ATA Nº. 1.833/2013 – DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 15.07.2013.

Aos quinze dias do mês de julho 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 e
posteriormente em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por unanimidade. O Presidente
colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.832/13 (ordinária): Aprovada por unanimidade. O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Ofício n.º 073/2013 do Executivo; Ofício n.º 187/2013 do Executivo em atendimento ao Pedido
de Informação n.º 017/2013; Ofício n.º 198/2013 do Executivo em atendimento ao Pedido de
Informação n.º 025/2013; Ofício n.º 217/2013 do Executivo em atendimento ao Pedido de
Informação n.º 022/2013; Ofício n.º 199/2013 do Executivo em atendimento ao Pedido de
Informação n.º 023/2013; Ofício n.º 204/2013 do Executivo em atendimento ao Pedido de
Informação n.º 019/2013; Ofício n.º 202/2013 do Executivo em atendimento ao Pedido de
Informação n.º 018/2013; Ofício n.º 1202do Ministério dos Transportes; Correspondência
Eletrônica da Secretaria de Educação; Ofício da Assembleia Legislativa do Estado encaminhando
Novo Código Florestal; Convite da Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação para
VIII Conferência Municipal de Assistência Social; Convite da Associação dos Motoristas
Profissionais de Ibirubá; Ofício da Delegação de Prefeituras Municipais encaminhando Revista
“Legisla News”; Convite do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do
Rio Grande do Sul (SESCOOP); Requerimento do Senhor Leni Luiz Fior, solicitando certidão de
cargo; Requerimento do Jornal Visão Regional solicitando cópia da participação do agente de
trânsito Luciano Ribas; Requerimento da Rádio Ibirubá solicitando material de áudio da
Audiência Pública da Saúde; Telegramas do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e da
Câmara dos Deputados sobre a liberação de recursos financeiros; Informativo do Executivo
sobre a liberação de recursos financeiros; Ofícios e folders sobre cursos diversos. O Presidente
baixou o Balancete de Verificação Contábil do Executivo do 3º Bimestre, encaminhado pelo
Ofício n.º 073/2013, para a Comissão de Finanças e Orçamento, sendo que o Presidente da
referida Comissão, o vereador Rogério, falou que o mesmo fará a relatoria. O Presidente
solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 198/13 para o
Executivo; Ofício n.º 199/2013 para a Imprensa; Ofício Circular n.º 200/2013 para o Chefe de
Polícia e para a Secretária de Políticas para Mulheres; Ofício n.º 201/2013 para o Lions Clube de
Ibirubá; Ofício n.º 202/2013 para a Comunidade Católica da Várzea; Ofício n.º 203/2013 para a
Escola Edison Quintana; Ofício n.º 204/2013 para a Escola de Educação Infantil Arthur Kanitz;
Ofício n.º 205/2013 para a Escola Municipal Rincão Seco; Ofício n.º 206/2013 para a Secretaria
do Trabalho, Assistência Social e Habitação; Ofício n.º 207/2013 para o Executivo; Ofício n.º
208/2013 de pesar para os familiares de Nelson Klein (in memoriam); Ofício n.º 209/2013 de
pesar para os familiares de Clara Funk de Farias (in memoriam); Ofício n.º 210/2013 de pesar

para os familiares de Elly Schemmer (in memoriam); Ofício n.º 211/2013 de pesar para os
familiares de Euclides Thiesen (in memorian). O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura das Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 117/2013: 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 providencie o asfaltamento da Rua Diniz Dias no
trecho entre o Hospital Annes Dias e o Lar do Idoso “Aconhego”. Da mesma forma providencie
o recapeamento asfáltico na Rua Diniz Dias. Justificativa: Esta rua é um dos acessos do
Município e muito utilizada por pessoas que necessitam de atendimento médico. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 118/2013: 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 conceda auxílio na terraplanagem necessária para a ampliação da empresa Luís
Francisco Binsfeld e Cia. Ltda., empresa sediada na VRS‐824, Km 1, Bairro Esperança.
Justificativa: A empresa fabrica pré‐moldados em concreto, e tem a possibilidade de geração de
até quinze (15) empregos diretos após a ampliação. O Presidente solicitou que o Secretário
fizesse a leitura dos Pedidos de Informação: LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º
027/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTONIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, 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 encaminhe cópia do
convênio/contrato assinado com o Badesul, destinado a financiar obras de infraestrutura
urbana. O Presidente solicitou a leitura do próximo item da Ordem do Dia: LEITURA DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 036/13. Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de
Ibirubá para o quadriênio 2014‐2017. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Alberi, Presidente da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final indicou o vereador Jair para ser o relator do referido
Projeto e o vereador Rogério, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento falou que ele
mesmo fará a relatoria, e colocou que após leitura detalhada do Projeto marcará a Audiência
Pública. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 037/13. Autoriza o pagamento de
incentivo financeiro do PMAQ‐AB, 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 a relatoria e o Vereador Vanderlei, Presidente da Comissão de
Educação, Segurança, Saúde e Assistência indicou o vereador Silvestre para ser o relator do
referido Projeto. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 038/13. Autoriza o Poder
Executivo conceder Direito Real de Uso de um terreno urbano do Município à empresa Claudinir
Nicolodi & Cia. Ltda. – ME e, dá outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, para a Comissão de Obras e Serviços Públicos e para a Comissão de
Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. O vereador Alberi, Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final colocou que ele mesmo fará a relatoria do
Projeto, a vereadora Carlota, Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, indicou o
vereador Ilvo para relatoria do Projeto e o vereador Érico, Presidente da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, indicou o vereador Elói que não
aceitou por haver parentesco com os interessados pelo Projeto sendo que então foi indicado o
vereador Vanderlei que assumiu a relatoria. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º
039/13. Abre crédito especial de Elemento e acresce aos objetivos e, autoriza o Município de
Ibirubá firmar convênio com a Associação Ibirubense de Proteção Animal, e dá outras

providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão
de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Obras e Serviços Públicos. Os vereadores Alberi
e Rogério, Presidentes da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de
Finanças e Orçamento respectivamente falaram que eles mesmos farão a relatoria das
respectivas Comissões e a vereadora Carlota, Presidente da Comissão de Obras e Serviços
Públicos indicou o vereador Ilvo para a relatoria desta Comissão. LEITURA DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N.º 011/13. Altera o § 2º, do Art. 21 da Lei Complementar n.º 009/2003.
Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Alberi, Presidente
da Comissão falou que ele mesmo fará a relatoria do Projeto. O vereador Silvestre solicitou
cópia do Projeto para repassar para a Secretária Ilse. O Presidente deu prosseguimento
solicitando a leitura do próximo item da Ordem do Dia: VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 034/13. Autoriza o Município de Ibirubá firmar convênio com o
Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria de Estado da Habitação e Saneamento.
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
034/2013: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL N.º 035/13. Institui o NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família e autoriza a
contratação temporária de servidores, e dá outras providências. Leitura e votação dos
pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Educação,
Segurança, Saúde e Assistência: Aprovados por unanimidade. O vereador Silvestre registrou a
maturidade da Casa em observar o Concurso Público realizado anteriormente e agradeceu a
segurança dada pelos relatores das Comissões. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal
n.º 035/13: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DO PARECER E DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N.º 008/13. Altera o caput e acresce os §§ 1º e 2º, do Art. 120 da Lei
Complementar n.º 009/2003. Leitura e votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final: Aprovado por unanimidade. Discussão do Projeto: O vereador Silvestre solicitou
vista ao Projeto, amparado pelo artigo 174,§ 4º do Regimento, sendo que foi atendido.
REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Silvestre solicitou ofício para o senhor Paulo Ziulkoski da
Confederação Nacional dos Municípios pela realização da Marcha, sendo que ficou postergada a
solicitação para a próxima sessão ordinária; a vereadora Carlota solicitou ofício para a Senadora
Ana Amélia que assumiu a Presidência da Subcomissão Permanente do Municipalismo. 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 e quarenta segundos para cada vereador:
MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: O vereador VANDERLEI SANTOS DE
SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Ele falou que nesta noite foram aprovados Projetos
importantes e lidos Projetos do Executivo. Ele agradeceu ao Presidente Liberto pela
oportunidade para a realização da Audiência Pública da Saúde, com participação dos
vereadores e agradeceu à participação das pessoas ligadas a área da saúde não somente do
nosso Município, mas do Estado, oportunidade em que foram esclarecidos vários assuntos
sobre a saúde, agradeceu em nome do Secretário Adjunto, doutor Elemar Sand, que apresentou
vários programas que estão prestes a acontecer. Ele agradeceu a participação da comunidade,
disse que a saúde em Ibirubá tem alguns problemas, mas está de bom tamanho, pois
acompanhando a imprensa do Estado e do Brasil se vê a decadência da saúde e que nosso
atendimento é muito bom, tem o que melhorar e a Administração está preocupada e a
Audiência Pública feita através da Comissão desta Casa alertou ainda mais o Executivo e os
responsáveis pela saúde. Ele falou que na última semana participou com demais vereadores da
XVI Marcha a Brasília, representaram o Município e disse ter certeza que iremos ganhar com

estas reivindicações feitas pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Ele contou que
nesta ocasião a Presidente Dilma apresentou recursos emergenciais para os Municípios
prestigiou e também cobrou o Governo Federal e participou junto com o Vereador Jair de uma
audiência com o Ministro das Cidades, e falou para a comunidade que referente à mobilidade
urbana os Municípios cadastrados e com documentação em dia, serão contemplados. Ele falou
que esteve no Gabinete do Deputado José Otávio Germano e agradeceu a assessoria dele que
lhe acompanhou e disse para a comunidade do Esporte Clube São José que já estão
encaminhando a documentação e projeto no Ministério dos Esportes. Ele falou para o vereador
Alberi que nos próximos dias estará vindo um ofício de uma emenda de trezentos mil reais (R$
300.000,00) do Ministério das Cidades através do Deputado José Otávio Germano, sendo um
ganho para o Município, disse que não veio de mãos abanando e nos próximos dias irá
apresentar o recurso que trouxe. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT:
Cumprimentou a todos. Ele falou que Ibirubá está tendo momentos de alegria com a Asif que
continua vencendo com boa classificação. Ele fez referência sobre a Audiência Pública da Saúde,
onde é Presidente, que contou com grande público onde foram debatidos assuntos da saúde
pública de Ibirubá e do Estado, agradeceu o Presidente Liberto que colocou à disposição os
recursos desta Casa e aos funcionários, elencando vários itens relacionados à saúde, agradeceu
todas as autoridades que prestigiaram e também a comunidade. Ele falou que nesta noite foi
aprovado Projeto para a colocação de rede de água em Capela Fátima, votou a favor e contou
que foi parceiro da Administração para a perfuração do poço, com recursos da Secretaria de
Habitação e contou que o Secretário ficará muito honrado em poder vir na inauguração da rede
de água. Ele citou o Projeto de Lei Municipal n.º 038/2013 e solicitou urgência aos relatores. Ele
falou que esteve em Brasília e parabenizou o vereador Silvestre que coordenou os vereadores
do Brasil simultaneamente junto com os Prefeitos, colocou que vários assuntos de relevância
foram tratados na Marcha. Ele colocou que junto com o vereador Ilvo estiveram nos Gabinetes
dos Deputados do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), do Partido
Democrático Trabalhista (PDT) e no Ministério do Trabalho onde procuraram buscar recursos
para o Município, desejou ter novidades boas em breve para a comunidade. Ele falou que foi
muito benéfica à ida a Brasília, pois se não está lá para buscar recursos este não vem sozinho e
disse que até o final do ano terá novidades boas junto aos Deputados do Partido do Movimento
Democrático Trabalhista (PDT). O vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a
todos. Ele colocou sobre a Marcha dos Prefeitos e Vereadores a Brasília, e destacou o trabalho
efetuado pelos Prefeitos e Vereadores onde conseguiram alcançar alguns objetivos, inclusive
com a Presidente Dilma presente no evento. Ele falou que Ibirubá foi contemplado com
aproximadamente quatrocentos e trinta mil reais (R$ 430.000,00) assim como outros
Municípios do Brasil. Ele também comentou da satisfação de ter visto a participação do
Executivo da União, mostrando com isso o respeito para com as pessoas presentes, agradeceu
aos colegas vereadores que também estiveram nessa Marcha realizando um trabalho efetivo.
Ele colocou sobre a instalação da Subcomissão Municipalista onde é Presidente a Senadora que
representa nosso Estado, contou que visitou alguns Deputados, citou o Deputado Paulo
Pimenta, onde teve a garantia de mais uma emenda parlamentar para aplicar e investir no
Município como no caso do calçamento de Santo Antônio do Triunfo. Ele falou que esteve com
o vereador Vanderlei no Gabinete do Deputado José Otávio Germano, onde participou de
agenda com o Ministro das Cidades que garantiu a liberação de verbas para os projetos que já
foram enviados em um montante aproximado de cinco milhões de reais (R$ 5.000.000,00). Ele
falou que ficou satisfeito com a participação na Marcha e falou para a comunidade Ibirubense
que podem ter certeza que quando os vereadores saem vão em busca de recursos e que
somente assim irão conseguir mais recursos para maior investimento. Ele fez uma homenagem

aos seus pais que hoje completam neste dia sessenta anos de casados, agradeceu pela
educação recebida e pela serenidade, desejou chegar à idade deles junto com sua esposa. O
vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Ele fez um registro
sobre a Audiência Pública da Saúde e colocou que trouxe os dois jornais, O Alto Jacuí e Visão
Regional, onde se tem a impressão que foram duas audiências públicas realizadas, pois cada um
interpretou de uma maneira. Ele falou da maior mobilização acontecida na história do Brasil, a
Marcha dos Municipalistas, e disse que muitas vezes divergem nesta Casa, mas lá estavam
todos irmanados para defender sua terra, e ficou muito orgulhoso, pois saíram fortalecidos,
todos buscando o melhor para a população. Ele falou que em sua avaliação houve dois
momentos que a Presidente Dilma anunciou o maior volume de recursos para os municípios do
Brasil, mas contou que ele não passou isto de maneira clara e muitos não tiveram a
compreensão desta liberação, e disse que hoje Ibirubá já foi beneficiada mostrando os
resultados. Ele colocou que já ficou definido que para o ano que vem será necessário um local
maior para até oito mil pessoas, disse que já repete há anos que se todos cravarem a bandeira
do municipalismo o amanhã será melhor que hoje e disse que não vê alternativa sem união. Ele
contou que ficou muito honrado com os objetivos alcançados e que Ibirubá ganhou muito, e
por haver tantos participantes que a Presidente e Ministros participaram, disse que o
Presidente pode ficar tranquilo, pois os vereadores que lá foram defenderam as cores do
Município e não as cores partidárias. Ele falou que precisamos repensar a situação do interior
do Município e que está preocupado. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Ele falou que foi a Brasília na XVI Marcha em Defesa dos Municípios
organizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), sendo o maior evento do Brasil
talvez do Mundo, onde ser reuniram os políticos em defesa dos Municípios. Ele falou que
trouxeram mais de quatrocentos mil reais (R$ 400.000,00) para Ibirubá e que mais municípios
ganharam, disse que foi muito importante a participação e agradeceu o Presidente Paulo e o
vereador Silvestre que também palestrou lá. Ele disse que na oportunidade junto com o
vereador Elói visitou o Deputado Perondi e Osmar Terra pedindo recursos através de emenda
parlamentar para o asfaltamento da Rua Júlio Rosa e disse que irá batalhar até o final de seu
mandato para que isto aconteça para que desafogue a Rua Mauá, pediu o apoio de todos. Ele se
referiu ao interior e elogiou o Secretário de Obras, Albino, que fez um bom trabalho nas
proximidades do armazém da Cooperativa em Boa Vista, atendendo uma indicação de sua
autoria, mas em contrapartida que perto do Loeser foram colocadas umas pedras. Ele citou
localidades do interior que estão lhe telefonando pedindo socorro pelas más condições em que
estão as estradas e que quando o trabalho é bom irá elogiar e quando for ruim fará críticas
construtivas. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Ele
falou que trabalhou hoje durante o dia nesta Casa e que a bancada de oposição apresentou um
pedido de informação sobre o Plano Diretor que já veio em partes e se reuniram hoje para
discutir, contou que o Plano Diretor já foi iniciado pela Metrocil e pago. Ele disse que este
projeto é de grande importância e precisa ser bem estudado, fazendo uma das funções do
vereador que é legislar e falou que nesta noite entrou na Casa o Projeto de Lei Municipal n.º
036/2013 que trata sobre o Plano Plurianual e colocou que como Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento junto com os demais membros da Comissão irá organizar a data da
Audiência Pública e alertou a comunidade para que compareçam, pois o Prefeito irá legislar
através do Plano Plurianual. Ele agradeceu o convite, pois representou a bancada de oposição
na entrega da cesta hidráulica, que irá beneficiar muito os serviços no Município. Ele falou
também sobre o poço de água em Capela Fátima, o que é merecido para a comunidade
realizado por convênio com o Estado. Ele finalizou falando sobre gestão em nível de Brasil e
colocou que percebeu a pressão feita pelos manifestos nas ruas, disse que hoje existem trinta e

nove (39) Ministérios e que há pressão para que este número seja reduzido, contou que os
Prefeitos em todo o Brasil aumentaram os cargos de confiança e que em Ibirubá também foram
criados novos cargas, falou sobre o custo e benefício, disse que irá cobrar, avaliar e fiscalizar,
vendo se nestes cargos criados em Ibirubá estão colocando pessoas competentes e com
capacidade de gerenciar os cargos. O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do PP:
Cumprimentou a todos. Ele iniciou agradecendo o convite da empresa AGCO, através da
colaboradora Clarice e do Diretor Operacional Roberto Lopes Junior, para uma reunião na
última sexta‐feira, onde foi explanado sobre o crescimento e a perspectiva da Empresa no
Município para os próximos anos e após visitaram a unidade visualizando todo o trabalho
desenvolvido e sua grandeza junto com o quadro funcioanal. Ele agradeceu ao Setor de Obras,
ao Secretário Chico Severo juntamente com o coordenador Zalo e funcionários do setor pelo
atendimento ao pedido feito em janeiro para a construção de um abrigo na RS 223 após a ponte
da Várzea em sentido a Localidade do Rincão Seco que beneficiará o transporte escolar, falou
que o vereador Érico fez esta indicação na legislatura anterior. Ele comentou dos últimos
acontecimentos no Município, como a entrega do cesto aéreo para o Setor de Obras auxiliando
e facilitando o trabalho da unidade como, por exemplo, na colocação de lâmpadas e na poda de
árvores e contou que no dia de hoje participou na cidade de Erechim da entrega de uma retro
escavadeira assim como mais sessenta e quatro (64) Municípios da região foram contemplados
pelo Governo Federal com esta máquina. Ele encerrou parabenizando a todos os torcedores
gremistas, colorados e em especial para a Asif. A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP:
Cumprimentou a todos. Ela falou que as últimas notícias da semana foram sobre os direitos das
empregadas domésticas de acordo com a lei, colocou sobre a carga horária destas
trabalhadoras que terão horários a ser cumprido, o que está gerando muita polêmica sobre
estas novas situações. Ela falou que foi aprovado um texto pela Comissão de Constituição e
Justiça do Senado e publicado no Jornal do Comércio que faz um alerta, leu o texto. Ela colocou
que participou em Brasília da XVI Marcha em Defesa dos Municípios com o tema: O equilíbrio
Federativo e a crise dos Municípios. Falou que foi uma promoção da Confederação Nacional dos
Municípios (CNM). Ela falou que se sentiu orgulhosa por ser gaúcha e por ter uma Senadora
gaúcha, a Senadora Ana Amélia Lemos que foi aclamada para ser a Presidente da Subcomissão
Permanente do Municipalismo, e contou que sentiu o respeito e a admiração que o Senado tem
pela Senadora gaúcha e do orgulho do Rio Grande do Sul, disse que ela fará um grande
trabalho, pois é de muita fibra. Ela registrou que visitou o Ministro do “TSU”, Augusto Nardes,
que também é gaúcho, o Gabinete do Deputado José Otávio Germano, pois faz parte do
vereador conhecer os gabinetes e conseguir melhoras para o povo, pois representam Ibirubá e
nesta Marcha fortalecer o Brasil. Ela falou que a Presidente Dilma compareceu a Marcha e
pareceu que não esperava tantos representantes de Municípios pedindo ajuda para os mesmos.
O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, do PP: Cumprimentou a todos. Ele colocou que ouviu
atentamente cada colega e falou que hoje a tarde todos os vereadores participaram de uma
reunião para discutir o Plano Diretor, que irão fazer por partes. Ele parabenizou os vereadores
Elói, Vanderlei e Silvestre que organizaram a audiência pública da saúde, a qual participou e se
fez presente o doutor Elemar Sand, Secretário Adjunto da Saúde, representantes do Hospital,
Secretária de Saúde e demais autoridades, onde foram feitas perguntas e ouviram o
direcionamento da saúde para Ibirubá, ficou feliz com as projeções que foram passadas. Ele
contou que participou da reunião da Consulta Popular onde defendeu a área da Cultura que
sempre é esquecida. Ele parabenizou o vereador, Presidente da Casa, pela indicação para
construção do abrigo na ERS 223 na entrada do Rincão Seco que foi atendida, ganhando a
comunidade, parabenizou também o Secretário de Obras, Albino Severo, e disse que não se
pode desistir. Ele disse que muitas vezes os vereadores que vão a Brasília são criticados, mas

quem critica não faz nada e que uma emenda parlamentar paga todas as diárias dos vereadores
durante um ano e que é necessário conscientizar as pessoas que somente falam mal dos
vereadores, e salientou que quando vão muitos vereadores ao Gabinete do Deputado é
diferente. Ele falou que ainda não desistiu de seu pleito de encascalhamento no Pinheirinho,
que está difícil, e tem fé no Secretário, disse que é muito cobrado pela comunidade do
Pinheirinho e fez um apelo, pois está pleiteando a três anos, que alguns estão ganhando
calçamento e que está mendigando encascalhamento e colocou que irá atrás de emendas,
trezentos metros na frente do Pavilhão já é satisfeito. Ele pediu desculpas pela sinceridade, mas
sempre vai lutar em prol da comunidade e de todos que acreditaram nele. O Presidente deu por
encerrado os trabalhos às vinte e duas horas e vinte minutos (22h20min). 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

Presidente do Legislativo Ibirubense. Secretário.

