuidados com
mudas e árvores a serem plantadas em áreas de preservação permanente. Ela informou que
para o ano de dois mil e treze (2013), a COPREL distribuirá cinquenta (50) mil mudas entre os
Municípios e agricultores parceiros e que neste projeto são feitas avaliações e orientações
técnicas para o correto plantio e cuidados com as mudas. Ele falou que dia nove de agosto
ocorrerá um evento para a entre oficial das mudas e contou que muitos cooperantes aderiram
ao projeto para valorizar a preservação ambiental em suas propriedades. Ela destacou com base
no informativo da Coprel, o senhor Reno Bohrz que com a evolução das tecnologias agrícolas
também aumentou a consciência em preservar o meio ambiente, pois as árvores nativas dentro

de um ambiente natural se desenvolvem bem, salientou que das mil mudas plantadas naquela
propriedade noventa e cinco por cento (95%) sobreviveram, chamou a atenção para ser um
exemplo a seguir para o bem do Planeta. O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, do PP:
Cumprimentou a todos. Ele colocou que não usou a tribuna na semana anterior e citou a
indicação n.º 111/2013 de sua autoria. Ele continuou o assunto da semana passada sobre os
motores dos rolos compactadores e confirmou que os dois estão fundidos, que um está saindo
hoje e que o outro irá para licitação, e colocou que ouviu críticas de vereadores e da imprensa
quanto a forma da licitação e falou para todos que a forma de legal de usar o dinheiro público é
por licitação e a lei deve ser cumprida. Ele falou que quando os móveis da Câmara foram
adquiridos foi por pregão eletrônico e presencial vencendo uma empresa de fora, contou que
foi questionado, mas justificou pela legalidade. Ele falou que não é vontade própria mandar o
motor para outra cidade, mas uma necessidade e obrigação que a lei exige. Ele falou que há
cinco patrolas trabalhando, uma grande vitória para Ibirubá. Ele mencionou a indicação n.º
109/2013 do vereador Liberto e afirmou que esta luta é de longa data e os engenheiros falaram
que não é tão simples para arrumar e colocou que também é uma reivindicação daquela
comunidade um abrigo para os alunos que esperam pelo transporte. O vereador LIBERTO
LEOMAR FRANKEN, do PP: Cumprimentou a todos. Ele falou que no último dia treze quando
chegou a esta Casa recebeu um ofício em resposta ao ofício protocolado junto ao Ministério do
Turismo para acompanharem as situações cadastradas junto ao Portal de Convênios sobre o
pleito de recursos para instalação de uma rua coberta. Ele participou quinta‐feira de um evento
junto ao auditório da Cooperativa Central Gaúcha (CCGL) em Cruz Alta e fez um registro ao Reni
Nicolodi que ouviu o convite em uma rádio de Cruz Alta e o comunicou deste evento, contou
que o convite na Câmara chegou somente depois de encerradas as inscrições. Ele mencionou a
palestra com o Paulo Mendes que fez menção aos Governos passados do Estado e também
Federal comparando com os Governos atuais e contou que após aconteceu debate com a
participação do Deputado Federal Darcísio Perondi, do Presidente da Assembleia Legislativa
Deputado Pedro Westphalen e o painelista Paulo Mendes, o debate girou em torno da BR‐377 e
da rodoferrovia de Cruz Alta, assuntos que estão diretamente ligados a logística de nossa
região, para o escoamento de nossa produção. Ele falou que foi muito proveitoso este evento,
ficando o comprometimento dos Deputados para que se dê uma atenção maior para nossa
região. Ele citou a indicação n.º 109/2013 de sua autoria e a indicação n.º 110/2013 de sua
autoria em conjunto com o vereador Érico e a vereadora Carlota. O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Ele fez menção ao pronunciamento do
vereador Érico sobre os motores que foram reformados em São Luiz Gonzaga e afirmou que
poderiam ser feitos legalmente em Ibirubá sem Pregão Eletrônico e pediu que lhe respondam
por que com mil e quinhentas horas foi fundido um motor zero, e salientou que há em nosso
Município profissionais competentes. Ele falou sobre uma patrola que estava parada no
Pinheirinho e que quando o jornal se movimentou na primeira hora voltou o trecho. Ele
salientou sobre a arrecadação do Município e que em janeiro e fevereiro foram arrecadados
cento e dezenove mil cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos (R$ 119.184,50) nos
cinquenta e nove dias e nos meses de março e abril cento e quarenta e três mil setecentos e
setenta e seis reais e quinze centavos (R$ 143.776,15) nos sessenta e um dias, mencionou que o
Impasi está junto. Ele falou que em conversa com empresários que seis empresas estão prestes
a sair se a área industrial não se agilizar. Ele citou a resposta do Pedido de Informação que
receberam sobre a área industrial, que serviços já estão sendo iniciados, mas não visualizou
nada e o Secretário lhe confirmou que não. Ele convidou o vereador Vanderlei para lhe
acompanhar em uma visita ao Posto de Saúde do Bairro Progresso. Ele convidou todos para a
Audiência Pública da Saúde, dia primeiro de julho, e falou de sua preocupação sobre o pouco

espaço da Casa. Ele registrou que as pessoas no final de semana tem tempo maior para
raciocinar, e que lhe foi colocado sobre situações de saúde, sendo este um dos objetivos e sua
preocupação para a realização da audiência pública da saúde. Ele registrou e disse que espera
que aconteça a prontidão desta Casa nesta audiência e agradeceu o empenho dos funcionários
que estão entregando os convites, desejou que fosse a maior audiência pública já realizada no
Município. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos. Ele
parabenizou a comunidade de Santo Antônio do Bom Retiro pela festa do Padroeiro. Ele citou
sua indicação da semana passada sobre os passeios públicos do Município e chamou a atenção
da comunidade sobre a situação dos mesmos que podem causar acidentes para as pessoas. Ele
falou que pela arrecadação que há no Município deveríamos ser um exemplo como Canela e
Gramado, pois por dia entram aproximadamente cento e quarenta mil reais (R$ 140.000,00)
nos cofres públicos, concluiu que dinheiro há, pediu a compreensão do Executivo. O vereador
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Ele falou da responsabilidade
da gestão pública e contou que representou a bancada de oposição, na última quinta‐feira, na
audiência pública do Plano Plurianual, onde foi apresentado o orçamento para os próximos
quatro anos, ele falou da responsabilidade de gestão em aplicar o orçamento, o dinheiro
público e colocou que em Ibirubá sempre tivemos bons gestores sempre procurando fazer o
melhor e aplicando bem o dinheiro público. Ele falou que o Executivo tem a incumbência de
montar a sua equipe e gerenciar estes recursos, falou que o plano plurianual foi bem explicado,
pelo contador Adenor, e contou que do valor orçado há percentual para o investimento, e da
responsabilidade de fazer sobrar recursos e foi explicado que depois de todos os aspectos legais
a serem cumpridos sobra oito por cento (8%) para investimentos no Município. Ele exemplificou
investimentos com recursos próprios na Gestão do Lulo a Casa de Cultura e a obra do Postão e
disse que hoje esta parcela de oito por cento (8%) dá em torno de três milhões de reais para
investimentos em recursos próprios em uma obra. Ele falou que hoje os vereadores são
cobrados e disse que o vereador Vanderlei quando do asfaltamento da Rua Bahia citou a
emenda e citou várias outras ruas que necessitam asfaltamento e outras demandas sendo que
precisam dar retornos para a comunidade que espera que sejam feitos estes pleitos com estes
recursos. Ele finalizou contando que está com uma indicação do Deputado Darcísio Perondi de
cem mil reais (R$ 100.000,00) que amanhã irá encaminhar ao Executivo junto a Secretaria de
Agricultura, e falou que irá divulgar posteriormente onde será aplicada esta emenda. O
vereador ALBERI ANTONIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos. Ele deixou seu
comentário sobre a abertura da Copa das Confederações e colocou que achou vulgar com falta
de civismo, trouxe para a comunidade refletir. Como Líder dos Democratas ele deixou sua
manifestação de hoje e colocou que está se manifestando pouco e fez uma reflexão dos
Democratas junto à Câmara de Vereadores e a Administração e falou que seu partido tem
participado ativamente no desenvolvimento do Município, sempre buscado o melhor e contou
que jamais votou um projeto que fosse contra o Município. Ele falou junto com seus colegas
sempre manifestou suas opiniões voltadas para o interesse público e que o compromisso
sempre fica estampado na maneira como conduzem o voto nesta Casa e disse que fica
magoado quando escuta alguém colocar em dúvida o posicionamento se estão ou são Governo
e disse que sempre assumem o compromisso proposto. Ele desafiou alguma bancada ter trazido
mais recursos para o Município do que eles e disse que às vezes fica com sentimento de
angústia e revolta quando estes momentos são colocados em “cheque”, ele falou que o perfil
dos Democratas é sempre buscar o melhor para o Município e são Frentão hoje e serão até o
final, buscando sempre entendimento, que há divergências ideológicas com alguns partidos,
mas que sempre buscam o entendimento. Agora como vereador ele colocou que entende o
posicionamento dos vereadores de oposição, mas que não podem se calar em tudo, e que eles

falam muito em recursos e sobre a ideia do vereador Ilvo em transformar Ibirubá em Canela e
Gramado e disse que acha difícil chegar a tanto, mas que estão melhorando cada dia mais, mas
talvez do porte de Panambi ou Caxias, pois a Administração valoriza o dinheiro público. Ele
solicitou para a comunidade refletir e exemplificou com o orçamento de Quinze de Novembro,
onde o orçamento corresponde a quatro reais e dezesseis centavos (R$ 4,16) por habitante e
que Ibirubá corresponde a dois reais e trinta centavos (R$ 2,30) por pessoa, chamou a atenção
para o recurso que há a mais por habitante. Ele disse que o nosso orçamento é bem valorizado
pelo Poder Público e bem fiscalizado pelos vereadores, mas não podem criar fantasias,
precisando trabalhar com as prioridades, e que há muito para fazer e avançar. Ele falou que há
um jornal que tem um propósito de publicar quando há máquinas estragadas, mas não publica
que foram compradas duas novas patrolas, rolos, veículos e mais, recurso do povo que volta
para o povo. Ele disse que não podem trabalhar com demagogia e coisas absurdas, mas sim
falar das redes de água, que as estradas estão em boas condições, calçamentos no interior, mas
disse que há coisas pendentes e que precisam trabalhar para melhorar. Ele disse que há
dificuldades também em outras cidades, e salientou que os Democratas irão lutar pelo bem do
Município, pois sempre tiveram comprometimento. O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA,
do DEM: Cumprimentou a todos. Ele falou de seu último pronunciamento quando falou que
estava chateado com um Secretário e disse que ainda está, não foi atendido em sua
reivindicação, e que está faltando coordenação para a Secretaria funcionar melhor, pediu uma
retroescavadeira e não conseguiu, deixou sua crítica e que se houver algo contra algum
vereador, que seja procurado e se estiver errado irá corrigir seu pronunciamento. Ele agradeceu
o Secretario Chico Severo que atendeu uma solicitação sua e também colocou que está
apostando fichas nele para resolver as questões do campo do São José, contou que batalhou
dois anos pelo terreno, a diretoria está atuante e estão lhe cobrando, pois o dreno foi iniciado e
não teve sequência, sendo um pleito de vinte anos do bairro Progresso. Ele falou que tem o
direito de reivindicar, pois foi e continuará a ser fiel ao grupo, e disse que podem confiar no
Democratas e está fiel ao grupo. Ele falou sobre o tanto que foi comentado do asfaltamento da
Rua Bahia no Bairro Progresso que houve um problema no asfalto, mas que hoje a empresa
retornou e arrumou o asfalto. Ele colocou sobre o Posto de Saúde do Bairro Progresso e falou
para pessoas do bairro Progresso que a eleição terminou, que devem todos trabalhar juntos
para o crescimento do bairro. Ele afirmou que o Campo do São José irá sair nesta Administração
e que não houver recursos irá buscar extra orçamentários com o Deputado José Otávio
Germano e com deputados do grupo, contou que foi assinado o contrato da quadra de areia da
Praça do Bairro Progresso, foi investido recurso próprio de cento e vinte mil reais (R$
120.000,00) no aumento do Centro Social do Bairro Progresso, e reforçou para as pessoas que a
eleição terminou. O vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos. Ele falou
que no jornal Zero Hora de domingo, as notícias de Ibirubá lhe encheu de orgulho, contou que
em uma reportagem sobre a soja o Prefeito de Tupanciretã, enfatizou que a população mais
jovem acaba migrando em busca de emprego para municípios vizinhos, industrializados, como
por exemplo, Ibirubá. Ele falou que se orgulhou por ver a cidade crescer e oportunizar emprego
para os que querem trabalhar e salientou que anos atrás se perguntava onde iriam trabalhar
nossos jovens. Ele colocou que o reflexo do trabalho das Administrações do Município, no
esforço em trazer indústria, está coroado de êxito e que com a coragem de nossos empresários,
com a visão destes empreendedores que vislumbraram em nosso Município um futuro
promissor, investiram, e continuam investindo porque acreditam que aqui é o futuro. Ele
colocou que a reportagem continua trazendo dados sobre recorde de faturamento, utilização
da capacidade instalada, pedidos em carteira e dificuldade de encontrar mão de obra. Ele
colocou que na reportagem o senhor Gilberto Zanconé, citou a empresa Vence Tudo que traz

cem de seus setecentos e quarenta e cinco funcionários de outros municípios, às vezes de até
mais de cem quilômetros da fábrica e que o transporte faz o custo de cada trabalhador subir
doze por cento (12%) além dos gastos com salários e encargos. Ele falou que em nosso
Município somente não trabalha quem não quer é só ter o interesse de se qualificar e que o
Gerente Comercial da Vence Tudo, senhor Ildemar Budke, se manifestou nesta reportagem
dizendo que as vendas comparadas ao ano passado estão entre dezoito por cento (18%)
maiores e que estão construindo novos pavilhões, investindo em máquinas e robôs de solda. Ele
parabenizou a Vence Tudo por acreditar no Município e continuar investindo e salientou que
não são somente notícias ruins que saem nos jornais de grande circulação. Ele questionou sobre
outras empresas que procuram e querem se instalar e investir em Ibirubá? Ele falou que já se
manifestou em outra ocasião que a máquina propulsora do município é o Executivo Municipal,
e que isto foi um alerta para a Administração, pois a maioria das empresas esbarra na
burocracia, mas também na vontade política e que devemos ajudar aqueles que querem
investir em nosso Município, um interesse maior no planejamento, para a construção de uma
sociedade organizada e ativa e oportunizar, no mínimo com mais interesse, com mais
dedicação, a busca das soluções, sejam elas burocráticas ou políticas, criar algum mecanismo
para que se possa agilizar os processos dos empreendedores. Ele disse para os que não leram
que busquem à Zero Hora de domingo e sintam o prazer de ver coisas boas acontecendo em
nosso Município. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e uma horas e cinquenta
minutos (21h50min). 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.

LIBERTO LEOMAR FRANKEN ABEL GRAVE
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