ATA Nº. 1.817/2013 – DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 14.01.2013.

Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, tendo como local o Plenário
Honorina Ribas Lopes, na sala de sessões Edmundo Roewer, à Câmara Municipal de Vereadores
de Ibirubá, às dezenove horas e cinco minutos, foi constatada a presença dos Vereadores:
Silvestre Antônio Rebelato, Ilvo Adam Schlintwein e Rogério Mauri de Oliveira, integrantes da
Bancada do PMDB; Oneide Neuland, Vanderlei Santos de Souza, Abel Grave e Alberi Antônio
Behnen, integrantes da Bancada do DEM; Carlota Elisa Artmann e Liberto Leomar Franken,
integrantes da Bancada do PP, Olindo de Campos da bancada do PT e Elói Ferraz de Andrade da
Bancada do PDT. Constatado quórum regimental o Senhor Presidente, Liberto Leomar Franken,
invocou a proteção de Deus, 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. Posteriormente o Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por
unanimidade. O Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.815/12
(extraordinária): Aprovada com seis (06) votos favoráveis dos vereadores Alberi, Oneide, Olindo,
Vanderlei, Elói e Silvestre e quatro (04) abstenções dos vereadores Abel, Carlota, Ilvo e Rogério.
Posteriormente o Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.816/13 (solene): O
vereador Silvestre relator que quando presidiu provisoriamente os trabalhos nesta sessão não
registrou a chapa nº 002 devido ter sido lido um ofício da bancada do PMDB que não
concordava em fazer parte de outro cargo, somente o de 1º Vice‐Presidente, desta forma
estranhou que a chapa nº 002 esteja anexada na ata, pois ela não foi aceita e nem lida na
referida sessão solene. O vereador Alberi registrou que a chapa nº 002 existiu, somente não
houve a concordância de apresentação desta Chapa. O vereador Abel leu uma parte da referida
ata. O vereador Rogério sugeriu modificar a forma com que é feita a apresentação das chapas,
pois muita gente não entendeu o que ocorreu naquele momento, tanto que votou na “chapa
única” e em nenhum momento autorizou a colocação de seu nome em uma chapa nº 002, por
isso sugeriu que se melhore a comunicação. O vereador Elói observou que talvez foram
preenchidos dois papeis com chapa nº 002, pois a folha da referida chapa fez algumas
anotações no verso e nesta que está anexada não consta anotações no verso. Registrou que
não autorizou seu nome fazer parte de uma segunda chapa e para ele ela não existiu. O
assessor jurídico relatou como vinha sendo feito este processo de votação, dizendo que eram
apresentadas as chapas e os vereadores se manifestavam dizendo se autorizavam ou não a
permanência do seu nome nas chapas. Observou que acha que este procedimento deve ser
modificado, mas era o que vinha sendo feito. Falou que quando foi solicitado para ser lido a
composição da chapa nº 002, não queria dizer que a chapa estava montada, era somente uma
proposta dos vereadores da situação para se fazer uma outra chapa e na hora que fosse lido os
vereadores de oposição teriam a oportunidade de dizer que: “Tendo em vista o ofício que foi
entregue o meu nome não vai participar desta chapa.”. O vereador Silvestre novamente disse
que não aceitou a chapa em virtude do ofício da bancada do PMDB, mas estranha que esta
chapa esteja anexada na ata se ela não foi aceita. O Presidente disse que haviam duas chapas,
por isso não tem problema em anexá‐las. Desta forma o Presidente colocou em votação a
referida Ata: Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício s/nº da Associação Ibirubense de Proteção
Animal Mi Au Juda; Ofício Circ. nº 002/13 do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado;
Ofício Cir. Nº 001/13 da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada; Ofício nº 723/12 do

Chefe da Divisão de Convênios do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ofício s/nº do
Presidente do Diretório do PMDB de Ibirubá, informando o Líder e Vice‐Líder da Bancada junto
à Câmara Municipal, sendo o Líder o vereador Silvestre A. Rebelato e o Vice‐Líder o vereador
Ilvo Adam Schlintwein; Ofício nº 498/12 da Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e
Desenvolvimento Urbano do Estado; Ofício nº 643/12 do Coordenador do Departamento de
Controle e Produção de Conteúdo do Gabinete do Governador; Telegrama do Deputado Aloisio
Classmann; Convite do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado para Sessão Solene de
Eleição e Posse dos membros da Mesa Diretora para o período 2013/2014; Correspondência do
Diretor da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal; Ofício nº 263/12 do Ministério
da Saúde; Ofício nº 47/13 do Tribunal de Contas do Estado; Ofícios e telegramas informando
liberação de recursos por parte do Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Ministério do
Desenvolvimento Social e Caixa Econômica Federal; Ofícios e folders sobre cursos diversos. O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 371/12
para o Executivo; Ofício nº 372/12 para o Presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do
Sul, Conselheiro Cézar Miola; Ofício Circ. nº 373/12 para os Deputados Federais e Senadores;
Ofício Circ. nº 374/12 para o Governador Tarso Genro, Deputados Estaduais e vereadores de
todas as Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul; Ofício nº 375/12 para a imprensa; Ofício nº
376/12 para o Executivo; Ofício nº 377/12 para a Coprel; Ofício nº 378/12 para a INDUTAR e
coordenadores do Projeto Pescar; Ofício nº 379/12 para a família enlutada de Irani Dama (in
memorian); Ofício nº 380/12 para a família enlutada de Clementina Rüedell (in memorian);
Ofício nº 381/12 para a família enlutada de Otto Vhon Bergmeier (in memorian); Ofício nº
382/12 para a família enlutada de Osvaldo Garmatz (in memorian); Ofício nº 383/12 para a
família enlutada de Jorge Pedro da Silva (in memorian); Ofício nº 384/12 para a família enlutada
de Laurita dos Santos (in memorian); Ofício nº 385/12 para o Executivo; Ofício nº 386/12 para o
Executivo; Ofício nº 387/12 para o Executivo; Ofício nº 388/12 para o Executivo; Ofício nº
001/13 para a família enlutada de Elvi Armando Schereder (in memorian); Ofício nº 002/13 para
a família enlutada de Jurandir Ferreira dos Santos (in memorian); Ofício nº 003/13 para a família
enlutada de João M. Pereira da Silva (in memorian); Ofício nº 004/13 para a família enlutada de
Selma Güntzel (in memorian); Ofício nº 005/13 para a família enlutada de Elvira Dalmolin (in
memorian); Ofício nº 006/13 para a família enlutada de Anilda Bohrz (in memorian); Ofício nº
007/13 para a família enlutada de Círio Schweig (in memorian); Ofício nº 008/13 para o
Executivo; Ofício Circ. nº 009/13 para Câmaras de Vereadores que compõem a ASCAMAJA,
UVERGS, CNM, FAMURS, IGAM, Digifred, Inlegis, Interlegis, AMAJA, Brigada Militar, Delegacia de
Polícia, Promotoria Pública, Defensoria Pública, Juiz de Direito; Ofício nº 010/13 para Executivo;
Ofício nº 011/13 para a família enlutada de Laurita Pimentel Nogueira (in memorian); Ofício nº
012/13 para a família enlutada de Nilve S. Horbach (in memorian); Ofício nº 013/13 para a
família enlutada de Valdir Gentz (in memorian); Ofício nº 014/13 para a família enlutada de
Armi Garmatz (in memorian). LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 001/2013: O vereador SILVESTRE A.
REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, estude a possibilidade de fornecer um
tablet por professor da rede municipal de ensino, a exemplo do que o Governo Estadual estará
fazendo com os docentes do Ensino Médio que deverão receber o equipamento para uso na
escola e em casa, em março deste ano, totalizando 22 mil tablets em um programa do governo
pela modernização tecnológica do ensino na rede pública. Justificativa: O tablet pode servir
como meio de interação entre alunos e professores, oferecendo ao docente uma maneira de
acessar a cultura do estudante, tornando a aula menos evasiva do ponto de vista dos jovens. O
modelo que será oferecido pelo Governo Estadual, proporcionará acesso a redes de internet
wireless e à tecnologia 3G, o que não limita o uso do equipamento a espaços que ofereçam Wi‐

Fi. A única contrapartida é que o fornecimento do 3G ficará a cargo de cada professor. A
intenção do governo é criar uma cultura mais tecnológica entre os docentes, mesmo os mais
antigos, tornando um instrumento de uso do cotidiano que amplie sua atividade com a
tecnologia da informação. Desta forma, acredito ser de extrema importância que os professores
municipais também tenham este equipamento, pois o tablet pode ser um local de pesquisa, e o
professor deve entender as novas tecnologias como uma extensão do trabalho pedagógico.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 002/2013: A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, integrante da
bancada do PP: Que o Executivo Municipal através do Setor competente providencie a
revitalização da Praça Maria Goreti Bertolini, localizada na Rua Mauá ao lado do Posto de
Saúde, com a instalação de bancos, proteção do entorno da fonte natural (lago ecológico) e
também o deslocamento da lixeira para o outro lado da rua evitando que o lixo da mesma caia
no lago. Justificativa: Esta praça é um local de grande movimentação de pessoas devido a sua
localização, sendo necessárias estas providências tornando o local mais agradável e seguro para
as famílias que ali frequentam desfrutando como local de lazer, inclusive levando seus filhos
para ver os peixes do lago ecológico. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 003/2013: A vereadora
CARLOTA ELISA ARTMANN, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do
setor competente, providencie a manutenção do bueiro localizado na Linha 8, próximo a
propriedade do Senhor Paulo Tirloni e do Senhor Luis Barrow. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido este bueiro ser de madeira e as pranchas estarem se deslocando trazendo
perigo aos que trafegam por esta localidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 004/2013: O vereador
OLINDO DE CAMPOS, integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, realize neste ano (2013) a 9ª EXPOIBI – Feira da Agricultura, Indústria, Comércio e
Serviços. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a referida Feira atrair inúmeras pessoas,
as quais comparecem para prestigiar este grande evento, além de ser uma oportunidade de
realizar bons negócios, proporcionando isto também aos comerciantes do nosso Município,
sendo, portanto uma forma de incentivo ao comércio local. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
005/2013: O vereador OLINDO DE CAMPOS, integrante da bancada do PT: Que o Executivo
Municipal, através do setor competente, encaminhe Projeto de Lei para esta Casa Legislativa
instituindo novamente o Programa de Estímulo à Expedição de Notas Fiscais, denominado “EM
IBIRUBÁ, NOTA FISCAL DÁ PRÊMIO”, dando continuidade ao referido programa que foi muito
bem aceito pela população ibirubense. Justificativa: Este programa aumenta o índice de
participação na arrecadação estadual, incentiva o comércio local e aumenta o percentual na
arrecadação própria em relação ao volume total da receita. A implementação deste programa
movimenta todo o comércio local e incentiva o consumidor a exigir a nota fiscal de mercadorias
ou serviços, a qual pode ser trocada por cautelas, visando premiar os consumidores,
contribuintes e usuários de serviços, exceto as instituições financeiras, mediante comprovação
de gasto(s) no comércio local, e taxas, impostos e serviço(s) municipais, conforme definido no
preâmbulo legal. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 006/2013: O vereador OLINDO DE CAMPOS,
integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através do setor competente,
providencie a cortina vegetal descrita no artigo 2º da Lei Municipal nº 2.269/2009 (anexo), a
qual delimita o perímetro industrial da cidade de Ibirubá. Justificativa: Esta indicação se justifica
devido a cobrança de alguns moradores que estão aguardando a referida cortina vegetal,
ficando desta forma em conformidade com a Lei, pois o artigo 2º da referida Lei diz o seguinte:
“Nas áreas confrontantes com a área descrita no artigo anterior, somente será autorizada a
construção para fins residenciais quando respeitado um recuo de 12m (doze metros), onde
deverá ser feita uma cortina vegetal, conforme orientação do Departamento Municipal do Meio
Ambiente”. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 007/2013: O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN,
integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de

Obras e Viação, providencie com urgência a construção de um abrigo para parada de ônibus na
localidade da Várzea, mais precisamente na ERS 223, entrada para a localidade de Rincão Seco.
Que também seja construído um abrigo para parada de ônibus na localidade de São Lucas, mais
precisamente em frente a Escola Vitória que atualmente está desativada. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido vários alunos aguardarem o transporte escolar nos referidos locais,
necessitando de um abrigo para que possam se proteger das intempéries (chuva, frio, vento,
etc.). LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 008/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante
da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, providencie o patrolamento da estrada que tem início na localidade de Passo Bonito,
passando pelo Pinheirinho, até a localidade de Fazenda Itaíba. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido a referida estrada se encontrar em péssimo estado de trafegabilidade, levando
em consideração que faz parte do trajeto do transporte escolar e de vários moradores, os quais
estão encontrando dificuldades em passar pelo referido trecho. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
009/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do PDT: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a
construção de banheiros públicos (Feminino e Masculino) junto a Praça do Bairro Hermany.
Justificativas: Esta indicação se justifica devido este lugar ser frequentado por inúmeras
pessoas, havendo, portanto a necessidade de se disponibilizar banheiros para uso público.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 010/2013: O vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, integrante da
bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, por meio
do Departamento Municipal de Trânsito, providencie a instalação de um quebra molas na Rua
Dumocel Filho, mais precisamente em frente a residência da Sra. Carlota Fleck. Justificativa:
Esta indicação se justifica devido a alta velocidade que os veículos vêm transitando nesta rua,
principalmente aos finais de semana, quando na madrugada acontecem “rachas” de carros,
causando pânico nos moradores da referida rua. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 011/2013: O
vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie o encascalhamento do
Travessão em direção a Portão, na Localidade do Rincão Seco bem como o trecho que
compreende o pavilhão em direção a localidade de Rincão Seco fundos. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido a estes trechos ficarem intrafegáveis em dias de chuva,
necessitando a colocação de cascalhos para que os moradores destas localidades possam
trafegar em segurança. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 012/2013: O vereador LIBERTO LEOMAR
FRANKEN, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie o encascalhamento do trecho compreendido entre o
Travessão Tenor Pimentel e a ponte Pinheirinho/Itaíba, na Localidade do Pinheirinho.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido este trecho ficar intransitável em dias de chuva,
necessitando a colocação de cascalhos para que os moradores daquela localidade possam
trafegar em segurança. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 013/2013: O vereador LIBERTO LEOMAR
FRANKEN, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie o encascalhamento do trecho compreendido entre a
Ponte dos Freitas e a família Saggin, na Localidade de São Paulo Pontão. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido a este trecho ficar intransitável em dias de chuva, necessitando a
colocação de cascalhos para que os moradores daquela localidade possam trafegar em
segurança. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 014/2013: O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN,
integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Viação, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, providencie a pintura de faixa
amarela na Rua Firmino de Paula, no trecho compreendido entre as residências n° 1387 e nº
1409. Justificativa: Esta indicação se justifica devido aos inúmeros acidentes de trânsitos

ocorridos nos últimos tempos neste local, em razão dos veículos estacionados, muitas vezes
ônibus e caminhões, os quais dificultam a passagem dos demais veículos nesta rua. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 015/2013: 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, por meio do
Departamento Municipal de Trânsito, procedam a retirada do semáforo localizado no
entroncamento das Ruas General Osório e Tiradentes. Justificativa: Esta indicação se justifica
devido à reclamação de inúmeros motoristas, pois o referido semáforo tem gerado o
congestionamento do trânsito, causando inúmeros transtornos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
016/2013: 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 com urgência a recuperação das
estradas do interior do Município. Justificativa: Esta indicação se justifica devido às péssimas
condições de trafegabilidade que as estradas apresentam, levando em consideração que
estamos no período de safra e em breve terá início o ano letivo, havendo a circulação do
transporte escolar. Portanto, existe a necessidade de oferecer estradas com condições de
trafegabilidade para que sejam evitados possíveis acidentes e danos materiais. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 017/2013: 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, por meio do
Departamento Municipal d Trânsito, providencie a instalação de redutor de velocidade (quebra‐
molas) no bairro Planalto, mais precisamente na Av. Brasil, entre a Rua Tiradentes e a Rua Dinis
Dias. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 018/2013: 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, priorize entre as
demandas e providencie o asfaltamento da Rua Tiradentes, no bairro Planalto, no trecho
compreendido entre a Rua Dumoncel Filho até a Av. Brasil, assim como façam o asfaltamento
da Rua Georg Walter Dürr, no bairro Pôr‐do‐sol, em toda sua extensão, a partir da Rua General
Osório, até a Rua Castanhal. Justificativa: Esta indicação se justifica devido estes trechos se
encontrarem em péssimo estado de trafegabilidade, sendo inclusive, uma reivindicação dos
próprios moradores. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 019/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da Bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, desenvolva projeto em
conjunto com as empresas situadas na área industrial, regularizando os acessos ao longo da
rodovia, possibilitando assim a construção de via lateral na ERS 223, no perímetro do Distrito
Industrial do Município, conforme orientação repassada pelo Sr. José Francisco F. Thormann,
Diretor‐Geral do DAER, através do ofício nº 398/12 (anexo). Que também seja pleiteado pelo
Executivo Municipal a instalação de redutores de velocidade neste mesmo trecho. Justificativa:
É notável a extrema necessidade de se tomar providências em relação ao trânsito no referido
trecho, pois inúmeros acidentes vêm ocorrendo, inclusive com vítimas fatais, evidenciando a
urgência em solucionar os problemas existentes. Existe a necessidade de se viabilizar a
construção de uma via lateral, paralela à ERS 223, no perímetro industrial do Município, assim
como a instalação de lombadas eletrônicas neste mesmo trecho. As efetivações destes serviços
se justificam devido o grande movimento de veículos de cargas nos acessos às empresas, assim
como também há um grande fluxo de tratores que se direcionam até às empresas de
armazenagem de grãos, demonstrando a necessidade de ruas laterais para estes veículos que
têm a intenção de se deslocar até as empresas, liberando assim a via principal onde também
existe a necessidade de se instalar lombadas eletrônicas para evitar excessos de velocidade e

consequentemente evitando acidentes. Cabe ressaltar que já houve diversas solicitações
anteriores neste sentido, mas até o momento nada foi feito. Com o objetivo de contribuir, em
anexo encaminhamos o requerimento nº 054/12, o ofício circ. nº 229/12 e a resposta do DAER
através do ofício nº 398/12. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/2013: Os vereadores
SILVESTRE A. REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes
da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal informe, através do setor competente, por
que houve a paralização das obras do calçamento que liga Ibirubá até a localidade de Boa Vista.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 001/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE
ANDRADE, da bancada do PDT: Requer que esta Casa Legislativa realize uma Sessão Solene em
homenagem aos 25 anos de fundação da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Ibirubá que
será comemorado no dia 31 de julho do corrente ano, sendo que sugiro que a referida
homenagem seja realizada nesta mesma data. Justificativa: Trata‐se de uma importante
entidade que, sem dúvida, realiza um excelente trabalho solidário em nosso Município, sendo
merecedora de uma justa e merecida homenagem. Desta forma, conto com o apoio dos colegas
vereadores e vereadora: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 002/2013: O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, da bancada do PP:
Requer que esta Casa Legislativa encaminhe um ofício à 5ª Superintendência Regional do DAER,
de Cruz Alta e para a 6ª Superintendência Regional do DAER, de Passo Fundo, solicitando que
façam as devidas adequações no acostamento da ERS 223, em toda sua extensão, e da VRS 824,
que liga Ibirubá ao município de Quinze de Novembro, realizando o alargamento do
acostamento nos trechos onde acontecem paradas de ônibus e também nas entradas para
estradas de acesso ao interior do Município. Justificativa: Esta indicação se justifica devido o
acostamento nestes trechos ser relativamente estreito, não oferecendo espaço suficiente para
que os ônibus possam sair totalmente da pista, oferecendo grande risco de ocorrer acidentes:
Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 003/2013: O
vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, da bancada do DEM: Requer que esta Casa Legislativa
encaminhe um ofício à 5ª Superintendência Regional do DAER, de Cruz Alta, solicitando que
façam a roçada das margens da ERS 223 e a desobstrução dos bueiros existentes ao longo da
área industrial, a partir do trevo de acesso ao Município. Justificativa: Esta indicação se justifica
devido vários bueiros estarem obstruídos e quando ocorre uma grande quantidade de chuva
originam‐se alagamentos, e as águas pluviais acabam invadindo estabelecimentos comerciais
situados às margens da ERS 223: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 004/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM
SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Requerem
que esta Casa Legislativa realize uma audiência pública, com a presença de todos os segmentos
da sociedade e público em geral, para discutir sobre diversas questões relacionadas ao trânsito
em nosso Município. Justificativa: Este requerimento se justifica devido a problemática situação
atual do trânsito em Ibirubá, causando congestionamentos (longas filas de veículos), acidentes,
falta de estacionamento, dentre outros transtornos para os motoristas e pedestres, situações
estas que precisam ser solucionadas. Cabe salientar que este requerimento já foi apresentado
no ano passado (2012), mas devido ter encerrado a 14ª Legislatura e termos iniciado um novo
ano, com uma nova composição de vereadores junto ao Poder Legislativo Municipal, é que
reapresentamos o requerimento em tela: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO
DO REQUERIMENTO Nº 005/2013: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, Líder da
bancada do PMDB: Requer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício ao Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para que seja estudada a possibilidade de
construir um refúgio em ambas laterais, mais precisamente na divisa entre os municípios de
Ibirubá e Cruz Alta, na BR‐377. Justificativa: Esta solicitação justifica‐se pelo grande fluxo de

veículos de carga que transportam insumos, fertilizantes, máquinas agrícolas e que são
obrigados a ingressar diretamente na rodovia ou então atravessar a pista contrária para
ingressar na estrada vicinal podendo ocasionar acidentes. Com a instalação de refúgios em
ambas laterais seria possível aos motoristas aguardarem à margem da rodovia o momento mais
seguro para ingressar ou atravessar a pista, diminuindo o risco de acidentes. Esta solicitação é
feita no interesse de diversos produtores rurais numa área total de mais de 3.500 hectares e
que utilizam a estrada vicinal para acesso as suas propriedades, além dos próprios usuários da
rodovia: Aprovado por unanimidade. O vereador Silvestre solicitou para incluir o nome dos
vereadores Ilvo e Rogério como também sendo proponentes deste requerimento. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 006/2013: A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE IBIRUBÁ, no uso de suas prerrogativas legais, especialmente as contidas no art. 137 do
Regimento, vem por meio deste requerer ao Colendo Plenário desta Casa Legislativa, a leitura,
deliberação e aprovação em regime de urgência especial do Projeto de Lei Municipal nº
001/2013 (Autoriza a contratação temporária de Médico para o programa/convênio Estratégia
da Saúde da Família – ESF), possibilitando a deliberação do mesmo na sessão ordinária do dia
14 de janeiro de 2013: Aprovado por unanimidade. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES
PERMANENTES da Câmara Municipal de Vereadores para o ano de 2013. O Presidente
suspendeu a sessão por alguns minutos, reabrindo em seguida. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
PARECER MISTO E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 001/2013: Autoriza a contratação
temporária de Médico para o programa/convênio Estratégia da Saúde da Família – ESF. O
Presidente suspendeu novamente a sessão por alguns minutos e reabriu em seguida. Leitura e
votação do Parecer Misto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de
Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência: Aprovado
por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 001/13: Aprovado por
unanimidade. Na sequência o Presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura da
composição das Comissões Permanentes: “COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
FINAL= Presidente:Alberi Antônio Behnen; Vice‐Presidente: Oneide Neuland; Secretário:
Rogério Mauri de Oliveira; 1º Suplente: Vanderlei Santos de Souza e 2º Suplente: Silvestre
Antônio Rebelato. COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO= Presidente: Rogério Mauri de
Oliveira; Vice‐Presidente: Abel Grave; Secretária: Carlota Elisa Artmann; 1º Suplente: Oneide
Neuland e 2º Suplente: Elói Ferraz de Andrade. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, SAÚDE
E ASSISTÊNCIA= Presidente: Elói Ferraz de Andrade; Vice‐Presidente: Vanderlei Santos de Souza;
Secretário: Silvestre Antônio Rebelato; 1º Suplente: Carlota Elisa Artmann e 2º Suplente:
Rogério Mauri de Oliveira. COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS= Presidente: Carlota
Elisa Artmann; Vice‐Presidente: Ilvo Adam Schlintwein; Secretário: Vanderlei Santos de Souza;
1º Suplente: Olindo de Campos e 2º Suplente: Abel Grave. COMISSÃO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO e MEIO AMBIENTE= Presidente: Olindo de Campos; Vice‐
Presidente: Elói Ferraz de Andrade; Secretário: Vanderlei Santos de Souza; 1º Suplente: Carlota
Elisa Artmann e 2º Suplente: Alberi Antônio Behnen.”. O vereador Alberi registrou que mesmo
com sete vereadores de situação, todos os partidos foram contemplados na presidência das
comissões. O vereador Elói agradeceu a compreensão dos colegas vereadores, assim como os
vereadores Silvestre, Olindo, Rogério e Carlota também agradeceram a oportunidade e a
confiança. De imediato o Presidente colocou em votação a nova composição das Comissões
Permanentes para o ano de 2013: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 002/2013: Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com o Estado do Rio
Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Cultura 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 Educação, Segurança, Saúde e Assistência. O vereador Alberi, Presidente da

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final falou que será o relator. O vereador Rogério,
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento falou que será o relator. O vereador Elói,
Presidente da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência, falou que será o relator.
LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2013: Altera o Caput do art. 10 e seus
incisos I, II e III da Lei Complementar nº 074/12. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Alberi, Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que será o relator. O vereador Rogério,
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, designou a vereadora Carlota para ser a
relatora. O vereador Silvestre solicitou uma cópia deste projeto de Lei Complementar, sendo
que foi atendido. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos e reabriu em seguida.
REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Vanderlei solicitou que esta Casa encaminhe ofício para
a Comunidade São José de Rincão Seco, parabenizando pela grande festa que realizaram no
último domingo, dia treze de janeiro. O vereador Elói solicitou que esta Casa encaminhe ofício
para a Coprel, parabenizando pelos quarenta e cinco (45) anos de fundação. O vereador Rogério
solicitou que esta Casa encaminhe ofício para a Cotribá, parabenizando pelos cento e dois (102)
anos de fundação que serão completados no dia vinte e um de janeiro (21/01). O vereador
Alberi solicitou que esta Casa continue mandando ofícios de pesar para as famílias enlutadas.
Dando continuidade o Presidente passou para o último ítem da ordem do dia, em um espaço
máximo de cinco minutos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS) EM
TRIBUNA: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos. Disse que é o
primeiro a falar nesta nova Legislatura, sendo uma satisfação estar novamente mais quatro
anos nesta Casa. Falou que iniciou o ano com muito trabalho e realizações, comentou que neste
final de semana iniciou o Municipal de Campo, com grandes partidas. Parabenizou a Coprel que
esta completando quarenta e cinco anos de fundação desempenhando seus trabalhos para
mais de setenta municípios o que orgulha os ibirubenses. Citou o Requerimento n.º 001/2013
de sua autoria. Citou também a indicação n.º 009/2013, de sua autoria. Falou que na semana
passada esteve em Capela Fátima visitando a perfuração, funcionários do estado da Corsan que
estavam perfurando um poço artesiano que há muito tempo é pleiteado por aquela
comunidade, contou que tem lutado há dois anos para que se perfurasse este poço, disse que
este foi o primeiro passo e que agora vem a colocação de redes e de caixa de água. Fez
referência ao jornal Visão Regional que tem sido grande parceiro e agradeceu seus funcionários
e diretor pelas publicações. Falou que o poço de Capela Fátima vai beneficiar mais de vinte
famílias e fez um pouco de parte para que isto acontecesse. Citou a indicação n.º 008/2013, de
sua autoria. Falou que em contato com o órgão que perfura os poços, lhe foi informado que em
dois mil e doze foram perfurados cento e setenta e oito (178) poços, beneficiando mais de
noventa e oito (98) municípios. A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP: Cumprimentou a
todos. Agradeceu a todos as pessoas que durante a campanha lhe ajudaram em seu pleito
como candidata a vereadora, colocou que dentro do Frentão houve uma parceria muito grande
no projeto de elegerem os vereadores da bancada e do Frentão. Agradeceu sua família que foi
incansável, seu marido Airton, filhos Marlon, Carlos Augusto e Eduardo, que lhe incentivavam a
continuar e salientou como a família é importante neste momento. Agradeceu também os
ouvintes, e falou da importância da comunidade participar e pediu que a comunidade venha
prestigiar, pois o vereador não se faz vereador sozinho se faz com a participação da
comunidade, ela agradeceu todas as famílias do município que durante a campanha os
receberam em suas casas em qualquer hora do dia, ela contou que sempre foram bem
recebidos o que demonstra que a comunidade participa. Falou que se sente muito orgulhosa de
ser a única vereadora, representante de todas as mulheres no município de Ibirubá, disse que
quer ser aquela vereadora que vai ajudar e contribuir para o crescimento do Município, e por

estes motivos agradeceu todas as famílias que os receberam. Citou as indicações n.º 002/2013
e 003/2013, ambas de sua autoria. O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do PP:
Cumprimentou a todos. Agradeceu a comunidade presente por prestigiarem e testemunharem
o trabalho da Câmara, indicações e requerimentos de todos os vereadores. Falou da satisfação
de estar pela primeira vez usando da tribuna. Citou as indicações n.º 011/2013, 012/2013,
013/2013 e 014/2013, todas de sua autoria e o requerimento n.º 002/2013, também de sua
autoria. Citou também a indicação n.º 007/2013, de sua autoria. Falou para os vereadores que
como Presidente da Casa se sente honrado e se colocou como companheiro de todos acima de
cores partidárias para que possam trabalhar com pensamento único promovendo o melhor
para Ibirubá, ele desejou que todos tenham sempre em mente o respeito mútuo e pediu que
todos respeitem o limite de tempo estabelecido na Casa para que ninguém saia descontente,
tanto os vereadores como a comunidade que assiste, agradeceu a colaboração e pediu
desculpas por algum erro na primeira sessão presidida por sua pessoa. O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus e ao povo desta
terra pela oportunidade de lhe mandarem para esta Casa pela sétima legislatura, agradeceu a
todos que votaram. Falou que vieram para esta Casa em minoria, mas vieram sem medo porque
à vontade e pujança que possuem não os assusta ou intimida, disse que a quantidade supera
com a qualidade e no decorrer do tempo irão mostrar isso. Falou que hoje é um dia especial,
que ficou feliz porque viu em sua cidade serem instaladas as câmeras de vigilância e disse que
foi o primeiro vereador que trabalhou, reuniu Promotora, Delegada, Juiz de Direito, e contou
que o Executivo resistiu primeiramente, possui atas de reuniões, disse que foi pena que
demorou, pois muitas coisas poderiam ter sido evitadas, buscou recursos em Porto Alegre e
Brasília, enfim falou que fez o que deveria ter feito. Disse que hoje se inicia uma luta e desejou
que não fosse somente sua, referiu‐se a ERS 223 que cada semana, quinze dias, morre uma
pessoa e precisam buscar soluções, falou que já viu que terá grandes parceiros na Casa e disse
para a comunidade que segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) a
ERS‐223 é de responsabilidade do Município. Falou que noventa por cento (90%) das indicações
apresentadas nesta noite já apresentou bem no passado e os problemas continuam até hoje,
chamou a atenção que alguma coisa não está funcionando. Falou do interior do Município e
disse que a situação já passou de preocupante, agora já é estado de calamidade pública, e o
agricultor já começou a colher, e já fez indicações quatro meses atrás e salientou que não é
somente quando chove em dias secos também não passam e os pais estão preocupados, pois
irá começar o transporte escolar. Falou que nesta noite foi aprovado um projeto e mencionou
que a saúde pública de Ibirubá está muito doente, que a população precisa rezar mais para ter
um atendimento, que uns dizem que está bem, mas os que o procuram talvez por ter vínculo
com a doutora Mirian escuta pessoas que não conseguem um atestado de óbito para enterrar
um familiar e ainda dizem que a saúde vai bem. Disse que precisam dar tempo ao tempo e que
este é responsável por muita coisa e que não irá recuar nenhum milímetro do seu
comportamento político, ele disse para o Presidente que este terá a sua colaboração até o
momento que ele honrar a palavra e comportamento e que o Presidente pode contar com a
bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) porque se a Casa vai bem o
Município vai bem. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos.
Falou de sua alegria em estar de volta a esta Casa e agradeceu a todos que o ajudaram,
trabalharam, sua família, amigos para que fosse eleito vereador. Falou que está nesta Casa para
fazer um trabalho sério para a comunidade, independente de cores partidárias, aprovando e
apresentando bons projetos, que veio para somar, para ter um diálogo com os colegas, pois é o
que a comunidade merece. Citou a indicações n.º 015/2013 e 016/2013 de sua autoria em
conjunto com os vereadores Silvestre e Rogério. Citou o pedido de informação n.º 001/2013 de

sua autoria em conjunto com os vereadores Silvestre e Rogério. Falou que está a disposição da
comunidade de Ibirubá e que está ao lado do Presidente e dos colegas vereadores para fazer
um bom trabalho. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos.
Disse que é sua primeira manifestação em tribuna e colocou que para um pleito eleitoral
precisam ter coragem, vontade e gostar e ter a família em primeiro lugar para apoiar e
agradeceu a presença de sua esposa Marisa e seu pai Antônio, que foi seu braço direito sempre
junto, o que é gratificante e importante. Contou que tem histórico familiar nesta Casa, pois seu
avô foi vereador e seu tio João Carlos Metzdorf também, estando no sangue. Agradeceu a
presença de seu cunhado, e contou que são parceiros a nível federal na política, mas no
Município sempre foram oposição, mas com debate de alto nível, o Luís Roman e sua cunhada
Marlene. Falou que está com muita vontade de trabalhar, aprender a aprender novamente e
como cidadão viu o debate bonito do Alberi e do Silvestre, sendo que os dois juntos dá meio
século de vereança, vai aprender muito, mas salientou que é importante mesclar essa
juventude e renovação, irão aprender, mas também irão mostrar formas diferentes, citou então
os vereadores Ilvo, Carlota, Abel, Presidente Liberto, Vanderlei, Olindo, que são de cores
partidárias diferentes, mas estão nesta Casa porque fizeram isto na campanha, agradeceu os
votos, mas disse que agora possuem um compromisso com Ibirubá, passou a emoção, ganhar é
bom. Disse que na política também tem a participação em Ibirubá de dois grupos e falou que a
Aliança por Ibirubá não vive sem o Frentão e que o Frentão não vive sem a Aliança por Ibirubá,
pois se o Frentão hoje é o grupo que está nesta Casa, com sete vereadores, porque se criou
quando a Aliança administrou Ibirubá e tem serviços prestados e disse que neste ponto que se
entra a grandeza de que todas as administrações fizeram o melhor. Falou que agora chegou o
momento de terem a grandeza e de começar por esta Casa de primeiro trazer a população para
esta Casa, da população participar para que juntos com o Executivo possam dar o “choque” que
Ibirubá precisa. Falou que todas as indicações são importantes, no papel todas são bonitas, viu
indicações que precisam ser feitas, mas que somente através da união de todos os partidos que
estão à frente do Frentão, mas disse que a oposição quer o seu espaço também para contribuir,
e ele colocou que é isto que quer fazer com seus seiscentos e trinta e seis (636) votos. Disse que
é um vereador de Ibirubá e parceiro das coisas boas que o Município precisa fazer estando
junto em todos os projetos que forem bons, precisam ter a grandeza igual à de hoje na escolha
das comissões e andar juntos no processo sendo um parceiro junto com a bancada do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e o Elói do Partido Democrático Trabalhista
(PDT). O vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos. Falou que na
tarde de hoje ocorreu uma reunião de bancada com o Executivo tratando de alguns projetos
futuros e lhe chamou a atenção quando o Prefeito colocou os relatos finais da Administração e
exemplificou com dois itens, dizendo que mesmo com as dificuldades de final de orçamento
onde todas as prefeituras quase que fecharam no vermelho nós encerramos o ano e o exercício
com um pouco mais de trezentos mil reais (R$ 300.000,00) no caixa livre e um pouco mais de
quinhentos mil reais (R$ 500.000,00) em rubricas específicas que estão a disposição do
Executivo, dando um total de oitocentos mil reais (R$ 800.000,00) num ano que a arrecadação
ainda não se confirmou, prevista em torno de quarenta e dois milhões de reais (R$
42.000.000,00) e deu em torno de quarenta e um milhões de reais (R$ 41.000.000,00). Falou
que os municípios foram pegos de surpresa com a queda da arrecadação tendo a maioria
dificuldades para fechar o orçamento, o que vai se ver no relatório da Federação das
Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS) e do jornal Zero Hora que alguns
municípios estão com sérias dificuldades e do mesmo porte que nosso Município, com déficit
de até oito milhões de reais (R$ 8.000.000,00), mas nós pela capacidade administrativa e com
alguns cortes e turno único a administração fechou com superávit. Reforçou que a oposição

falava que eram quarenta e cinco milhões de reais (R$ 45.000.000,00) e que foram em torno de
quarenta e um milhões de reais (R$ 41.000.000,00) que se realizou, faltando quatro milhões de
reais (R$ 4.000.000,00) o que é muito dinheiro. Considerou um grande ano para a
Administração porque se constatou quanta água potável foi colocada, quantas aquisições e
agora no início do ano já dois poços artesianos perfurados, duas redes que irão se realizar nos
próximos meses. Falou que conversou hoje com o Prefeito e deu sugestões, pois tem esta
liberdade, que possivelmente neste ano ainda não irá ficar nenhuma família no interior sem
água potável. Falou que além da água potável há problemas no trânsito, precisam continuar
asfaltando as ruas da cidade e possuem projetos grandiosos para este ano, dar vida para a área
industrial que foi adquirida. Aproveitou a oportunidade para agradecer aos que confiaram mais
uma vez na sua pessoa e disse que irá continuar sua luta, pois não veio do Triunfo somente para
fazer número, veio para fazer história e disse que acredita que está ajudando a construir a
história do Município através da sua luta incansável em busca da melhoria da qualidade de vida
para o interior, apoio para as indústrias, sempre trabalhando pelas prioridades. Disse que vê
muitas vezes para agradar ou em um discurso ocasional procuram fazer um discurso para a
plateia, disse que nunca foi este o seu intuito e se o fez em algum momento não é esta a razão
pela qual está na Câmara de Vereadores, valorizar o dinheiro público, ajudar e colaborar com o
Executivo, lutar em favor do Legislativo, mas principalmente pelo bem da comunidade, que o
seu objetivo e acredita que também de todos os vereadores. Encerrou dizendo que quer fazer
história trabalhando sempre pelo bem da comunidade. O vereador ABEL GRAVE, do DEM:
Cumprimentou a todos. Agradeceu a oportunidade, a Deus por chegar a este momento e disse
que tem convicção nestas palavras a que se referiu, que chegou até aqui pela misericórdia de
Deus, disse que está aqui porque tem um plano com Deus. Fez um agradecimento especial a
sua família, seu pai, sua esposa, seus filhos, aos que pleitearam junto, que de certa forma lhe
deram amparo, uma ajuda para chegar nesta noite, o que é um motivo de muita satisfação e
alegria no coração de estar adentrando por esta porta, nesta Casa e fazendo uma homenagem
sincera as pessoas que lhe apoiam e continuam apoiando. Agradeceu também ao Presidente, as
pessoas que se fazem presentes, que disponibilizaram o seu tempo, pois é importante este
começo de caminhada junto com a comunidade. Falou que como vereador está à disposição de
um trabalho sério, comprometido junto com os vereadores, com o mesmo intuito de buscar
soluções para o Município, sendo que é isto que a sociedade ibirubense espera da Câmara de
Vereadores, buscar soluções, buscar soluções com os deputados federais, estaduais e
representantes. Agradeceu ao Presidente Liberto, ao Vanderlei que compõe consigo a Mesa
Diretora e também a juventude de Ibirubá que lhe deu esta oportunidade de estar nesta Casa,
confiabilidade de todos os votos dos quais foi felizardo e disse que quer trazer muito trabalho e
dedicação para esta Casa, participar junto com todos os colegas, buscar recursos, orçamentos
para que o Município venha crescer não pensando em lados partidários, mas sim no
crescimento de Ibirubá no geral. Falou que juntamente com seu partido, com o Deputado Onix
Lorenzoni, que lhe deu a oportunidade de sonhar mais alto, de sonhar e chegar à vereança, pois
através dele em dois mil e dez (2010) quando fez um convite para participar do Partido
Democratas, até agora tem sido confiável, tem sido realizável muitas obras em Ibirubá e
proporcionado muitas emendas através de sua pessoa e do Presidente. Agradeceu ao Deputado
Onix pela oportunidade que lhe deu de estar nesta Câmara de Vereadores, disse que é muito
grato a todos e que espera contribuir da melhor forma possível. O vereador VANDERLEI SANTOS
DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Falou que está retornando à Casa e agradeceu por
esta oportunidade, por ter lhe dado saúde para continuar sua caminhada e também a sua
família por ter lhe apoiado, pois muitas vezes deixou de lado sua família para buscar, estar
presente e conseguir esta cadeira de vereador. Falou que nestes três meses de campanha fez

vários amigos, várias pessoas lhe apoiaram, agradeceu sua irmã Angela, batalhadora, sempre do
seu lado lhe apoiando. Citou alguns nomes que estiveram juntos em sua campanha: Orlando
Bergemeier, o Alemão, com sua família, estiveram sempre ao seu lado e continua lhe apoiando;
o André; o Joãozinho; pessoas que puxaram a frente para que conseguisse os quatrocentos e
setenta e nove (479) votos. Agradeceu as pessoas que confiaram e torceram por ele, mesmo
seus amigos que por motivo ou outro não puderam votar nele, mas torceram por ele. Falou
para os que votaram nele, para os que acreditaram nele, que podem ter certeza que estará nos
quatro anos defendendo, apoiando e fazendo o melhor pelo Município e foi o que fez nos três
anos que esteve nesta Casa. Agradeceu a Administração, primeiro em nome do “Fucks”, quando
teve a oportunidade de assumir nesta Casa e na sequência o Prefeito Carlos e o Vice Rogério,
por lhe darem a oportunidade de estar nesta Casa aprendendo nestes três últimos anos e disse
que agora com a garantia dos votos estará mais fortalecido e com mais compromisso e
responsabilidade. Agradeceu aos colegas vereadores mais antigos, que lhe entenderam nestes
anos que esteve nesta Casa e aprendeu muito, aos funcionários da Casa que respeita muito e
tem apoio total e pediu ao Presidente Liberto para que continue com a equipe, pois estão muito
bem servidos. Falou que é uma pessoa humilde e que sempre está presente nas comunidades,
esteve ontem no Rincão Seco em grande festa da comunidade católica e ficou muito feliz do
apoio que teve lá em votos e ontem agradeceu o apoio e falou para esta comunidade que irá
representá‐los e buscar os anseios. Disse que todo mundo o conhece no bairro Progresso,
agradeceu os votos, do bairro Hermany, de todos os bairros. Finalizou convidando todos para
que no sábado próximo, dia dezenove, participem do jantar dançante do Sport Clube São José
do Bairro Progresso, que estará no domingo, dia vinte, comemorando vinte e quatro anos de
existência, disse que deve muito para esta entidade. O vereador OLINDO DE CAMPOS, do PT:
Cumprimentou a todos e especialmente os parceiros do Partido dos Trabalhadores, o senhor
Antônio Prestes primeiro Presidente do Partido dos Trabalhadores de Ibirubá e ele colocou que
a semente plantada anos atrás está dando frutos tendo a oportunidade de ser vereador e
representar o Partido dos Trabalhadores em Ibirubá. Disse que é um momento importante, mas
de grande responsabilidade, com vereadores de vários anos e vereadores estreantes nesta Casa
e disse que se estão aqui foi porque tiveram um voto de confiança da comunidade e precisam
dar o retorno trabalhando, honrando os compromissos que assumiram com a comunidade.
Falou que está feliz porque está no Município com o Prefeito Carlos e Rogério reeleitos, com
exemplo de grandes trabalhos para a comunidade, e maioria na Câmara de Vereadores. Falou
que teve a oportunidade e agradeceu ao Prefeito “Fucks” e depois ao Carlos que lhe deram a
oportunidade de ser Secretário do Desenvolvimento e com este trabalho teve o respaldo da
comunidade de ser vereador buscando votos e levando para a comunidade trabalhos feitos,
principalmente dentro do setor metal mecânico onde se identifica e teve grande quantidade de
votos. Ele não esqueceu a comunidade do interior onde somou mais de oitenta (80) votos, onde
prestou serviços e deixou uma marca, que são as redes de água, catorze redes de água e mais
dois poços furados para o interior. Agradeceu as pessoas dos bairros, principalmente do bairro
Progresso. Citou as indicações n.º 004/2013 e 005/2013, ambas de sua autoria. Falou a respeito
da cortina verde da área industrial, disse que é um trabalho, que tem um projeto de lei
aprovado pela Câmara e que defronte a Coohabi existe um projeto desta responsabilidade para
não haver problemas de poluição. Parabenizou a Cotribá pelos cento e dois (102) anos, a Coprel
pelos quarenta e cinco (45) anos e hoje em visita a Vence Tudo o Marcos lhe falou que em
março completam quarenta e nove (49) anos. Falou da importância destas empresas para o
Município, que geram emprego e impostos. Observou que este é um trabalho que quer fazer na
Câmara e disse que ficou feliz porque hoje foi aprovado o projeto de contratação de um
profissional médico para o Bairro Floresta, porque a saúde é muito importante. Encerrou

dizendo que seu projeto como vereador, junto com os demais vereadores e Município é
planejar Ibirubá para dez, vinte, trinta anos. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às
vinte e três horas e dez minutos (23h10min.). Os trabalhos foram presididos pelo Presidente,
vereador Liberto Leomar Franken, e secretariados pelo vereador Abel Grave, 1º Secretário. Do
que eu, Abel Grave determinei que fosse lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será
assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

LIBERTO LEOMAR FRANKEN ABEL GRAVE
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