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ATA Nº. 1.855/2014 – DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 10.03.2014.
Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, 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: Rogério Mauri de
Oliveira, 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 e do Jair Luiz Scortegagna, da Bancada do PT.
Constatado quórum regimental o Senhor Presidente, Vanderlei Santos de Souza, 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 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 dos vereadores presentes. O Presidente colocou em deliberação e
votação a Ata nº 1.853/13 (extraordinária): Aprovada com oito (08) votos favoráveis e uma
(01) abstenção do vereador Rogério. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Livro “Transparência e Participação” da Assembleia
Legislativa do Estado; Ofício s/nº do Diretório Municipal dos Democratas indicando o líder da
Bancada para este ano, sendo o vereador Alberi A. Behnen; Ofício nº 009/14 do Executivo referente
resposta do Pedido de Informação nº 045/2013; Ofício nº 013/14 do Executivo referente resposta do
Pedido de Informação nº 046/2013; Ofício nº 371/13 do Executivo referente resposta do Pedido de
Informação nº 047/2013; Ofício nº 019/14 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação
nº 048/2013; Ofício nº 372/2013 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº
049/2013; Ofício nº 020/14 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº 050/2013;
Ofício nº 375/2013 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº 051/2013; Ofício nº
373/13 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº 052/2013; Ofício nº 038/14 do
Executivo solicitando mais quinze dias de prazo para a entrega da resposta do Pedido de
Informação nº 053/13; Ofício nº 048/14 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº
053/2013; Ofício nº 035/14 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº 054/2013;
Ofício nº 037/14 do Executivo solicitando mais quinze dias de prazo para a entrega da resposta do
Pedido de Informação nº 055/2013; Ofício nº 051/14 do Executivo referente resposta do Pedido de
Informação nº 055/2013; Ofício nº 034/14 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação
nº 056/2013; Ofício nº 039/14 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº
057/2013; Ofício Circ. Nº 006/14 da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa
do Estado; Ofício Circ. nº 001/14 do Deputado Estadual Gilmar Sossella, Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado; Ofício Subjur nº 034/14 do Subprocurador-Geral de justiça para Assuntos
Jurídicos, em substituição; Convite da Super Ação Treinamento e Capacitação Profissional, CFC
Zeni e Sistema EPU para Seminário “O Estado do RS na década de Ação pela Segurança no
Trânsito”; Ofício Circ. Nº 001/14 do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Alto
Jacuí; Ofício nº 001/14 do Diretório Municipal do PMDB indicando o vereador Ilvo Adam
Schlintwein para ser o líder da Bancada neste ano; Ofício nº 052/14 do Executivo comunicando o
período de férias do Prefeito Municipal; Ofício nº 006/14 do Gabinete do Governador acusando
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recebimento de ofício; Ofício Circ. Nº 002/14 do Tribunal de Contas; Ofício nº 001/14 da Câmara
Municipal de Vereadores de Santa Maria; Ofício Circ. Nº 001/14 da Câmara Municipal de Santo
Antônio do Planalto; Ofício nº 002/14 da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Bárbara do
Sul; Correspondência eletrônica da Câmara de Vereadores de Colorado; Ofício Circ. nº 001/14 da
Câmara Municipal de Vereadores de Quinze de Novembro; Mandado de Notificação do Ministério
Público do RS; Ofício nº 337/13 da Assembleia Legislativa do Estado acusando recebimento de
moção de apoio; Ofício Circ. Nº 004/14 do Tribunal de Contas; Ofício do Tribunal de Contas
informando a inexistência de falhas e regularidade de contas dos Srs. Alberi A. Behnen e Fernando
P. Bitencourt; Ofício nº 077/14 do Executivo em resposta ao ofício nº 014/14 desta Casa; Ofício nº
1398/13 do Ministério do Trabalho e Emprego; Telegramas do Ministério da Saúde, do Ministério
da Educação, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, 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 n.º 417/2013 para o Executivo; Ofício nº 418/13 para o Executivo; Ofício nº 419/14 para
Clóvis Garmatz; Ofício nº 420/14 para Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos;
Ofício nº 421/13 para a imprensa; Ofício Circ. nº 422/13 para os Deputados Estaduais, para o
Presidente da Assembleia Legislativa e para o Governador do Estado; Ofício Circ. Nº 423/13 para o
Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Empreendimentos, para a Secretária Municipal do
Trabalho, Assistência Social e Habitação e para a Secretária Municipal de Educação, Cultura,
Turismo e Desporto; Ofício nº 424/13 para a CNM; Ofício Circ. Nº 425/13 para a ACISA e para o
Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Empreendimentos; Ofício nº 426/13 para o
Executivo; Ofício nº 427/13 para o Executivo; Ofício nº 428/13 para o Executivo; Ofício nº 429/13
para a imprensa; Ofício Circ. Nº 001/14 para entidades, Câmaras Municipais integrantes da
ASCAMAJA, UVERGS, AMAJA, etc, informando a composição da nova Mesa Diretora de 2014;
Ofício nº 002/14 para a família enlutada de Werno Stadtlober (in memorian); Ofício nº 003/14 para
Coprel; Ofício nº 004/14 para o Executivo; Ofício nº 005/14 para a família enlutada de Rudimar
Vogt (in memorian); Ofício nº 006/14 para a família enlutada de Geverton Blasi (in memorian);
Ofício nº 007/14 para a família enlutada de Luis Roberto Urnau (in memorian); Ofício nº 008/14
para a família enlutada de Ângela Marques (in memorian); Ofício nº 009/14 para o Executivo
Municipal; Ofício nº 010/14 para o Executivo; Ofício nº 011/14 para a família enlutada de João
Maria Theodora da Silva (in memorian); Ofício nº 012/14 para o Executivo; Ofício nº 013/14 para
as mulheres homenageadas na Sessão Solene do Dia Internacional das Mulheres; Ofício nº 015/14
para o Executivo; Ofício nº 016/14 para o Subprocurador-geral de justiça para assuntos jurídicos. O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO
Nº 001/2014: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE
OLIVEIRA e ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da bancada do PMDB: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, por meio do
Departamento Municipal de Trânsito, providencia a pintura das faixas de segurança na cidade,
assim como a pintura da sinalização de estacionamento oblíquo, pois estão desbotadas/apagadas,
dificultando a visualização por parte dos motoristas e pedestres, levando em consideração ainda que
estas solicitações já foram feitas inúmeras vezes, e se trata de uma questão de segurança.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 002/2014: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO
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REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e ILVO ADAM SCHLINTWEIN,
integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, ofereça transporte público coletivo
para a população, pelo menos até que surja empresa interessada em prestar este serviço, o qual está
prejudicando e fazendo muita falta aos trabalhadores que precisam se deslocar dos bairros mais
distantes até o centro, assim como aos demais moradores e principalmente mulheres e idosos que
muitas vezes, por problemas de saúde, não tem como se deslocar até os postos de saúde. Apesar de
ser um ônus para o Município, trata-se de um trabalho social, que beneficiaria inúmeras pessoas.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 003/2014: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e ILVO ADAM SCHLINTWEIN,
integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras e Viação, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, providencie com urgência a
instalação de um quebra-mola em frente ao Posto de Saúde do bairro Hermany. Justificativa: No
referido local existe um grande fluxo de veículos que transitam em alta velocidade e também há
grande circulação de pedestres, inclusive crianças, além da quantidade excessiva de poeira que
levanta quando os veículos passam com rapidez. Por isso a instalação de um quebra-molas no local
é emergencial, evitando possíveis acidentes. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 004/2014: O
vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo
Municipal, através da Secretária Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto estude a
possibilidade de encaminhar um Projeto de Lei de Apoio Financeiro para os atletas que representam
o nosso Município nas práticas esportivas como no caso do jovem Lucas Paloschi. Justificativa:
Esta solicitação se justifica devido a inexistência de legislação local a instituir e disciplinar a
concessão de incentivos financeiros para os atletas ibirubenses que competem no Estado e País
representando nosso Município. Encaminho em anexo o histórico esportivo do nadador Lucas
Paloschi com o Projeto de Patrocínio. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 005/2014: O vereador
VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, providencie a troca da areia do Parque da
Criança da Praça General Osório, bem como uma reforma nos brinquedos, nos bancos, na cerca e
aumento na mureta para que a areia não caia para o passeio público e a poda de algumas árvores
que estão com os galhos muito grandes. Justificativa: Esta é uma solicitação dos pais e responsáveis
das crianças que frequentam a praça, segue anexo solicitação encaminhada. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 006/2014: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada
do PDT: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, quando forem receber e/ou
instalar os aparelhos de ginástica para as próximas academias ao ar livre, que tomem o cuidado para
que também haja alguns aparelhos para uso de deficientes físicos. Justificativa: Cada vez mais se
fala em combate ao sedentarismo e estímulo à qualidade de vida, e as academias ao ar livre para a
comunidade e para a terceira idade são hoje uma realidade benéfica para a saúde, mas um grupo,
algumas vezes, encontra-se excluído: o dos deficientes físicos e cadeirantes. Por isso, acredito ser
de extrema importância, como forma de ampliar a inclusão dessas pessoas à sociedade, oferecer
uma academia ao ar livre que integra áreas para crianças, adultos e deficientes, com acesso fácil e
adaptado. Outro objetivo seria o de promover maior socialização do deficiente físico, pois muitas
vezes o cadeirante é prisioneiro em sua própria casa. Não sai porque os acessos são difíceis e
porque não encontra local onde possa se sentir inserido como qualquer outra pessoa. Desta forma,
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conto com a sensibilidade do Poder Público Municipal. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
007/2014: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM
SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Que
o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie o conserto,
ou a substituição de um bueiro localizado próximo à escola de Fazenda Itaíba, colocando outro de
maior porte, com o objetivo de dar uma maior vazão às águas pluviais. Que também seja feito o
encascalhamento da referida estrada, melhorando desta forma o tráfego, principalmente do
transporte escolar. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 008/2014: Os vereadores SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE
OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie a limpeza do lago da Praça Maria Goreti Bertolini,
localizado na Rua Mauá, ao lado do Postão, pois várias pessoas estão reclamando de mau cheiro no
local. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 001/2014: Os vereadores
ABEL GRAVE, ALBERI ANTÔNIO BEHNEN e VANDERLEI SANTOS DE SOUZA,
integrantes da bancada do DEM: Requerem que esta Casa Legislativa realize uma Sessão Solene em
homenagem aos 50 anos da Indústria de Implementos Agrícolas Vence Tudo, que será comemorado
no dia 20 de março de 2014. A empresa possui uma área de 300.000 m² de estrutura completa, com
um grande corpo de funcionários e criação de centenas de empregos indiretos, se inserindo cada vez
mais no mercado global, aliando-se aos produtores brasileiros e dos principais países produtores
mundiais, exportando para mais de 15 países, permitindo a continuidade e multiplicação de
negócios. A empresa desenvolve produtos adequados para cada região e necessidade do cliente,
preocupados com a venda de produtos com qualidade, dando assistência profissional para o cliente,
para a sua satisfação, qualidade de vida e rentabilidade dos produtos em cada colheita, ou seja,
sempre na busca do melhor para o agricultor: Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 002/2014: Os vereadores SILVESTRE
ANTONIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE
OLIVEIRA, da bancada do PMDB: Requerem que esta Casa Legislativa preste uma homenagem
para a empresa HCC Engenharia que recebeu o Prêmio Melhores Fornecedores da AES Brasil na
Categoria Serviços de Engenharia da AES Sul. O Prêmio Melhores Fornecedores da AES Brasil
reconhece 11 empresas, foram elegíveis 181 fornecedores, dos quais 57 foram finalistas. A
Premiação é realizada com base no IDF – Índice de Desempenho do Fornecedor, que avalia os
critérios ligados à saúde e à segurança dos prestadores de serviço, qualidade de entrega, nível de
produtividade e tratamento dos impactos ambientais e sociais. Sugere-se que a referida homenagem
seja durante uma sessão ordinária a ser combinada com a empresa, ocasião na qual seriam
agraciados com uma placa como reconhecimento do Legislativo pelo prêmio recebido e serviços
prestados: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 003/2014: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante
da bancada do PMDB: Requer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para o Departamento
Municipal de Trânsito de Ibirubá, solicitando que façam com urgência a instalação de quebra-molas
na Rua do Comércio e na Rua Dumoncel Filho, próximos ao entroncamento de ambas, reduzindo
assim a velocidade dos veículos. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a alta velocidade
com que os veículos passam pelos referidos locais, correndo o risco de acontecer graves acidentes,
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levando em consideração que se trata de uma esquina bastante movimentada. Cabe ressaltar que nas
referidas ruas foi feito o recapeamento asfáltico, e muitos jovens andam com skates e carrinhos de
rolimã pelo local, sendo muito perigoso aos mesmos e também aos motoristas, por se tratar de uma
esquina. Também é importante relatar que no local já ocorreram vários acidentes devido a alta
velocidade dos veículos que acabam invadindo residências, causando diversos danos materiais aos
moradores, além da destruição do carro, sendo que por sorte ainda não houve registro de vítimas
fatais. Desta forma, é evidente a urgente necessidade de se tomar providências, antes que algo de
pior aconteça, por isso conto com a sensibilidade do Poder Público Municipal: Aprovado por
unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 004/2014: O vereador
ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, da bancada do PP: Requer que esta Casa Legislativa preste
uma homenagem para o Sr. Valdemar Emílio Schroeder por ter sido compositor dos hinos do
Grêmio Ibirubá e da SAJO – Sociedade Atlética Juventude Operária, os quais são entoados com
muita empolgação e emoção pelas suas torcidas. Cabe ressaltar que o “Nenoch”, como é conhecido,
é uma pessoa muito querida pela comunidade ibirubense, sendo um excelente músico e compositor
e também apresenta programas de rádio (Velha Guarda e Casa de Caboclo) que relembra músicas
antigas de boemia, além do sertanejo e gauchescas, possuindo ouvintes fiéis, que não perdem de
escutar os seus programas de rádio. Sugiro que a referida homenagem seja durante uma sessão
ordinária a ser escolhida pelos integrantes da Mesa Diretora, ocasião na qual seria agraciado com
uma placa como reconhecimento do Legislativo pela sua dedicação e amor pela música, sendo um
brilhante compositor: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 005/2014: Os vereadores LIBERTO LEOMAR FRANKEN, ÉRICO
PIMENTEL NOGUEIRA e CARLOTA ELISA ARTMANN, integrantes da bancada do PP:
Requerem que esta Casa Legislativa delibere sobre a convocação do Secretário Municipal de
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Senhor Oneide Neuland, sendo que sugerimos que este
venha acompanhado da Analista Ambiental, Srª. Elisangela dos Santos Althaus, levando em conta
que consideramos a presença dos dois de suma importância para que exponham ao Legislativo
Municipal assuntos relacionados à referida Secretaria, como os trabalhos realizados e especialmente
sobre a não liberação de pedreiras para o Município: Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 006/2014: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, da bancada do PMDB: Requer que esta Casa Legislativa encaminhe correspondência
eletrônica (e-mail) para os Deputados Federais e Senadores, solicitando a colaboração dos mesmos
no sentido de apoiar a inclusão na ordem do dia da Câmara dos Deputados, e a posterior aprovação,
do PL nº 4.434/2008, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pelo regime de
previdência social e o índice de correção previdenciária. Justificativas: Cabe salientar que mais de 8
milhões de aposentados aguardam ansiosamente a aprovação do PL 4.434/08, que corrigirá uma
injustiça histórica que é a corrosão do poder aquisitivo dos benefícios previdenciários. O projeto
prevê a recuperação dos benefícios com base no número de salários mínimos que os aposentados
recebiam no momento da concessão, além de garantir uma política permanente de proteção:
Aprovado por unanimidade. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES
PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014:
O Presidente solicitou que o secretário efetuasse a leitura da composição das Comissões
Permanentes, conforme acordado durante a reunião realizada de tarde com os vereadores:
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL= Presidente: Alberi
Antônio Behnen; Vice-Presidente: Jair Luiz Scortegagna; Secretário: Rogério Mauri de Oliveira;
1º Suplente: Liberto Leomar Franken; 2º Suplente: Silvestre Antônio Rebelato. COMISSÃO DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO= Presidente: Silvestre A. Rebelato; Vice-Presidente: Abel
Grave; Secretário: Carlota Elisa Artmann; 1º Suplente: Jair Luiz Scortegagna; 2º Suplente:
Rogério Mauri de Oliveira. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, SAÚDE E
ASSISTÊNCIA= Presidente: Elói Ferraz de Andrade; Vice-Presidente: Carlota Elisa Artmann;
Secretário: Rogério Mauri de Oliveira; 1º Suplente: Jair Luiz Scortegagna; 2º Suplente: Ilvo
Adam Schlintwein. COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS= Presidente: Érico
Pimentel Nogueira; Vice-Presidente: Ilvo Adam Schlintwein; Secretário: Alberi A. Behnen; 1º
Suplente: Liberto Leomar Franken; 2º Suplente: Abel Grave. COMISSÃO DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO e MEIO AMBIENTE=
Presidente: Liberto Leomar Franken; Vice-Presidente: Rogério Mauri de Oliveira; Secretário:
Érico Pimentel Nogueira; 1º Suplente: Ilvo Adam Schlintwein; 2º Suplente: Alberi Antônio
Behnen. Na sequência o Presidente colocou em votação: Aprovado por unanimidade. LEITURA
DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 001/2014, de autoria dos vereadores Abel,
Alberi e Vanderlei: Denomina a quadra de areia localizada na Praça Henrique Berlet de “Quadra
de Areia Flora Baumgardt dos Santos.”. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final. O vereador Alberi, Presidente da referida Comissão, designou o vereador Rogério para ser o
relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 002/2014, de autoria do
vereador Elói Ferraz de Andrade: Denomina a Escola de Educação Infantil, atualmente
localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 897, no bairro Centro, de “Escola de Educação Infantil
Nona Olga”. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Alberi,
Presidente da referida Comissão, designou o vereador Jair para ser o relator. LEITURA DO
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 003/2014, de autoria da Mesa Diretora: Altera o
valor do auxílio-alimentação 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 Silvestre,
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator. LEITURA DO
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 004/2014, de autoria da Mesa Diretora: Define o
percentual destinado à Revisão Geral Anual dos vencimentos do quadro de cargos efetivos e em
comissão do Legislativo Ibirubense. 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 Silvestre, Presidente da
Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI
DO LEGISLATIVO Nº 005/2014, de autoria da Mesa Diretora: Define o percentual de
reposição inflacionária aos agentes políticos do Município de Ibirubá. 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 Silvestre, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator.
LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 006/2014, de autoria dos
vereadores Abel, Alberi e Vanderlei: Denomina a quadra de areia localizada na Praça Ary
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Fredrich de “Quadra de Areia Verno Diehl”. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. O vereador Alberi, Presidente da referida Comissão, designou o vereador Rogério
para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 007/2014, de
autoria da Mesa Diretora: Concede aumento real aos servidores públicos efetivos e
comissionados da Câmara Municipal. 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, designou o vereador Jair para ser o relator. O vereador
Silvestre, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator. LEITURA
DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 001/2014: Institui o programa de estímulo à expedição
de notas fiscais, valorização do comércio local, estabelece sorteios e premiação 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 Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio
Ambiente. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
designou o vereador Jair para ser o relator. O vereador Silvestre, Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento, designou a vereadora Carlota para ser a relatora. O vereador Liberto,
Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, designou o
vereador Rogério para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
002/2014: Altera a alínea “b” do art. 2º da Lei Municipal nº 2.430/2012. 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 Silvestre, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, designou o vereador Abel
para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 003/2014: Autoriza o
Município de Ibirubá/RS firmar Convênio com a APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, visando a cedência de professores municipais e a manutenção dos serviços de
limpeza e merenda, tendo como contrapartida bolsas de estudos para alunos excepcionais da Escola
Franz Hümmler. 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 Silvestre, Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento, designou a vereadora Carlota para ser a relatora. O vereador Elói, Presidente da
Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência, designou o vereador Rogério para ser o
relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 004/2014: Altera e acresce
dispositivos da Lei Municipal nº 2.103/2006. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final e para a Comissão de Obras e Serviços Públicos. O vereador Alberi, Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, designou o vereador Rogério para ser o relator. O
vereador Érico, Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, disse que será o relator.
LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 005/2014: Regulariza a concessão de
imóvel a Orilde Teresinha Figueira da Silva e Dalírio Batista da Silva. Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Obras e Serviços Públicos 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 Érico,
Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, disse que será o relator. O vereador Elói,
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Presidente da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência, falou que será o relator.
LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 006/2014: Altera o valor repassado ao
anestesista, constante no Anexo I da Lei Municipal nº 2.437/2012. Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final 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 Elói, Presidente da Comissão de Educação,
Segurança, Saúde e Assistência, designou a vereadora Carlota para ser a relatora. LEITURA DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 007/2014: Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com
a Associação Ibirubá de Futebol – ASIF 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 Silvestre, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator.
LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 008/2014: Concede revisão geral anual, ao
quadro de servidores estatutária – plano de carreira do quadro geral e do magistério, aos
funcionários do quadro celetista, aos contratados pelo regime da CLT, aos cargos em comissão ou
DCAs, aos aposentados e pensionistas, e aos contratos temporários e/ou emergenciais. 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 Silvestre, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, designou o
vereador Abel para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 009/2014:
Define o percentual de reposição dos conselheiros tutelares. 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, designou o vereador
Rogério para ser o relator. O vereador Silvestre, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento,
designou a vereadora Carlota para ser a relatora. LEITURA DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 001/2014: Altera o “caput” do Art. 1º da Lei Complementar nº 032/2006.
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 Silvestre, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento,
falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2014:
Dispõe sobre a cobrança de Constribuição de Melhoria na execução de obras públicas nas ruas
Carlos Diehl, Campo Mourão, Irma Schweig e Etwin Schweig Filho. Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão
de Obras e Serviços Públicos. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, designou o vereador Jair para ser o relator. O vereador Silvestre, Presidente da
Comissão de Finanças e Orçamento, designou o vereador Abel para ser o relator. O vereador Érico,
Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, designou o vereador Ilvo para ser o relator.
REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Abel solicitou que esta Casa encaminhe um ofício
para a AMOVISOL – Associação de Moradores do Bairro Pôr-do-Sol, parabenizando pela
organização e realização do evento, com escolha da rainha e princesas do bairro. O vereador
Silvestre falou sobre a mobilização nacional à favor dos municípios e sobre o quanto os vereadores
ajudaram a trazer para os municípios. Falou que se os colegas vereadores entenderem que pode se
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ausentar de uma sessão para participar no dia 25 de março de mais uma mobilização em Brasília,
sendo que não vai com diária paga pela Câmara de Vereadores. O Presidente, vereador Vanderlei,
combinou de realizar a homenagem para a empresa HCC na primeira sessão de abril. O vereador
Liberto solicitou que esta Casa encaminhe ofício para a Sociedade Hípica Ibirubense,
parabenizando pelo sucesso do “turfe”, corrida de cavalos, realizada nos dias 08, 09 e 10 de março
do corrente ano. A vereadora Carlota solicitou que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para o
Clube dos Amigos Oswaldo Vargas, do bairro Floresta, parabenizando pela organização e
realização do jantar dançante no dia 08 de março. Pediu também para encaminhar ofício para o
Gabinete da 1ª Dama e para a Secretaria de Assistência Social parabenizando pela organização e
realização do chá em homenagem as mulheres, que ocorreu no dia 07 de março, junto ao CTG
Rancho dos Tropeiros, tendo o lucro revertido para a LFCC – Liga Feminina de Combate ao Câncer
de Ibirubá. O vereador Liberto solicitou também que esta Casa encaminhe ofício para a nova
diretoria do Esporte Clube Palmeira, desejando sucesso, tendo sido empossados no jantar dançante
realizado dia 08 de março no salão do bairro Odila. O Presidente suspendeu a sessão por alguns
minutos, reabrindo em seguida e 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 ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos e agradeceu o Presidente do Diretório
Municipal do PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Sr. Osmar Miguel Lauxen,
pela indicação para Liderança da Bancada do Partido. Parabenizou o Presidente Vanderlei e sua
diretoria, desejando um ótimo trabalho neste ano. Parabenizou o Bangu que ficou Campeão
Municipal e o Hermany na Categoria Aspirante, e todos que se envolveram no campeonato,
salientou que o importante é a participação de todos neste campeonato. Comunicou que estão
iniciando a primeira sessão ordinária do ano de dois mil e catorze (2014), fazendo um alerta para as
estradas do interior. Disse que tem várias reivindicações, mas que não irá citar nenhuma, comentou
da boa equipe e maquinário novo que o Município possui, e que existem pontes e lugares que
precisam de reparos, fez este alerta em função da colheita. Pediu a compreensão das lideranças e da
Secretaria de Obras para dar atenção ao interior, devido à força da agricultura no nosso Município.
Falou que a base de Ibirubá é a agricultura, e que não podemos esquecer dos agricultores, pois
estamos prestes a mais uma colheita. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do
PMDB: Cumprimentou a todos. Cumprimentou o Presidente da Hípica, Senhor Mário Gobbi, e
disse que neste final de semana Ibirubá foi a “Capital da Cancha Reta”, com a participação de
muitas pessoas vindas de outros Municípios. Contou que neste ano volta em uma situação diferente
da que saiu no ano anterior, pois Deus lhe deu o privilégio de ser avô, seu filho Pedro e a Márcia lhe
presentearam com o neto Túlio. Falou da pré convenção que o Partido do Movimento Democrático
Brasileiro irá fazer no Rio Grande do Sul, e disse que pela primeira vez os vereadores e Presidentes
do Partido irão escolher os candidatos ao Governo do Estado. Disse que está defendendo o
municipalista Paulo Ziulkoski, que faz um trabalho com os prefeitos e vereadores na Marcha. Falou
que não tem mais capacidade de entender e contou que no dia de hoje viajou para Não – Me –
Toque e que o asfalto deste trajeto é cheio de quebra – molas, mas em Ibirubá, que ontem aconteceu
mais um acidente, não pode ter quebra molas e disse que precisamos ter responsabilidade, disse que
o Prefeito Municipal não pode usar a caneta só para fazer favores, que o Partido dos Trabalhadores
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deve exigir isso. Lembrou que já foram feitos Requerimentos e Audiências, e disse que a Câmara já
fez o que podia, mas que continuam se acidentando pessoas. Falou que amanhã entrará em contato
com a Secretária da Saúde, Dona Ilse, para falar sobre um cidadão que está com os exames de
urgência para fazer, mas a Secretária pediu que esperasse uns dias, mas este cidadão precisa
trabalhar para sustentar sua família. Falou que teria muitos outros assuntos e desejou sucesso ao
Presidente da Casa. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou
a todos. Salientou que sente – se satisfeito em retornar a Tribuna, pois no mês de dezembro de dois
mil e treze esteve licenciado quando assumiu o vereador “Laio”, conforme acordo do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro. Desejou sucesso a Mesa Diretora e agradeceu o convite para
fazer parte da mesma, e explicou que não foi possível porque já havia feito acordo com o partido.
Falou que a política serve para melhorar a vida dos cidadãos, e que o PMDB - Partido do
Movimento Democrático Brasileiro terá convenção no sábado com dois candidatos, Sartori e
Ziulkoski, que irão apresentar suas propostas para o Rio Grande do Sul. Observou que política é a
arte de aglutinar e contou que hoje a tarde foi realizada reunião para escolha das Comissões que
terão um trabalho sério durante este ano, pois somente nesta noite foram lidos mais de dezoito
projetos que nas próximas sessões terão que ser votados e estudados, e disse que este é o trabalho
dos Vereadores. Explicou que mesmo licenciados os vereadores se fazem presentes nas
comunidades, ouvindo as reclamações e sugestões. Parabenizou os vereadores da situação que
convocaram o Secretário da Agricultura para prestar esclarecimentos e que devem fazer isso com
outras Secretarias. Falou que é desumano o caso das pessoas que precisam pegar ou marcar ficha
para atendimento na Secretaria da Saúde, colocou que hoje temos este tipo de problema e disse que
não é uma crítica, e que temos problemas no nosso trânsito, nas Obras, e citou que foi feito um
Pedido de Informação no mês de novembro de dois mil e treze e que em dezembro deste mesmo
ano veio a resposta de quando seria colocada areia na Praça o que, sendo uma coisa simples, lhe
causa preocupação, pois ainda não foi feito. Falou que hoje é dia dez de março e que se preocupa
com a Saúde Pública das crianças que passaram o verão na Praça, pediu ajuda para o vereador
Vanderlei que também fez um pedido neste sentido hoje, pois precisamos melhorar a vida do
cidadão. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos. Falou que
após o recesso esta é a primeira sessão e foram apresentados mais de dezoito projetos na pauta,
mostrando que será um ano de muito trabalho. Falou que o recesso não deixou de ser trabalhoso e
que não deixou de vir nesta Casa e de ser procurado pela comunidade, que lhe cobrava algumas
situações como no caso do Transporte Urbano do nosso Município, onde as pessoas dos bairros
necessitam deste transporte e que até hoje não foi solucionado. Falou que esta Casa questionou a
questão da RS 223 provocando reunião com o Executivo Municipal e o Governo do Estado através
da Coordenadoria do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, onde foi feito um acordo
que está registrado nesta Casa e que não está sendo cumprido. Falou que o Partido dos
Trabalhadores que tem o Governador Tarso, justifica que é a burocracia, mas neste final de semana
aconteceu mais um acidente. Contou que recebeu reclamações na área da saúde, das estradas do
interior, pais que precisam de vaga nas Creches para seus filhos e que não podem trabalhar porque
não tem esta vaga, disse que passou janeiro e fevereiro trabalhando e quer continuar trabalhando
para a comunidade. Falou que em dois mil e nove foi assumido um compromisso com os
Vereadores da Oposição que quando se tirasse a Creche do Bairro Chácara, seria feita outra e que
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até agora mais de cinco anos não aconteceu a Creche naquele Bairro. Falou que participou da
vigésima primeira (21ª) Mateada na Praça do Bairro Jardim com muito orgulho e contou que foi
presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim - AMOVIDIM, na ocasião em que
aconteceu 3ª Mateada e salientou como é bom ver a continuidade deste trabalho, deixou uma marca
com a sua Diretoria que está tendo continuidade e como é bom ver o trabalho reconhecido na
comunidade. Registrou que o Deputando Giovani Cherini nos agraciou com duzentos e cinquenta
mil reais (R$ 250.000,00), para conclusão quadra de esportes junto a Escola Infantil Alice Fleck, e
disse que está apoiando a Prefeitura para que este Projeto possa ser empenhado no prazo máximo
para conclusão desta obra. Registrou a grandeza da companheira “Nequinha”, que foi a parceira
deste Deputado e abriu mão de investir este recurso no Bairro Progresso. Parabenizou o Presidente e
sua Diretoria, desejando que este ano tenham tranquilidade e se colocou parceiro deste mandato, os
Líderes de Bancada e desejou sucesso neste ano. O vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do
DEM: Cumprimentou a todos. Falou ser uma honra poder estar mais uma vez na Liderança da
Bancada dos Democratas. Disse que no período de recesso, esteve em contato com as lideranças,
empresários, agricultores e comunidades, buscando subsídios para o trabalho do dia a dia na
Câmara de Vereadores e projetos que estão acontecendo no Município. Falou que há apenas três
redes de água potável para serem consolidadas no Município e citou: Linha Duas que está em
execução; na Linha Pulador Norte onde o dinheiro está sendo depositado e na Capela Fátima está no
aguardo para ser licitado. Falou que a Administração está tendo êxito na aquisição de máquinas,
mas que ainda estão em débito com o interior, com as estradas e também com a questão das
pedreiras que precisa ser resolvida. Disse que de imediato precisam fazer algumas mudanças no
trânsito de Ibirubá devido ao grande montante de veículos, colocou que há projetos de asfaltamento
em algumas ruas, contou que o Secretário “Fucks” tem um projeto pra mudança de vias das ruas e
precisam reunir as Lideranças, a Comunidade, o Comutran, Departamento de Trânsito e Associação
Comercial, Industrial, Prestação de Serviços e Agropecuária – ACISA e disse que o Vereador
Liberto também fez um grande estudo neste sentido. Falou que é necessário consolidar a Área
Industrial, resolver a questão de aquisição de mais uma área. Falou que o transporte coletivo
também é uma dificuldade que o Executivo está encontrando, pois foram abertas duas licitações,
mas não apareceram empresas interessadas, e disse que estão buscando uma maneira legal para
buscar recursos para que uma empresa se habilite, facilitando a locomoção da comunidade. Falou
que precisam buscar um entendimento maior com os agricultores e buscar subsídios de apoio
inclusive em opinião em aquisição de cascalho de alguns produtores que se propõe a colaborar.
Falou que as ruas estão sendo asfaltadas e disse que este será um trabalho constante e também disse
que haverá também grandes novidades na iluminação pública, como no Caminhódromo e demais
vias, pois é uma questão de Segurança Pública. O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA,
do DEM: Cumprimentou a todos. Falou que no dia primeiro de janeiro de dois mil e quatorze
assumiu a Presidência da Câmara de Vereadores, disse que é um grande orgulho e satisfação além
de ser uma responsabilidade redobrada, contou que foi questionado e criticado por algumas pessoas
de que não teria condições para assumir esta Presidência, mas com a colaboração dos Vereadores e
com o quadro de funcionários desta Casa, está tranquilo, somado a experiência de quatro anos que
tem nesta Casa, se considera pronto para administrar a Presidência da Câmara. Falou para os
vereadores que irá precisar muito deles, pois nesta Casa surgem vários debates e discussões, com
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momentos de que sua palavra será a última, solicitando ordem, mas com a compreensão de
vereadores experientes e citou o vereador Alberi e o vereador Tuta, colocou que aprendeu muito
com eles e com os demais vereadores e com o apoio de todos irá concluir o ano com grandes
trabalhos prestados para comunidade de Ibirubá, pois esta é a Casa do Povo. Aproveitou a
oportunidade para pedir que a comunidade venha prestigiar as sessões e acompanhar o trabalho de
seus Vereadores, venham ver se estão retribuindo a confiança. Falou que recebeu críticas pelo
recesso de dois meses e defendeu os vereadores, explicou que sempre existiu o recesso, mas têm
pessoas que não querem entender, e que cada um com o seu jeito de trabalhar, de uma forma ou de
outra, busca conhecimento, recursos extra orçamentário com seus Deputados, reforçou para a
comunidade vir prestigiar e não somente criticar, pois tudo o que passa pelo Executivo passa pela
Câmara de Vereadores, pois a comunidade votou nos vereadores e lhes deram a oportunidade de
ajudar no crescimento do Município, o que está acontecendo. Falou que há coisas na Administração
que estão faltando e não ouve os vereadores de oposição falarem de uma obra que foi feita, mas esta
Administração já teve várias conquistas como o asfalto que há muitos anos não víamos acontecer o
que aconteceu com a Contribuição de Melhoria, mas quando votaram este Projeto disse que foram
duramente criticados como vereadores de situação. Falou que este Projeto deu certo e que hoje são
cobrados pelos moradores onde ainda não tem asfalto e disse que irá cobrar e fazer acontecer os que
não estão dando certo. Agradeceu toda equipe da Câmara pelo sucesso da Sessão Solene em
Homenagem ao Dia da Mulher, que ocorreu dia sete de março, homenageou todas as mulheres
batalhadoras. Parabenizou o time do Bangu, que na Categoria Principal, sagrou - se Campeão e a
União Hermany, que sagrou – se Campeão na Categoria Aspirante, o Pastor Roberto pelo trabalho
que vem fazendo frente ao Departamento Municipal de Desporto. Falou para a comunidade que
todas as manhãs está nesta Casa recebendo as pessoas e atendendo a comunidade de Ibirubá. O
vereador ABEL GRAVE, do DEM: Cumprimentou a todos. Falou que estão realizando a primeira
Sessão e disse que está feliz por desempenhar este trabalho com o Presidente Vanderlei e VicePresidente Carlota, por desempenhar este trabalho que lhe foi atribuído. Aproveitou a oportunidade
para homenagear o Dia Internacional da Mulher, onde a Liga e muitas entidades se envolveram nas
comemorações e fizeram um belo trabalho neste dia oito de março, homenageou as mulheres que
muito ajudam nossa comunidade e nosso País que hoje tem Presidenta no Poder. Falou que a
Câmara se envolveu nesta homenagem onde onze mulheres foram homenageadas nesta Casa.
Também deixou sua homenagem ao Clube Atlético Bangú, em nome do Presidente Mauro e de toda
a sua Diretoria e a todos que trabalharam em busca deste resultado, os parabenizou pelo título tão
esperado depois de vinte anos, Campeão e parabenizou a Associação Hermany, Campeã dos
Aspirantes e também o Revelação, Vice – Campeão do Municipal de Campo. Disse que está na
Câmara, a partir das dezenove horas, e se colocou a disposição da comunidade prestando seu
serviço, o qual foi escolhido pelo povo. Disse crer que está fazendo um bom trabalho, ouvindo
elogios e apelos, trabalhando de forma humilde e desempenhando este serviço na Câmara de
Ibirubá, desta forma se colocou à disposição da comunidade. O vereador JAIR LUIZ
SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos. Iniciou parabenizando a Administração
Municipal pelos empreendimentos e melhoramentos significativos no Município, oportunizando
melhor qualidade de vida aos ibirubenses. Disse que irá apresentar um Projeto de Lei que irá se
referir aos acontecimentos que ocorrem principalmente nos finais de semana, quando a privacidade
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é invadida com o som de carros particulares que extrapolam os limites permitidos por lei. Observou
que é muita falta de raciocínio e respeito às pessoas pensarem que podem chegar a uma rua, abrir o
porta malas do carro, ligar o som como se não morasse ninguém na rua, como se não houvesse
pessoas querendo dormir, estudar, assistir televisão ou até doente, achando que seu direito de
diversão é superior ao direito de sossego dos outros. Mencionou que a compulsão por som alto é
uma doença que a psicologia não explica, e que a capacidade de suportar som alto é inversamente
proporcional à inteligência. Parabenizou a Brigada Militar que faz o possível e o impossível para
atender estas demandas. Salientou que não é contra a música desde que seja escutada dentro dos
padrões audíveis por quem quer se divertir, colocou que o debate está aberto e disse que conta com
a opinião de todos, inclusive da imprensa escrita e falada e que gostaria de também escutar os
jovens com seus argumentos e chegar até um denominador comum. Falou que se existe lei, esta
deve ser respeitada, porque a lei é símbolo da proteção dos cidadãos de bem. Falou que irá visitar
todos os órgãos responsáveis e citou: Executivo, Judiciário, Ministério Público, Brigada Militar,
Delegacia de Polícia e imprensa escrita e falada para ajudar na divulgação e debates como
formadores de opinião pública. Disse que espera a compreensão dos jovens que num primeiro
momento possam não gostar deste debate, mas que, se conscientizando do respeito ao próximo se
sentirão mais felizes. O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do PP: Cumprimentou a
todos. Falou que foram dois meses sem os trabalhos das Sessões, e que teve grande satisfação em
ser convidado por entidades e pessoas amigas para confraternizações e eventos que aconteceram
nestes dois meses o que mostra a grandiosidade dos nossos munícipes. Falou que com grande
satisfação viu hoje a entrada de tantos Projetos que vem colaborar e se fazem necessários para que
entidades tenham apoio, citou o projeto da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
e o projeto da Associação Ibirubense de Futebol – ASIF, que já foi realizado no ano anterior,
observou que projetos assim engrandecem nosso Município. Falou que os vereadores nestes dois
meses fizeram seu trabalho junto àquelas pessoas que confiaram e os elegeram, que buscou no dia a
dia da comunidade anseios que vieram por um motivo ou outro. Citou o Requerimento n.º 005/2014
de sua autoria em conjunto com o vereador Érico e com a vereadora Carlota. Falou que os
vereadores são muito cobrados pelo Município, ter bons maquinários e muitas demandas não serem
atendidas. Ressaltou que buscam esclarecimentos sobre a liberação das pedreiras. O vereador
ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, do PP: Cumprimentou a todos. Falou que hoje oficialmente
estamos começando o ano, mas disse que não pararam nem um minuto em nome das pessoas que
confiaram nos vereadores. Disse que em parte concorda com o Vereador Ilvo, sobre a situação das
estradas do interior, e precisam solucionar o problema das pedreiras. Citou o Requerimento n.º
005/2014 de sua autoria em conjunto com o vereador Liberto e com a vereadora Carlota. Falou que
entende que existem falhas na Saúde, mas que devemos pensar que foi investido no último ano
quase vinte e dois por cento do orçamento na saúde, e nestes últimos dois meses, uma cifra de quase
trinta por cento nesta área e disse que se alguma pessoa não foi beneficiada, devemos que pensar
nas centenas de pessoas que já foram beneficiadas todos os dias, que as coisas estão sendo feitas da
melhor maneira possível, mas que nem sempre contentamos a todos. Falou que tem muitas coisas
boas que foram feitas e outras por serem feitas, citou a conclusão do asfalto no acesso secundário, o
recapeamento asfáltico, as quadras de areia. Mencionou que as coisas boas não são comentadas e
sim somente as coisas ruins, então, deve existir o bom senso. Falou que acredita que a pessoa que
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precisa do exame médico será atendida, disse que frequenta a Secretaria de Saúde e vê que as coisas
lá funcionam. Parabenizou o Clube Atlético Bangu pelo Campeonato e a conquista do Título, e o
Clube União Hermany pelo Título de Campeão Aspirante, cumprimentou o União Itaíba, que ficou
em quarto lugar, sendo este o único time do interior lutando contra tudo e contra todos, foi uma
honra ter participado, pois o interior está tão pequeno em número de população, que para formar
uma equipe de futebol é muito mais difícil do que na cidade, mas homem do campo está
acostumado com as intemperes e com as dificuldades, quando plantamos sementes na terra
precisamos que elas germinem, precisamos que chova e muitas vezes o sol e a chuva atrapalham a
colheita, mas nunca desanimam. Falou que sempre valoriza o seu setor, onde nasceu e se criou,
disse que é no interior que precisamos atacar, pois a cidade está bem, tem problemas no trânsito e
estão tentando resolver. A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP: Cumprimentou a
todos. Agradeceu ao Presidente o convite para ser Vice-Presidente. Falou que hoje está se
realizando a primeira Sessão Ordinária da Casa no ano de dois mil e quatorze e disse que é com
alegria que se pronuncia como Vice-Presidente pela primeira vez, que é uma honra e se sente
engrandecida em poder se dirigir como Vice Presidente. Agradeceu a Deus pela vida e pela
oportunidade que teve e pelas dificuldades que sabe que irá enfrentar, mas que serão desafios, disse
que haverá também divergências de ideias, em vários assuntos que trataremos aqui, trabalhos que
serão discutidos e votados, mas desejou que sempre prevaleça a democracia e o bom senso para o
bom andamento da nossa Casa Legislativa. Falou que a reunião de hoje foi muito importante,
escolheram os vereadores representantes das Comissões para dois mil e quatorze, e notou que a
democracia prevaleceu quando discutiram e deram valor para a opinião de cada um, pois tanto a
situação como a oposição, estão fazendo um trabalho voltado para comunidade de Ibirubá.
Aproveitou a oportunidade para parabenizar o Presidente do Bairro Jardim Senhor Lírio Schweig e
toda a sua equipe e moradores, que não mediram esforços para que a Vigésima Primeira Mateada
daquele Bairro fosse um sucesso, citou o ditado: “A união faz a força!”. Disse estar contente em
saber que a Administração se preocupa com os Bairros. Parabenizou as mulheres pelo Dia
Internacional da Mulher, que foi comemorado no dia oito de março, contou que ocorreu uma Sessão
Solene, onde os Vereadores agradeceram o trabalho das mulheres nas comunidades e se emocionou
porque todas as onze homenageadas tiveram um currículo muito bem colocado, mostrando o
trabalho que a mulher faz na nossa comunidade. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às
vinte e duas horas e quarenta minutos (22h40min.). Os trabalhos foram presididos pelo Presidente,
vereador Vanderlei Santos de Souza, 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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