ATA Nº. 1.844/2013 – DA VIGÉSSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 14.10.2013.

Aos quatorze dias do mês de outubro 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: 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; Érico
Pimentel Nogueira, Carlota Elisa Artmann e Liberto Leomar Franken, integrantes da Bancada do
PP; Jair Luiz Scortegagna, integrante da bancada do PT; Elói Ferraz de Andrade da Bancada do
PDT; e Clóvis Garmatz, integrante da Bancada do PTB. 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. Em seguida o Presidente solicitou que o
secretário Abel efetuasse a leitura do Pedido de Licença do vereador Silvestre Antônio Rebelato,
do PMDB, pelo período compreendido entre sete (07) de outubro até cinco (05) de novembro
do corrente ano, sendo que posteriormente foi feita a leitura da convocação do 1º suplente de
vereador da Coligação Aliança por Ibirubá, Sr. Clóvis Garmatz, do PTB, o qual assumiu a
titularidade no lugar do vereador requerente, conforme Termo de Posse. Desta forma, o Sr.
Clovis apresentou seu Diploma e prestou seu juramento, sendo que em seguida foi convidado a
se juntar aos demais vereadores, ocupando sua cadeira. 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 as Atas nº 1.842/13 (ordinária) e
nº 1.843/13 (solene): Aprovadas com nove (09) votos favoráveis e uma (01) abstenção do
vereador Clóvis. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 015/13 da Comissão de Constituição e Justiça da
Assembleia Legislativa do Estado; Ofício nº 279/13 do Executivo, encaminhando resposta do
Pedido de Informação nº 033/13; Ofício nº 289/13 do Executivo, encaminhando resposta do
Pedido de Informação nº 035/2013; Ofício nº 277/13 do Executivo, encaminhando resposta do
Pedido de Informação nº 034/13; Ofício nº 274/13 do Executivo encaminhando resposta do
Pedido de Informação nº 032/13; Ofício nº 542/13 da Secretaria Estadual da Saúde; Ofício do Sr.
Bruno Veiverberg agradecendo recebimento de ofício de pesar; Ofício nº 007/13 do Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Alto Jacuí, convidando para audiência pública;
Ofício Circ. Nº 727/13 da Câmara Municipal de Canoas; Ofício Circ. Nº 012/13 da ASCAMAJA;
Ofício nº 316/13 do Gabinete do Senador Eduardo Braga; Ofício nº 073/13 do DAER de Cruz
Alta; Ofício nº 074/13 do DAER de Cruz Alta; Ofício nº 077/13 do DAER de Cruz Alta;
Correspondência eletrônica da CNM – Confederação Nacional dos Municípios; Telegrama do
Senador Eunício Oliveira acusando recebimento do ofício Circ. Nº 285/13 referente a PEC 349;
Convite para Projeto Família Feliz – Projeto Criança Feliz da EMEI Arthur Kanitz; Convite para
palestra “Medicina Preventiva no Envelhecimento e Rejuvenescimento” com o Dr. Roberto
Grandó; Telegramas do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e da Câmara dos
Deputados sobre a liberação de recursos financeiros; Ofícios e folders sobre cursos diversos. O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 306/13
para o Executivo; Ofício Circ. n.º 307/2013 para o Secretário Estadual da Saúde, Secretário
Adjunto da Saúde e para o Sr. Marcos Lusa, coordenador regional da saúde; Ofício Circ. nº
308/13 para Prefeito Municipal de Selbach e para a Vice‐Prefeita; Ofício nº 309/13 para a
comunidade de Arroio Grande; Ofício nº 310/13 para integrantes do Grupo da Melhor Idade

Brilho Dourado de Rincão Seco; Ofício nº 311/13 para a Prefeitura Municipal de Quinze de
Novembro; Ofício nº 312/13 para a imprensa; Ofício nº 313/13 para o Executivo; Ofício nº
314/13 para a família enlutada de Honório Rodrigues Wilsmann (in memorian); Ofício nº 315/13
para a família enlutada de Lurdes Willig (in memorian); Ofício nº 316/13 para a família enlutada
de Edi Veiverberg (in memorian); Ofício nº 317/13 para a família enlutada de Ivanor Fronqueti
Ertali (in memorian); Ofício nº 318/13 para a família enlutada de Onilda Ubessi da Silva (in
memorian); Ofício nº 319/13 para a família enlutada de Ernesto Braatz (in memorian); Ofício nº
320/13 para a família enlutada de Hilda Both (in memorian); Ofício nº 321/13 para a família
enlutada de Silvia Regina Born Gomes (in memorian); Ofício nº 322/13 para a família enlutada
de José Aníbal Camargo (in memorian); Ofício nº 323/13 para a família enlutada de Elizabethe
Francisca Schizzi (in memorian); Ofício nº 324/13 para a família enlutada de Sérgio Luis dos
Santos (in memorian); Ofício nº 325/13 para a família enlutada de Avenilda Sueli Hubner Bad (in
memorian); Ofício nº 326/13 para a família enlutada de José Francisco dos Santos (in
memorian); Ofício nº 327/13 para a família enlutada de Edwino Pinnow (in memorian); Ofício nº
328/13 para a família enlutada de Rosalina do Prado Pereira (in memorian); E‐mail para
Senadores e Deputados Federais sobre posicionamento desta Casa em relação a formulação da
Meta 4. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos e convidou o Sr. Renato Werlang
para fazer uso da palavra, o qual convidou a todos para prestigiar a 5ª Edição do evento
Cantigas de Outubro, sendo que em seguida o Presidente reabriu a sessão. O Presidente
solicitou que o Secretário fizesse a leitura das Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 167/2013:
O vereador ERICO PIMENTEL NOGUEIRA, integrante da bancada do PP: Que o Executivo
Municipal, através do Setor competente, estude a possibilidade de colocar água potável para
cinco famílias na localidade do Pinheirinho. Justificativa: São cinco casas da Família Mello,
localizadas no Travessão Thenor Pimentel, onde residem pessoas idosas e crianças, e os
mesmos não tem água potável, sendo este um bem necessário para estas famílias. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 168/2013: O vereador CLÓVIS GARMATZ, integrante da bancada do PTB: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie o
encascalhamento da estrada que dá acesso à Serraria Korte, na localidade de Esquina Erno
Wayhs, em um trecho de aproximadamente 200 metros, levando em consideração que a
referida empresa produz três (03) produtos para o nosso Município (serraria, carvoaria e
marcenaria) e é comandada por Marlene Korte, viúva de Romeu Korte (in memorian).
Justificativa: A Serraria Korte está ativa há dezenove (19) anos e já comprou cerca de três (03)
cargas de cascalho junto ao Município de Quinze de Novembro. A empresa fornece carvão da
marca Brasão, inclusive para o Supermercado Cotribá em nossa cidade, precisando para isso
boas condições de estrada para uma boa entrada e saída, principalmente de caminhões da
Serraria, evitando atrasos nas entregas em caso de chuva. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
169/2013: O vereador CLÓVIS GARMATZ, integrante da bancada do PTB: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie o encascalhamento
de aproximadamente 300 metros da estrada que dá acesso a propriedade de Igo Ruppenthal,
na localidade de Esquina Erno Wayhs, levando em consideração que a mesma se encontra em
precárias condições de trafegabilidade e o Sr. Igo trabalha com a atividade leiteira, necessitando
que a estrada esteja em boas condições para que seja feito o escoamento da produção.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 170/2013: O vereador CLÓVIS GARMATZ, integrante da bancada do
PTB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie o asfaltamento da
Rua Serafim Fagundes, a partir do entroncamento com a Rua Dumoncel Filho até em frente a
Brigada Militar. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a Brigada Militar, quando atende
ocorrências de emergência, precisa passar pela referida rua, que no momento é de calçamento
e não está em boas condições de trafegabilidade para que a viatura se locomova com rapidez, e

por isso muitas vezes as viaturas se deslocam pela Av. Brasil, até a Rua Mérito passando por ela
até a Rua Dumoncel Filho, causando muitas vezes um atraso em chegar nas ocorrências.
Também se deve levar em consideração que na Av. Brasil, perto da Rua Mérito, se localiza a
Escola Edison Quintana e muitas ocorrências acontecem perto dos horários de entrada e saída
dos alunos, ocasionando um perigo de acidente muito grande aos alunos, pois a viatura precisa
se locomover rapidamente. Com o asfaltamento do referido trecho da Rua Serafim Fagundes,
acredito que a Brigada Militar atenderá as ocorrências com maior rapidez, além de gerar a
conservação das próprias viaturas que estarão se locomovendo em rua de melhor qualidade,
sendo um trajeto diário das viaturas do Município. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 171/2013: Os
vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVERIA, ambos da bancada do
PMDB: Que o Executivo Municipal através do setor competente estude a possibilidade de
colocar placa indicativa nos dois sentidos da Rua Mauá fazendo referência à EMEI Planalto.
Justificativas: Esta indicação tem a finalidade de evitar acidentes envolvendo crianças, pois esta
é uma rua de grande movimento de veículos e um dos acessos do Município, assim sendo nem
todos os veículos que por ali transitam tem o conhecimento da referida EMEI nesta rua e com a
placa indicativa de escola reduzem a velocidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 172/2013: Os
vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVERIA da bancada do PMDB:
Que o Executivo Municipal através do setor competente providencie o encascalhamento na
Linha Três, mais precisamente nas proximidades da residência do senhor Joares Fredrich.
Justificativas: Esta indicação se justifica pelas péssimas condições em que se encontra este
trecho dificultando o transporte escolar e transporte do leite, podendo inclusive a ter
consequências mais sérias se não forem tomadas as providências cabíveis. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 173/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do
PDT: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, encaminhe com urgência à
FUNDERGS – Fundação do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, um projeto pleiteando a
destinação de recursos para a construção de uma academia ao ar livre na praça do bairro
Jardim, conforme Edital nº 006/2013 (anexo). Justificativas: Este recurso já havia sido
mencionado pela minha pessoa em uma reunião que ocorreu no Bairro Jardim, com a presença
de moradores, Executivo Municipal e alguns colegas vereadores, sendo que vêm de encontro a
uma reivindicação daquela comunidade. Atendendo esta reivindicação dos moradores do Bairro
Jardim, o Executivo Municipal estará dando o respaldo que aquela comunidade espera, além de
estar investindo na saúde da população. Cabe salientar que, conforme o Edital, os projetos
deverão ser protocolados na Fundergs, de 01/10/13 até 18/10/13, no horário das 14hs às 17hs.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 057/2013: Os vereadores ABEL GRAVE, ALBERI
ANTÔNIO BEHNEN e VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, integrantes da bancada do DEM:
Requerem que esta Casa Legislativa preste homenagem para o jovem Lucas Paloschi pela
conquista do 3º lugar nos 100 metros livres no 45º Troféu Chico Piscina, categoria juvenil, que
aconteceu na cidade de Mococa –SP. Na oportunidade ele seria homenageado com um
certificado ou placa pela sua conquista e sugerimos que a data para a referida homenagem seja
combinada entre a Mesa Diretora e a família do homenageado, durante uma Sessão Ordinária.
Justificativa: Ressaltamos a importância do título engrandecendo o nome de Ibirubá a nível
Nacional e a homenagem mostrará o reconhecimento da importância do esporte, servindo
também de incentivo para as próximas competições: Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 058/2013: Os vereadores ABEL GRAVE, ALBERI ANTÔNIO
BEHNEN e VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, integrantes da bancada do DEM: Requerem que esta
Casa Legislativa encaminhe ofício para o jovem Julian Bohrz, o parabenizando pelo Prêmio
Literário Escritor Universitário. A entrega da premiação ocorreu na sede da Academia Brasileira
de Letras pelos intelectuais membros desta instituição os quais escolheram e avaliaram os

trabalhos finalistas, o concurso destinado aos estudantes de todo o País teve como tema as
obras televisivas de Jorge Amado. Justificativa: Este ofício é uma forma de reconhecermos o
talento e esforço deste jovem ibirubense, sendo motivo de alegria e satisfação para o povo de
Ibirubá, que destaca talentos nas mais diversas áreas: Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 059/2013: Os vereadores ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, da
bancada do PDT; CLÓVIS GARMATZ, da Bancada do PTB; ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e ILVO
ADAM SCHLINTWEIN, ambos da Bancada do PMDB: Requerem que esta Casa Legislativa
organize e realize uma reunião, convidando para a mesma o Executivo Municipal, o Eng.
Fabiano Fabrin Secchi, Superintendente Regional do DAER de Cruz Alta e os proprietários das
empresas situadas às margens da ERS 223 (que foram notificadas), com o objetivo de que sejam
prestados esclarecimentos sobre as Notificações de Irregularidade expedidas pelo DAER que
solicitam às empresas providências, no prazo máximo de 30 dias, por apresentarem acesso
irregular à rodovia ERS‐223, oferecendo riscos aos condutores e comprometendo a
infraestrutura viária, reparando portanto o acostamento da rodovia, assim como dos
dispositivos de drenagem que por conta do movimento de terra, dentro da Faixa de Domínio,
tenham sofrido danos. Cabe salientar que as referidas empresas já foram notificadas, já estando
transcorrendo o prazo de 30 dias, e o não cumprimento implicará nas medidas judiciais cabíveis
e na eventual responsabilidade dos proprietários das empresas por acidentes que venham a
ocorrer no local: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
060/2013: Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA da
bancada do PMDB: Requerem que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para a 5ª
Superintendência Regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem solicitando
melhoramentos no acesso ao Instituto Federal, entroncamento da VRS 824 com a Rua Pedro
Rebelato. Justificativa: Este requerimento se justifica devido ao fato do grande movimento de
veículos e ônibus que se dirigem ao Instituto Federal, por ambos os lados da VRS 824, também
sendo um trecho onde os veículos atingem alta velocidade podendo causar grandes riscos de
acidentes nas condições em que se encontra o acesso: Aprovado por unanimidade. O vereador
Érico sugeriu transformar este assunto em Moção, pedindo o apoio das Câmaras integrantes da
ASCAMAJA. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 050/2013: Institui o Fundo Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa, 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
Educação, Segurança, Saúde e Assistência. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, designou o vereador Jair para ser o relator. O vereador
Rogério, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator. O vereador
Elói, Presidente da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência, designou a
vereadora Carlota para ser a relatora. LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
015/2013: Estabelece o Plano de Desenvolvimento Físico Urbano – PDFU e, Dispõe Sobre o Uso
e a Ocupação do Solo Urbano do Município de Ibirubá‐RS. Baixado para a Comissão Especial.
LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 010/2013, de autoria do vereador Abel Grave:
Denomina a rua que tem início na Rua Frederico Beskow e termina na Rua Valença de “Rua
Armindo Neuland”. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que o
Presidente da referida Comissão, vereador Alberi, designou o vereador Rogério para ser o
relator. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Ilvo solicitou para incluir na pauta da reunião
com o DAER o assunto discutido no requerimento nº 060/13, sendo que o Presidente
concordou. O vereador Liberto solicitou que esta Casa encaminhe ofício para a Comunidade São
Judas Tadeu de Passo Bonito, parabenizando pela organização e realização do jantar dançante
no dia 05 de outubro. Também pediu o envio de correspondência para a Comunidade de São
Pedro do Pinheirinho, parabenizando pela realização e organização da festa dia 06 de outubro.

E que também se mandasse um ofício para o CTG Rancho dos Tropeiros parabenizando pelo
sucesso o rodeio que ocorreu nos dias 11, 12 e 13 de outubro. O Presidente comentou sobre a
Marcha à Brasília que acontecerá no mês de novembro e sugeriu antecipar a sessão do dia 25
de novembro para o dia 04 de novembro, sendo que todos concordaram. O Presidente
suspendeu a sessão por alguns minutos e reabriu em seguida, sendo que de imediato passou
para o último item da Ordem do Dia, em um espaço máximo de cinco minutos e tolerância
quarenta segundos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS) EM
TRIBUNA: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos. Parabenizou
o vereador Clóvis que assumiu sua cadeira dia sete de outubro e também cumprimentou a
vereadora Ilani que irá assumir dia vinte no lugar do vereador Ilvo. Registrou que aconteceu a
Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dirigida pelo Presidente da Comissão,
Vereador Rogério, com recursos para o ano que vem no montante aproximado de cinquenta e
seis milhões de reais (R$ 56.000.000,00) e contou que lhe chamou atenção os investimentos
para o ano que vem de cinco milhões de reais (R$ 5.000.000,00). Citou a indicação n.º 173/2013
de sua autoria e pediu que a Prefeitura protocolasse esta solicitação. Citou também o
requerimento n.º 59/2013 que apresentou em conjunto com os vereadores Ilvo, Rogério e
Clóvis. Falou que o Partido Democrático Trabalhista – PDT foi convidado para ingressar na
Secretaria de Infraestrutura e Logística, contou que o Governador convidou o Airton Dipp, mas
pediram um tempo, pois dia sete de dezembro irá ocorrer a convenção onde irão decidir os
rumos do partido, sendo que as trinta e oito (38) Coordenadorias do Partido reunidas decidiram
por candidatura própria, ingressando também Lasier Martins e a vontade é que o Partido
Democrático Trabalhista busque seu caminho. Finalizou citando a Asif que no sábado perdeu a
classificação, mas parabenizou a direção que apostou em um projeto fazendo Ibirubá reviver o
Futsal, parabenizou também a comissão técnica e os jogadores pelo campeonato que fizeram.
Comentou sobre os patrocinadores que apostaram no projeto, em especial a Vence Tudo e BKR,
registrou a importância da imprensa, jornais e rádios, que publicaram e divulgaram os trabalhos
e convocaram a torcida. Parabenizou a torcida sempre presente que mostrou seu amor pelo
Futsal em Ibirubá, e contou que no sábado muitos choraram pela desclassificação, e colocou
que ano que vem a Asif virá muito forte. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB:
Cumprimentou a todos, em especial o vereador Clóvis que assumiu hoje uma cadeira e a Maria
Ilani que irá assumir no seu lugar dia vinte. Citou o Requerimento n.º 60/2013 que apresentou
junto com o vereador Rogério. Relatou que apresentou em sessões anteriores várias indicações
solicitando melhorias para o interior, pois estamos nos aproximando de colheita e plantio,
sendo que já solicitou reforma na Ponte dos Freitas e também no Pontilhão em Alfredo
Brenner, ele disse que este alerta é para que se evite algum acidente. Parabenizou todos os
vereadores pela reunião ocorrida nesta noite, disse que foi de alto nível, com assuntos
importantes e desejou que as reuniões sempre seguissem este rumo, e colocou que assim
também haverá mais participação da comunidade nas reuniões, mostrando bons projetos. O
vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos, em especial o
vereador Clóvis que assumiu hoje uma cadeira e a Ilani que irá assumir no dia vinte e um,
dentro de um projeto de quando eram candidatos e todos concordaram que seriam vereadores
de onze meses no ano para dar oportunidade para todos que concorreram. Falou que recebe
muitas informações nas festas que participou dos anseios da comunidade e do que esperam
dos agentes políticos. Falou sobre a Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias e que
semana que vem provavelmente o projeto será votado, contou que na audiência foram
apresentados alguns números e que convidaram o técnico contábil da Prefeitura, o Adenor, que
os auxiliou. Falou que gosta muito quando a comunidade o orienta e que precisa fiscalizar,
colocou que na última sessão o vereador Elói falou sobre o transporte público e contou que

uma senhora lhe procurou para “sentar a ripa” porque ela está caminhando do Bairro Floresta
para cuidar de uma senhora no Bairro Planalto, pediu ajuda e disse que todos os vereadores
como fiscalizadores devem trabalhar, deixou o apelo para o Presidente. Falou que ontem foi
cobrando durante uma festa no Pulador sobre as condições das estradas, pois há máquinas e
respondeu que a questão são as pessoas e também colocou sobre a estrada do Pinheirinho, que
uma senhora lhe disse que sua filha tem nove anos e não conhece patrola, o que lhe
preocupou, então concluiu que alguma coisa está errada no processo e salientou que devemos
prestar atenção, pois ano que vem ocorrerá eleições para deputados, cobrando propostas
feitas. Disse que mais uma vez o Estado está passando a responsabilidade para os Municípios na
questão dos acessos na ERS 223 e devem se unir para dar as repostas para a comunidade, tendo
parceria com os Secretários independente de cores partidárias. O vereador ALBERI ANTÔNIO
BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos, em especial ao vereador Clóvis que está assumindo
uma cadeira e salientou que os pais do vereador Clóvis devem estar orgulhosos. Falou que na
semana passada junto com os vereadores Clóvis, Elói, Silvestre, Érico e Jair participaram de um
evento da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul – UVERGS, com vários palestrantes e
destacou dois Desembargadores e um Ex‐Presidente do Tribunal de Justiça, doutor Marco
Aurélio, e especialmente o Desembargador Genário José Baroni Borges que palestrou sobre
Contribuição de Melhoria e contou que ficou feliz, pois tudo o que foi colocado no evento vem
de encontro com o projeto que aprovaram nesta Casa apesar de contestado por muitos. Falou
que alguns colunistas dos jornais de Ibirubá estão muito preocupados com sua pessoa,
distorcendo alguns votos e posicionamentos seus nesta Casa, mas disse que deveriam vir
acompanhar o seu trabalho e dos demais vereadores e as matérias abordadas para depois
manifestar suas opiniões, salientou que não procura agradar “meia dúzia” e sim a maioria, e
disse que tem conseguido ao longo dos tempos recebendo apoio de pessoas que confiam no
seu trabalho, pediu então que estes colunistas venham acompanhar seu trabalho na Casa e no
dia a dia, sendo um dos mais presentes. Falou que vota de acordo com sua consciência e que
quando não sabe procura se orientar, participa de cursos buscando aperfeiçoamento. Falou
sobre a questão orçamentária dizendo que muito se fala que são arrecadados milhões e disse
que é verdade que são alguns milhões e que tem se mantido entre onze por cento (11%) e treze
por cento (13%) dos últimos doze anos em crescimento, pois temos um povo trabalhador e
agricultura forte, valorizando bem o orçamento e recursos. Disse que dos cinco milhões de reais
(R$ 5.000.000,00) para investimentos, vinte e cinco por cento (25%) é para a educação e quinze
por cento (15%) para a saúde, falou que estão buscando recursos como nunca se buscou
anteriormente, com emendas parlamentares, recurso extra orçamentário e participação das
comunidades como no caso das redes de água. Falou que gestão é participação da comunidade,
valorização do dinheiro público e metas a serem alcançadas. O vereador VANDERLEI SANTOS DE
SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos, em especial o vereador Clóvis que assumiu uma
cadeira na Casa. Parabenizou o Secretário Olindo pelo lançamento do festival de prêmios. Falou
que hoje uma senhora lhe parabenizou pelo trabalho que vem fazendo nesta Casa com
transparência e humildade, disse que o vereador pode fazer pouco, não pode gerar gastos, mas
faz com carinho e vontade. Falou que se envolve nas promoções da comunidade e disse que é
bastante cobrado, mas muitas vezes não tem forças para fazer acontecer. Parabenizou o Patrão
Arão e todos que trabalharam na organização do rodeio do final de semana, parabenizou o
Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros por mais esta festa campeira. Citou o
Requerimento n.º 057/2013 que apresentou junto com os vereadores Abel e Alberi.
Parabenizou a direção da Asif, que depois de dezoito anos trouxe o Futsal de volta para a
comunidade, parabenizou as empresas que investiram, a Administração Municipal que também
investiu e colocou que tem certeza que para o próximo ano a Administração irá dar um aporte

financeiro maior para que a Asif continue representando o Município, colocou que participou
de todos os jogos. Falou que ajudou no início, com mão de obra pintando o Ginasião e se
colocou a disposição da diretoria no que for preciso para o próximo ano. Finalizou colocando
que o Bairro Progresso foi contemplado com uma quadra de areia e solicitou para a população
e para todos do bairro que não adianta cobrar e reivindicar se não cuidam do patrimônio,
solicitou que todos ajudem a cuidar da praça, pediu que os pais orientassem os filhos, pois são
recursos públicos investidos, e não somente cuidar do Bairro Progresso, mas de todos os bens
do Município. O vereador ABEL GRAVE, do DEM: Cumprimentou a todos, em especial ao
vereador Clóvis que está se juntando a esta equipe de vereadores. Parabenizou a Liga Feminina
de Combate ao Câncer pelo trabalho realizado no Outubro Rosa que também está embelezando
a cidade. Parabenizou a Administração pelas obras que estão sendo feitas e citou: a quadra de
areia do Bairro Progresso e do Bairro Jardim, o recapeamento asfáltico e a nova ambulância. Fez
referência ao dia quinze de outubro, dia especial, dia do professor, pessoa que se dedica, dando
muito e merecido pouco dos governantes. Citou: “Estes verdadeiros guerreiros são exemplo de
dedicação e luta, uma classe desprezada pelos Governos tanto Estadual como Federal e aqui
nos resta o grito de agradecimento e gratidão, que Deus continue iluminado e dando graça a
estes verdadeiros guerreiros, pessoas que tem fé e acreditam no amanhã, pessoas que
dedicaram o seu tempo, pessoas que nos honraram.” Falou que os vereadores irão trabalhar
em conjunto para fazer algo que venha agraciar os professores que tanto se dedicam. Desejou
que Deus continuasse abençoando e dando saúde a todos para que consigamos superar os
obstáculos. O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, do PP: Cumprimentou a todos.
Parabenizou o vereador Clóvis que assume hoje legitimamente o cargo de vereador e falou que
este chegou entusiasmado, com várias indicações, bastante animado, e disse que a realidade é
um pouco diferente e muitas indicações irão ficar pelo caminho, pois os vereadores têm as
ideias, mas nem sempre são atendidos. Falou que setenta por cento (70%) dos recursos estão
na União, vinte por cento (20%) no Estado e que sobram dez por cento (10%) para os
Municípios e deveria ser o contrário, pois é o Município que arrecada. Falou que estes recursos
voltam por meio de patrolas e emendas sendo uma maneira dos Deputados garantirem
reeleição, sendo articulações dos Deputados com o Governo. Disse que seria muito bom se os
vereadores tivessem autonomia. Falou que a sessão de hoje foi tranquila, com harmonia, paz e
educação talvez pela presença do vereador Clóvis e da futura vereadora Ilani que irá assumir.
Falou que talvez seja um pouco de demagogia da parte do vereador Rogério, ou não, falar que
uma criança de nove anos não conheça patrola, que talvez conheça por moto niveladora e que
há cinco ou seis em Ibirubá. Falou que há muitas obras na cidade, mas também coisa a
reclamar, citou que nos altos do Bairro Floresta há muitas obras, e que pediu há três meses a
correção de um desnível de uma rua com a Rua Nádia Vasconcelos e que não foi realizado
ainda. Disse que será encaminhado projeto de asfaltamento da Rua Henrique Roetger e
continuação da Rua Sete de Setembro. Disse que gosta de falar dentro do tempo estipulado e
que alguns colegas passam deste tempo, mas procura em poucas palavras transmitir o
essencial. A vereadora CARLOTA ELISA ARMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Falou sobre um
caso polêmico que foi discutido e aprovado por esta Casa, a Contribuição de Melhoria que foi a
adequação da Lei Federal de aproximadamente quatro décadas aprovada pelo Congresso
Federal e praticada por todas as Administrações que não tiveram a coragem de apresentar ao
Legislativo para o acerto da Lei Federal no Município. Falou que não esteve presente nas
discussões porque estava licenciada por trinta dias oportunizando aos suplentes do Frentão
assumirem como agora o faz o Clóvis e fará a Ilani. Parabenizou o Executivo pela coragem de
trazer o projeto para a discussão, não se omitindo, não “empurrando para debaixo do tapete”
como os prefeitos anteriores fizeram, se posicionou favorável para correção deste erro que

persistiu por tanto tempo. Falou que dias atrás esta Casa recebeu a visita de membros da
família Binsfeld que apresentaram dois projetos de loteamentos, um no Bairro Floresta e outro
no Bairro Odila com a preocupação de que nomes de familiares fossem dados para algumas
ruas, sugeriram o nome de Irma Binsfeld para uma rua no loteamento do Bairro Floresta e no
Bairro Odila, sugeriram Travessa Aluisio Binsfeld e Travessa Romilda Binsfeld. Falou que nossa
cidade está bonita, enfeitada de Outubro Rosa, uma forma de lembrar que devemos cuidar da
saúde e que a Liga Feminina de Combate ao Câncer é grande parceira com suas voluntárias
ajudando a população com carinho e dedicação. Contou que infelizmente neste final de semana
alguns vândalos destruíram as flores que foram colocadas no Monumento dos Imigrantes, mas
que as guerreiras da Liga foram até lá e colocaram novamente tudo no lugar e o mais difícil foi
recolher o lixo que os vândalos deixaram. Convidou toda a comunidade para a Festa da Igreja
Evangélica que irá ocorrer no domingo, dia vinte e também convidou para a Festa da Escola
Municipal de Educação Infantil Professor Arthur Kanitz do dia da criança. Fez menção à emenda
do Deputado Wilson Covatti do Partido Progressista que esteve em nosso Município
beneficiando o loteamento do Bairro Hermany, o Coohabi, o recurso está empenhado faltando
o projeto para cumprir o tramite legal, falou que o Deputado se fez presente e mostrou vontade
em ajudar a comunidade. O vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos.
Deu boas vindas ao vereador Clóvis. Registrou o dia quinze de outubro, dia do professor, e
deixou uma homenagem e registrou sua solidariedade para com o professor. Falou que em
nossos dias, o professor tem um papel social maior e estão mais envolvidos e engajados no
exercício da profissão, já que as metodologias de ensino mudaram muito de uns tempos para
cá, instrumento que proporciona a circulação do conhecimento dentro da sala de aula e a razão
deste reconhecimento é em razão de seu modo de agir, a maneira como conduz as aulas,
fazendo com que cada aluno manifeste a sua opinião acerca dos assuntos discutidos. Falou que
professor é ser transmissor de verdades, cultivador de amor, de amizades, é edificador, é
movido por impulsos, por razão e por emoção, tem sentimentos profundos e carrega no peito o
orgulho de educar, é conquistador, é um lutador, realiza sonhos, e é possuidor de
potencialidades e que da fraqueza sempre surge à força fazendo‐o guerreiro. Falou que o
trabalho do professor é nobre e que dele nasce à razão e o progresso, assim como a união e a
harmonia de um povo, lembrou a pessoa especial que o professor é e a importância do ofício,
agradeceu por fazerem do aprendizado não um trabalho, mas um contentamento, por
ajudarem a descobrir o que fazer de melhor e cada vez melhor. Parabenizou todos os
professores pelo seu dia. Falou sobre o trabalho efetuado pelo Deputado Paulo Pimenta que
não mediu esforços e empenho na liberação de recursos para nosso Município no valor
aproximado seiscentos e cinquenta mil reais (R$ 650.000,00), através de ações cadastradas
junto ao Fundo de Desenvolvimento para Educação, desenvolvido com muito trabalho e
projetos desenvolvidos por toda equipe da Secretaria de Educação de nosso Município.
Parabenizou a Secretaria Municipal de Educação por desenvolver este projeto. Destacou que a
assessoria do Deputado Paulo Pimenta, conta com o ibirubense Caio Tiemann que não mede
esforços para que consigamos alcançar estes objetivos. Mencionou como é importante a tarefa
de cada um de nós para alcançarmos nossos objetivos disse que estes recursos viabilizam a
modernização dos mobiliários e a renovação da frota do transporte escolar. Finalizou falando
sobre o curso que participou em Porto Alegre na União dos Vereadores do Rio Grande do Sul –
UVERGS, que tem em sua diretoria o vereador Alberi e pediu que este leve seu reconhecimento
ao Presidente Silomar dizendo que esta realmente é uma nova União dos Vereadores do Rio
Grande do Sul – UVERGS, proporcionando qualificação para os vereadores e com grande
credibilidade. Parabenizou o Rotary pelo evento realizado sábado no Centro de Tradições
Gaúchas. O vereador CLÓVIS GARMATZ, do PTB: Cumprimentou a todos. Agradeceu aos

familiares pela confiança que teve deles no momento em que optou entrar na política e colocou
que acredita que está no caminho certo, disse que irá trabalhar e estudar para bem representar
o Município. Agradeceu ao vereador Silvestre pela oportunidade dada de representar o
Município durante trinta dias e falou para o vereador Silvestre que irá fazer de tudo para
representar bem e trazer algo para o Município apesar do pouco tempo. Citou a indicação n.º
170/2013 e a indicação n.º 168/2013, ambas de sua autoria. Salientou sua participação no curso
da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul – UVERGS em Porto Alegre na última semana,
colocou sua satisfação em participar do curso e como novato em política aprendeu muito
nestes quatro dias e se dedicou muito em aprender sobre nossa legislação e em especial sobre
saneamento. Falou que irá buscar verbas para fazer o asfaltamento da Rua Serafim Fagundes. O
Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e duas horas e quinze minutos (22h15min).
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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