ATA Nº. 1.834/2013 – DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 22.07.2013.

Aos vinte e dois 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: O vereador Elói solicitou espaço de cinco (05)
minutos para pronunciamento do Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Ibirubá
(SISPI), senhor José Roberto de Souza Silva, sobre o Projeto de Lei Complementar n.º 008/2013.
O Presidente colocou em votação a sugestão do vereador Elói que foi aprovada por
unanimidade e posteriormente colocou em votação a ORDEM DO DIA com a deliberação
proposta pelo vereador Elói: Aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em deliberação
e votação a Ata nº 1.833/13 (ordinária): Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que
o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício n.º 213/2013 do
Executivo em atendimento ao Pedido de Informação n.º 020/2013; Ofício n.º 214/2013 do
Executivo em atendimento ao Pedido de Informação n.º 021/2013; Ofício n.º 216/2013 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 026/2013; Ofício n.º 219/2013 do
Executivo em atendimento ao Pedido de Informação n.º 024/2013; Convite da Secretaria do
Trabalho, Assistência Social e Habitação e Conselho Tutelar; Convite do Departamento
Municipal de Desporto da Prefeitura Municipal de Ibirubá; Convite da Ordem dos Advogados do
Brasil Subseção de Ibirubá para Sessão Pública de Desagravo; Ofício n.º 755/2013 da Câmara
Municipal de Carazinho. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS
EXPEDIDOS: Ofício nº 212/13 para o Executivo; Ofício n.º 213/2013 para o Executivo; Ofício n.º
214/2013 para a Imprensa; Ofício n.º 215/2013 para a Senadora Ana Amélio Lemos; Ofício n.º
216/2013 de pesar para os familiares de Lori Meinen Wottrich (in memoriam); Ofício n.º
217/2013 de pesar para os familiares de Basílio da Rosa (in memoriam); Ofício n.º 218/2013 de
pesar para os familiares de Diamantina Pinto do Prado (in memoriam); O Presidente solicitou
que o Secretário fizesse a leitura das Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 119/2013: O
vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, integrante da bancada do PP, 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, estude a
possibilidade de transformar em via única as ruas abaixo elencadas nos determinados trechos:
1) Rua do Comércio: trecho e sentido entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Getúlio Vargas; 2)
Rua Flores da Cunha: trecho e sentido entre a Rua Getúlio Vargas e Rua Sete de Setembro; 3)
Rua Diniz Dias: trecho e sentido entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Getúlio Vargas; 4) Rua
Tiradentes: trecho e sentido entre a Rua Getúlio Vargas e a Rua Sete de Setembro; 5) Rua
Serafim Fagundes: trecho e sentido entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Getúlio Vargas; 6)
Rua Mérito: trecho e sentido entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Dumoncel Filho; 7) Rua
Getúlio Vargas: trecho e sentido entre a Rua do Comércio e a Rua Rio Branco. Sugiro ainda que

na Rua Tiradentes após a alteração para via única, o estacionamento que ora se encontra lateral
passe a ser oblíquo. Justificativa: Esta seria uma alternativa para melhorar o fluxo dos veículos
nas ruas centrais de nossa cidade assim como a possibilidade de aumentar o número de vagas
de estacionamento. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 120/2013: O vereador VANDERLEI SANTOS DE
SOUZA, integrante da bancada do DEM, com assento nesta Casa Legislativa, vem à presença
deste plenário apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo Municipal através do setor
competente, estude a viabilidade de manter o Museu Municipal aberto ao menos um final de
semana por mês e também quando ocorrerem eventos no Município, principalmente na Praça
General Osório, valorizando assim cada vez mais a história de nosso Município. Justificativa:
Esta indicação se justifica pelo fato de que o maior número de visitas acontecem no final de
semana, justamente quando o Museu Municipal está fechado, sendo que seria mais um atrativo
turístico para o Município. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 121/2013: 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 a reforma de uma ponte nas
proximidades da propriedade de Valdemar Gastring, na localidade de Esquina Decker. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 122/2013: 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 a instalação de uma lixeira na saída para Vila Seca nas proximidades do
Lar do Idoso, possibilitando aos moradores daquela localidade utilizar‐se dela nos
deslocamentos até a cidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 123/2013: 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 Secretária de Obras e Viação
providencie o nivelamento no entroncamento da Rua Nádia Cristina Vasconcelos com a Rua Rui
Barbosa. Justificativa: Devido à proximidade do referido entroncamento com a Escola Floresta,
o tráfego de ônibus é intenso neste local, sendo que os mesmos enroscam os para‐choques
dianteiros e traseiros no calçamento por ali transitarem. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 124/2013:
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
Secretária de Obras e Viação providencie um redutor de velocidade nas proximidades da
residência do Senhor Pedro Darci Martins na localidade de Alfredo Brenner. Justificativa: Esta é
uma solicitação dos moradores que ali residem devido ser um trecho de grande tráfego de
veículos que se torna perigoso pelo fato de muitas crianças por ali transitarem. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 125/2013: 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 terraplanagem na residência do Senhor
Ivo Schneider na Localidade de Esquina São José. Justificativa: Este pedido foi feito na Prefeitura
Municipal, mas ainda não atendido, e a terraplanagem se faz necessária para que possa ser
iniciada a construção de um galpão no local. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 126/2013: 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 duas cargas de cascalho nas propriedades de Hilário Bohrz e de André
Marx, ambas na localidade de Linha Pulador Sul. Justificativa: Esta indicação se justifica pelo fato

do grande fluxo de veículos que por ali passam transportando leite e rações. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 127/2013: 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 cargas de cascalho no
trecho logo após a ponte de São Paulo Pontão, nas proximidades da propriedade do senhor
Armelindo Scapini. Justificativa: Estre trecho está sem condições de trafegabilidade sendo de
urgência o seu reparo, dificultando o deslocamento das pessoas que por ali necessitam passar,
sendo que o caminhão do leite necessita fazer o retorno, pois não possui condições de passar
neste trecho. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos Pedidos de
Informação: LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 028/2013: 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 informe as datas em que foi realizado o recolhimento de lixo em cada uma das
localidades do interior no ano de 2013. Informe qual é o calendário previsto para o restante do
ano oportunizado uma melhor organização da população. LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO N.º 029/2013: 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 informe qual foi o
procedimento adotado para a confecção do projeto de extensão do caminhódromo, relatando
se os moradores foram consultados. Que seja enviado cópia do projeto indicando os valores
envolvidos, separando os recursos recebidos e a contrapartida do Município. Informe se mais
residências serão afetadas pela obra e de que forma. E, por último, também encaminhe cópia
das atas de reunião com os moradores atingidos. O Presidente solicitou a leitura do próximo
item da Ordem do Dia: LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO N.º 038/13: Os vereadores
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da bancada do PMDB e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE integrante da
bancada do PDT, vêm por meio deste requerer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para
o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) solicitando uma operação tapa
buracos na ERS 223, em toda a sua extensão. Justificativa: A rodovia encontra‐se em estado
lastimável em alguns pontos, necessitando no mínimo da operação tapa buracos, pois trata‐se
de importante via de escoamento da produção do Alto Jacuí: Aprovado por unanimidade.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO N.º 039/13: O vereador ELÓI FERRAZ DE
ANDRADE integrante da bancada do PDT, os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO
ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB, os
vereadores ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, LIBERTO LEOMAR FRANKEN e a vereadora CARLOTA
ELISA ARTMANN, integrantes da bancada do PP, os vereadores ABEL GRAVE, ALBERI ANTONIO
BEHNEN e VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, integrantes da bancada o DEM e o vereador JAIR
LUIS SCORTEGAGNA, integrante da bancada do PT, vêm por meio deste requerer que esta Casa
Legislativa encaminhe ofício, fax e correspondência eletrônica ao Excelentíssimo Governador do
Estado, Senhor Tarso Genro, solicitando uma Audiência Pública para tratar da ERS 506. Que seja
enviada cópia para o Prefeito Municipal de Ibirubá e para o Presidente Municipal do Partido dos
Trabalhadores. A pavimentação da ERS 506 é um pleito da comunidade ibirubense que já se
arrasta por muitos anos. No passado foi solicitada uma audiência com o Governador do Estado
que infelizmente não se realizou ficando apenas no âmbito do Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem. Na oportunidade em que o Governador do Estado estará em Ibirubá

aproveitamos o ensejo para solicitar a realização de uma Audiência Pública na localidade de
Santo Antônio do Bom Retiro, para discutir com a comunidade o asfaltamento da ERS 506, cuja
obra já foi iniciada, gerando grande expectativa. A ERS 506 é uma importante via de
escoamento da abundante produção agrícola e pecuária dos municípios de Ibirubá e Santa
Bárbara do Sul, contando, ainda, com diversas linhas de transporte escolar, que levam mais de
300 alunos para as Escolas Estaduais e Municipais, razão pela qual a Audiência Pública é
fundamental para que o Governador tome conhecimento da realidade da estrada: O vereador
Silvestre colocou que haverá uma audiência com quatro pessoas e registrou que achou um
desrespeito com o Legislativo. O Presidente colocou em votação o Requerimento n.º 039/2013:
Aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou a leitura do sexto item da Ordem do Dia:
VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 037/13. Autoriza o pagamento
de incentivo financeiro do PMAQ‐AB, 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. Discussão e Votação do Projeto de Lei
Municipal n.º 037/13: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. Leitura e Votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, da Comissão de Obras e Serviços Públicos e da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Indústria, Comércio e Meio Ambiente: Aprovados por unanimidade. Discussão e Votação do
Projeto de Lei Municipal n.º 038/13: O vereador Elói registrou a importância da participação do
vereador Abel, Líder do Governo, para a elaboração do Projeto. Aprovado por unanimidade.
VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. Leitura e Votação dos
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e
Orçamento e da Comissão de Obras e Serviços Públicos: Aprovados por unanimidade. Discussão
e Votação do Projeto de Lei Municipal n.º 039/13: Aprovado por unanimidade. O Presidente de
imediato passou para o próximo item da Ordem do Dia: Participação do Presidente do Sindicato
dos Funcionários Públicos de Ibirubá – SISPI, senhor José Roberto de Souza Silva. O Presidente
passou a palavra para o senhor José Roberto de Souza e Silva fazer suas colocações sobre o
Projeto de Lei Complementar n.º 008/2013: O senhor José Roberto cumprimentou a todos e
colocou que como Presidente do Sindicato tem o dever de resguardar os direitos dos
funcionários e disse que a sua opinião a respeito do Projeto de Lei Complementar n.º 008/2013
e que é um retrocesso e que juntamente com demais membros do Sindicato é contrário ao
Projeto e que a Prefeitura necessita sim contratar um Técnico da Segurança do Trabalho, que
seria mais importante. Ele solicitou que todos votem com consciência. O Presidente solicitou a
leitura do próximo item. VOTAÇÃO 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. Discussão e
Votação do Projeto de Lei Complementar n.º 008/13: O vereador Silvestre solicitou nova leitura
do Projeto de Lei Complementar n.º 008/13. Aprovado por seis (06) votos favoráveis dos
vereadores Alberi, Jair, Carlota, Érico, Abel e Vanderlei e quatro (04) votos contrários dos
vereadores Rogério, Elói, Ilvo e Silvestre. VOTAÇÃO DO PARECER E DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N.º 011/13. Altera o § 2º, do Art. 21 da Lei Complementar n.º 009/2003.
Leitura e Votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Aprovado por
unanimidade. Discussão e Votação e do Projeto de Lei Complementar n.º 011/13: Aprovado por
unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Vanderlei solicitou ofício para o
Departamento Municipal de Desporto pelo início do Campeonato Municipal de Futebol de

Salão; o Presidente, vereador Liberto, solicitou ofício para o Centro de Tradições Gaúchas
Rancho dos Tropeiros pelo Jantar Fandango e Troca de Faixas. 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 SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a
todos. Ele registrou que no domingo o Grupo Alcoólicos Anônimos de Ibirubá estará
completando trinta e cinco anos e disse que de duzentos e noventa e cinco (295) entidades no
Rio Grande do Sul apenas um grupo tem sede e teve a honra de ajudar a construir. Ele citou o
Requerimento n.º 039/2013 assinado por todos os vereadores, sendo uma iniciativa do
vereador Elói. Ele falou que dia vinte e cinco (25) será comemorado o Dia do Colono e do
Motorista e perguntou o será comemorado: se o agricultor colheu uma grande safra que deu
resultado na balança de importação para o Brasil equilibrando as finanças? Ou o motorista que
sai na estrada e corre o risco de ser “atropelado”, assaltado, com buracos? Perguntou qual a
comemoração? Ele perguntou se aqui em Ibirubá irá se comemorar que o agricultor fez uma
grande safra? Ou a agricultora que levanta às quatro horas da manhã para começar a sua luta?
Ou como os alunos chegam em casa porque o transporte escolar corre riscos de não ter
retorno? Ele falou que é cobrado na rua onde está o dinheiro público do Imposto Predial e
Territorial Urbano. Ele contou que esteve em São Sebastião e Capela Fátima e disse que lá
choveu os caminhões são rebocados por trator e que na ERS 506 é do mesmo jeito. Ele falou
que hoje um cidadão lhe falou sobre as faixas de segurança e lembrou que o Secretário esteve
nesta Casa dizendo que no primeiro dia de sol estariam pintando as faixas, disse que isto faz um
mês e não aconteceu na cidade, colocou que isto lhe foi dito pelo senhor José Medeiros que
também lhe questionou o que está acontecendo com o Poder Público Municipal. Ele citou uma
matéria do jornal Visão Regional onde pessoas estão invadindo as propriedades e contou que
irá procurar detalhes, pediu que se fizesse uma reflexão sobre isto. Ele disse que o Colono e
Motorista precisam comemorar que estão vivos e lutando, mas falou que o desespero deles é
grande e que se precisa fazer algo com urgência para o agricultor permanecer no campo, disse
que eles não precisam somente de água, mas de estradas também e que em São Paulo Pontão
o caminhão do leite não consegue passar para recolher o produto. Ele falou que hoje recebeu a
informação de quantas pedreiras há e também questionou se o motor não chegou de São Luiz
Gonzaga ainda, colocou de sua indignação. Ele falou que não tem estradas no Município que
vão e voltam quando estiver chovendo, ele falou dos motivos que há para comemorar, mas que
clamam soluções por parte do Executivo. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Ele convidou como Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças
juntamente com o Vice Abel e Secretária Carlota a Comunidade para a Audiência Pública do dia
vinte e nove (29), às dezoito horas (18h) sobre o Plano Plurianual de dois mil e catorze (2014) a
dois mil e dezessete (2017), colocou da importância da participação da comunidade com ideias
e opiniões em relação ao orçamento. Ele comentou sobre a visita do Governador do Estado do
Rio Grande do Sul sendo um momento importante independente de questões partidárias e
citou o Requerimento n.º 039/2013 sobre a ERS 506 que liga Ibirubá a Santa Bárbara do Sul,
disse ser uma reivindicação de aproximadamente vinte anos. Ele falou que o Governador estará
em Ibirubá e comentou de pessoas que parecem querer blindar o Governador, os mesmos que
no passado faziam manifestações, e questionou sobre a seriedade e responsabilidade de pedir
votos. Ele citou o Projeto de Lei Complementar n.º 008/2013 que trata sobre o funcionalismo e
falou que o Presidente do Sindicato nem foi avisado, disse que em todos os setores há pessoas
com boas intenções e pessoas com más intenções, falou que precisam ter responsabilidades na
hora da campanha quando se tem um discurso e com a caneta ser outro, e que se assim for
estará fora. Ele comentou sobre a situação preocupante das pessoas que utilizam a ERS 506, e

disse que esta semana será histórica e o Governador precisa ver e definir se vai fazer ou não e
que o Governador precisa saber deste fato. O vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA, do PT:
Cumprimentou a todos. Ele fez referência a Conferência da Assistência Social realizada no dia
dezesseis de julho, que teve como tema a Gestão e o Financiamento na efetivação do Sistema
Único de Assistência Social e parabenizou o trabalho desenvolvido no Centro Social Floresta
pela Coordenadora Raquel Novello, no projeto de oficina de violão e canto que se apresentou
no evento e também o programa desenvolvido na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) pela Coordenadora Isamara Diesel, no Projeto Coral, Quem Canta seus Males Espanta.
Ele falou que foi um momento emocionante e se sentiu honrado por representar a Câmara de
Vereadores neste evento e parabenizou o regente dos corais, senhor Régis, pelo trabalho que
vem desenvolvendo com as crianças. Ele falou que a Secretaria da Assistência Social atende no
Centro Social Floresta cem alunos com risco de vulnerabilidade, onde fazem o café da manhã,
lanche e almoço e a tarde também, disse que são programas desenvolvidos que a comunidade
não tem conhecimento e irá trazer gradativamente o que está sendo desenvolvido. Ele
convidou a comunidade ibirubense para no dia vinte e seis (26) de julho para que se faça
presente na vinda do Governador do Estado, Tarso Genro, que irá fazer um balanço do Projeto
da Política Industrial no Rio Grande do Sul e colocou que dezenove empresas recebem apoio e
acompanhamento técnico deste projeto em Ibirubá e que a Coprel foi contemplada com quinze
milhões de reais (R$ 15.000.000,00), a Cotribá com nove milhões setecentos e cinquenta mil
reais (R$ 9.750.000,00) e a Cooperativa dos Pequenos Agropecuaristas de Ibirubá (COOPEAGRI)
com dois milhões e cinquenta mil reais (R$ 2.050.000,00). Ele falou que nesta vinda do
Governador, que tem início às nove horas (9h) e depois da Audiência na Câmara de Vereadores
o vereador vai se dirigir ao local de início das obras da Cooperativa dos Pequenos
Agropecuaristas de Ibirubá (COOPEAGRI) que hoje conta com mais de seiscentos (600)
associados. Ele reforçou o convite e desejou que o Governo também tivesse notícias esperadas
pela comunidade ibirubense, desejou que o requerimento n.º 039/2013 seja atendido e venha
beneficiar toda a comunidade. O vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou
a todos. Ele falou que com muita tristeza presenciou na semana passada em Porto Alegre a
invasão de vândalos na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e contou que usou o termo
vândalo porque a ousadia foi tanta e ficaram nus no plenário da Câmara e viraram os quadros
dos Ex‐Presidentes da Casa, pessoas ilustres que ajudaram a construir Porto Alegre. Ele falou
que se fosse o Presidente daquela Casa mandaria evacuar no primeiro dia, pois têm direitos e
chamar a polícia e duvidou que algum dos “cidadãos” que lá estavam tivessem uma profissão
ou estivessem produzindo algo para o Estado ou País. Ele colocou que todos têm direito a
manifestações, mas disse que já se chegou a um limite e que o Poder de Polícia deve tomar
atitudes quando são depredados Palácios, escolas e até Igrejas, colocou que vândalos não tem
direito de reivindicar. Ele falou que fez este desabafo porque hoje saiu frustrado desta Casa,
colocou que foram votados vários Projetos, todos aprovados, e citou em especial o Projeto de
Lei Complementar n.º 008/2013, dando garantias para o funcionalismo e para o Executivo, não
prejudicando ninguém e protegendo o erário e o bom funcionário público com respaldo e
contou que se surpreendeu com vereadores que se dizem defensores do dinheiro público e dos
interesses da comunidade acharem que estavam prejudicando os funcionários. Ele falou que
teve o capricho de fazer uma enquete com os funcionários da Casa e que nenhum se sentiu
prejudicado, mas se surpreendeu com os vereadores de oposição que acharam que estavam
prejudicando funcionários e contou que já houve e existem funcionários que tiram vários
atestados para não cumprir com suas obrigações, salientou que é um número pequeno, mas
existe e que às vezes em consequência deste fato o serviço público não é prestado. Ele pediu
que se algum cidadão achar que ele estiver errado lhe traga esta mensagem, mas que prefere

pensar que a maioria da comunidade se estivesse em seu lugar votaria não para proteger o
Prefeito, mas para proteger o bom serviço. Ele encerrou com o apoio do vereador Abel,
trazendo uma frase do jornal Zero Hora, trecho da Carta de Júlio de Castilhos: “meu tempo há
de chegar, talvez não esteja longe, os sacrifícios de hoje terão uma compensação infalível”,
disse ter certeza que está próximo. O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, do PP:
Cumprimentou a todos. Ele iniciou comentando da calorosa reunião que tiveram nessa noite e
ficou triste com o que ouviu, coisas que não lhe agradam. Ele disse que quando ocupam a
tribuna estão falando para toda região e pela internet em todo o Brasil, solicitou que as palavras
sejam medidas e ter grandeza de não manchar o nome do Município e do Legislativo, ele
também falou sobre a importância do respeito para com o Presidente dessa Casa. Ele citou o
Projeto de Lei Municipal n.º 039/2013, aprovado nesta noite que destina valores para a ONG,
para o canil, no valor de quatro mil e quinhentos reais (R$ 4.500,00), dinheiro dos cofres
públicos, citou o Projeto de Lei n.º 038/2013 que também foi aprovado e também citou que foi
aprovado o Projeto de Lei Complementar n.º 008/2013 e deixou claro para o vereador Rogério
que a Administração se preocupa com seu trabalhador, pagando bons salários em dia com
antecipação do décimo terceiro salário, e disse que em nenhum momento desvalorizaram o
funcionário público. Ele lembrou os vereadores sobre a reunião de amanhã para discutirem o
Projeto do Plano Diretor, um trabalho importante para o crescimento e desenvolvimento do
Município onde os resultados serão lembrados com o passar dos anos. Ele disse irá respeitar o
tempo e que quando foi Presidente desta Casa colocou a lei do tempo de cinco (5) minutos de
tribuna e funcionou, e desejou que o Presidente cumprisse o horário, pois estará dando grande
exemplo, exercendo sua autoridade e os vereadores obedecerem. A vereadora CARLOTA ELISA
ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Ela falou dos Projetos aprovados nessa Sessão e que
em praticamente todos esses projetos será necessário que o Executivo invista dinheiro dos
cofres públicos, colocou que lhe chamou atenção o Projeto de Lei Municipal n.º 037/2013, um
incentivo para os servidores públicos pelo seu trabalho e fiscalizado pelo Governo Federal,
exemplificou com o trabalho das agentes de saúde. Ela falou que no dia dezesseis participou
junto com o Presidente da Casa, na cidade de Selbach, do Fórum Regional da Participação
Popular e Cidadã, referente ao Ciclo Orçamentário de dois mil e treze (2013) a dois mil e catorze
(2014) e pediu que nos dias seis e sete de agosto todos se mobilizem e participem da votação
para a consulta popular para que o nosso Município consiga atingir o percentual de quinze por
cento (15%), um valor que não foi atingido no ano passado, disse que serão cinco eixos para
serem votados, mas que ainda serão bem divulgados pela imprensa de Ibirubá. Ela falou da
alegria da população brasileira com a visita do Papa Francisco que veio participar da Jornada
Mundial da Juventude, e colocou da benção em receber uma pessoa iluminada e abençoada
por Deus e expectativa de mais de dois milhões de fiéis nesses dias de visita. Ela também
parabenizou o Colono e Motorista pelo seu dia, vinte cinco de julho, ressaltou eles tiveram
grandes conquistas, mas muito trabalho também e quem trabalha sempre tem alguma coisa
para festejar. Ela encerrou desejando que Deus abençoe o Papa, o Brasil e que sejamos todos
abençoados por Deus. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos.
Ele falou que foram apreciados vários projetos e alguns com votos somente da situação, citou o
Projeto de Lei Municipal n.º 038/2013 e fez referência ao vereador Abel, Líder do Governo, que
intercedeu e a Secretária de Indústria e Comércio se sensibilizou, agradeceu ao Presidente que
colocou o projeto na pauta do dia. Ele falou que leu os jornais do Município e fez referência
sobre duas matérias do jornal Visão Regional: colocou que em Ibirubá já houve desapropriação
de terreno quando o senhor Aristides se acorrentou em praça pública e que esta semana se
surpreendeu ao ver invasão em propriedade por parte da Secretaria de Obras, o que virou
matéria polêmica para a imprensa; colocou sobre uma reunião no Bairro Jardim onde foram

tratados sobre projetos no Bairro. Ele fez referência a sua viagem à Brasília onde o Deputado
Ênio Bassi colocou da possibilidade de emenda de duzentos e cinquenta mil reais (R$
250.000,00) para calçamento em Arroio Grande e outra do Deputado Cherini para o posto de
saúde do Bairro Planalto e solicitou uma para concluir a quadra do Bairro Jardim, agradeceu a
comunidade do Bairro Jardim que lhe convidou para a reunião. Ele citou o Projeto de Lei
Complementar n.º 008/2013 e fez considerações sobre o projeto, e disse que lhe chamou
atenção que o médico clínico geral pode fornecer atestado e que os funcionários não foram
consultados através do Sindicato, sendo que então convidou o Presidente do Sindicato para
fazer suas considerações quanto ao projeto, e disse que estão nesta Casa para debater e como
vereador do Partido Democrático Trabalhista não pode ir contra ao funcionalismo, que venha
no futuro prejudicar alguém e que o tempo irá dizer quem estava certo ou errado, salientou
que votou com tranquilidade. Ele citou o Requerimento n.º 039/2013 e agradeceu a todos os
vereadores que assinaram junto com ele. Ele colocou que o Governador do Estado estará em
Ibirubá no dia vinte e seis de julho, e teve a ideia de levar o Governador para conhecer a ERS
506, disse que se não sair agora não sai mais e não adianta vir ano que vem com estacas, disse
que é o momento de sensibilizarem o Governador e da importância da rodovia. O Presidente
deu por encerrado os trabalhos às vinte e três horas e quinze minutos (23h15min). 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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