ATA Nº. 1.821/2013 – DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 11.03.2013.

Aos onze dias do mês de março 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 quinze 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 e 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, 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 solicitou para retirar o Pedido de Informação nº 004/13. O Presidente,
vereador Liberto, também solicitou para retirar o requerimento nº 018/13. Posteriormente o
Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA, com a retirada das referidas proposições:
Aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.819/12
(ordinária): Aprovada com nove votos favoráveis e uma abstenção do vereador Elói Ferraz de
Andrade, o qual justificou sua ausência na última sessão ordinária devido a tragédia que
ocorreu em Santa Maria, referindo‐se ao incêndio na boate Kiss, que vitimou inúmeros jovens,
entre eles o seu sobrinho. O Presidente colocou em votação a justificativa do vereador Elói
Ferraz de Andrade: Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 071/13 da Delegada Colossi Frey,
Delegada de polícia – Chefe de Gabinete da Polícia Civil do Estado; Ofício s/nº do Diretório
Municipal de PDT, indicando o vereador Elói Ferraz de Andrade como Líder da Bancada; Ofício
Circ. nº 005/13 do Conselheiro Cezar Miola, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando “Cartilha de Fiscalização dos Recursos do FUNDEB dos Municípios”; Ofício nº
007/13 do Tribunal de Contas do Estado; Ofício nº 005/13 do Perito Médio‐Legista Sr. Rubilar
Martins de Souza, Chefe do IML‐Instituto Médico Legal de Cruz Alta; Ofício nº 4783/12 da Caixa
Econômica Federal; Ofício da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da
Assembleia Legislativa do Estado, encaminhando “Cartilha aos Gestores Municipais”; Ofício nº
002/13 da ASCAMAJA; Convite do Instituto Federal, através do PRONATEC, para formatura das
turmas de Soldador no Processo MIG‐MAG; Desenhista Mecânico e Torneiro Mecânico; Ofício
Circ. nº 013/13 do Tribunal de Contas do Estado; Ofício do Deputado Estadual Ernani Polo (PP)
informando instalação de CPI da telefonia; Ofício nº 010/13 da Associação de Radiodifusão
Comunitária de Ibirubá – ACI; Ofício nº 054/13 do Executivo informando que o Líder de Governo
junto a esta Casa Legislativa, será o vereador Abel Grave; Ofício do Senado informando sobre o
Portal da Transparência; Ofício nº 037/13 do Executivo, em resposta do Pedido de Informação
nº 001/13; Ofício nº 047/13 do Executivo, solicitando prorrogação do prazo para resposta ao
Pedido de Informação nº 002/13; Ofício nº 055/13 do Executivo, em resposta ao Pedido de
Informação nº 002/13; Ofício nº 038/13 do Executivo encaminhando Balancete de verificação
Contábil, referente ao 1º Bimestre de 2013; 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 039/13
para o Executivo; Ofício nº 040/13 para a imprensa; Ofício nº 041/13 para a Comunidade de

Santo Antônio do Triunfo; Ofício nº 042/13 para a Comunidade de São Paulo Pontão; Ofício nº
043/13 para a Comunidade de Boa Vista; Ofício Circ. nº 044/13 para hospitais e universidades
de Santa Maria em solidariedade à tragédia que ocorreu na boate Kiss; Ofício nº 045/13 para a
família enlutada de Saulo Zeni (in memorian); Ofício nº 046/13 para o Executivo; Ofício Circ. nº
047/13 para mulheres homenageadas na Sessão Solene do Dia Internacional da Mulher; Ofício
Circ. nº 048/13 para o Patrão e para o Departamento Campeiro do CTG Rancho dos Tropeiros;
Ofício nº 049/13 para a Comunidade Católica São Judas Tadeu do Passo Bonito; Ofício nº
050/12 para o Tenente Dalmiro Leal da Rocha, Comandante da 4ª SCI – Seção de Combate a
Incêndio de Ibirubá; Ofício nº 051/13 para o Executivo; Ofício nº 052/13 para a família enlutada
de Percival Alvez (in memorian); Ofício nº 053/13 para a família enlutada de Malvina S. Nicolodi
(in memorian); Ofício nº 054/13 para Sr. Jairo André Engel; Ofício nº 055/13 para a família
enlutada de Simone Budke (in memorian); Ofício nº 056/13 para a família enlutada de Erni A.
Fredrich (in memorian); Ofício Circ. nº 057/13 para a UNICRUZ; Ofício nº 058/13 para a
Comunidade Católica São José; Ofício nº 059/13 para o Executivo; Ofício nº 060/13 para a
família enlutada de Alinda Luft (in memorian). LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 029/2013: O vereador
ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Obras e Viação, por meio do Departamento Municipal de Trânsito,
providencie a instalação de um redutor de velocidade na Rua do Comércio, mais precisamente
nas proximidades do Supermercado Cotribá. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a
alta velocidade que os veículos vem transitando na referida rua. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
030/2013: 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 reparo da
quadra de areia da Praça Henrique Berlet, no Bairro Jardim, instalando nova tela, postes e
fazendo a renovação da areia. Justificativa: Esta indicação se justifica devido à referida quadra
ser muito utilizada pelos moradores do bairro e estar necessitando da manutenção para que a
prática de esportes continue em condições seguras. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 031/2013: O
vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, Líder da Bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal, através do setor competente, providencie com urgência a pavimentação da Rua
General Osório, no bairro Hermany, em uma extensão de 200 metros, a partir da sede da
capatazia do DAER. Justificativa: Esta indicação atende a uma solicitação dos moradores do
bairro Hermany que continuam sofrendo com a situação calamitosa deste trecho que se torna
intransitável, principalmente em dias de chuva. Cabe salientar que até já foi encaminhado
abaixo‐assinado dos moradores no ano passado, reivindicando a referida pavimentação, mas
até o momento não foram atendidos, levando em consideração ainda que tal pleito já foi
solicitado ao Poder Executivo há muito tempo, sem obter a devida atenção dos mandatários
ibirubenses. O vereador Silvestre solicitou para acrescentar os nomes dos vereadores Ilvo Adam
Schlintwein e Rogério Mauri de Oliveira na referida indicação, também como sendo
proponentes. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 032/2013: O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA,
da Bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através do Setor competente, estude a
possibilidade de elaborar e realizar um Projeto de quadra de areia para a Praça do Bairro
Progresso nos moldes em que foi realizada a quadra de areia do Bairro Hermany. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 033/2013: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do
PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a troca do
parquet do Pavilhão Esportivo da comunidade de Rincão Seco Frente, assim como solucionem o
problema existente de goteiras. Da mesma forma que também proceda com urgência a reforma
do Pavilhão da localidade de Rincão Seco Fundos, pois o mesmo encontra‐se em estado
lastimável, impedindo que no local sejam realizadas atividades esportivas, sociais e religiosas.
Ressalto ainda que no Orçamento e 2009 estavam destinados recursos no valor de sessenta e

sete mil reais (R$67.000,00), onde especificamente esta comunidade seria beneficiada.
Novamente sugiro que o Executivo Municipal determine a visita de um engenheiro para fazer
uma avaliação dos locais mencionados, apresentando respectivo laudo/relatório sobre a real
situação dos imóveis. Justificativa: O Pavilhão da comunidade de Rincão Seco Frente é utilizado
pela Escola para a prática de Educação Física dos alunos, mas devido o péssimo estado de
conservação esta atividade fica prejudicada, pois corre o risco destes estudantes se
machucarem, assim como fica prejudicada a realização de outras atividades como bailes, etc.,
necessitando de melhorias com a maior brevidade possível. Em relação ao Pavilhão de Rincão
Seco Fundos, devido a precariedade do mesmo, a comunidade não tem participado de
campeonatos, como o de bocha, canastra e bolãozinho, assim como de festas de integração de
comunidades, encontros da Terceira Idade e cultos luteranos e evangélicos, devido o local não
oferecer o mínimo de segurança necessária. Alguns moradores da referida localidade
transmitiram que se não forem tomadas as devidas providências em um curto espaço de
tempo, terão que encerrar todas as atividades que hoje estão realizando nos salões de outras
comunidades. Enfatizo que estas reivindicações já foram apresentadas por este mesmo
vereador em outras oportunidades, sito as indicações de nº 131/2011, nº 132/2011, nº
046/2012 e nº 047/2012, todas em anexo, mas pelo fato de não terem sido atendidas até o
momento é que reapresento as mesmas com a expectativa de que o Executivo Municipal dê a
devida atenção a estas comunidades do interior do nosso Município. Cabe ressaltar que
posteriormente também já encaminhei Pedido de Informação nº 019/2011 (anexo) com o
objetivo de ter conhecimento se o Engenheiro Civil do Município havia feito a vistoria dos
pavilhões em questão, sendo que na ocasião o Executivo respondeu que: “Devido a intenso
volume de serviços do Setor de Engenharia, ainda não foi realizado vistoria pelo engenheiro civil
do Município, mas para as duas solicitações estão programadas obras de melhorias e
ampliação.”. Desta forma, conto com a sensibilidade do Executivo Municipal em não postergar
ainda mais esta situação e resolver estes problemas que estão prejudicando as atividades da
referidas comunidades. O vereador Silvestre solicitou para acrescentar os nomes dos
vereadores Ilvo Adam Schlintwein e Rogério Mauri de Oliveira na referida indicação, também
como sendo proponentes. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 034/2013: 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 limpeza da área verde localizada junto a Escola de
Educação Infantil Alice Fleck no bairro Jardim. Justificativa: Esta indicação se justifica devido à
referida área estar tomada por capoeira, propiciando a proliferação de diversos tipos de
insetos, aracnídeos e répteis, como cobras, tornando‐se até perigoso para as pessoas que
passam próximo ao local. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 035/2013: Os vereadores SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, por
meio do Departamento Municipal de Trânsito, providencie a instalação de redutores de
velocidade da Rua Castanhal devido a mesma ser de grande circulação de veículos, os quais
normalmente excedem a velocidade permitida, se tornando um perigo para a segurança dos
pedestres. Cabe ressaltar que a referida rua é relativamente estreita e por isso solicito que
demarquem estacionamento somente do lado direto da mesma, sentido centro‐bairro,
melhorando o fluxo de veículos e evitando possíveis acidentes. Ressalto que estas são
reivindicações dos próprios moradores da Rua Castanhal, os quais estão preocupados com a
situação atual do trânsito na referida via. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 036/2013: O vereador
VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, da Bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através do
Setor competente, estude a possibilidade de instalar um redutor de velocidade (quebra molas)
em frente a Escola Municipal de Educação Infantil Prof. Arthur Kanitz, Creche Pro‐Infância,

localizada no Bairro Hermany, e de imediato que seja pintada uma faixa de segurança em frente
a esta Escola. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a grande demanda de alunos da
referida escola e por ser uma via de grande circulação de veículos e motocicletas, pois serve de
acesso ao centro da cidade e demais bairros. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 037/2013: A vereadora
CARLOTA ELISA ARTMANN, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal através da
Secretaria de Obras e Viação viabilize estudo para reformar e baixar o bueiro na Rua Firmino de
Paula entre as Ruas Rio Branco e Serafim Fagundes. Justificativa: Esta indicação se justifica pelo
fato de que nos dias de chuva a água não passa pelo bueiro, pois o mesmo está mais alto que as
pedras do PVS, criando desta maneira uma vala para o outro lado da rua, visto que a água corre
toda para aquele lado. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 038/2013: 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,
providencie com urgência reparos nas estradas do interior do Município, principalmente nas
localidades do Pinheirinho, mais precisamente nas proximidades da Ponte que dá acesso à
localidade de Fazenda Itaíba, assim como nas localidades de Arroio Grande, Alfredo Brenner e
Erno Wayhs. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a situação precária em que se
encontram as estradas do interior do Município, havendo pontos em que só é possível passar
com trator, imaginem então como que fica a situação do transporte escolar nestes trechos. Por
isso existe a necessidade de colocar cascalho nestes pontos com a maior brevidade possível,
tendo em vista ainda a safra de soja, efetuando posteriormente um trabalho constante de
conservação das estradas. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 039/2013: Os vereadores ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO 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 faixas de segurança e
cordões do Município, principalmente nas proximidades das escolas. Justificativa: Esta indicação
se justifica devido às referidas faixas de segurança e cordões estarem com a pintura desgastada,
prejudicando a visualização por parte dos motoristas, o que pode acarretar riscos de acidentes.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 040/2013: Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE A.
REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a limpeza da Rua
General Osório, sentido bairro – centro, principalmente nas proximidades do Monumento do
Imigrante, onde é notória e desagradável a grande quantidade de lixo que se acumula e fica
espalhada pela referida Rua. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 041/2013: Os vereadores ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie reparos na iluminação pública da localidade de São Sebastião, efetuando a troca de
lâmpadas queimadas por novas. Justificativa: Esta indicação se justifica devido haver várias
lâmpadas queimadas, deixando aquela comunidade na escuridão, pondo em risco a segurança
dos moradores. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 042/2013: Os vereadores ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie a continuidade das obras do calçamento da Comunidade de Santo Antônio do Bom
Retiro, passando pelo Campo do Esporte Clube Cristal, até o Graneleiro da Cotribá, beneficiando
assim a referida comunidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 043/2013: Os vereadores ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, no
momento em que der continuidade ao calçamento até a localidade de Boa Vista, que inclua e
inicie as obras na Comunidade de São José, proximidades da igreja, pavilhão e residências dos

moradores, a exemplo do que foi feito em Santo Antônio do Triúnfo e Boa Vista. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 044/2013: Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a construção de um novo
Pontilhão junto ao Travessão que liga as comunidades de Boa Vista à São Sebastião, mais
precisamente nas proximidades da residência do Sr. Herbert Gaedicke. Que também efetue a
troca de tubos na localidade de Boa Vista, pois os mesmos estão danificados, mais
precisamente na entrada da estrada que dá acesso à residência da Srª. Elma Müller. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 045/2013: Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie o encascalhamento da estrada
que liga Ibirubá à Saldanha Marinho, passando pela esquina São José, Boa Vista e São Sebastião,
principalmente nas proximidades dos graneleiros da Löser Cereais e da Cotribá. Justificativa:
Esta indicação se justifica em virtude de que com frequência tratores tracionados são
solicitados para rebocar caminhões e veículos leves, demonstrando assim a precariedade das
nossas estradas. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 046/2013: O vereador OLINDO DE CAMPOS,
integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal através do Setor competente estude a
possibilidade de notificar os proprietários de terrenos sem edificações na área urbana pedindo
que façam a limpeza dos mesmos pelo menos três vezes ao ano e informando que não havendo
a devida limpeza dos terrenos pelos proprietários a Prefeitura contratará uma empresa para
este fim com posterior cobrança no IPTU a cada ano. Justificativa: Esta indicação se justifica
devido ao fato de muitos terrenos terem se transformado em depósitos de lixo a céu aberto se
configurando em ambiente para proliferação de possíveis focos de vetores de doenças como:
dengue, leptospirose, tétano, entre outras; e a proliferação de animais peçonhentos como
aranhas, cobras; insetos e roedores. Muito se fala do combate ao mosquito da dengue, mais um
motivo para intensificar os cuidados zelando pela saúde e bem estar de toda a população.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 047/2013: Os vereadores LIBERTO LEOMAR FRANKEN e CARLOTA
ELISA ARTMANN, integrantes da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, estude a
possibilidade de implantar um sistema de estacionamento rotativo pago, controlados por
paquímetros nas Ruas General Osório e Sete de Setembro. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido ao grande fluxo de veículos existentes em nossa cidade, motivo pelo qual o
espaço destinado ao estacionamento no centro de nossa cidade tornou‐se limitado, e como
todos os bancos e lojas de comércio estão ali centralizados, as vagas existentes para o
estacionamento são insuficientes para todos os que desejam ali estacionar. A cobrança pelo
estacionamento na via pública justifica‐se pela necessidade de garantir a rotatividade de vagas,
democratizando assim, o uso do espaço público. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 048/2013: 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, providencie com urgência o encascalhamento da estrada da localidade de
São Paulo Pontão, mais precisamente nas proximidades da residência do Sr. Valmor Scapini.
Que também seja colocada algumas cargas de cascalho em uma enorme cratera localizada na
estrada da localidade de Linha Duas, nas proximidades da propriedade do Sr. Paloschi.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido um morador de São Paulo Pontão ter entrado em
contato telefônico com este vereador hoje, pela parte da manhã, informando que na última
semana, o motorista que faz o transporte do leite de madrugada, por várias vezes teve que ser
socorrido pelo informante e por um vizinho, com dois tratores tracionados, devido a precária
situação da estrada, sendo que já comunicaram ao transportador do leite que não prestarão

mais socorro, por isso o mesmo apela por socorro ao Executivo Municipal, pois se o transporte
escolar passar pela mesma situação, como que ficam os alunos que precisam chegar em
segurança até o colégio e também no retorno às suas residências? LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO Nº 003/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTONIO REBELATO, ILVO ADAM
SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, da Bancada do PMDB e o vereador ELÓI FERRAZ
DE ANDRADE do PDT: Que o Executivo Municipal informe quais os contribuintes que solicitaram
a redução nos valores de IPTU, anexando os formulários/requerimentos que comprovem o
pedido. E, que seja enviada uma relação do nome do contribuinte, com endereço completo
indicando os valores pagos em 2012 e cálculo para 2013, descrevendo a memória de cálculo
para se chegar ao valor final do tributo com a indicação dos parâmetros utilizados (situação do
terreno, pedologia, etc.). Queira informar também se houve a revisão administrativa de valores
do IPTU sem o requerimento do respectivo contribuinte. Em caso positivo indicar o nome e o
endereço completo do contribuinte. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
016/2013: Os vereadores ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, líder da bancada do PDT e 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
Comandante do Corpo de Bombeiros de nossa cidade, solicitando cópias dos planos de
prevenção de combate a incêndios bem como dos alvarás de liberação de funcionamento dos
estabelecimentos públicos federais, estaduais e municipais de nossa cidade: Aprovado por
unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 017/2013: Os vereadores
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da bancada do PMDB: Requerem que esta Casa Legislativa, encaminhe ofício para o
Chefe da Casa Civil, Sr. Carlos Pestana Neto, para o Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado, Sr. Pedro Westphalen e para os Deputados Estaduais líderes de bancadas, solicitando o
engajamento dos mesmos para que agendem uma audiência com o Governador do Estado,
Excelentíssimo Sr. Tarso Genro, tendo como pauta o asfaltamento da ERS 506. Deverão ser
convidados representantes do Poder Executivo, entidades, empresários, lideranças
comunitárias, além é claro de representantes de todos os partidos com assento nesta Casa
Legislativa: Aprovado por unanimidade. DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 019/2013: Os
vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE
OLIVERIA integrantes da bancada do PMDB, os vereadores LIBERTO LEOMAR FRANKEN e
CARLOTA ELISA ARTMANN, integrantes da bancada do PP, os vereadores ABEL GRAVE, ALBERI
ANTONIO BEHNEN, ONEIDE NEULAND e VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, integrantes da Bancada
do DEM, o vereador OLINDO DE CAMPOS do PT e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE do PDT:
Requerem que esta Casa Legislativa encaminhe ofício ao Presidente da Confederação Nacional
dos Municípios, Senhor Paulo Ziulkoski, cumprimentando‐o pelo trabalho realizado na conquista
da distribuição igualitária dos royalties do petróleo, destacando também outros avanços do
municipalismo brasileiro, enaltecendo igualmente o trabalho de Prefeitos e Vereadores na
causa: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 004/2013,
de autoria da Mesa Diretora: Define o percentual destinado à Revisão Geral Anual dos
vencimentos do quadro de cargos efetivos e em comissão do Legislativo Ibirubense. Baixado
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e
Orçamento. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
falou que será o relator. O vereador Rogério Mauri de Oliveira, Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento, falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 005/2013, de autoria da Mesa Diretora: Altera o valor do auxílio‐alimentação. 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 Mauri de Oliveira, Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento, designou a vereadora Carlota E. Artmann para ser a relatora. LEITURA DO PROJETO
DE LEI MUNICIPAL Nº 007/2013: Altera e acresce dispositivos à Lei Municipal nº 1.005/91.
Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Educação,
Segurança, Saúde e Assistência. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final falou que será o relator. O vereador Elói Ferraz de Andrade, Presidente
da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência, designou o vereador Vanderlei
Santos de Souza para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 008/2013:
Autoriza realizar serviços de trator esteira à INDUTAR TECNO METAL LTDA. Baixado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Finanças e Orçamento e
para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. O vereador
Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final falou que será o relator. O
vereador Rogério Mauri de Oliveira, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou
que será o relator. O vereador Olindo, Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Indústria, Comércio e Meio Ambiente, falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 009/2013: Autoriza o Poder Executivo conceder Direito Real de Uso de área
superficial de 641,187m² do Município a AMOVISOL – Associação de Moradores do Bairro Pôr
do Sol, e dá outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
e para a Comissão de Obras e Serviços Públicos. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, designou o vereador Rogério para ser o relator. A vereadora
Carlota, Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, designou o vereador Vanderlei
para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 010/2013: Autoriza a
contratação temporária de médico. 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 Mauri de
Oliveira, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, designou a vereadora Carlota para
ser a relatora. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 011/2013: Autoriza a contratação
temporária de Farmacêutico. 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 Mauri de
Oliveira, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator. LEITURA
DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 012/2013: Acresce dois empregos de Agentes de Combate a
Endemias, alterando a Lei municipal nº 2.333/2010. 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 Mauri de Oliveira, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento,
designou a vereadora Carlota para ser a relatora. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
013/2013: Autoriza o Município de Ibirubá firmar Convênio com a Obra Social Nossa Senhora da
Glória – Fazenda Esperança Mãe Admirável, 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, designou o vereador Rogério para ser o relator.
O vereador Rogério Mauri de Oliveira, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento,
designou o vereador Abel para ser a relatora. O vereador Elói, Presidente da Comissão de
Educação, Segurança, Saúde e Assistência, falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 014/2013: Institui o programa de estímulo à expedição de notas fiscais,
valorização do comércio local, estabelece sorteios e premiação e dá outras providências.
Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Finanças e

Orçamento e para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. O
vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final falou que será o
relator. O vereador Rogério Mauri de Oliveira, Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento, falou que será o relator. O vereador Olindo, Presidente da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO
DE LEI MUNICIPAL Nº 015/2013: Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a Löser
Comércio de Cereais Ltda e dá outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 017/2013:
Concede revisão geral anual, ao quadro de servidores estatutários – plano de carreira do
quadro geral e do magistério, aos funcionários do quadro celetista, aos contratados pelo regime
CLT, aos cargos em comissão ou DCAs, aos aposentados e pensionistas, e aos contratos
temporários e/ou emergenciais. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, falou que será o relator. O vereador Rogério, Presidente da
Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 018/2013: Define o percentual de reposição dos conselheiros tutelares. Baixado
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e
Orçamento. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
falou que será o relator. O vereador Rogério, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento,
falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2013: Altera e
revoga dispositivos da Lei Municipal nº 756/82. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final e para a Comissão de Obras e Serviços Públicos. O vereador Alberi, Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que será o relator. A vereadora Carlota,
Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, disse que será a relatora. LEITURA DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2013: Acresce dez cargos de Professor, alterando a
Lei Complementar nº 005/2002. 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 Mauri de Oliveira, 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 006/2013: Acresce vinte cargos de Auxiliar de Ensino, alterando a Lei
Complementar nº 003/2002. 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 Mauri de Oliveira, 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 007/2013: Altera o “caput” do Art. 1º da Lei Complementar nº 032/2006.
Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e
Orçamento. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
falou que será o relator. O vereador Rogério, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento,
designou a vereadora Carlota para ser a relatora. LEITURA E/OU VOTAÇÃO DO PARECER MISTO
E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 016/2013: Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito
Adicional Suplementar para o exercício de 2013 e dá outras providências. Baixado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O
vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que será o

relator. O vereador Rogério, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o
relator. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO LEI MUNICIPAL Nº 005/2013: Autoriza o
Poder Executivo conceder Direito Real de Uso de um terreno urbano do Município à Lucas
Bonenberger da Silva e Silva – ME, e dá outras providências. Leitura e votação dos Pareceres da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Obras e Serviços Públicos:
Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 005/2013:
Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
006/2013: Concede isenção do pagamento do ISS à MANTECNI. Leitura e votação dos Pareceres
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio: Aprovados por unanimidade.
Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 006/13: Aprovado por unanimidade. O
Presidente pediu autorização para dar continuidade a sessão devido o horário regimental ter se
esgotado, sendo que todos concordaram. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 002/2013: Altera dispositivos da Lei Complementar nº 003/2002, e cria a
Divisão de Defesa Civil. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento: Aprovados por unanimidade. Discussão
e votação do Projeto de Lei Complementar nº 002/2013: Aprovado com seis (06) votos
favoráveis dos vereadores Alberi, Oneide, Carlota, Olindo, Abel e Vanderlei e quatro (04) votos
contrários dos vereadores Rogério, Elói, Ilvo e Silvestre. VOTAÇÃO DO PARECER E DO PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2013: Organiza a Estrutura Administrativa da Prefeitura de
Ibirubá. Leitura e votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final:
Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 003/2013:
Aprovado por unanimidade. O Presidente informou e convidou a todos os interessados em
participar de uma reunião com representantes da UNICRUZ no dia dois (02) de abril, às quinze
horas (15hs), junto a Câmara Municipal, em atendimento ao Requerimento nº 009/13, do
vereador Olindo de Campos. Também lembrou que no dia quinze de março (15/03) acontece a
reunião da ASCAMAJA, solicitando que os interessados em participar confirmem a presença
com antecedência. O vereador Silvestre relatou que há cerca de duas semanas atrás os
integrantes da bancada do PMDB estiveram no Gabinete do Presidente Liberto pleiteando a
cedência de um servidor do Executivo para assessorar a bancada nesta Casa legislativa, sendo
que o Presidente ficou de dar uma resposta em uma semana, mas até o momento não tiveram
retorno, por isso fez questão de registrar em ata esta reivindicação e a resposta do Presidente,
o qual disse que os vereadores interessados que deveriam ter o procurado novamente, sendo
que respondeu que a solicitação não será atendida, como já havia respondido no mês de janeiro
através de ofício. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Alberi solicitou que esta Casa
encaminhe ofício para a Cotrijal parabenizando pelo sucesso da Expodireto. A vereadora Carlota
solicitou para que esta Casa encaminhe ofício para a AMISA parabenizando pelos sessenta (60)
anos de fundação. 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. Agradeceu e fez um registro ao Presidente do Bairro Hermany, o senhor Avelino, pois
teve a sabedoria e competência de organizar junto ao Bairro um mutirão de recolhimento de
entulho, desejou que este exemplo fosse seguido por outros bairros e comentou que o Bairro
São Jacob já realizou mutirão, a exemplo de outros. Falou sobre a aprovação no Congresso
Nacional da distribuição dos royalties em igualdade para os municípios de acordo com sua
população e reconheceu publicamente a participação do vereador Silvestre e disse que alguns
podem estranhar pelas divergências políticas este fato, mas falou que é inegável até pela
insistência quanto aos royalties à participação do vereador Silvestre e também seu esforço

junto a Confederação Nacional dos Municípios – CNM, tendo como líder maior o senhor Paulo
Ziulkoski, trouxe então seu reconhecimento deixando de lado a rivalidade política e
discordância de ideias, especialmente porque também está na condição de Vice‐Presidente da
União dos Vereadores do Rio Grande do Sul‐UVERGS. Falou que na noite de hoje foi votado um
projeto polêmico para alguns sobre a criação de alguns cargos e reestruturação administrativa
de vários setores da Prefeitura e sentiu na noite de hoje após a aprovação que a participação
maciça era pelo entendimento da aprovação do projeto, colocou que empresários de renome
se fizeram presentes. Disse que este projeto era esperado há muito tempo pelos empresários,
uma reivindicação de campanha para muitos candidatos nos últimos pleitos e concluiu que não
foi por acaso que o Executivo encaminhou o projeto, era uma demanda necessária e um pedido
dos empresários. Falou que é uma demanda para o crescimento do Município, que os cargos
foram criados no intuito de fazer com que as coisas aconteçam cada vez mais, que está com a
consciência tranquila e a responsabilidade assegurada com seu dever cumprido na Casa
Legislativa para o bom andamento de Ibirubá, um Município que cresce com apoio da
Administração. Falou que a Administração tem levado água potável para quase todas as
residências e desejou que fosse concluída para todas neste ano, que tem melhorado muito o
parque de máquinas, tem dosado e bem administrado os recursos públicos, reconhecendo as
potencialidades do setor produtivo. Falou que mesmo respeitando a opinião dos que votaram
contrário, Ibirubá através deste projeto e de outros que serão apreciados nos próximos dias,
colocou que a pauta de hoje foi composta por vinte e oito itens apresentados pelo Executivo e
Legislativo, mencionou seu orgulho pela Câmara de Vereadores de Ibirubá. O vereador
VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Falou que estão retornando
após o recesso do mês de fevereiro. Iniciou parabenizando o Presidente e os funcionários da
Casa pela Sessão Solene da última sexta‐feira pelo Dia Internacional da Mulher, parabenizou sua
esposa, sua mãe e sua homenageada da noite, senhora Maria Luiza de Oliveira Graminho,
benzedeira do Bairro Progresso que ficou muito feliz com a homenagem recebida e as demais
homenageadas. Citou as indicações n.º 032/2013 e nº 036/2013, ambas de sua autoria. Falou
que ficou feliz quando o vereador Alberi citou sobre o mutirão do Bairro Hermany junto com a
Secretaria de Obras, pois foi uma indicação sua de dois anos atrás, ele citou o ex‐secretário
Paulo Soares com quem também havia conversado na época em que este fora o Secretário de
Obras já fazendo esta solicitação de mutirão. Falou que tem a responsabilidade como vereador
de aprovar os projetos bons para o Município e contou que foi bastante debatida a criação de
cargos e que votou a favor com tranquilidade e convicção de que estava votando certo. Falou
para o Prefeito Municipal, para o Vice e para os Secretários que irão assumir esta semana que
estará aqui para julgar e cobrar também, pois como apostou neste projeto, como vereador
estará cobrando também mesmo sendo situação para que as coisas aconteçam. Disse que esta
estrutura era necessária e votou com tranquilidade, falou que havia boatos que os Democratas
iriam votar contra e em nome dos Democratas colocou que provaram mais uma vez que são
fiéis ao grupo do Frentão que está administrando o Município. O vereador ABEL GRAVE, do
DEM: Cumprimentou a todos. Fez menção a sua mensagem e a distinguiu em uma só palavra:
sensibilidade. Falou sobre a homenagem prestada por esta Câmara dia oito de março onde
tiveram a alegria e satisfação de homenagear onze mulheres que representam todos os
segmentos de nossa comunidade. Falou que foi importante compartilhar esta data especial e a
Câmara de Vereadores fez jus ao trabalho e dedicação destas mulheres com presença dos
familiares e colocou que esta homenagem ficará marcada para todas estas mulheres que se
fizeram presentes na sessão solene. Mencionou adjetivo de sensibilidade: capacidade para
sentir. Disse que vê que o Prefeito na estrutura do projeto o qual foi comentado esta noite, uma
capacidade para sentir o crescimento do Município, uma capacidade onde ampliando as visões,

visualizando para frente, e os que votaram tiveram a sensibilidade de sentir o crescimento do
Município. Falou que está feliz por fazer parte desta capacidade de sentimento onde junto com
a comunidade e a Câmara de Vereadores estará compactuando, trabalhando junto com o
Executivo para agregar valores e que quando votou este projeto visualizou algo maior e melhor
para o Município. Desejou que saia do papel e entre na prática e que como vereador estará ao
lado da Administração buscando e trabalhando para que se coloque em prática este projeto e
os outros os quais fez menção e leitura nesta noite, pois são para o crescimento de Ibirubá.
Falou que temos problemas e perguntou quem não os têm? Falou que há problemas em
segmentos da sociedade, em casa, particulares. Disse que há muita vontade e que tem certeza
que o Poder Executivo e Legislativo estão dispostos a solucionar problemas com boa conversa,
filtrando defeitos e problemas e pensando em solução como da votação deste projeto, disse
que acredita em serem solucionadores de problemas. Agradeceu ao Poder Executivo a
confiabilidade em ser escolhido como referência e desejou poder contribuir com a Casa. A
vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Falou que ficou muito feliz
com o mutirão do Bairro Hermany porque quando foi na Secretaria de Saúde escutou dos
Agentes de Epidemia da Vigilância Sanitária sobre a limpeza dos terrenos e que com a chuva a
água acumula nos recipientes sendo foco para proliferação do mosquito da dengue e
mencionou que deveria ser seguido pelos demais bairros, parabenizou o Bairro Hermany. Falou
sobre a aprovação e deliberação dos projetos encaminhados pelo Executivo, disse que sabe o
quanto é importante se preocupar com o impacto financeiro e com tudo que implica a criação
de um novo cargo e um novo secretariado, pois faz parte das comissões e que também sabe da
responsabilidade que Executivo têm de manter as contas do Município sem causar problemas.
Fez referência à Sessão Solene do dia oito de março em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher, que foram homenageadas onze mulheres e mencionou da emoção das homenageadas
indicadas pelos vereadores no momento da leitura dos currículos, cada uma na sua maneira,
história de vida e jeito de viver, o que sensibilizou a todos e citou o nome das homenageadas.
Falou do privilégio dos vereadores em poder indicar as mulheres a serem homenageadas e da
responsabilidade, pois as indicadas representam toda a sociedade. Parabenizou a Amisa pelos
sessenta anos e disse que a empresa já tem mais anos que o próprio Município, uma empresa
que merece o reconhecimento. Falou que como vereadora está sempre procurando o melhor
para o Município e os debates e deliberações é sempre pensando no melhor para o Município.
O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que irá
falar sobre três assuntos, falou que foi aprovado um projeto nesta Casa e o Presidente permitiu
que aplaudissem, maioria funcionários da Prefeitura, a criação de cargos e disse para o cidadão
que está lhe ouvindo que nos próximos quatro anos os cargos que foram criados passam de
dois milhões de reais (R$ 2.000.000,00) e os que levantam de madrugada para ir para a fila
pegar remédio que não tem é que irão pagar a conta, mas também pode ser um privilegiado de
conseguir este emprego. Falou que os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU,
que estão com até trezentos por cento de aumento servem para pagar este povo e contou que
há muitas pessoas lhe ligando para saber se pode entrar na justiça com o carnê do Imposto
Predial e Territorial Urbano – IPTU, e disse que irá aguardar alguns dias porque estão chegando
muito lentamente e que cada um que recebe está sendo desrespeitado, pois falou quando este
projeto estava sendo aprovado que estariam metendo a mão no bolso do trabalhador. Falou
para os que fizeram campanha para que sejam rápido amanhã e que enquanto criam cargos e
cobram valor exorbitante do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU que deveria ser
parcelado em dez vezes, o povo do campo está usando dois tratores para puxar o caminhão de
leite às três horas da manhã e contou que hoje lhe disseram que estão pedindo socorro e que
não irão mais levantar de madrugada, salientou que não é somente em um local, mas em vários

locais. Perguntou se o senhor que levanta às cinco da manhã para tirar leite tem compromisso
vinte e quatro horas por dia para tirar leite para sobreviver? Ressaltou que aqui está se criando
cargos e gastando dois milhões de reais (R$ 2.000.000,00), para resolver o problema de muitos.
Disse que talvez não irá mais faltar remédios, que as ruas serão capinadas, que as coisas se
ajustem e que o errado seja ele de achar que estes dois milhões de reais (R$ 2.000.000,00),
deveriam ser investidos em médicos em Santo Antônio, Alfredo Brenner, Fazenda Itaíba e não
se arriscou a dizer quando esteve um médico nestas localidades. Contou que hoje o senhor
Marino Zanchi lhe ligou de São Paulo Pontão pedindo socorro e disse que no Gentil Rebelato só
de trator e levou alunos de trator. Observou sobre quantas famílias poderiam arrumar a casa
para não mudar de cama por causa de goteira, mas a Administração preferiu, pois foram seis
votos a favor e quatro contrários, respeitou a democracia, mas continuou achando que para
viver bem as pessoas precisam de dignidade. Agradeceu as palavras do vereador Alberi que
reconheceu o seu trabalho, pois está ajudando a trazer para os municípios do Rio Grande do Sul
e do Brasil a divisão dos royalties, contou que para Ibirubá vêm aproximadamente um milhão de
reais (R$ 1.000.000,00) por ano, recursos para o povo, e que a campanha teve coordenação do
Presidente da Confederação Nacional e da Federação das Associações de Municípios do Rio
Grande do Sul. Registrou que dos vereadores do Brasil, o Alto Jacuí teve o maior número de
vereadores que apoiaram este projeto, lembrou que enquanto Teodoro e Sampaio cantavam
aqui na praça estava em Brasília discursando e pedindo remédio e dinheiro para o seu povo,
disse que irá continuar nesta luta que não é sua, é de todos, mas que estão aqui para fazer isto.
O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Parabenizou
todas as mulheres, disse que participou pela primeira vez como vereador da Sessão Solene
onde onze mulheres foram indicadas e homenageadas por esta Casa Legislativa, parabenizou
todas as mulheres em nome de sua esposa. Falou que o povo espera que os políticos sejam
mais dignos, responsáveis, mais éticos, menos gananciosos, que trabalhem e se esforcem para
moralizar a política. Falou que leu hoje sobre uma pesquisa onde setenta e quatro por cento
(74%) pedem a renúncia do Presidente do Senado, Renan Calheiros, que é de seu partido.
Contou que hoje se perguntou e pensou qual sua função como vereador? Disse que primeiro é
uma pessoa otimista, que nunca irá dizer que é oposição, pois tem responsabilidade junto,
colocou que sua coerência é assim e chega de passado, pois devem falar de futuro, mas que
hoje nesta Casa se assinou uma responsabilidade muito grande sobre os cargos. Falou que foi o
relator e votou a favor do parecer, pois a lei diz que cinquenta e quatro por cento da receita
líquida do Município pode ser usada, mas o gestor tem a obrigação de ver o que pode ser gasto,
salientou que se fosse criada somente a Secretaria de Indústria e Comércio seria o primeiro a
votar a favor, colocou que devem parar de fazer demagogia e não enganar o povo, ser
transparentes para que possam trabalhar juntos. Falou que a sua função como vereador de
oposição é em primeiro lugar comprometimento com a causa pública e a Comissão de Finanças,
e pediu para o vereador Abel, Líder do Governo, faça a comunicação com o Executivo e se
fizerem a comunicação correta irão ter um grande trabalho para melhorar a imagem. Disse que
não há lados, que se ganhou, ganhou Ibirubá e registrou que em quatro anos há o desafio para
os vereadores de situação e irá elogiar se estes cargos cumprirão o custo benefício, e os
números mostram dois milhões de reais (R$ 2.000.000,00). Parabenizou, ligou para o Prefeito e
disse que irá elogiar quando necessário, pois viu a patrola e foi convidado para a inauguração,
mas disse que patrola na frente da Prefeitura não faz estradas e salientou que deve ser
celebrado. Falou que tudo é resultado e que viu uma alegria grande na votação de hoje, e que
se este é o projeto dos sonhos deste grupo que ganhou a eleição então estão na hora de entrar
em campo. Contou que é cobrado sobre o recolhimento do lixo e não vê debate sobre o
assunto, sobre a situação das estradas e precisam parar de discutir, e ir atrás de ação e

planejamento. Desejou tranquilidade ao Executivo se era isto que faltava para montar a equipe,
pois Ibirubá é de todos e deve fazer do Município uma história e disse que quer fazer junto com
resultados positivos, fazendo debate no nível das ideias não levando para o lado pessoal. O
vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que nesta noite
que se alongou foram apresentados vários projetos. Parabenizou o Dia Internacional da Mulher
quando foi realizada uma Sessão Solene homenageando onze mulheres as parabenizou e em
nome delas todas as mulheres de Ibirubá e de todo mundo, incluiu a Santa Maria Mãe de Jesus
Cristo. Falou que nesta noite teve um projeto polêmico com aumento de Secretarias onde se
manifestou contra, concordou que Ibirubá está indo muito bem e por este motivo precisam
empregar bem o dinheiro e não é porque tem sobra no caixa que irão criar Secretarias e
Secretariados que em quatro anos somará dois milhões de reais (R$ 2.000.000,00), salientou
que não precisam inchar a Prefeitura e colocou durante o debate que com este dinheiro
poderiam arrumar as estradas do interior. Falou que ele é um dos vereadores que mais
percorre o interior e que as estradas estão um caos, que todos reclamam e que sem o interior
não haveria a cidade, por isso colocou sobre sua indignação. Contou que hoje junto com os
vereadores de oposição telefonou para muitos empresários e amigos perguntando o que fariam
se estivessem em seus lugares hoje à noite, explicando que seriam criadas duas secretarias com
custo de dois milhões de reais (R$ 2.000.000,00) em quatro anos, se aprovariam ou não o
projeto? Falou que noventa e nove por cento (99%) respondeu que não aprovaria, concluiu que
tem respaldo para votar contra. Falou que as estradas estão ruins, que a saúde deixa a desejar,
está sem remédios, que ainda não chegaram todos os carnês do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU e gostaria de uma pesquisa de opinião pública sobre este assunto, colocou que o
lixo também deixa a desejar. Disse que quando é questionado, e que então fala para as pessoas
que está pedindo, mas que não é atendido, que este projeto de dois milhões de reais (R$
2.000.000,00) em quatro anos poderia ser aplicado em outras coisas para o bem da
comunidade. O vereador OLINDO DE CAMPOS, do PT: Cumprimentou a todos. Perguntou e
disse que depois o vereador Elói terá condições de responder, quando se fala tanto em cargos,
e disse que espera dos vereadores Silvestre, Rogério e Ilvo, que quando o Matias assumiu a
Prefeitura se criou um cargo da Prefeitura e o ex‐prefeito assumiu este cargo e concluiu que se
é errado criar cargos então o ex‐prefeito também assumiu um cargo criado, gostaria que eles
tivessem respondido isso também. Exemplificou que quando uma empresa cresce, como a
Vence Tudo, precisam contratar mais funcionários e assim acontece com a Prefeitura, pois
como o Município está crescendo e a população e as empresas precisam ser atendidas, ele
solicitou que o vereador Ilvo citasse as empresas para as quais ligou, pois um empresário ser
contra algo que o beneficiará é estranho. Falou que nos três anos que coordenou a Secretaria
de Desenvolvimento, e falou para o vereador Rogério que neste período houve investimentos,
foi comprado retroescavadeira e caminhão novo, colocaram catorze redes de água no interior
beneficiando trezentas famílias, foi comprada a área industrial. Falou que até então a Secretaria
do Desenvolvimento nunca havia elegido um vereador e que se elegeu realizando um trabalho
positivo dentro da Secretaria e disse que está se repetindo o Governo porque se fez um bom
trabalho e colocou que as estradas ficam prejudicadas porque choveu muito neste mês, estão
investindo e agora terá uma secretaria especial para a agricultura um setor que sustenta em
arrecadação o Município. Falou que ficou preocupado quando o vereador Silvestre colocou na
sessão solene das mulheres que há muitas pessoas morrendo no Brasil que precisam comprar
retroescavadeira para enterrar pessoas e não entende como num dia especial fez esta
colocação preocupante e mencionou que a Dilma abaixou o imposto dos alimentos e que as
pessoas têm mais condições. Citou os Projetos de Lei n.º 005/2013 e 006/2013. Relatou que
ficou calado no debate do Projeto de criação de cargos em respeito aos empresários presentes

e a secretaria irá beneficiar o setor, disse que não somente os grandes serão beneficiados, os
pequenos também e Ibirubá irá crescer, com a aprovação haverá resultados positivos, contou
que recebeu uma mensagem de um empresário parabenizando pela criação da Secretaria. O
vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos. Fez referência ao
vereador Silvestre e o parabenizou, pois Ibirubá hoje terá quase um milhão de reais (R$
1.000.000,00) por ano a mais para ser investido, através dos royalties do petróleo. Fez menção
a Sessão Solene em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, ocorrida dia oito, quando
onze mulheres guerreiras foram homenageadas pela sua história de vida e de luta dentro da
comunidade. Citou a indicação de n.º 030/13, de sua autoria. Contou que participou durante o
recesso da posse do Sr. Leonir Fior e despedida do Sr. Wilson Floss do Sindicato. Citou a
indicação n.º 034/2013, de sua autoria. Relatou que entraram na Casa inúmeros projetos,
concessão de uso de terrenos para empresários, criação de cargos para serem deliberados.
Observou que os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU estão saindo e que as
pessoas estão lhe procurando com até quinhentos por cento (500%) de aumento e disse que
muitas vezes é cobrado pelo voto contrário nesta Casa, mas salientou que agora está se
tornando realidade o que falaram na época, no momento da aprovação do projeto. Esclareceu
que nesta Casa possuem direito a um voto e a ter opinião própria, contou que foi aprovado
nesta noite um projeto com seis votos a favor e quatro contrários, criando uma secretaria e
demais cargos. Falou que é defensor do metal mecânico e deixou claro que é a favor da
Secretaria de Indústria e Comércio e não todo pacote e relatou que serão gastos nestes cargos
dois milhões de reais (R$ 2.000.000,00) em quatro anos. Disse que procurou subsídios para o
seu voto e não poderia votar a favor na situação em que estão as estradas do interior, como
olharia para um pai que não tem certeza de trafegabilidade em dia de chuva devido às péssimas
condições das estradas do interior, contou que domingo foi chamado em uma casa porque uma
senhora precisa de remédios e não tinha, perguntou como poderia votar se não recolhem nem
o lixo, se não conseguem construir uma casa habitacional? Esclareceu que votou contrário
porque com dois milhões de reais (R$ 2.000.000,00) poderiam ser feitas muitas coisas para o
Município ainda mais com previsão de quarenta e cinco milhões de reais (R$ 45.000.000,00)
para o orçamento. Falou que na Administração Lulo e Miriam arrecadaram oitenta e seis
milhões de reais (R$ 86.000.000,00) e na última Administração foi arrecadado
aproximadamente cento e quarenta milhões de reais (R$ 140.000.000,00), sessenta e dois por
cento (62%) a mais, ele falou que não há necessidade de criar cargos e que esperava a
equiparação salarial dos auxiliares de ensino e dos técnicos de enfermagem, dos operários e
dos pedreiros, concluiu dizendo que não tinha como votar a favor e que respeita todos seus
colegas, que debateram em alto nível, mas como faz parte de um partido trabalhista precisa
pensar no cidadão mais humilde ou no empresário que está precisando de investimentos,
aluguel ou terreno para construir o seu galpão e montar sua empresa. Falou para a comunidade
que votou com consciência e tranquilidade em favor do cidadão que hoje precisa de sua força e
ajuda. O Presidente deu por encerrado os trabalhos à meia noite e quinze minutos (00h15min.).
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.
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