Fl. 01 (27ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.846/2013 – DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 29.10.2013.
Aos vinte e nove 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 dezessete 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. 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 1.845/13 (ordinária): Aprovada por unanimidade. O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Ofício nº 304/13 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº 038/2013; Justiça
Federal solicitando informações sobre contribuições previdenciárias do ex-vereador Ademar Zeni;
Ofício nº 289/13 da Procuradoria Geral da Justiça para Assuntos Jurídicos solicitando certidão de
vigência e do processo legislativo da Lei Complementar nº 050/2009; Convite para 1º Show Gospel
em Ibirubá; Ofício do Senador Sérgio Petecão acusando recebimento de ofício desta Casa sobre PEC
349; Convite para Sessão de autógrafos do Livro Fé e Política – De Pedro a Francisco, do Senador
Pedro Simon, na Feira do Livro de Porto Alegre; Convite do DMD para abertura do Campeonato
Municipal de Futebol de Campo 2013/2014; 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: Convites para autoridades do Município para reunião sobre segurança
pública; Convites para autoridades do Município e demais interessados sobre as Notificações de
Irregularidade expedidas pelo DAER; Ofício nº 338/13 para o Executivo; Ofício n.º 339/2013 para a
imprensa; Ofício nº 340/13 para Grupo de Taekwondo Dragões Arte & Luta; Ofício Circ. Nº 341/13
para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporte e para o regente do Coral
Municipal; Ofício nº 342/13 para a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil; Ofício Circ.
Nº 343/13 para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação, para o
Coordenador do DMD e para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto;
Ofício Circ. Nº 344/13 para as integrantes dos Clubes de Mães; Ofício nº 345/13 para a Escola
Municipal de Educação Infantil Arthur Kanitz; Ofício nº 346/13 para Mauá Veículos; Ofício nº
347/13 para o Sistema EPU de Comunicações; Ofício Circ. Nº 348/13 para o DMD e para os
campeões do Campeonato Municipal de Bocha; Ofício nº 349/13 para o Subprocurador Geral de
Justiça para Assuntos Jurídicos encaminhando certidão solicitada referente a vigência da Lei
Complementar nº 050/2009. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das Indicações:
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 182/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE,
integrante da bancada do PDT: 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-molas) na Rua Bahia, em frente à Creche do bairro Progresso, e na Rua Diniz
Dias, nas proximidades do Regional Supermercados. Justificativa: Esta indicação se justifica devido
a alta velocidade dos veículos que passam pelas referidas ruas, colocando em risco a vida dos
pedestres. Deve-se levar em consideração a existência de uma creche, havendo grande circulação de
pais e crianças, assim como a existência de um supermercado onde existe grande circulação de
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clientes, ficando evidente a necessidade de se implantar medidas que reduzam a velocidade dos
veículos antes que algo de pior aconteça. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 183/2013: O vereador
ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal,
através do setor competente, libere o valor de cem mil reais (R$100.000,00) que consta no
Orçamento/2013, na Atividade 2083 – Apoio ao ensino universitário (anexo), para os Centros
Acadêmicos de Ibirubá. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 184/2013: O vereador CLÓVIS
GARMATZ, integrante da bancada do PTB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, insira no âmbito escolar, como atividade
complementar, a oficina de voleibol, oferecendo aos alunos (as) do ensino fundamental esta
modalidade de esporte no turno inverso de aula, fazendo com que tenham uma ocupação saudável no
período em que não estão em sala de aula. Justificativa: Esta indicação se justifica porque é
inquestionável os benefícios que o esporte proporciona aos seus adeptos, e nesta proposta, aliando o
Esporte e Educação, é possível permitir que crianças e jovens se sintam participantes da sociedade,
pois os alunos (as), sem perceberem, irão adquirir com isso alguns valores como persistência e
responsabilidade. Desta forma, a inserção desta proposta (esboço em anexo) irá contribuir
principalmente com a diminuição da repetência escolar, aproximando mais o aluno da escola,
melhorando o comprometimento e a responsabilidade com as atividades escolares, além de tirar estas
crianças e jovens, muitas vezes das ruas, proporcionando uma ocupação saudável que contribui com
seu crescimento e desenvolvimento humano e social. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 185/2013: O
vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, integrante da bancada do PP: Que o Executivo
Municipal estude a possibilidade de realizar o calçamento das estradas situadas em frente às
comunidades de Pinheirinho, São Paulo Pontão, Rincão Seco e Esquina Kappaun. Justificativa: Esta
indicação justifica-se devido a estas localidades encontrarem-se distantes de rodovias asfaltadas.
Portanto, para proporcionar melhorias a estas comunidades que geralmente estão próximas a igrejas e
cemitérios, um calçamento de 200 metros em frente a estas seria suficiente para oferecer melhores
condições a pessoas que trafegam nestes locais. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 186/2013: A
vereadora MARIA ILANI HENKES LAMB e o vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, instale
em nosso Município containers de ferro (imagem anexo) para colocação do lixo orgânico e estes são
coletados ou esvaziados por caminhões especiais. Juntamente com a instalação desses containers
deverá ser feita uma campanha junto a população para separação de lixo domiciliar que se inicia,
ainda na fonte de origem, separando o lixo orgânico e o seco. Define-se lixo orgânico como todo e
qualquer resíduo domiciliar de origem animal ou vegetal e, lixo seco, os resíduos que podem ser
reaproveitados como matéria-prima nos processos de reciclagem. Justificativa: Estas ações
melhorariam muito a aparência de nossa cidade, pois o lixo orgânico ficaria bem fechado no
container e no momento do recolhimento nenhum funcionário precisaria colocar a mão no mesmo,
sendo que a coleta é feita pelo caminhão que despeja o lixo dentro do mesmo através de um sistema
de guincho. Para um Município de nosso porte um caminhão bastaria e a coleta poderia ser feita em
horários de pouco movimento nas ruas. O lixo seco seria colocado nas lixeiras normais e o
recolhimento seria feito adequadamente em dias da semana previamente estabelecidos e divulgados.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 187/2013: O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA,
integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude a
possibilidade de pintar de branco as paredes internas do Ginásio Assis de Souza Roque e também de
instalar grades de proteção de aproximadamente um metro de altura ao redor da quadra de esportes
do Ginásio, nos modelos da já existentes no Ginasião. Justificativa: Esta é uma reivindicação dos
frequentadores do Ginásio Assis de Souza Roque, pois a cor branca trará maior claridade e dará
maior propagação da luz tornando o ambiente mais propício para a prática de esportes e a grade se
faz necessária devido a proximidade da torcida com os jogadores. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
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188/2013: O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, integrante da bancada do DEM: Que o
Executivo Municipal, através do setor competente, providencie o conserto da canalização (tubos) na
localidade da Várzea mais precisamente nas proximidades do Salão da Comunidade. Justificativa:
Esta é uma reivindicação antiga daquela comunidade, sendo solicitada por várias vezes e que se
agravou com as chuvas das últimas semanas sendo necessário reparo urgente. LEITURA DO
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 011/2013, de autoria do vereador Jair Luiz
Scortegagna: Denomina o telecentro comunitário, atualmente localizado na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Floresta, de “Telecentro Comunitário Filipe Alexandre dos Santos”. Baixado
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Alberi, Presidente da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que será o relator. VOTAÇÃO DO PARECER E 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”. Leitura e votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final: Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº
010/2013: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE
LEI MUNICIPAL Nº 050/2013: Institui o Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FUMPI, 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 Educação, Segurança, Saúde e Assistência:
Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 050/2013:
Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. Leitura e
votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças
e Orçamento e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência: Aprovados por
unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 052/2013: Aprovado por
unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. Leitura e votação dos Pareceres da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da
Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência: Aprovados por unanimidade. Discussão e
votação do Projeto de Lei Municipal nº 053/2013: Aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Elói solicitou que esta Casa encaminhe ofício para o
Pastor Davi dos Santos Paixão, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, parabenizando pela
formatura dos Pastores. O vereador Alberi pediu para incluir o Pastor Cézar, professor da turma de
formandos. O Presidente, vereador Liberto, marcou as reuniões da Comissão Especial para todas as
segundas-feiras, às 14hs. Também convidou a todos para permanecerem no plenário após o
encerramento da sessão, quando se iniciará a reunião sobre segurança pública. 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 VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos.
Agradeceu aos que lhe parabenizaram pelo seu pronunciamento na última tribuna, e colocou que
sempre trabalha em defesa da comunidade e que sempre dentro de suas possibilidades estará pronto
para ajudar. Mandou um abraço para o seu amigo Anselmo Guerreiro junto com o qual participou de
uma “caminhada” para realizar o sonho de uma pessoa, a construção de uma casa e mandou um
abraço para a dona Noélia e disse para ela que junto com demais colaborou ajudando com mão de
obra. Ele reforçou que o vereador pode pouco nesta Casa, mas que está acompanhando, fiscalizando
e auxiliando a Administração. Citou as indicações nº 187/2013 e nº 188/2013, ambas de sua autoria.
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Convidou todos para domingo participar do almoço da Comunidade Católica do Bairro Progresso e a
tarde para o início do Campeonato Municipal de Campo. A vereadora CARLOTA ELISA
ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Contou que o município de Ibirubá foi contemplado
com dois milhões de reais através do Programa de Infraestrutura de Transporte e de Mobilidade
Urbana do Ministério das Cidades, para pavimentação e qualificação das vias urbanas. Disse que isto
deveria ser manchete, mas que pegou um espaço pequeno dos jornais de Ibirubá e que devem olhar o
que Ibirubá conquistou. Falou que se estamos na segunda semana de promoção e prevenção de saúde
do servidor, onde todos os vinculados à Prefeitura terão um dia para cuidar de sua saúde, tendo a
oportunidade de realizar exames e disse que se nos exames aparecer alguma alteração será marcada
consulta médica para o servidor, contou que esta semana da prevenção começou dia vinte e dois de
outubro e vai até dia catorze de novembro, sendo que dia seis de novembro irá ocorrer palestra
motivacional com o professor Daltron Monteriro de Caxias do Sul. Disse que nesta noite irá
acontecer uma reunião sobre segurança pública com debates entre a população que está pedindo
ajuda e as autoridades. Falou que dia trinta e um de outubro, às dezenove horas e trinta minutos, no
Plenário da Câmara, irá acontecer uma palestra com o tema: “Medicina preventiva, envelhecimento e
rejuvenescimento”, com o doutor Roberto Grandó, convidou toda a comunidade para participar, pois
oportunidades estão sendo oferecidas e a participação da comunidade é importante. O vereador
ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, do PP: Cumprimentou a todos. Falou que nesta noite foram
aprovados vários projetos e citou a indicação n.º 185/2013 de sua autoria. Falou do trabalho realizado
na localidade do Pinheirinho, na propriedade do senhor Burton Kanitz, que ficou de excelente
qualidade, mil metros de cascalhamento e bueiros, com mais de cem cargas de cascalho, e que
somente vê quem entra na propriedade. Disse que ouviu críticas de um radialista, ex-vereador desta
Casa, que os vereadores falam quando estiveram em festas, e esclareceu que na tribuna o vereador
fala o que sentir vontade e que nas festas do interior é que encontram as pessoas da comunidade e
escutam suas reivindicações, e que devem ir sempre e não somente nas eleições, e disse que quem
não quiser encontrar o vereador somente precisa desligar o rádio. Falou que a Câmara paga muito
bem os meios de comunicação para o pronunciamento dos vereadores e que exige respeito sobre suas
palavras, tem direito de opinar, e que os vereadores convidam para as festas e que o interior quer a
presença dos vereadores. Falou do projeto do Pac 2, de dois milhões de reais, e que irão fazer grandes
asfaltos, ele contou que escutou a pergunta hoje que se o Município está de turno único e mal, como
um lote de vereadores irá para Brasília? Esclareceu que o dinheiro do legislativo é do legislativo e
que devolvem mais de um milhão de reais para a Prefeitura todos os anos e se viajam é pensando no
bem do Município, e sempre buscam recursos e colocou que se alguns não entenderem seu
pronunciamento está à disposição para dar explicações. O vereador CLÓVIS GARMATZ, do PTB:
Cumprimentou a todos. Parabenizou a comunidade de Esquina Erno Wahys pela festa do último
domingo da Sociedade de Cantores de Esquina Erno Wahys e parabenizou um de seus primeiros
professores e que quando falou que foi o primeiro vereador de Esquina Erno Wahys se equivocou
porque houve o professor Seno Pott como primeiro representante da comunidade. Contou que o
professor Seno Pott escreveu o livro “Ler e escrever em alemão”, falou que foi um grande professor e
que hoje está aposentado, disse que os descendentes de alemão tem um modo fácil de aprender a
pronunciar o alemão e contou também que o professor Alseno Pott foi um dos idealizadores da festa
de vinte de setembro em Esquina Erno Wahys, disse que nasceu e se criou nesta comunidade, deixou
também um abraço para a professora Líria esposa de Seno Pott, desejando sucesso. Falou que
participou na semana passada de reunião com representantes do Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem – DAER, junto com o Vice Prefeito e donos de empresas localizadas junto a
ERS 223, debatendo sobre melhorias e as vias laterais, contou que ocorreram discussões e obstáculos
foram colocados, sendo que entre projeto, licitação e execução irão se passar quase dois anos. Falou
que indicou para que provisoriamente fossem colocados alguns quebra-molas junto a ERS 223 até a

Fl. 05 (27ª Sessão Ordinária)
execução do projeto evitando assim acidentes e mortes. Convidou a comunidade para participar dia
trinta e um de outubro, às nove horas, da “Caminhada pela Vida” da Liga Feminina de Combate ao
Câncer, com saída em frente ao Altar da Pátria e solicitou aos que participarem que usem uma peça
de roupa cor de rosa e que o comércio mande representantes para participar do evento. A vereadora
MARIA ILANI HENKES LAMB, do PMDB: Agradeceu o empenho dos funcionários da Câmara
sempre prontos a auxiliar os vereadores. Citou a indicação n.º 186/2013 de sua autoria em conjunto
com o vereador Rogério. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Falou que sente orgulho em gostar muito da imprensa e falou da importância
da imprensa em levar as coisas positivas e negativas e que precisam entender que como agentes
políticos são julgados pela comunidade e também colocou que é um meio de interatividade. Citou as
rádios do Município e disse que temos a cultura de querer ouvir somente coisas boas, mas que é
necessário estar preparado para o contrário e a crítica precisa ser entendida de forma construtiva,
salientou que esta é a sua opinião e devem usar o espaço para levar uma resposta positiva para a
comunidade. Falou sobre as estradas, pois estamos entrando em período de safra, de colheita de
canola, cevada e trigo e em seguida o plantio da soja, e disse que muitos produtores lhe falaram que
já solicitaram na Secretaria de Obras. Falou que nesta noite foram aprovados alguns convênios em
favor dos idosos, das escolas, informática, coisas boas que precisam ser faladas, mas que sempre irá
haver problemas. Disse que neste ano foi votado um aumento de cargos e que também naquela
oportunidade falou que iria ter turno único, disse que respeita, pois para algumas pessoas é bom e
para outras não. Falou que está faltando um trabalho de bem informar o que está acontecendo porque
fica tudo no ar e que em sua opinião o turno único poderia iniciar somente na segunda quinzena de
dezembro e janeiro, mas respeita, salientou que a assessoria de imprensa deveria divulgar melhor
para a comunidade o horário de funcionamento da Prefeitura. Disse que foi procurado por pessoas de
Santo Antônio do Umbu, que já conversaram também com o Secretário “Chico”, reclamando sobre
as pedras ferro que foram colocadas lá, na linha Jacuí Mirim estão pedindo cascalho e patrolamento,
em Santo Antônio do Bom Retiro estão preocupados com a safra, ele disse que o Secretário de Obras
deveria fazer uma força tarefa com sua equipe para dar atenção aos principais focos dando uma
resposta para os produtores. O vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a
todos. Iniciou complementando alguns dados do Instituto Federal de Ibirubá para esclarecer aos que
dizem que o Governo Federal ou o Partido dos Trabalhadores não investe dinheiro em nosso
Município. Falou que além de oportunizar estudo gratuito para mais de mil e duzentos alunos, está
sendo investido mais de quatro milhões de reais na infraestrutura do Campus e que está em fase final
o projeto para construção de um prédio com mais de quatro mil metros quadrados para atender os
cursos de mecânica e eletrotécnica, um investimento de seis milhões de reais na parte física.
Salientou que além do estudo gratuito que esta escola proporciona é servido almoço para os alunos,
gratuitamente, custeado pelo Governo Federal. Falou que a expansão do Campus é resultado de
intenso trabalho da diretora Migacir, coordenadora Mônica, e seu quadro de servidores, que se
dedicam diuturnamente para que a escola se torne ainda maior e que este é o resultado do esforço
desta Administração, que a partir de dois mil e nove não mediu esforços, realizando reuniões com a
hoje Ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, e, com o
Coordenador das Escolas Técnicas do Brasil Elisier Pacheco, conseguindo para o nosso Município
uma das maiores conquistas de nossa história, a Federalização da Escola Agrícola, transformada hoje
em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Ibirubá. Afirmou que nenhum
município do Alto Jacuí recebeu mais investimentos do que Ibirubá do Governo Federal, Governo do
Partido dos Trabalhadores. Lembrou que as inscrições do Processo Seletivo para diversos cursos
técnicos e superiores estão abertas até o dia onze de novembro. Falou que está trabalhando para
solucionar um impasse com os estágios do curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal,
nas escolas municipais de nosso Município, onde está agendando uma audiência com a Procuradoria
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Federal do Trabalho em Santo Ângelo para os próximos dias, na tentativa de dar condições de
realizarem os estágios em nosso Município e em nossas escolas. Informou a comunidade sobre os
Projetos que tratam de assuntos de extrema importância para nosso Município, que é o Plano Diretor
e que foi formada uma Comissão Especial para tratar exclusivamente destes Projetos, e disse que
dentre estes há dois em especial e foi designado relator de dois projetos: sobre o Parcelamento do
Solo e sobre Zoneamento Urbano. Disse que são projetos complexos, e devem ser amplamente
debatidos, porque trazem uma modificação na mobilidade urbana, alterações geográficas na cidade,
parte imobiliária dos imóveis, define regras que muitos talvez não gostem e por estes motivos a
comunidade deve comparecer para o debate. Disse que através do estabelecimento de princípios,
diretrizes e normas, o plano deve fornecer orientações para as ações que de alguma maneira
influenciam no desenvolvimento urbano e que essas ações podem ser desde a abertura de uma nova
avenida até a construção de uma nova residência, ou a implantação de uma estação de tratamento de
esgoto, ou a reurbanização de um bairro, ou a instalação de indústrias, ou a construção de edifícios,
definindo o desenvolvimento da cidade o que torna grande a responsabilidade ao analisarmos estes e
outros projetos. Falou que a participação da comunidade é fundamental e insistiu para que a
comunidade compareça nas audiências públicas, para juntos debaterem, pois também é
responsabilidade da comunidade nos dizer aquilo que quer. O vereador ELÓI FERRAZ DE
ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos Citou as indicações n.º 182/2013 e nº 183/2013. Falou
que nesta noite foi aprovado o Projeto de Lei Municipal n.º 052/2013, sobre um recurso para que se
instale academia ao ar livre junto a Praça Jardim, sendo uma solicitação antiga de moradores do
bairro. Falou que esteve reunido no dia de hoje com o José Parizotto assessor do Deputado Giovani
Cherini e Glaci de Oliveira, Vice-Presidenta do Partido Democrático Trabalhista – PDT, com
tratativas junto ao Prefeito para que o Deputado libere duzentos e cinquenta mil reais (R$
250.000,00) para o término da quadra de esportes do Bairro Jardim, sendo que o Prefeito acenou com
a possibilidade e que agora devem aguardar novembro para que o Deputado indique definitivamente.
Contou que quando esteve em Brasília o Deputado Enio Bacci também acenou com duzentos e
cinquenta mil reais para calçamentos e que semana passada conversou com ele que reafirmou a
emenda, o falou que fica muito alegre em poder dizer que o Partido Democrático Trabalhista – PDT,
também contribui com recursos. Registrou que, a partir de uma solicitação sua junto com os
vereadores Ilvo, Rogério e Clóvis, ocorreu uma reunião com os empresários que estão as margens da
ERS 223, com autoridades do Município e Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, onde
ficou esclarecido que o asfalto é responsabilidade do Estado e que as paralelas são responsabilidade
do Município e que já em fevereiro a Administração assumiu a responsabilidade de fazer o projeto e
que até o momento não havia feito. Disse que houve alguns avanços na reunião, como a possibilidade
de se instalar quebra-molas e anularam a intimação de irregularidade que afligia os empresários e que
talvez se façam as ruas paralelas em conjunto com o Departamento Autônomo de Estradas de
Rodagem, amenizando assim acidentes e mortes. Registrou que estará se licenciando por um período
de trinta dias e que irá assumir o vereador Carlos Andrino, que está seguindo cronograma proposto.
O Presidente deu por encerrado os trabalhos às dezenove horas e trinta e cinco minutos (19h35min).
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
Presidente do Legislativo Ibirubense.

ABEL GRAVE
Secretário.

