ATA Nº. 1.845/2013 – DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 21.10.2013.

Aos vinte e um 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 vinte minutos, foi constatada a presença dos Vereadores: Maria
Ilani Henkes Lamb 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 e logo após convidou a todos para fazer
um minuto de silêncio em memória ao Sr. Altivo Osmar Ruschel (in memorian), que faleceu no
dia 16 de outubro do corrente ano. Em seguida o Presidente solicitou que o secretário Abel
efetuasse a leitura do Pedido de Licença do vereador Ilvo Adam Schlintwein, do PMDB, pelo
período compreendido entre vinte e um (21) de outubro até dezenove (19) de novembro do
corrente ano, sendo que posteriormente foi feita a leitura da convocação da 2ª suplente de
vereador da Coligação Aliança por Ibirubá, Srª. Maria Ilani Henkes Lamb, do PMDB, a qual
assumiu a titularidade no lugar do vereador requerente, conforme Termo de Posse também
lido. Desta forma, a Srª. Maria Ilani apresentou seu Diploma e Declaração de Bens e
posteriormente prestou seu juramento, sendo que em seguida foi convidada 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 a Ata nº 1.844/13 (ordinária):
Aprovadas com nove (09) votos favoráveis e uma (01) abstenção da vereadora Maria Ilani. O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Ofício nº 150/13 da Deputada Estadual Zilá Maria Breitenbach; Convite da COMPAQ para
palestra motivacional em comemoração ao Dia do Servidor Público; Ofício nº 027/13 da
Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação, do Conselho da Mulher e da
Coordenadoria da Mulher solicitando espaço na sessão do dia 18 de novembro; Ofício do
Gabinete do Deputado Estadual Miki Breier sobre a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito
Seguro; Ofício do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Ibirubá; Telegramas
do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Executivo 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 329/13 para o
Executivo; Ofício n.º 330/2013 para a imprensa; Ofício nº 331/13 para Julian Bohrz; Ofício nº
332/13 para o DAER de Cruz Alta; Ofício nº 333/13 para a Comunidade Católica São Judas Tadeu
do Passo Bonito; Ofício nº 334/13 para a Comunidade São Pedro do Pinheirinho; Ofício nº
335/13 para o CTG Rancho dos Tropeiros; Ofício nº 336/13 para o Rotary Cervieri; Ofício nº
337/13 para o Executivo. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das Indicações:
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 174/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da
bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, entre em contato
com a Administração do Hospital Annes Dias para que juntos revisem os critérios de avaliação
de casos de urgência e emergência para atendimento no Pronto Atendimento do Hospital.
Justificativa: Esta indicação se justifica pelo fato de que há casos de pessoas que procuram o

pronto atendimento, inclusive crianças, e não são atendidas por não se enquadrarem na tabela
de atendimento, mas que não podem esperar até o dia seguinte ou um final de semana.
Salientamos ainda que o Poder Executivo repassa para a Sociedade Hospitalar Annes Dias trinta
e sete mil reais por mês, sendo dinheiro público. Cabe ressaltar que estou reapresentando esta
indicação devido várias pessoas terem me procurado se queixando desta situação, relatando
inclusive que foram até o hospital e não passaram pela triagem, na questão de urgência e
emergência, e hoje estão baixadas com problemas sérios de saúde, por isso é extremamente
necessário que se reveja estas situações. O vereador Elói corrigiu a indicação dizendo que o
valor que o Executivo repassa para o Hospital atualmente é bem maior do que este que consta
na indicação. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 175/2013: A vereadora MARIA ILANI HENKES LAMB, da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal através da Secretaria Municipal da Administração
e Planejamento encaminhe um Projeto alterando a redação do Art. 7º referente ao Plano de
Carreira dos Servidores Municipais. Mais precisamente no que diz respeito ao pagamento do
percentual de 3% a cada 5 anos de serviços prestados ao Município, sob o vencimento básico
pagável sob a denominação quinquenal para a promoção de 5% a cada 3 anos sob o
vencimento básico pagável sob a denominação de triênios. Justificativas: Tal necessidade se
deve a valorização individual dos servidores no que tange a dedicação e aos anos de
comprometimento com suas atividades desenvolvidas junto ao Município, haja visto que o
ingresso de novos servidores, se não tiverem essa valorização dos funcionários, os mesmos
terão um básico praticamente igualitário ao iniciante após a dedicação de 5 à 35 anos de
serviço. Com a relação às promoções, tendo em vista que existe no quadro uma gama de
funcionários que dificilmente conseguirão estudar, ou seja, cursar uma faculdade ou pós‐
graduação para provimento da vantagem contemplada em lei, sabendo‐se que os salários
destes não serão suficientes para arcar com os custos de um curso a nível superior nas suas
atividades correlatas. Tal fato servirá de balizamento ou parâmetro para os novos servidores
que ingressarem no futuro nas atividades vendo a valorização pela permanência no serviço
público. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 176/2013: A vereadora MARIA ILANI HENKES LAMB, da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal através do Setor competente encaminhe Projeto
de Lei, conforme modelo em anexo, dispondo sobre o Sistema de Estacionamento Rotativo
Controlado nas vias e logradouros públicos. Justificativas: O desenfreado crescimento da frota
de veículos nas áreas urbanas demanda a cada dia mais, a busca de soluções para o uso
democrática dos escassos espaços existentes. A cobrança pela utilização aliada a determinação
de tempo máximo de ocupação é a única alternativa viável. A implementação do
estacionamento rotativo pago em áreas comerciais e de grande fluxo de veículos, viabilizará um
incremento comercial, com a maior facilidade de acesso, tornando a ocupação ágil e rápida,
pois com as determinações de tempo e pagamento pela utilização criará a rotatividade
necessária. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 177/2013: Os vereadores ROGÉRIO MAURI DE OLIVERIA
e MARIA ILANI HENKES LAMB, ambos da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através
Da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a colocação de tubos na Rua Serafim
Fagundes, nas proximidades da antiga sede do Clube Atlético Bangú, onde hoje está situado o
Bar do Borba. Justificativas: Esta indicação se justifica devido as águas pluviais alagarem a
referida rua, invadindo residências e estragando móveis, sendo um problema antigo que já foi
levado, inclusive, até a Promotora Pública, mas até o momento não houve uma solução,
prejudicando os moradores. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 178/2013: Os vereadores ROGÉRIO
MAURI DE OLIVERIA e MARIA ILANI HENKES LAMB, ambos da bancada do PMDB: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, por meio do
Departamento Municipal de Trânsito, providencie a instalação de redutores de velocidade
(quebra‐mola) no trecho correspondente ao “Caminhódromo José Basílio Hagemann”.

Justificativas: Esta indicação se justifica devido a alta velocidade em que os veículos passam pelo
referido trecho, colocando em risco a vida dos pedestres que fazem suas caminhadas pelo
local. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 179/2013: O vereador CLÓVIS GARMATZ, integrante da
bancada do PTB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie o conserto da Rua Tiradentes, entroncamento com a Rua Osvaldo Cruz, tapando
um buraco de aproximadamente 5 metros de largura existente no local. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido ser uma rua que possui a circulação diária de ônibus escolar, e este
problema já vem se alongando por aproximadamente 90 dias. Cabe ressaltar que os moradores
já tomaram a iniciativa de fechar o buraco com brita, mas com as chuvas ele volta a abrir
novamente, sendo necessária uma providência definitiva. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 180/2013:
O vereador CLÓVIS GARMATZ, integrante da bancada do PTB: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie as devidas melhorias na
iluminação pública da Av. Brasil, mais precisamente entre a Rua Mérito e a Rua Serafim
Fagundes, efetuando a troca de lâmpadas queimadas por novas. Justificativa: Esta é uma
solicitação dos próprios moradores, visto que nas condições de escuridão que se encontra a
referida rua, esta se torna um lugar de perigo à noite, sendo que tem grande movimentação de
estudantes e trabalhadores, o que deixa todos apreensivos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
181/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do PDT, e o vereador
CLÓVIS GARMATZ, integrante da bancada do PTB: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, passe o rolo compactador por cima dos trechos onde
foram colocados britão, mais precisamente entre as localidades de Egônio Wayhs até Esquina
Erno Wayhs e de Arroio Grande até Esquina Erno Wayhs. Justificativa: Esta indicação se justifica
devido os referidos trechos apresentarem dificuldades de trafegabilidade aos veículos de
pequeno porte, pois com a passagem de veículos pesados, como dos caminhões que efetuam o
transporte de leite, formam‐se trilhos e a consequente elevação entre eles, o que dificulta a
passagem dos veículos menores. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 036/2013: O
vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE do PDT, os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN e
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA da bancada do PMDB e o vereador CLÓVIS GARMATZ do PTB:
Que o Executivo Municipal informe quais as 30 maiores empresas com valor adicionado no
ICMS de Ibirubá do ano de 2012 e 2013. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 037/2013: A
vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, os vereadores ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA e LIBERTO
LEOMAR FRANKEN da bancada do PP, o vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA da bancada do PT,
os vereadores ABEL GRAVE, ALBERI ANTONIO BEHNEN e VANDERLEI SANTOS DE SOUZA da
bancada do DEM: Que o Executivo Municipal encaminhe relação de ações judiciais de
medicações entradas contra o Município de Ibirubá desde o ano de 2009, contendo o nome do
beneficiado e valor. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 038/2013: O vereador ELÓI
FERRAZ DE ANDRADE do PDT, os vereadores ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e MARIA ILANI
HENKES LAMB da bancada do PMDB e o vereador CLÓVIS GARMATZ do PTB: Que o Executivo
Municipal informe, através do setor competente, se foi protocolado junto a Secretaria de
Habitação e Saneamento do Estado, a perfuração de um poço artesiano na localidade de
Esquina Erno Wayhs, conforme indicação nº 130/2013 (anexo). Se foi protocolado, que
encaminhe fotocópia da documentação. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
061/2013: Os vereadores integrantes da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e
Assistência: ELÓI FERRAZ DE ANDRADE (PDT) ‐ Presidente, VANDERLEI SANTOS DE SOUZA (DEM)
‐ Vice‐Presidente e CARLOTA ELISA ARTMANN (PP) ‐ Secretária em exercício, e o Presidente
desta Casa Legislativa, LIBERTO LEOMAR FRANKEN (PP): Requerem que esta Casa Legislativa
organize e realize uma reunião sobre Segurança Pública, no dia 29 de outubro, tendo início após
o encerramento da sessão ordinária, a qual sugerimos antecipar para as 17h30min., convidando

para participar da referida reunião o Executivo Municipal, Brigada Militar, Delegacia de Polícia,
Promotoria de Justiça, ACISA, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirubá, Sindicato Rural de
Ibirubá, Presidentes das comunidades do interior, UABI – União das Associações de Bairros de
Ibirubá, dentre outros. Justificativa: Julgamos ser de extrema importância a realização desta
reunião, pois a Segurança Pública em Ibirubá é uma preocupação de toda a comunidade, sendo
que poderemos discutir medidas preventivas e coibitivas em relação ao grande número de
furtos e roubos que vem ocorrendo no Município e assim encontrar formas de amenizar e
combater esta violência que está nos atingindo, pois somente unindo forças que poderemos
solucionar este problema.: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 016/2013: Acresce um cargo de Farmacêutico ao Quadro de Cargos
Efetivos. 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, falou que será o relator. O vereador Rogério, Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento, designou a vereadora Carlota para ser a relatora. LEITURA DO PROJETO
DE LEI MUNICIPAL Nº 051/2013: Especifica as atribuições dos membros da Comissão
Permanente de Licitações e Julgamentos e, ao Pregoeiro do Município e dá outras providências.
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,
falou que será o relator. O vereador Rogério, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento,
falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 052/2013: Autoriza o
Município de Ibirubá firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria
do Esporte e do Lazer, por meio da FUNDERGS. 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 Rogério para ser o relator. O vereador Rogério,
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, designou o vereador Abel para ser o relator.
O vereador Elói, Presidente da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência, falou
que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 053/2013: Autoriza o Município
de Ibirubá firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Justiça
e dos Direitos Humanos. 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,
falou que será 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. VOTAÇÃO DOS
PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 049/2013: Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2014. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento: Aprovados por
unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 049/2013: Aprovado por
unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Vanderlei solicitou que esta Casa
encaminhe ofício para os integrantes da Academia Dragões Arte e Luta parabenizando pelas
vitórias na Copa Soledade, conquistando o primeiro lugar no Estado neste último final de
semana, garantindo vagas para o Campeonato Sul Americano e para o Mundial em Curitiba‐PR.,
no ano que vem e representando muito bem o Município. O vereador Liberto solicitou que esta
Casa encaminhe ofício para a Secretaria Municipal de Educação e para o Coral Municipal,
parabenizando pela organização e realização da 5ª Edição do Cantigas de Outubro e do 48º
Festival de Coros do Rio Grande do Sul “O Gaúcho Quer Cantar”, que ocorreu na Casa de
Cultura, dia 19 de outubro. Que também seja encaminhado ofício para a Comunidade

Evangélica parabenizando pelo sucesso da tradicional festa que ocorreu no dia 20 de outubro.
Solicitou ainda que fosse encaminhado ofício para os Clubes de Mães que participaram do
Campeonato Municipal de Bolãozinho que teve sua final no dia 19 de outubro no Ginásio Assis
de Souza Roque. A vereadora Carlota pediu para encaminhar ofício para a Escola Arthur Kanitz
parabenizando pelo Projeto Criança Feliz. O vereador Érico e o vereador Elói solicitaram que
esta Casa encaminhe ofício para a Várzea que ficou campeão do Campeonato Municipal de
Bocha, assim como para o Chile, Vila Seca e para o time do Bar do Jairo. O vereador Liberto
também solicitou ofício para a Rádio Ibirubá, parabenizando pelo Projeto Rumo ao Campo que
desta vez resgatou a história da localidade do Pinheirinho. O vereador Alberi pediu para
parabenizar a empresa Mauá Veículos pela realização do Passeio Ciclístico e sorteio de
cinquenta bicicletas. 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: A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP: Cumprimentou
a todos e deu boas vindas para a vereadora Ilani. Falou sobre a questão de furtos e roubos que
estão acontecendo no interior do Município, onde também estão fazendo as famílias de reféns,
colocou que nossa comunidade é pacífica e que está muito vulnerável diante destas situações
de roubo. Citou o Requerimento n.º 061/2013 apresentado pelos vereadores integrantes da
Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência, vereador Elói, vereador Vanderlei e
vereadora Carlota e pelo Presidente da Casa, vereador Liberto, que solicita uma reunião sobre
Segurança Pública. Citou o Pedido de Informação n.º 036/2013 que apresentou em conjunto
com os vereadores Érico, Liberto, Jair, Abel, Alberi e Vanderlei. Falou sobre as obras que
acontecem no Município, o que justifica onde estão indo os recursos livres e contou que um
morador lhe cobrou um serviço em sua rua porque sabe que será atendido, que o Governo está
fazendo asfaltos. Mencionou a Escola Arthur Kanitz que tem o Projeto Criança Feliz,
cumprimentou a Direção e Professores que organizaram o projeto e os pais que levaram seus
filhos naquela escola para ver a Galinha Pintadinha, o Galo Carijó e alegria nos olhos das
crianças, parabenizou a escola pela iniciativa e aos pais que confiaram na escola. O vereador
ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, do PP: Cumprimentou a todos, em especial a vereadora Ilani.
Contou que esteve no Pinheirinho ontem onde participou do Programa Rumo ao Campo do
Sistema EPU de Comunicações, que resgata a história das comunidades do interior, falou que
ficou muito feliz em recordar o passado, e disse que as pessoas passam, mas a história fica
marcada, o que presenciou nos depoimentos, salientou que foi no Pinheirinho que foi
construída a primeira hidrelétrica de Ibirubá e região, na Cascata do Pinheirinho. Falou que
esteve sábado em Cachoeira do Sul, junto com os vereadores Vanderlei, Alberi e o Secretário
“Fucks” em almoço com o Deputado José Otávio Germano, com cento e trinta e oito (138)
Municípios representados. Falou sobre a ambulância nova, que o Município investe mais de
vinte por cento (20%) na área da saúde, e sabe de pessoas que ainda reclamam porque nove
vezes são atendidos e uma vez deixam de ser atendidos. Disse que hoje passamos de mil alunos
em turno integral nas escolas municipais, e, falou também que é cobrado e que irá falar pela
última vez sobre o encascalhamento no Pinheirinho, disse que sexta‐feira choveu à noite e os
caminhões fizeram um atoleiro, sendo que sábado foi patrolado e com a chuva de hoje a
estrada se transformou em lamaçal, foi com guincho buscar um carro batido, atolou e saiu com
muita dificuldade, salientou que será a última vez que irá pedir, disse que uma parte foi bem
feita, mas pediu para o Secretário voltar a colocar cascalho e que quando feito o serviço irá
elogiar. O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do PP: Cumprimentou a todos, em especial a
vereadora Ilani que assumiu nesta noite. Falou que como Presidente da Casa está diariamente
atendendo pedidos, buscando soluções para a comunidade. Falou que na última quarta‐feira

esteve no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem‐DAER de Cruz Alta buscando a
pedido do vereador Elói, dos empresários das indústrias uma reunião sobre a ERS‐223 e contou
que como ele, quanto o vereador Elói, não participaram da reunião que ocorreu no final de
janeiro, o Engenheiro Fabiano lhe colocou a par da situação do que foi tratado naquela ocasião
e também se colocou a disposição para vir até Ibirubá para mais esclarecimentos, o que
acontecerá na quarta‐feira. Falou que não é sempre que se consegue atender a todos e que
muitas vezes tem pedidos e eventos nos mesmos dias e horários, mas que está sempre em
busca do melhor para a comunidade. Convidou a comunidade para participar dia vinte e nove
da Audiência Pública de Segurança, que acontecerá após a Sessão Ordinária da Câmara.
Parabenizou a Comunidade Evangélica pela realização da festa, a todos os Clubes de Mães que
participaram do Campeonato de Bolãozinho, aos promotores do 5º (quinto) passeio Ciclístico,
ao 48º (quadragésimo oitavo Encontro) de Corais que aconteceu sábado na Casa de Cultura
com a participação de corais de outros Municípios. Registrou que assim como acontecem às
coisas boas no Município, com encontros e festas nas localidades, recebeu na quarta‐feira à
noite com muita tristeza a notícia do passamento de seu amigo, ex‐vereador e ex‐presidente da
Casa, pai do assessor jurídico, Rodrigo, e do Régis, deixou seu reconhecimento de pesar para a
família, pois tinha na pessoa do doutor Ruschel grande contribuição e trajetória em Ibirubá,
sendo que Ibirubá perdeu muito com o falecimento do doutor Altivo Osmar Ruschel. O
vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos. Manifestou‐se sobre o
Instituto Federal – Câmpus Ibirubá, falou que foi muito bem recebido pela Diretora Geral
Migacir e pela Coordenadora Mônica na visita que fez ao Instituto. Fez um histórico do Instituto
para que a comunidade tenha ideia da magnitude do Campus, contou que foi criado a partir da
federalização da Escola Técnica Alto Jacuí no ano de dois mil e nove (2009), o que se tornou
possível através da doação que o Município fez de todo o complexo com infraestrutura de mais
de cinco mil metros quadrados em construções além de móveis e equipamentos, além de área
agrícola da União, o que na época assustou um pouco a comunidade. Relatou que o Instituto
Federal assumiu em fevereiro de dois mil e dez (2010) e em abril de dois mil e treze (2013) foi
sancionada a portaria que alterou o nome da instituição para Instituto Federal do Rio Grande do
Sul, Câmpus Ibirubá. Disse que atualmente o Câmpus Ibirubá possui mais de mil e duzentos
(1200) alunos distribuídos nos cursos e programas que possui, citou os cursos do Instituto
Federal – Câmpus Ibirubá. Falou que para o primeiro semestre de dois mil e catorze (2014) já
está aprovada a oferta do Curso Superior em Agronomia estando abertas as inscrições para o
processo seletivo até dia sete de novembro, sendo que todos os cursos são gratuitos e de
qualidade. Falou que importantes obras, reformas e aquisição de equipamentos ocorreram e
estão ocorrendo no Instituto desde a federalização. Falou que grande parte do aporte de
recursos são obtidos devido ao Câmpus aderir a Programas Federais como Mulheres Mil e
Pronatec. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos e deu boas
vindas para a vereadora Ilani que assumiu nesta noite. Parabenizou todas as equipes que
participaram do Campeonato de Bocha Municipal tendo importância como os demais
campeonatos do Município. Citou que dia vinte fez um ano de falecimento de grande amigo e
parceiro seu, Darci Ingo Caponi, registrou que ele faz muita falta para o Partido Democrático
Trabalhista e para a família. Citou a Indicação n.º 181/2013 de sua autoria em conjunto com o
vereador Clóvis. Falou que recebe muitas ligações da comunidade em geral a respeito das
condições das estradas. Falou que na última sessão o vereador Érico falou que o Município tem
cinco patrolas, veículos novos, parque de máquinas exemplar, mas que as reclamações das
estradas no interior têm sequência incansável, disse que chegou a hora das estradas serem uma
boa realidade no Município. Citou a Indicação n.º 174/2013, de sua autoria. Solicitou que a
Secretaria Ilse sente junto com o Prefeito e o Administrador do Hospital e estudem e analisem

os casos que são atendidos. Parabenizou e agradeceu o Presidente por ter agilizado a reunião
com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem para quarta‐feira, através de
requerimento seu em conjunto com o vereadores Clóvis, Rogério e Ilvo, por isso convidou a
comunidade para se fazer presente às catorze horas, sobre a ERS‐223. Citou o Requerimento n.º
061/2013 apresentado pelos vereadores integrantes da Comissão de Educação, Segurança,
Saúde e Assistência, vereador Elói, vereador Vanderlei e vereadora Carlota e pelo Presidente da
Casa, vereador Liberto, que solicita uma reunião sobre Segurança Pública, que foi aprovado.
Falou que há turno único em Ibirubá, e que isto se faz quando a Prefeitura está em más
condições, e que Ibirubá não está em más condições, mas decretou turno único. O vereador
CLÓVIS GARMATZ, do PTB: Cumprimentou a todos, em especial a vereadora Ilani que assumiu
nesta noite. Agradeceu o Secretário Oneide pelo pronto atendimento de sua indicação
solicitando pedras de cascalho para a empresa Serraria Korte localizada na Esquina Erno Wahys.
Disse que durante esta semana estará entrando junto ao Executivo, através da Secretária de
Educação, com indicação sobre a implantação do turno oposto nos colégios com o vôlei e disse
que vê no esporte ferramentas para a inclusão social das crianças e instrumento pedagógico
que precisa ser mais integrado na educação das crianças na escola, ele disse que se
conseguirem juntar a educação ao esporte terão as crianças mais perto dos pais, o que sempre
defendeu durante sua campanha. Salientou que o esporte e este sistema irão segurar os filhos
em alguma função, tendo o que fazer, com objetivos. Disse que o maior objetivo deste projeto é
o aumento da prática esportiva, diminuição de repetência em sala de aula, e colocou que uma
das metas é comparar o número de repetentes antes e após o projeto, sendo que deverá ter
acompanhamento dos boletins escolares. Disse que sempre foi um batalhador do esporte assim
como os vereadores Abel, Vanderlei, Érico, Alberi, Elói e Rogério e disse que com a implantação
deste projeto do turno oposto irão salvar várias vidas e crianças, diminuindo até os roubos no
Município. A vereadora MARIA ILANI HENKES LAMB, do PMDB: Agradeceu pela oportunidade de
estar nesta Casa, ao vereador Ilvo, e também a comunidade pelos trezentos e dezesseis (316)
votos, sua família, seus amigos que lhe deram suporte na sua caminhada. Contou que quando
se propôs a concorrer em uma vaga no Legislativo não o fez apenas para ajudar seu partido ou
para completar a legenda, fez com o intuito de apresentar projetos e também representar a
comunidade, desempenhando uma das principais funções do vereador. Citou as Indicações de
n.º 176/2013 e n.º 175/2013, ambas de sua autoria. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
do PMDB: Cumprimentou a todos, em especial a vereadora Ilani que assumiu hoje em nossa
Casa. Citou o entusiasmo do vereador Clóvis e que estão fazendo o melhor para Ibirubá, que
sirvam de exemplo, pois a Casa deve renovar, pois precisamos de pessoas que pensam
diferente, independente de cores partidárias. Falou sobre o bairro em que mora, Bairro
Planalto, citou o temporal que aconteceu pela manhã e contou que iria fazer um pedido de
informação, colocou que o Bairro já na legislatura passada teve polêmica sobre a sede da
Associação que acabou sendo doada para a Igreja Espaço Esperança e se prometeu local para a
sede e hoje há local do lado do Ginásio Assis Souza Roque. Contou que em conversa com o
Presidente este lhe prometeu uma reunião, com a presença da vereadora Carlota, para resolver
o impasse em relação ao comodato do Salão, pois, a Associação de Moradores quer o direito e
com esta reunião marcada poderão dar estas respostas para a comunidade do Bairro Planalto.
Citou a Indicação n.º 177/2013 de sua autoria em conjunto com a vereadora Ilani. Convidou
todos para a reunião da segurança pública e quarta‐feira reunião sobre a ERS‐223. O vereador
ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos, em especial a vereadora Ilani.
Reportou‐se ao passamento do doutor Altivo Osmar Ruschel, colocou sua certeza de que todos
estão sentindo sua falta e sentirão ainda mais, além de sua participação nesta Casa como
vereador, como homem público que tantas lutas teve em nosso Município, colaborando com

entidades privadas e públicas para o crescimento do Município e apoio aos jovens estudantes
de direito. Contou que obteve apoio jurídico da família Ruschel em um momento decisivo, e
muitas vezes foi incentivado pelo doutor Ruschel. Falou que no sábado, junto com os
vereadores Vanderlei e Érico e do Secretário “Fucks”, em um evento em Cachoeira do Sul
prestigiando o doutor José Otávio Germano, contou que no evento encontrou o Otávio
Germano, pai do Deputado, que ao saber que eram de Ibirubá ficou muito feliz relatando
projetos dos quais participou em nosso Município. Finalizou colocando sobre um assunto que já
abordou na semana passada, disse que há um jornal muito preocupado com sua pessoa e que
continua muito preocupado, sendo que nesta semana nem assinado estava, mas que continua
lhe vinculando como Administração Jandrey/Fucks/Alberi. Observou que ainda não tem a
caneta, mas que hora destas irá ter e que então poderá ver quem é o Alberi mais do que todos
lhe conhecem. Respondeu dizendo que somente faz financiamento quem tem crédito o que na
vida pública corresponde a capacidade de endividamento, pediu que então fizesse uma reflexão
e observe se a comunidade está satisfeita com as obras. O vereador VANDERLEI SANTOS DE
SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos, em especial a vereadora Ilani. Cumprimentou a
Academia de Tae‐kwon‐do Dragões Arte e Luta que ficou campeã no último sábado na Copa
Soledade, garantindo vaga no Sul Americano e no Mundial em dois mil e catorze (2014) em
Curitiba. Repetiu para a comunidade que o vereador pode muito pouco nesta Casa, que podem
fazer indicações e que às vezes não são atendidos, o que critica às vezes, salientou que está
sendo um Governo de grandes obras e colocou que seguidamente pecam por coisas mínimas
como quebra‐molas, como o solicitado em frente à Escola Infantil Arthur Kanitz. Falou que dá
estas explicações principalmente para as pessoas que confiaram em sua pessoa e que hoje
mesmo foi cobrado para que seja pintada uma faixa de segurança em frente ao cemitério
evangélico e salientou que já fez este pedido para a Administração, para que não desacreditem
do seu trabalho. Contou que o Secretário “Chico” já garantiu que serão colocados quatro
redutores de velocidade no trecho do caminhódromo. Pediu que os motoristas tenham calma,
andem devagar, pois estão fazendo “cavalinho de pau” na Rua Bahia. Disse que pode criticar
construtivamente porque passou de porta em porta pedindo votos para o Carlos e para o
Rogério e parabenizou o vereador Clóvis que já teve uma indicação atendida. O Presidente deu
por encerrado os trabalhos às vinte e duas horas e dez minutos (22h10min). Os trabalhos foram
presididos pelo Presidente, vereador Liberto Leomar Franken, e secretariados pelo vereador
Abel Grave, 1º Secretário. Do que eu, Abel Grave determinei que fosse lavrada a presente ata
que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

LIBERTO LEOMAR FRANKEN ABEL GRAVE
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