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ATA Nº. 1.853/2013 – DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 27.12.2013.
Aos vinte e sete dias do mês de dezembro 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 nove horas e vinte e cinco minutos (09h25min), foi constatada a presença
dos (as) Vereadores (as): Lair Lagemann, Ilvo Adam Schlintwein e Silvestre Antônio Rebelato,
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; Elói Ferraz de Andrade, da Bancada do PDT. O
vereador Jair Luiz Scortegagna esteve ausente. Constatado quórum regimental o Senhor Presidente,
Liberto Leomar Franken, invocou a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos e pediu para o
secretário que efetuasse a leitura bíblica. O Presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura da
CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA: 01 – Deliberação da Ata nº 1.852/13 (sessão ordinária); 02
– Votação dos Pareceres e do Projeto de Lei Municipal nº 063/2013. (Autoriza o Poder Executivo
firmar convênio com o Lar Bom Pastor de Ivagaci e Escola Profissional e, dá outras providências);
03 – Votação dos Pareceres e do Projeto de Lei Municipal nº 064/2013. (Autoriza a contratação
temporária de Médico para o programa/convênio Estratégia da Saúde da Família – ESF); 04 –
Votação do Parecer e do Projeto de Lei do Legislativo n.º 009/2013. (Denomina a Rua que tem
início na VRS-824 e termina na Rua Nelci Ribas Fritsch de “Rua Alberi Cavalheiro dos Santos”); 05
– Votação do Parecer e do Projeto de Lei do Legislativo n.º 013/2013. (Denomina a estrada que tem
início no término da Rua General Osório e fim no quilômetro 60 da ERS-223, na localidade da
Várzea, de “Estrada David Nicolodi”); 06 – Votação do Parecer e do Projeto de Lei Complementar
do Legislativo n.º 002/2013. (Altera o artigo 3º da Lei Complementar n.º 074, de 27 de dezembro de
2012). 07 – Votação em 2º Turno do Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001/2013, de
autoria dos vereadores Liberto, Vanderlei e Abel. (Altera o parágrafo 2º do artigo 41 e o parágrafo
4º do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal); 08 - Deliberação da Ata n.º 1853/13 (sessão
extraordinária). Desta forma o Presidente colocou em votação a Ordem do Dia: Aprovada por
unanimidade dos vereadores presentes. O vereador Silvestre questionou o porquê de não estar na
ordem do dia a deliberação do Projeto de Lei Complementar do Legislativo nº 001/13, tendo em
vista que é a última sessão do ano. O Presidente informou que o relator pediu mais dez dias de prazo
para a conclusão do parecer. O vereador Eloí pediu para registrar que o cidadão portador câncer, e
não os vereadores de oposição, que perdem com isso, ou seja, pedem pelo referido projeto não estar
sendo votado nesta sessão, ainda neste ano. O vereador Alberi, relato do projeto, explicou que não
haverá prejuízo. Vereado Silvestre observou que não leu a ata anterior; que não foi atendido pelo
Presidente em diversas requisições e que os projetos não tiveram parecer do assessor jurídico, como
havia solicitado. Falou sobre o Projeto de Lei Complementar nº 001/13 que, no seu entendimento,
no mínimo deveria ser deliberado. Disse que é um grande descaso e uma falta de consideração, além
de nem justificarem o porquê de não ter sido incluído na ordem do dia para deliberação. Desta forma
registrou seu protesto. O vereador Alberi, relator do referido projeto, explicou as razões dizendo que
no passado este projeto foi rejeitado porque a interpretação jurídica na época relatou vício de
origem. Hoje disse que o IGAM falou que falta impacto financeiro, mas que há quem diga o
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contrário. Observou que o projeto oferece vantagem a que possui doenças crônicas, como AIDS e
até mesmo asma, mas são pessoas que com tratamento trabalham e tem vida normal. Disse que
precisam ter a responsabilidade de aprovar ou não um projeto que cerca de mil pessoas podem ser
isentadas. Comentou que o projeto está muito abrangente, então precisam fazer com que este atinja
somente quem realmente necessita. O vereador Silvestre que a intenção é tingir pessoas com
doenças graves e terminais e comentou que em Santa Cruz do Sul existe um projeto igual e lá pode!
Enfatizou que precisam parecer jurídico do assessor jurídico desta Casa e alertou o novo Presidente,
vereador Vanderlei, de que tem um documento nesta Casa solicitando isto. O vereador Elói disse
que se trata de um projeto que faz justiça social e por isso não tem a necessidade de impacto
financeiro. Dando continuidade o Presidente passou para o primeiro item da ordem do dia:
DELIBERAÇÃO DA ATA Nº 1.852/12 (sessão ordinária): Aprovada por unanimidade dos
vereadores presentes. O vereador Silvestre pediu par registrar que esta ata foi colocada em votação
em regime de “emergência” e não de urgência, sendo a primeira vez que isto acontece. O Presidente
citou o artigo 150, § 3º do Regimento: “A ata da última sessão de cada legislatura será redigida e
submetida à aprovação na própria sessão, com qualquer número, antes de seu encerramento”. O
Presidente passou para o segundo item da ordem do dia: VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 063/2013: Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com
o Lar Bom Pastor de Ivagaci e Escola Profissional 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 dos vereadores presentes. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº
063/13: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. VOTAÇÃO DOS PARECERES
E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 064/2013: Autoriza a contratação temporária de
Médico para o programa/convênio Estratégia da Saúde da Família – ESF. 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 dos vereadores presentes. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº
064/13: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. VOTAÇÃO DO PARECER E
DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N.º 009/2013: Denomina a Rua que tem início na
VRS-824 e termina na Rua Nelci Ribas Fritsch de “Rua Alberi Cavalheiro dos Santos”. Leitura e
votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº
009/13: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. VOTAÇÃO DO PARECER E
DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N.º 013/2013: Denomina a estrada que tem início
no término da Rua General Osório e fim no quilômetro 60 da ERS-223, na localidade da Várzea, de
“Estrada David Nicolodi”. Leitura e votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação do
Projeto de Lei do Legislativo nº 013/13: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
VOTAÇÃO DO PARECER E DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO
LEGISLATIVO N.º 002/2013: Altera o artigo 3º da Lei Complementar n.º 074, de 27 de dezembro
de 2012. Leitura e votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final:
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Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar do Legislativo nº 002/13: Rejeitado por 5 votos contrários dos vereadores Abel,
Alberi, Carlota, Érico e Vanderlei e 4 votos favoráveis dos vereadores Elói, Ilvo, Lair e Silvestre. O
vereador Silvestre solicitou para registrar que é lamentável que se vote contra a transparência.
VOTAÇÃO EM 2º TURNO DO PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
Nº 001/2013, de autoria dos vereadores Liberto, Vanderlei e Abel: Altera o parágrafo 2º do
artigo 41 e o parágrafo 4º do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal: Aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes. O Presidente solicitou para retirar o último ítem da ordem do dia que se
refere a deliberação da ata n.º 1853/13 (sessão extraordinária), pois verificamos que o artigo citado
no início da sessão refere-se ao final da legislatura (4 anos) e não da sessão legislativa. O vereador
Silvestre solicitou para registrar que a retirada desta ata também é uma sugestão de sua autoria, desta
forma todos concordaram. O Presidente deu por encerrado os trabalhos, às onze horas e cinco
minutos (11h05min). Os trabalhos foram presididos pelo Presidente, vereador Liberto Leomar
Franken e secretariados pelo vereador Abel Grave, 1ª 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,
1ª Secretário.

