Fl. 01 (3ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.857/2014 – DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 24.03.2014.
Aos vinte e quatro 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 vinte minutos, foi constatada a presença dos Vereadores: Rogério
Mauri de Oliveira e Ilvo Adam Schlintwein, 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. O vereador
Silvestre Antônio Rebelato esteve ausente. 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: Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. O
Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.856/14 (ordinária): Aprovada por
unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite do PT – Partido dos Trabalhadores para Posse
do novo Diretório; Ofício da AMOVIDIM – Associação de Moradores do Bairro Jardim
agradecendo o apoio para a realização da 21ª edição da Mateada; Ofício do SISPI requerendo a
gravação do relato do Ver. Jair Luiz Scortegagna sobre o aumento salarial dos funcionários
públicos; Ofício nº 001/14 do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Ibirubá, convidando
para palestra; 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 027/2014 para o Executivo;
Ofício nº 028/14 para o Executivo; Ofício nº 029/14 para a Comunidade de Capela Fátima; Ofício
nº 030/14 para o Esporte Clube Atlético de Arroio Grande; Ofício nº 031/14 para o Grupo de Idosos
Brilho Dourado de Rincão Seco; Ofício nº 032/14 para a imprensa; Ofício Nº 033/14 para o SER
Florestal; Ofício nº 034/14 para os integrantes da Comissão da ERS 506; Ofício nº 035/14 para a
família enlutada de Noeli Jussara da Rosa Ceser (in memorian); Ofício nº 036/14 para a família
enlutada de Flora Meinke (in memorian). O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura
das Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 014/2014: O vereador ELÓI FERRAZ DE
ANDRADE, integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, estude a possibilidade de aderir ao Programa “União Faz a Vida”, sendo uma parceria
entre o Sicredi e Prefeituras, que através das Secretarias de Educação trabalham com programas
sociais desenvolvidas nas Escolas Municipais, como oficinas de música, canto, dança, xadrez,
teatro, dentre outras. Justificativa: O programa “A União Faz a Vida” tem como objetivo promover
práticas de educação com foco nos princípios da cooperação e cidadania. Ocorre através de
formação pedagógica dos professores, de acordo com o planejamento da Secretaria de Educação,
que aplicam em sala de aula o conteúdo aprendido. Além disso, os alunos são incentivados a
criarem projetos que valorizem a cooperação e cidadania nas suas escolas. Alguns municípios da
região já aderiram ao referido programa, como Quinze de Novembro, sendo que através do
Programa é possível mostrar aos jovens cidadãos a sua capacidade de participação como agentes
empreendedores do seu próprio desenvolvimento econômico e social. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 015/2014: O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, da Bancada do
DEM: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação providencie na Rua
Júlio Rosa, trecho compreendido entre a Rua General Osório e a ERS 223, a reforma do
calçamento, o encascalhamento na extensão em que não há calçamento e a roçada em toda extensão
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solicitada. Justificativa: Esta indicação se justifica devido ao fato desta rua ser uma das vias de
acesso a cidade sendo usada por funcionários das empresas situadas na ERS 223 e nas condições
quem que se encontra causa transtornos para os moradores da mesma. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 016/2014: Os vereadores 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 recuperação e posterior asfaltamento da
Rua Diniz Dias, mais precisamente no trecho compreendido entre o Hospital Annes Dias até o
início do calçamento que dá acesso à localidade de Boa Vista. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido a grande quantidade de buracos no referido trecho da Rua Diniz Dias, dificultando e
prejudicando o tráfego de veículos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 017/2014: Os vereadores
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,
providencie o asfaltamento da Rua Tiradentes, no bairro Planalto, mais precisamente no trecho
compreendido a partir da Rua Dumoncel Filho até o entroncamento com a Av. Brasil. Justificativa:
Esta indicação se justifica devido este trecho se encontrar em péssimo estado de trafegabilidade, e
se estiver asfaltado ajudará a desafogar o trânsito, sendo inclusive uma reivindicação dos próprios
moradores. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 018/2014: Os vereadores 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, providencie o
asfaltamento da Rua Georg Walter Dürr, no bairro Pôr-do-sol, mais precisamente a partir da Rua
General Osório, até o entroncamento com a Av. Brasil. Justificativa: Esta indicação se justifica
devido a referida rua se encontrar em péssimo estado de trafegabilidade, causando transtorno aos
motoristas devido a grande quantidade de buracos em virtude das ondulações do calçamento, sendo
inclusive, uma reivindicação dos próprios moradores. LEITURA DA EMENDA ADITIVA AO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 010/2014, de autoria do vereador Elói Ferraz de
Andrade: Autoriza o Poder Executivo conveniar com a Viação Ouro e Prata S/A. 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. Os Presidentes das referidas Comissões
decidiram que os relatores da Emenda seriam os mesmos do Projeto. LEITURA DO PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR DO LEGISLATIVO Nº 001/2014, de autoria do vereador Érico
Pimentel Nogueira: Altera o ítem 2 da tabela III, da Lei Municipal nº 510, de 26 de dezembro de
1974 – Código Tributário 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 Abel,
Presidente em exercício da Comissão de Finanças e Orçamento, disse que será o relator.
VOTAÇÃO DO PARECER E 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. Leitura e votação do Parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Aprovado por unanimidade. Leitura do
currículo. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 001/2014: Aprovado por
unanimidade. VOTAÇÃO DO PARECER E 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”. Leitura e votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final: Aprovado por unanimidade. Leitura do currículo. Discussão e votação do Projeto
de Lei do Legislativo nº 002/2014: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DO PARECER E
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 Fredrich de “Quadra de
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Areia Verno Diehl”. Leitura e votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final: Aprovado por unanimidade. Leitura do currículo. Discussão e votação do Projeto de Lei do
Legislativo nº 006/2014: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2014: Cria o cargo de Zelador e altera e acresce
dispositivos a Lei Complementar nº 003/2002. 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 Complementar nº 003/14: Aprovado por
unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 004/2014: Acresce três cargos de Operador de Máquina ao Quadro de Cargos Efetivos. 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
Complementar nº 004/14: Aprovado por unanimidade. O Presidente suspendeu a sessão por
alguns minutos e reabriu em seguida. VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. 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 n 003/14: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS
PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 005/2014: Regulariza a concessão de
imóvel a Orilde Teresinha Figueira da Silva e Dalírio Batista da Silva. Leitura e votação dos
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Obras e Serviços
Públicos e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência: Aprovados por
unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 005/14: Aprovado por
unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e
da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência: Aprovados por unanimidade.
Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 006/14: Aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTOS VERBAIS: A vereadora Carlota pediu para que esta Casa encaminhe ofício
para a Floricultura Amor Perfeito, desejando sucesso e parabenizando pela inauguração. O vereador
Abel solicitou que esta Casa encaminhe ofício para o Sr. Olindo de Campos, parabenizando pela
eleição como Presidente do Diretório Municipal do PT – Partido dos Trabalhadores. O vereador
Liberto solicitou que esta Casa encaminhe um ofício para a empresa Vence Tudo, parabenizando
pelos 50 anos de fundação. O vereador Vanderlei pediu para que se encaminhe ofício para o Lions
Clube, parabenizando pela organização e realização da confraternização em virtude da visita da
Governadora do Lions, Srª. Helena Mohr e seu marido Sr. Renato Alcides Mohr, do Distrito LD-4.
O vereador Alberi pediu para que se encaminhe ofício para o Sr. Jairo Engel, parabenizando pela
organização e realização da palestra do ADHONEP. A vereadora Carlota pediu para encaminhar
ofício para o Instituto Federal parabenizando pelas formaturas dos cursos técnicos. O vereador Elói
pediu para que esta Casa encaminhe ofício para o Sindicato dos Metalúrgicos, parabenizando pela
organização e realização da palestra que ocorreu junto ao Plenário da Câmara Municipal, sobre as
relações de emprego e trabalho. O vereador Rogério questionou o Presidente sobre a divulgação da
manifestação dos vereadores em tribuna nas rádios, sendo que o Presidente informou que está em
processo de licitação. O Presidente, vereador Vanderlei, informou que foi procurado por pessoas da
comunidade que estão pedindo socorro em relação a segurança e sugeriu para que a Comissão de
Segurança desta Casa organize uma mobilização para tratar sobre o assunto após a colheita. O
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vereador Elói, Presidente da Comissão de Segurança, disse que vão procurar fazer alguma coisa
neste sentido, fazendo uma reunião para discutir sobre o assunto. O Presidente lembrou que na
próxima sexta-feira será realizada reunião da ASCAMAJA em Cruz Alta. O Presidente também
reforçou o convite para o seminário “O Estado do RS na Década de Ação pela Segurança no
Trânsito”. 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 ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos.
Iniciou falando sobre a aquisição de mais um veículo para Secretaria da Saúde por parte da
Administração Municipal, com recursos vindos da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do
Sul, afirmou que este é mais um recurso em parceria com o PDT de Ibirubá, informando que
existem mais recursos para aquisição de outro veículo para Saúde. Falou sobre a aprovação de mais
alguns Projetos nesta noite, denominando a Quadra da Praça do Bairro Jardim como “Praça Flora
Baumgardt dos Santos”, nominando no Bairro Progresso a “Quadra de Verno Diehl” e a Escola de
Educação Infantil “Nona Olga”, este Projeto de sua indicação em especial foi uma honra pelo
vínculo que sua família tem com a família desta pessoa que sempre foi muito prestativa
colaborando com os vizinhos, agradeceu aos vereadores pela aprovação deste Projeto. Comunicou
que solicitou um pedido junto a Administração Municipal, de estudo do Projeto União Faz a Vida
do Banco Sicredi que vem implantar várias atividades nas escolas municipais como dança, teatro e
outras, trazendo a inclusão das crianças perante a comunidade, e se este for aderido, irá beneficiar
muitas crianças das escolas municipais. Falou do evento acontecido na tarde de hoje, organizado
pelo Sindicato dos Trabalhadores do Metal Mecânico, através do seu Presidente Jair Lauxen e sua
diretoria, trouxeram o Superintendente do Ministério do Trabalho Sr. Flávio Zacher, que debateram
junto com os trabalhadores e empregadores, questões como a inclusão dos jovens de quatorze a
dezesseis anos no mercado de trabalho, o trabalho dos empregados nos domingos e feriados, foi
discutida a Lei nº 12.619 que regula o horário de trabalho dos motoristas em todo o Brasil, também
sobre a jornada que regula o trabalhador na questão do transporte coletivo, sobre a empresa que
paga insalubridade não pode pagar hora extra, sobre o NR12 que fala sobre a Segurança do
Trabalho. Parabenizou o Sindicato e o Superintendente do Ministério do Trabalho por esta
iniciativa, e falou que nesta reunião o trabalhador e empregador poderão trazer garantia em seus
trabalhos, parabenizou as pessoas responsáveis por esta palestra e discussões desta tarde. O
vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Iniciou falando
de coisas boas, onde através de emendas do Deputado Darcísio Perondi foi encaminhada indicação
do Orçamento da União, que foi repassada para os vereadores da Bancada do PMDB, para o
Prefeito e para Secretária da Saúde no valor de cem mil reais, para a Saúde, que assim que
concretizado irá contribuir com equipamentos para o serviço e melhora do atendimento para
comunidade ibirubense. Falou que estão aqui para fazer sempre o melhor e quem ganha é o
município de Ibirubá. Pediu a participação de toda a comunidade no Seminário que acontecerá nesta
sexta - feira, lembrou que faz parte da Comissão de Agricultura e que será realizado no dia oito de
maio e não mais no dia vinte e quatro de abril como informado anteriormente, o Seminário sobre o
novo Código Ambiental e Cadastro Ambiental Rural. Informou que um produtor de Alfredo
Brenner lhe pediu socorro em relação a estrada da ERS 506, que de imediato a estrada precisa de
reparo, o produtor pediu que esta estrada seja patrolada, pois sabemos que o asfalto será feito.
Informou que falou com o Engenheiro do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem sendo
que este lhe garantiu que poderão solucionar este problema até sexta – feira, ele reforçou o pedido
aos onze vereadores para que aconteça a escoagem desta safra, assim o produtor poderá trazer sua
safra aos armazéns do nosso Município. A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP:
Cumprimentou a todos, Falou sobre a preocupação que os produtores rurais tem em relação as
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estradas e principalmente a 506, sendo que toda a comunidade esta preocupada. Falou que foi
procurada por um produtor onde este sugeriu que fossem providenciadas as Patrolas do
Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem que o combustível eles doariam, pois todos sabem
que a agricultura é o ponto forte da nossa região e como existe parceria com o governo do estado
com o Município precisamos rever esta questão. Parabenizou os familiares da Dona Flora pela
homenagem que leva seu nome na quadra de areia do bairro Jardim; da mesma forma a quadra do
bairro progresso que também sempre será lembrado. A escola Nona Olga que através do Ver. Elói e
de um projeto de lei foram prestados esta homenagem a mesma. Falou sobre a palestra promovida
pelo sindicato dos Metalúrgicos, através do Presidente Jair Lauxen, onde se fez presente o
superintendente do Ministério do Trabalho Flavio Zacher onde esteve representantes de indústrias,
empregados e sindicatos, e cada um procura cuidar de seus interesses, foi uma discussão muito boa
onde foi colocado várias questões sobre a Lei do Trabalho. O vereador ÉRICO PIMENTEL
NOGUEIRA, do PP: Cumprimentou a todos. Falou sobre seu projeto de lei onde altera uma Lei de
1974 que altera os valores pagos para a concessão de licença ao comércio eventual e ambulante
estabelecendo novas faixas de atividades e valores, falou que todos os dias têm pessoas vendendo
na rua como verdadeiras lojas ambulantes e os valores fixados há anos anteriores, e disse que será
feito um ajuste de valores que será em beneficio ao comércio de Ibirubá, mas esta lei será votada
ainda e esse for aprovada valerá a partir de 2015. Falou sobre o acidente na RS 223, onde o trânsito
veio a passar em meio a nossa cidade que virou quase uma BR com tráfego pesado de caminhões
devido a desorganização dos responsáveis pelo trânsito, pois não haviam placas indicativas e isso
preocupa muito, pois nossos asfaltos não foram elaborados para caminhões de grande porte e que se
houvessem placas com sinalização talvez seria melhor. Falou que estamos em plena colheita e a
preocupação com as estradas do interior continua, mas que para a próxima semana deve melhorar.
Também falou sobre a palestra com Flavio Zacher, oportunidade em que ficou surpreso ao saber
que em Ibirubá existem 600 funcionários com salário desemprego e existem indústria atrás de
funcionários e o que significa que existem pessoas trabalhando e ganhando do governo também e é
uma situação preocupante e só deve melhorar quando houver uma fiscalização legal nas empresas.
O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Falou que
hoje foram aprovados Projetos importantes, em que famílias foram homenageadas, como a
homenagem a Dona Flora Baumgardt dos Santos que sempre se dedicou ao Bairro Jardim e que terá
seu nome numa Placa naquela Praça, no Bairro Progresso onde a Quadra de areia levará o nome do
Senhor Verno Diehl que foi homenageado por fazer crescer aquele Bairro onde naquele espaço do
Mercado Diehl foi também criado o Clube São José que comemora vinte e cinco anos de história.
Parabenizou o Vereador Elói que com seu Projeto homenageia a família Refati, onde esta família
tradicional tem feito muito por Ibirubá, sempre prestigia nosso Município e que levará o nome da
“Nona Olga” em uma Escola de Educação Infantil. Mostrou-se feliz em poder reconhecer estas
famílias que fazem muito pelo Município. Falou ainda que participou do coquetel comemorativo
aos cinquenta anos da Indústria Vence Tudo, acontecido na última quinta – feira, dia vinte de
março, empresa esta que faz por merecer esta grande festa, segundo ele. Lembrou ainda que a
Câmara de Vereadores apresentou vários projetos de incentivo a esta empresa que também
engrandece o nosso Município. Falou que prestigiou no sábado à noite na Associação Atlética do
Banco do Brasil, o jantar do Lions Clube de Ibirubá, através do Presidente desta Entidade, Senhor
Olando Kanitz, onde esteve presente a Governadora do Lions, salientou a importância deste Clube,
não só em Ibirubá, mas no país e no mundo, sendo mais de duzentos e oito países com este Clube e
investem nas pessoas que precisam, falou da dedicação e empenho da Governadora com o
Município de Ibirubá onde orientou as pessoas que integram a Diretoria para que encaminhem
Projetos maiores para o Lions Clube Internacional, buscando recursos para o Lar do Idoso de nosso
Município. Informou que hoje uma pessoa da comunidade lhe procurou e disse estar preocupado
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com a segurança, ele disse que os vereadores representantes do povo devem auxiliar a comunidade
neste sentido, falou que no ano passado fazia parte da Comissão de Segurança, juntamente com o
Presidente Elói, e que naquela época realizaram uma Audiência Pública que tratou sobre os roubos
no interior, esta pessoa lhe pediu também que se faça uma mobilização com os vereadores e a
comunidade juntamente com todos os órgãos competentes para que se resolva a situação após este
período de colheita. Informou que tem conhecimento que o Município receberá mais dois carros
para Brigada Militar, porém compreende que Ibirubá necessita de mais pessoal para este trabalho.
Deixou o convite para toda a comunidade e todos os vereadores participarem do Seminário Ação
para Segurança no Trânsito, que acontecerá no dia vinte e oito de março, próxima sexta – feira, às
oito horas e trinta minutos na Casa de Cultura, Seminário que está sendo organizado pelo CFC Zeni.
O vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos, em especial ao
Senhor Olindo Oliveira de Campos, Secretário Municipal e também Presidente do Partido dos
Trabalhadores. Informou que ligou para o Secretário Chico Severo pedindo informações sobre as
estradas do interior e foi informado que muitas delas já estão sendo patroladas, inclusive, segundo o
Secretário, amanhã na Chácara da Prefeitura será feito um recapeamento com asfalto em uma rua
que não está em bom estado para recuperá-la devido ao grande movimento de caminhões que
passaram por lá nesta época de safra. Falou que hoje gostaria de chamar atenção para um assunto,
pois em alguns eventos que acontecem na cidade os vereadores são desprestigiados, ele disse
acreditar que os vereadores também fazem um pouco da história de Ibirubá, reivindicando e
buscando recursos em todo o Estado e no país, e que Ibirubá pode ter orgulho de seus vereadores,
pois estão aqui para fazer com que o Município ande. As pessoas precisam saber que ao fazerem os
protocolos existem três poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário e em um protocolo devese chamar o Prefeito ou seu representante, o Presidente da Câmara, o representante do Poder
Judiciário e um representante de Entidade religiosa. Informou ainda que nada acontece no
Município sem passar pela Câmara de Vereadores, pois muitos projetos decidem o destino do
Município e que a Lei Orgânica do nosso Município diz que a maioria dos convênios que a
Constituição permite que se faça sem autorização Legislativa deve passar pela apreciação dos
Vereadores para que seja legal. Sugeriu ao Presidente que se ofereça um curso de protocolo com as
Entidades, falou ser um defensor do Legislativo e que quando os vereadores ou o Presidente
participam de alguma solenidade e não são nem citados no protocolo, isso lhe deixa sentido. O
vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos. Parabenizou a empresa
Vence Tudo pelos cinquenta anos de existência e falou que esta empresa trouxe para o Município
grande crescimento e que cada vez investem mais em Ibirubá. Parabenizou a comissão que esta
frente à ERS 506 e confirmou para a comunidade que o asfaltamento irá sair, pois o Governador do
Estado deu sua palavra e a comissão se empenhou assim consolidando o trabalho. Disse que irá
solicitar para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem o patrolamento desta estrada para
que o escoamento da safra ocorra a contento dos agricultores. Também parabenizou todas as
famílias que foram homenageadas na sessão de hoje, especialmente a família Refatti com quem
possui vínculo e teve a “Nona Olga” homenageada. Convidou a comunidade, os representantes
políticos para que no sábado, no salão da comunidade do Bairro Odila, participem do almoço de
posse do novo diretório do Partido dos Trabalhadores, sendo que o senhor Olindo de Campos irá
assumir a Presidência tendo como Vice a senhora Jussara Rodrigues. Agradeceu e parabenizou a
gestão do Itacir que conduziu os trabalhos anteriores com muito afinco engrandecendo o nome do
Partido dos Trabalhadores na comunidade. Encerrou parabenizando o senhor Olindo e falou que
tem a certeza que este fará um bom trabalho. O vereador Elói falou sobre a reunião que será
realizada no dia 04 de abril, quando o Ministro Manuel Dias estará dando posse ao novo
superintendente, sendo que gostaria de estar junto nesta comissão que se fará presente para
participar. O vereador Rogério falou sobre o seminário que está sendo organizado pela Comissão de
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Agricultura desta Casa sobre Cadastro Ambiental Rural, no dia 08 de maio. Comentou também
sobre a situação da ERS 506 e pediu para que todos se empenhem neste sentido para que de
imediato façam o patrolamento devido a safra. O vereador Liberto informou que ligou para o
Fabiano do DAER de Cruz Alta pedindo a roçada das margens da ERS 223 e o patrolamento da
ERS 506. Também falou sobre sua participação na reunião do COAJU. O Presidente deu por
encerrado os trabalhos às vinte e duas horas e vinte minutos (22h20min.). 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.

VANDERLEI SANTOS DE SOUZA
Presidente do Legislativo Ibirubense.
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Secretário.

