ATA Nº. 1.818/2013 – DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 21.01.2013.

Aos vinte e um 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 trinta 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. O vereador Silvestre pediu para acrescentar os nomes dos vereadores Ilvo Adam
Schlintwein e Rogério Mauri de Oliveira, também como proponentes do Projeto de Lei do
Legislativo nº 001/13. Posteriormente o Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA:
Aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.817/12
(ordinária): Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura
das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofícios nº 4838, nº 4839 e nº 4792 da Caixa Econômica
Federal; Ofício nº 001/13 da Câmara Municipal de Vereadores de Não‐Me‐Toque; Ofício Circ. nº
001/13 da Câmara Municipal de Vereadores de Quinze de Novembro; Ofício nº 010/13 do
Gabinete do Deputado Márcio Biolchi; Ofício nº 006/13 do Deputado Márcio Biolchi; Ofício nº
032/13 da Secretaria de Infraestrutura e Logística; Ofício nº 012/13 do Executivo Municipal
comunicando período de férias do Prefeito Municipal, sendo do dia 19 de janeiro até 03 de
fevereiro; Ofício da Executiva Municipal dos Democratas informando o Líder da bancada junto a
Câmara Municipal, sendo o vereador Alberi A. Behnen; Ofício nº 015/13 do Executivo Municipal,
encaminhando balancetes de verificação contábil referentes ao 6º bimestre de 2012 e 2º
semestre de 2012. O Presidente baixou para a Comissão de Finanças e Orçamento e o
Presidente da referida Comissão, vereador Rogério, designou a vereadora Carlota para ser a
relatora; 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 015/13 para o Executivo; Ofício nº 016/13 para a
imprensa; Ofício Circ. nº 017/13 para o DAER de Cruz Alta e de Passo Fundo; Ofício nº 018/13
para o DAER de Cruz Alta; Ofício nº 019/13 para o DNIT; Ofício nº 020/13 para a Diretoria da
Comunidade São José, da localidade de Rincão Seco; Ofício nº 021/13 da Coprel; Ofício nº
022/13 para a Cotribá; Ofício nº 023/13 para a família enlutada de Olinda R. Heller (in
memorian); Ofício nº 024/13 para a família enlutada de Adão da Silva Fernandes (in memorian);
Ofício nº 025/13 para a família enlutada de Joanin dos Santos (in memorian); Ofício nº 026/13
para a família enlutada de Noé Pereira da Silva (in memorian); Ofício nº 027/13 para a família
enlutada de Edy Kuntzer Wollemberger (in memorian); Ofício nº 028/13 para a família enlutada
de Agnes Bondan (in memorian). LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 020/2013: O vereador ELÓI
FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através do
setor competente, estude a possibilidade de agilizar o processo de emissão de carteira de
identidade no Município, habilitando mais pessoas para fazer este serviço e adquirindo
equipamentos para informatizar o cadastro, pois atualmente existe somente um funcionário da

Delegacia de Polícia de Ibirubá habilitado para este trabalho, e o prazo para entrega do
documento é de no mínimo trinta (30) dias, sendo que em Cruz Alta este processo demora
muito menos, em torno de dez (10) dias úteis, podendo ser feito junto ao SINE – Sistema
Nacional de Empregos. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a demora deste processo
em nosso Município, pois existe somente uma pessoa habilitada que faz a coleta de dados no
sistema “off line”, ou seja, não é informatizado, havendo a necessidade da pessoa providenciar
a foto 3x4, e a assinatura e impressão digital não são informatizadas, tendo que juntar uma
remessa de carteira e encaminhar para Cruz Alta, aonde fazem a conferência da documentação
e posteriormente encaminham para Porto Alegre, tudo via correio, por isso ocorre a demora. Já
em Cruz Alta este processo funciona no sistema “on line”, sendo tudo informatizado e a pessoa
pode tirar a foto no local e os dados são enviados pela internet para Porto Alegre, agilizando
desta forma a emissão do documento. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 021/2013: Os vereadores
SILVESTRE A. 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, providencie a pintura de faixa azul,
numa extensão de 50 metros, em frente a Escola Municipal de Alfredo Brenner, demarcando,
inclusive com instalação de placas, local para embarque e desembarque de alunos que utilizam
o transporte escolar. Justificativa: Esta indicação se justifica devido não haver local demarcado
para este fim, e muitas vezes os alunos são obrigados a atravessar a rua e/ou caminhar mais
alguns metros para chegar até a escola devido os ônibus do transporte escolar não conseguirem
estacionar em frente ao colégio, sendo que em dias de chuva a situação é ainda mais
complicada. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 022/2013: O vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN,
integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Viação providencie a recuperação das estradas das Localidades de Santo Antônio do Triunfo e
Santo Antônio do Umbú. Justificativa: Esta indicação se justifica devido ao fato da referida
estrada encontrar‐se com dificuldade de trafegabilidade e na data de 28 de janeiro do presente
ano acontece a grande festa tradicional da comunidade do Santo Antônio do Triunfo. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 023/2013: O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, da Bancada do DEM:
Que o Executivo Municipal, através do Setor competente, estude a possibilidade de elaborar um
Projeto de Iluminação Pública na Rua Pedro Rebelato e a construção de uma parada de ônibus
coberta na Rua Nelsi Ribas Fritsch, junto ao Instituto Federal. Justificativa: Esta demanda se
justifica pelo grande fluxo de veículos, transporte escolar e alunos que ali transitam no período
noturno, especialmente durante o período de aulas do Instituto Federal. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 024/2013: A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, integrante da bancada do PP:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, providencie o
patrolamento das estradas da localidade de São Paulo Pontão, dando uma atenção especial
para as que levam até o Salão da Comunidade. Justificativa: Esta indicação se justifica pelo fato
de que neste final de semana a comunidade terá sua festa tradicional e devido as últimas
chuvas as estradas não estão em condições de trafegabilidade, por este motivo que solicito
atenção especial nesta localidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 025/2013: Os vereadores
SILVESTRE A. REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes
da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, refaça a rede
de iluminação pública da localidade de Capela Fátima, sendo uma solicitação dos próprios
moradores, pois o temporal que ocorreu em setembro do ano passado (2012), além de ter
danificado o pavilhão, também destruiu a rede de iluminação pública, necessitando, portanto
que este trabalho seja feito com a maior brevidade possível. Que o Executivo também
providencie, com urgência, a canalização da rede de água potável até as residências dos
moradores de Capela Fátima, os quais estão aguardando por este serviço com muita ansiedade.

LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 007/2013: O vereador ALBERI ANTÔNIO
BEHNEN, da bancada do DEM: Requer que seja realizada durante a sessão ordinária do dia 28
de janeiro do corrente ano, uma homenagem ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirubá,
pelos 50 anos de Fundação, completados no dia 7 de julho de 2012. O histórico de lutas e
conquistas deste movimento sindical merece ser valorizado e a forma de externar isto pelo
Legislativo é homenagear a instituição em reconhecimento a sua luta em prol da classe
trabalhadora rural. Cabe ressaltar que este mesmo requerimento foi apresentado no ano
passado pela ex‐vereadora Nelci E. Kanitz, tendo sido aprovado por unanimidade, mas devido as
restrições do período eleitoral, esta homenagem acabou não sendo feita. Por isso, estou
reapresentando este requerimento para que esta Casa tenha a oportunidade de homenagear
esta importante entidade pela data significativa: Aprovado por unanimidade. O vereador Elói
sugeriu entregar uma placa de homenagem para os ex‐Presidentes do Sindicato. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 008/2013: O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, da
bancada do DEM, e o vereador OLINDO DE CAMPOS, da bancada do PT: Requerem que esta
Casa Legislativa preste uma homenagem à Comunidade Católica São José, do bairro Progresso,
pelos 30 anos de fundação. Sugerimos que a homenagem seja realizada durante uma sessão
ordinária sendo que a data para a realização da referida homenagem poderá ser na primeira
sessão depois do recesso legislativo. Justificativa: Por sermos vereadores residentes no bairro
Progresso, por termos participado por vários anos da diretoria da Comunidade, e também por
termos sido procurados pela atual Diretoria, acreditamos ser de extrema importância a
realização desta justa e merecida homenagem, sendo que este requerimento já foi apresentado
no ano de 2012 e aprovado por unanimidade, mas em virtude de ano eleitoral ficou
prejudicado. Esta é uma data significativa para aquela comunidade, sendo inclusive motivo de
muito orgulho e admiração de todos que se empenharam e acompanharam o progresso desta
comunidade no decorrer destes trinta anos de fundação: Aprovado por unanimidade. Este
requerimento foi protocolado somente pelo vereador Vanderlei, o qual durante a sessão pediu
para incluir o nome do vereador Olindo, para também ser um dos proponentes da homenagem.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 009/2013: O vereador OLINDO DE CAMPOS,
da bancada do PT, vem por meio deste requerer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício
para a UNICRUZ – Universidade de Cruz Alta e para o Executivo, convidando representantes dos
mesmos para uma reunião, com data e horário a ser definida pelo Presidente desta Casa
Legislativa, com o objetivo de discutir sobre o convênio firmado entre o município de Ibirubá e a
UNICRUZ, autorizado pela Lei Municipal nº 2.018/2005, de 13/06/05, que tem o objetivo de unir
esforços no sentido de viabilizar a infraestrutura necessária para implantação do Campus
Ibirubá da Fundação Universidade de Cruz Alta. Justificativa: Em virtude de já ter se passado
oito (8) anos e ainda nada ter sido concretizado, é que proponho a realização desta importante
reunião, com o objetivo de esclarecer por que não se deu continuidade a este projeto que
beneficiaria inúmeros estudantes e até mesmo o Município como um todo, gerando emprego e
renda. Cabe ressaltar que em contrapartida aos investimentos efetuados pelo Município, a
UNICRUZ havia se comprometido a desenvolver e implementar o Plano Diretor e o
Recadastramento Imobiliário do Município, conforme a Cláusula Décima Primeira – dos Projetos
Complementares, do Termo de Convênio entre a UNICRUZ e o Município de Ibirubá, que diz o
seguinte: “A título de contrapartida ao MUNICÍPIO e à comunidade de Ibirubá, pelos
investimentos advindos do presente convênio, a UNICRUZ compromete‐se em desenvolver e
implementar o Plano Diretor e o Recadastramento Imobiliário do Município. §1º ‐ A UNICRUZ
disponibilizará, às suas expensas, toda a sua infraestrutura e todos os recursos humanos e
materiais necessários para o desenvolvimento e implementação dos projetos acima citados. §2º
‐ O MUNICÍPIO compromete‐se em permitir o acesso da UNICRUZ a todos os dados e registros

considerados necessários ao desenvolvimento e implementação dos projetos acima citados,
comprometendo‐se ainda em colocar a disposição da UNICRUZ sua infraestrutura para
realização dos trabalhos e o auxílio de recursos humanos, quando solicitados.”. Pelo fato de o
Município já ter providenciado a elaboração do Plano Diretor e já ter feito o recadastramento
imobiliário através da Metrocil, até mesmo por já ter se passado muito tempo do convênio e
nada ter sido feito por parte da UNICRUZ, cabe questionar como fica esta situação atualmente,
em relação a contrapartida. Por isto conto com a colaboração dos colegas vereadores:
Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 010/2013: Os
vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE
OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Requerem que esta Casa Legislativa encaminhe
ofício para o DAER de Cruz Alta, solicitando que efetuem a recuperação da RS 506 que liga
Ibirubá ao município de Santa Bárbara do Sul. Justificativa: Este requerimento se justifica devido
a referida estrada estar intransitável, necessitando que seja feito, no mínimo, o patrolamento
da mesma, tendo em vista, inclusive, que estamos em um período de safra, quando os
agricultores utilizam com maior frequência a estrada para fazer o escoamento da colheita,
necessitando oferecer boas condições de trafegabilidade aos mesmos: Aprovado por
unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 011/2013: Os vereadores ILVO
ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da bancada do PMDB: Requerem que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para o
DAER de Cruz Alta, solicitando que façam o alongamento das pistas de aceleração e
desaceleração no entroncamento da ERS 223 com a RS 506, pois as referidas pistas são muito
curtas, dificultando a manobra dos veículos, principalmente de caminhões, ocasionando riscos
de acidentes: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
012/2013: Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO e
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Requerem que esta Casa
Legislativa encaminhe ofício para a Srª Migacir Trindade Duarte Flôres, Diretora Geral do
Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Ibirubá, com o objetivo de solicitar que
efetuem a reforma geral do Módulo Esportivo do referido Instituto, pois o mesmo se encontra
em péssimo estado de conservação, conforme foi verificado “in loco”. Que também estudem a
possibilidade de viabilizar este espaço destinado para práticas esportivas, para a comunidade,
principalmente o campo de futebol, pois muitas equipes do Município não dispõem de campo
próprio. Cabe ressaltar que no local já foram investidos recursos públicos, o que justifica tal
pedido: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
013/2013: O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, vereador do PP: Requer que esta Casa
Legislativa encaminhe ofício a Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ, para que através da
Faculdade de Medicina Veterinária seja estudada a possibilidade de firmar um
convênio/parceria com a mesma, no sentido de viabilizar aos acadêmicos deste curso um
estágio no canil municipal de nossa cidade, com o objetivo de efetuar a castração/esterilização
dos animais. Que também se estude a possibilidade de oferecer eventualmente este serviço
para a comunidade, tendo em vista a necessidade de castração e cuidados destes animais.
Justificativa: Esta solicitação justifica‐se pelo grande número de animais, cachorros e gatos
estarem instalados junto ao canil, necessitando de cuidados veterinários, principalmente a sua
esterilização, evitando a procriação/proliferação dos mesmos. Com a adoção do convênio seria
possível abrir um campo para os estudantes cumprirem com a sua carga horária em atividades
de estágio, favorecendo a formação prática e trazendo benefícios à comunidade. Tendo em
vista que muitos estudantes do curso de Medicina Veterinária são oriundos de nossa cidade,
não haveria a necessidade de se deslocarem até a cidade de Cruz Alta para realizarem as aulas
práticas: Aprovado por unanimidade. O vereador Silvestre sugeriu que esta Casa verifique a

denúncia feita através do ofício da ONG Mi Au Juda, em relação ao Canil Municipal. LEITURA DO
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 001/2013, de autoria dos vereadores Silvestre A. Rebelato,
Ilvo Adam Schlintwein e Rogério Mauri de Oliveira: Denomina a Praça com quadra de areia e
academia ao ar livre, localizada no bairro Hermany, de “Praça Vilmar Aldebrand”. Baixado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O Presidente da referida Comissão, vereador
Alberi A. Behnen, disse que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº
002/2013, de autoria dos vereadores Silvestre A. Rebelato, Rogério M. de Oliveira e Ilvo A.
Schlintwein: Denomina o Posto de Saúde do bairro Jardim de “Posto de Saúde Dr. Orsini Gomes
Guterres”. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O Presidente da
referida Comissão, vereador Alberi A. Behnen, disse que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2013: Altera dispositivos da Lei Complementar nº 003/2002, e cria
a Divisão de Defesa Civil. 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, falou que será o relator do Projeto. O vereador Silvestre solicitou para
registrar que considera lamentável que um projeto importante como este venha para esta Casa
em regime de urgência, tendo ainda somente uma sessão antes do recesso parlamentar e pediu
para que seja feito fotocópias destes projetos extensos e entregue para os vereadores poderem
acompanhar a leitura do secretário. O vereador Elói pediu uma cópia do referido projeto.
LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2013: Organiza a Estrutura
Administrativa da Prefeitura de Ibirubá. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. O Presidente da referida Comissão, vereador Alberi, disse que será o relator.
LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 003/2013: Autoriza o Poder Executivo firmar
convênio com o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí
(COMAJA) 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 do Projeto. O vereador Elói, Presidente da Comissão de
Educação, Segurança, Saúde e Assistência, designou o vereador Silvestre para ser o relator.
LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 004/2013: Concede isenção do pagamento do ISS à
Igreja do Evangelho Quadrangular. 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 Oneide Neuland para ser o relator.
O vereador Rogério, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, designou a vereadora
Carlota para ser a relatora. VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. Leitura e votação dos Pareceres
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da
Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência: Aprovados por unanimidade. Discussão
e votação do Projeto de Lei Municipal nº 002/13: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS
PARECERES E 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. Leitura e votação dos Pareceres da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento:
Aprovados com sete (07) votos favoráveis dos vereadores Alberi, Oneide, Carlota, Olindo, Abel,
Vanderlei e Rogério e três (03) votos contrários dos vereadores Silvestre, Elói e Ilvo. O vereador
Rogério solicitou para registrar em ata que solicitou um parecer jurídico, o qual lhe garante a
legalidade do Projeto, por isso que foi coerente e votou favorável. Votação da Emenda de

Redação: Aprovada com sete (07) votos favoráveis dos vereadores Alberi, Oneide, Carlota,
Olindo, Abel, Vanderlei e Rogério e três (03) votos contrários dos vereadores Silvestre, Elói e
Ilvo. O vereador Elói pediu para registrar em ata que não é contra a comunidade, mas que não
pode votar a favor de uma matéria que já foi discutida, aprovada e sancionada no ano passado,
dizendo que este projeto se for aprovado irá prejudicar o projeto do ano passado, modificando
o projeto original, valendo somente para 2014. O Presidente pediu autorização do plenário para
dar continuidade à sessão devido o horário regimental ter se esgotado, sendo que todos
concordaram. Discussão e votação do projeto de lei Complementar nº 001/2013: Aprovado com
sete (07) votos favoráveis dos vereadores Alberi, Oneide, Carlota, Olindo, Abel, Vanderlei e
Rogério e três (03) votos contrários dos vereadores Silvestre, Elói e Ilvo. REQUERIMENTOS
VERBAIS: O vereador Silvestre solicitou que esta Casa encaminhe ofício para a Comunidade de
São Sebastião, parabenizando pela grande festa que realizaram no último domingo, dia vinte de
janeiro, assim como para a comunidade de Arroio Grande. O vereador Alberi pediu autorização
para ser o primeiro a falar na tribuna e posteriormente se retirar devido ser aniversário de sua
filha, sendo que foi atendido. O vereador Elói pediu para registrar seu repúdio em relação a
ordem da tribuna, pois considera um desrespeito, se sentindo prejudicado. O vereador Liberto,
Presidente desta Casa, lembrou os colegas vereadores para que indiquem, ainda neste mês de
janeiro, o nome de uma mulher para receber uma homenagem na sessão solene de
homenagem ao Dia Internacional da Mulher que será realizada em março do corrente ano.
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 ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos. Falou para a
comunidade que está feliz hoje porque as câmeras de vigilância estão sendo instaladas uma
promessa de campanha da Administração passada, com participação do vereador Silvestre além
de todos os vereadores e com participação ativa da Câmara. Disse que esta é uma conquista a
exemplo de tantas que estão tendo e contou que meses atrás convidou os colegas vereadores
dizendo que todo mês haveria alguma inauguração de obra e que agora já sabe de algumas que
estão concluídas e agora que não tem processo eleitoral podem participar e até usar da palavra
em algum momento, pois tiveram algumas participações como nas de água potável. Falou que
na noite de hoje tiveram vários assuntos tratados, projetos que chegaram do Executivo,
requerimentos apresentados pelos vereadores, alguns pedidos de melhorias, principalmente
das estradas do interior e comentou que estradas estavam boas, mas agora há dificuldades
porque felizmente choveu bastante ao contrário do verão passado. Registrou que hoje
ocorreram algumas votações e teve a certeza, falou que são sete vereadores novos, e
mencionou o posicionamento do vereador do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB), o Rogério Oliveira, que disse em suas colocações que em alguns momentos pode até
votar diferente de algum colega ou da bancada da situação, mas que sempre irá votar com a
razão e o coração, o que lhe chamou a atenção. Disse que é isto que a população espera, falou
que ele é um vereador polêmico, do debate e das discussões, tem debates históricos com o
vereador Silvestre, mas sua linha de pensamento é sempre no mesmo “tranco” jamais mudou
seu estilo de ser e sua coerência, que para legislar para plateia poderia ter votado diferente e
até contra o Prefeito, mas precisa votar no que acha certo. Falou para o Rogério que em
momentos irão divergir e ter votos contrários, mas que dizia durante a campanha e citava o
Rogério como vereador eleito e que tinha certeza que ele seria um colega de situação ou
oposição e disse que ele hoje está na oposição, mas acredita que momentaneamente, e
salientou que tem certeza que tudo o que falou para as pessoas está se confirmando.
Agradeceu a gentiliza dos colegas vereadores para ser o primeiro a usar a palavra e solicitou
para se ausentar para poder participar do aniversário de sua filha no dia de hoje. A vereadora

CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Citou a Indicação n.º 024/2013, de
sua autoria. Contou que conversou com o Secretario de Obras que lhe passou que estão
obedecendo a um cronograma amenizando na medida do possível as localidades que estão com
dificuldades. Parabenizou o Poder Executivo porque foi uma batalha enquanto estava à frente
da Secretaria de Saúde para conseguirem um médico pediatra, e agora com o esforço do
Secretario de Saúde e do Executivo, conseguiram fazer uma contratação através de um
convênio, de chamamento público. Contou que agora três vezes por semana há uma médica
pediatra ajudando na Secretaria de Saúde e que também já está conversando com o hospital
para atender em um consultório particular, sendo uma alegria muito grande saber que hoje se
pode contar com mais um profissional. Falou que a doutora Tamires, da Estratégia da Saúde da
Família (ESF) Floresta também já está trabalhando, disse que o projeto foi votado na semana
passada e hoje ela já começou a trabalhar, beneficiando a comunidade do bairro Floresta. Falou
que como vereadores novos precisam de conhecimento e contou que esteve em Porto Alegre
na quarta, quinta e sexta‐feira, juntamente com o vereador Rogério e com o assessor da
Câmara, participando de um curso de aperfeiçoamento e de conhecimento. Contou que foi de
conteúdo bastante amplo, disse que poderia ter aproveitado mais porque os palestrantes
acabaram entrando em assuntos que não eram para novos vereadores. Citou o conteúdo
programático do curso: funcionamento do Poder Legislativo; Regime Interno e aspectos
importantes; cuidados que o vereador deve ter no exercício da vereança; probidade
administrativa no exercício do mandato; inviabilidade parlamentar do vereador; técnicas de
redação de lei; Tribunal de Contas e seus apontamentos. Disse que tudo o que falaram lá não dá
todo o conhecimento que precisam. Falou que hoje esteve em reunião com o vereador Rogério
para debater sobre os projetos e emendas que estavam em aberto, ficando numa situação não
bem resolvida, e contou que junto com o Assessor Jurídico tentaram da melhor forma possível e
para não responderem adiante. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou
a todos. Iniciou fazendo referência a uma das colocações do vereador Alberi quando falou na
última tribuna que a Administração Municipal fechou em torno de trezentos mil reais (R$
300.000,00) em caixa livre e ficou espantando porque tem recebido muitas ligações de pessoas
que não estão conseguindo exames, em vários setores da administração não estão conseguindo
pleitos com a justificativa que não de caixa de momento, então deixou claro para a comunidade
que agora podem se dirigir que tem caixa e os pleitos que solicitarem será atendido. Falou que
nesta Casa hoje teve um projeto que foi votado e aprovado e trouxe para a comunidade que ele
faz parte de um projeto votado dia vinte e seis de dezembro do ano passado que fala da planta
de valores e aumento dos valores venais das propriedades das residências de Ibirubá.
Esclareceu que sempre votou a favor com tranquilidade e responsabilidade em cima de todos
os assuntos sempre em favor dos que lhe colocaram na Casa e contou que hoje teve a
tranquilidade de votar contra este projeto que era a “retificação” do projeto do dia vinte e seis
de dezembro a respeito das emendas que não foram votadas junto com o projeto e disse para
comunidade que este projeto vai gerar muita polêmica. Falou que foi debatido muito, mas que
fere o princípio da anterioridade, projeto fiscal precisa ser votado um ano anterior para valer e
disse que acredita que este projeto se algum dia alguém entrar na justiça não irá validar e votou
com tranquilidade e não poderia votar a favor de um projeto que vai aumentar muito o Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU) e afirmou sem saber a realidade porque não tiveram
exemplos concretos ano passado do valor exato do que irá aumentar. Registrou sua ausência na
audiência pública da segurança da semana passada e escutou na imprensa, pediu desculpas aos
organizadores da audiência e ele disse que lhe chamou a atenção sobre a questão dos soldados
militares aluguéis e falou que reeditou a indicação do ex‐vereador Carlos Andrino que solicita
que seja repassado valor para o pagamento dos aluguéis dos brigadianos e vai se empenhar

nesta situação. Citou a indicação n.º 020/2013, de sua autoria. Falou que amanhã faria noventa
e um anos o seu saudoso Leonel de Moura Brizola, dia vinte e dois, terça‐feira, colocou que ele
era um líder nato, um homem que não teve medo e empunhou a arma para que se cumprisse a
lei em nosso País, teve princípios e sempre trabalhou para o mais fraco e humilde, que sempre
pregou a honestidade como sua bandeira e disse que ninguém no Brasil e no mundo atesta que
Brizola pegou um centavo que não fosse dele. Em nome do Partido Democrático Trabalhista
(PDT), dos brizolistas deixou os parabéns que o nosso falecido governador estaria completando
amanhã, terça‐feira, dia vinte e dois. O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM:
Cumprimentou a todos. Falou que é a segunda sessão ordinária do mês de janeiro de dois mil e
treze e citou a indicação n.º 023/2013, de sua autoria. Falou que quando foi Coordenador de
Obras da Cidade teve uma preocupação muito grande com abrigos das paradas, fez em torno
de quatro abrigos, no bairro Floresta, no bairro Progresso e no bairro Coohabi. Citou o
Requerimento n.º 008/2013, de sua autoria em conjunto com o vereador Olindo. Falou que
esteve presente na audiência e parabenizou o Major Cedenir de Souza que comandou esta
audiência pública tratando os problemas da Rua do Comércio, esteve presente junto com
demais vereadores. Contou que o Presidente Liberto fez parte da Mesa junto com o vice‐
prefeito Rogério, Delegada Diná, Promotora Marisaura, houve muito debate e tudo caiu em
cima da falta de efetivo da Brigada Militar e disse que espera ajudar neste sentido buscando
mais pessoas para que o efetivo da Brigada Militar possa nos dar mais tranquilidade em todo o
Município, pois a demanda é muito grande o Município vem crescendo e disse que infelizmente
a criminalidade cresce junto. Ele se colocou a disposição e parabenizou o Major e disse que
sabe da dedicação que tem para com a comunidade e salientou que com o apoio da
Administração, dos vereadores irão tentar buscar mais reforços, mais efetivo para a segurança,
falou que as câmeras de vigilância já estão sendo instaladas e dará um ganho maior para a
comunidade. Falou que hoje foi o término do turno único da Administração e desejou que tudo
corra na normalidade e os serviços possam vir a atender toda a demanda da comunidade. O
vereador OLINDO DE CAMPOS, do PT: Cumprimentou a todos. Falou que na última semana
esteve em Porto Alegre, num investimento que a Câmara faz em qualificação, principalmente
para os vereadores novos, colocou que foi importante ir à Porto Alegre junto com o vereador
Rogério e a vereadora Carlota, e colocou que a vereadora Carlota esqueceu seu nome em seu
pronunciamento, justificou que estava junto. Disse que no curso viu qual o papel do vereador
na sociedade, a importância e o compromisso do vereador com a comunidade, ouviu várias
frases do palestrante e citou: “não basta ser só vereador honesto tem que ser eficiente” e disse
que para ser eficiente precisam se qualificar e que o investimento que se fez encaminhando os
vereadores para Porto Alegre fazer curso. Disse para o colunista do jornal O Alto Jacuí quando
este perguntou: “será que vão dar retorno deste recurso, porque é recurso público, destes
vereadores que estão viajando para Porto Alegre?” ele falou que com certeza estão dando
retorno para a comunidade e que são fiscalizadores dos recursos públicos do Município. Citou o
Requerimento n.º 009/2013, de sua autoria. Falou que como representantes do povo, os que
são cobrados na rua, isto ficou claro no curso. Disse que hoje é dia vinte e um, mas não sabe o
dia que o ouvinte irá escutar seu pronunciamento, portanto falou que dia vinte e dois estará em
Porto Alegre numa audiência no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER)
acompanhado do Deputado Marcon que esteve em Ibirubá. Agradeceu e também a assessora
que fez este intercâmbio, a Luiza Prestes, que trouxe o Deputado e marcou audiência com o
Prefeito, o Partido dos Trabalhadores, agendando terça‐feira em Porto Alegre para buscar uma
licença do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) para que possam fazer
quebra molas na ERS 223, salientou que este é um pedido de vários vereadores e da
importância de trabalharem juntos, evitando os acidentes que vem acontecendo inclusive com

mortes. Falou que na sessão de hoje foram aprovados projetos e da importância de cada
vereador fazer a sua parte e ajudar para com que o Município tenha cada vez mais
conhecimentos e também seja beneficiado com os projetos que passam pela Câmara. O
vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que quando
se candidatou, muitas vezes até na campanha, e irá levar isso nos quatro anos de mandato,
numa eleição muitas vezes, e disse que vê como uma equipe de futebol onde são adversários,
mas não inimigos, pois no calor da eleição muitas vezes as pessoas acabam se transformando,
se indo até amizades, disse que tudo isso passou, e que estes exemplos quer trazer para esta
Casa também. Agradeceu as palavras do vereador Alberi quando falou de sua postura e disse
que esta postura irá continuar tendo nesta Casa, porque terá que olhar nos olhos de seu pai a
quem deve esta educação e sua mãe que está no céu, disse que esta coerência em algumas
coisas, em realizar e fazer e votar muitas vezes no coração. Falou que hoje durante o dia ele e a
Carlota tiveram a preocupação na questão do projeto e disse que de forma alguma é a favor
também e por isto que disse em suas colocações, em sua participação que estaria votando um
projeto de dois mil e treze, o qual em seu entendimento e colocou junto à bancada do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e para o Elói que no seu entendimento estavam
votando uma emenda que vai beneficiar o contribuinte e de forma alguma iria votar a favor ou
prejudicar a comunidade ibirubense, mas respeita e seu líder o deixou a vontade para decidir.
Falou que buscou na questão legal e votou o parecer na questão de finanças onde é o
Presidente, favorável e assim precisam ter coerência, não pode fazer um parecer e votar
diferente e disse que se o projeto vai valer para dois mil e treze ou dois mil e catorze, já falou
para o Presidente que isto é uma questão do Executivo, uma questão legal por isso há
profissionais neste sentido. Falou que votou de uma forma consciente e falou para o vereador
Alberi que certamente será muitas vezes um opositor no sentido de buscar melhorias para a
comunidade e colocou que já há projetos que deram entrada na Casa e baixaram para a
Comissão na questão dos cargos e irá cobrar muito esta coerência do vereador Alberi porque
ele colocou que gostam de gastar e falou para a vereadora Carlota que entra o trabalho dos
vereadores que precisam começar a discutir as finanças, ele falou que as comissões devem
discutir antes, pois há uma sala e devem aproveitar o espaço. Falou que já ouviu muito sobre a
questão de cargos quando era situação, pois havia muita gente na Prefeitura e o vereador
Silvestre falou da situação técnica e salientou que este será seu trabalho nesta Casa porque foi
eleito para isto, devendo ser feito com debate de alto nível. Falou que o jogo político é normal e
que também irá fazer, mas precisam ter seriedade e contou que no primeiro dia conversou
sobre isto com o vereador Olindo e com o Presidente Liberto sobre esta coerência e colocou
que quer ter este cuidado. Falou que pode errar, mas sair na rua e olhar no olho de cada um
justificar o que quer e o que pretende, aprendendo muito nesta Casa com o vereador Silvestre e
com o vereador Alberi, com os vereadores Ilvo, Elói e Vanderlei, com todos os vereadores, com
o Olindo, a Carlota, o Oneide o que faz que tenha crescimento. Deixou um recado de sua
participação em Porto Alegre, fez como uma prestação de contas, disse que aprendeu muito e
disse no curso que acredita que tem vereador que faltou algumas aulas porque recebem alguns
recados que precisam começar a praticar, pois às vezes treinam e chega uma hora que precisam
entrar em campo para mostrar trabalho e disse que é o que quer fazer nesta Casa. O vereador
ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos. Citou os requerimentos n.º
010/2003, 011/2013 e 012/2013 de sua autoria em conjunto com os vereadores Rogério e
Silvestre. Falou que hoje foi votado um projeto, e salientou que votou contra, que dizem que vai
beneficiar a comunidade, mas entendeu que semana passada foi votada uma ata, citou de
exemplo uma inflação de mil por cento (1.000%) e na outra semana tiram dez por cento (10%) e
então dizem que estão beneficiando a comunidade. Falou que já erraram no primeiro e que a

bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) junto com o vereador Elói do
Partido Democrático Trabalhista (PDT) sugeriu que fosse dado um aumento gradativo, mas não
de “soco”, com aumento de até mil por cento (1.000%) agora tiram dez por cento (10%) e
dizem que estão beneficiando a comunidade, mas não adianta tapar o sol com a peneira, pois a
comunidade já está prejudicada e por estas razões que votou contra. O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Registrou que na data de ontem esteve
em duas localidades em festas, em São Sebastião e Arroio Grande, falou que é uma
oportunidade que se dá para as pessoas indicarem e que é uma romaria, mas que estão lá para
ouvir, principalmente em relação ao interior do Município, reclamando da falta de apoio da
Administração, estradas ruins. Falou que sábado e domingo haverá festa na sua terra, São Paulo
Pontão, convidou a todos e disse que é uma jogada das comunidades, fazem a festa e a
comunidade vai antes. Falou que hoje se voltou a falar nesta Casa do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) e que teve vereador falando que não aumentou, que não terá
aumento, mas disse que quando receberem o carnê irão ver a surpresa e hoje tentaram
remendar. Falou que a Câmara vem fazendo sucessivos erros o que irá beneficiar quem entrar
na justiça, disse que se acontecer com ele e recomendou, vai fazer isso porque a Câmara não
pode olhar, primeiro dão uma “tacada” que vão cobrar e tem pessoas defendendo que não
aumenta o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Observou que dizia que seria criada uma
Secretaria, mas que se enganou, são mais que uma, duas secretarias, falou que o vereador
Albino já saiu e disse que com certeza ele está no aguardo. Falou que avisou do aumento do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e já veio criação de cargos, disse que irá aguardar.
Falou que ficou muito feliz na última sessão, que o vereador Olindo trouxe, e que é importante
fazer a feira, e pediu para o vereador Olindo, pois ele é uma liderança e era da pasta, que a
comunidade não sabe da prestação de contas da feira passada, disse que não é uma crítica, mas
como ele tem acesso que traga, é importante, pois as pessoas têm cobrado. Falou como é bom
colher frutos do trabalho, e contou que o vereador Olindo está indo para Porto Alegre amanhã
completando um trabalho que ele, vereador Silvestre, iniciou como vereador, dos quebra molas
na ERS 223. Disse que o vereador Vanderlei fez um discurso bonito e ficou feliz, as câmeras
estão chegando e que ficou feliz porque está colhendo frutos, semeou e alguém tenta colher.
Falou sobre os cento e dois anos da Cotribá e disse que pediram humildemente que o Município
cedesse um terreno de um metro quadrado na praça para colocar um mural que contasse sua
história e já faz dois anos, sendo que o Município teve a coragem de cobrar, disse que não é
para homenagear a Cotribá e sim os que fazem a agricultura até hoje, contou que ligou para o
Ênio hoje que lhe disse para deixar quieto. Falou que tem certeza que isto é um desrespeito
com os agricultores em não fazer, pois é a cooperativa mais antiga do Brasil, disse que tem o
croqui, que a Cotribá mediu, e mandaram alguém para ajudar, sendo que a Cotribá não precisa
com toda a sua estrutura, mas que um dia deve acontecer. Mudou de assunto e disse que
amanhã ou depois serão cobrados, pois no intuito de acertar, erram, e serão cobrados, se
referiu as votações, disse ao Presidente que precisam de mais cuidado, mas não o culpa porque
está “debutando” como tantos outros, mas não podem continuar votando, precisam fazer o
certo e estão cometendo muitos erros. Falou que a Câmara tem mandado para o Executivo
projetos que não aconteceram, situações que não aconteceram na Casa, o que é inadmissível e
disse que não adianta buscarem conhecimentos, disse que adianta sim e pediu que
perguntassem lá o que acontece quando se faz isso, salientou que isto não vinha acontecendo,
mas que nos últimos tempos, falou que o Presidente é isento, pois foi na administração
passada, atas foram votadas erradas e hoje foi votado um projeto errado novamente, precisam
se penitenciar, pois é a Câmara que está errando. O Presidente deu por encerrado os trabalhos
às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos (23h59min.). 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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