ATA Nº. 1.823/2013 – DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 25.03.2013.

Aos vinte e cinco 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.
Posteriormente o Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por
unanimidade. O Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.822/13 (ordinária):
Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 293/13 do Poder Judiciário; Convite do Instituto
Federal para solenidade de assinatura do Contrato de Doação da Área Agrícola, por parte do
Patrimônio da União ao IFRS Câmpus Ibirubá; Ofício Circ. nº 001/13 da UVB – União dos
Vereadores do Brasil ref. evento contra PEC 35; Requerimento do Jornal Visão Regional; Convite
para a 2ª Caminhada UNIMED; Convite do COMDICA para lançamento da Cartilha de orientação
a quem educa (pais e/ou responsáveis) “Educar é possível... A quem cabe esta tarefa?”; Convite
para reunião ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí; Ofício
nº 067/13 do Executivo requerendo a retirada do Projeto de Lei Municipal nº 008/2013; 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 069/13 para o Executivo; Ofício nº 070/13 para a imprensa; Ofício nº
071/13 para a família enlutada de Oswino Rempel (in memorian); Ofício nº 072/13 para o Corpo
de Bombeiros de Ibirubá; Ofício Circ. nº 073/13 para Governador do Estado, Chefe da Casa Civil,
Presidente e Deputados Estaduais líderes de Bancadas da Assembleia Legislativa do Estado;
Ofício nº 074/13 para novo Presidente da ASCAMAJA; Ofício nº 075/13 para novo Presidente da
AMAJA; Ofício nº 076/13 para a Comunidade de Capela Fátima; Ofício nº 077/13 para a
AMOVISOL – Associação de Moradores do Bairro Pôr do Sol; Ofício nº 078/13 parta o Juiz de
Direito Ralph Moraes Langanke. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 058/2013: O vereador LIBERTO
LEOMAR FRANKEN, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do Setor
competente, providencie o replantio de árvores da espécie Pitangueira, nas ruas Mauá e
General Osório; substituindo ao longo do tempo as já existentes. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido a essa espécie de árvore ser de porte baixo, com isso não prejudicando as redes
de alta tensão, pois as já existentes são de grande porte, e também deixando somente a mesma
espécie já pelo fato de ser o símbolo do Município. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 059/2013: O
vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo
Municipal através do setor competente, providencie a pintura da faixa de segurança na Rua
General Osório, mais precisamente na entrada do Cemitério Evangélico e os quebra molas do
bairro Progresso e da Rua Três de Outubro. Justificativa: Esta indicação foi apresentada dia 12
de março de 2012 e devido a necessidade de sua execução pelo grande fluxo de automóveis e

pedestres das referidas ruas, pois torna‐se uma questão de segurança que faço sua
reapresentação. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 060/2013: 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, providencie a construção de uma
praça de brinquedos na Escola de Ensino Fundamental José de Anchieta, na localidade de
Fazenda Itaíba, a qual não possui equipamentos adequados para atividades recreativas das
crianças, como exemplo: escorregador, balanços, caixa de areia, dentre outros. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 061/2013: 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, providencie a construção de uma quadra de areia no bairro Santa
Helena. Justificativa: Esta indicação se justifica devido haver várias crianças no referido Bairro,
as quais não possuem um local adequado para jogar bola, sendo, portanto uma reivindicação
dos próprios moradores que se preocupam com a segurança destas crianças. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 062/2013: 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 conserto de um
bueiro localizado no acesso a propriedade do Sr. Darci Benini, em São Paulo Pontão.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido o referido local não oferecer as mínimas
condições necessárias para passar com um automóvel, muito menos com veículos de grande
porte, levando em consideração que estamos do período de início de safra. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 063/2013: 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 reparos na iluminação pública
da Rua Herbert Weber, no Bairro Jardim. Justificativa: Esta indicação se justifica devido haver
várias lâmpadas queimadas e os moradores esperam por melhorias há mais de oito meses.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 064/2013: 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, faça o calçamento na Rua General
Osório, bairro Hermany, a partir do Pavilhão da Comunidade Católica Santa Rita de Cássia.
Justificativa: Esta indicação é uma solicitação dos próprios moradores que reclamam da grande
quantidade de poeira que se forma nos dias secos e com o barro nos dias de chuva. LEITURA DO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 006/2013: 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 encaminhe cópia do processo de
licitação PMI 023/2012 que trata do conserto da ambulância. Queira informar também qual o
motivo da ambulância não ter sido consertada até a presente data. LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO Nº 007/2013: 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: Informe o Poder Executivo desde que data o caminhão Truck n.º 112 está
fora de atividade e por qual motivo. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 008/2013: 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 as providências que estão sendo tomadas para a correção
das irregularidades apontadas pelo Corpo de Bombeiros em relação aos prédios públicos
municipais. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 021/2013: Os vereadores
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVERIA da
bancada do PMDB, e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE do PDT: Requerem que esta Casa
Legislativa encaminhe ofício ao Senhor Venício Guterres Guareschi, Coordenador de Educação

da 9ª Coordenadoria Regional de Educação, solicitando informações sobre as providências que
estão sendo adotadas pra regularização das inconformidades apontadas pelo Corpo de
Bombeiros em relação às Escolas Estaduais de Ibirubá: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO
DO PARECER E DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 001/2013, de autoria dos vereadores
Silvestre A. Rebelato, Rogério Mauri de Oliveira e Ilvo A. Schlintwein: Denomina a Praça com
quadra de areia e academia ao ar livre, localizada no bairro Hermany, de “Praça Vilmar
Aldebrand”. Leitura e votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final:
Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 001/2013:
Aprovado por unanimidade. O Presidente suspendeu a sessão e convidou o Sr. João Cristiano
Marx, para fazer uso da palavra, o qual externou sua preocupação e descreveu a situação
precária das estradas do interior, que dificultam o transporte do leite. O Presidente reabriu a
sessão e deu continuidade a ordem do dia. O vereador Elói pediu para registrar que o
Presidente não oportunizou que os vereadores fizessem uso da palavra. VOTAÇÃO DOS
PARECERES E 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. 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
009/2013: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. 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 Municipal nº 012/2013: Aprovado por unanimidade.
VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Agricultura, Pecuária,
Indústria, Comércio e Meio Ambiente: Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do
Projeto de Lei Municipal nº 014/13: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E
DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 019/2013: Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a
Associação Ibirubá de Futebol – ASIF, abre crédito especial de Elemento e dá outras
providências. Leitura 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
019/13: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 021/2013: Concede isenção do pagamento do ISS à BUCCO & MARTINS
TECNOMETAL LTDA. 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, Comércio e Meio Ambiente: Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do
Projeto de Lei Municipal nº 021/13: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E
DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2013: Acresce dez cargos de Professor, alterando
a Lei Complementar nº 005/2002. 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 Complementar nº 005/13: Aprovado por unanimidade. O vereador Silvestre pediu para
registrar em ata que espera que os professores e auxiliares de ensino não sejam chamados em
véspera de eleição. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
006/2013: Acresce vinte cargos de Auxiliar de Ensino, alterando a Lei Complementar nº

003/2002. 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 Complementar
nº 006/13: Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Silvestre
solicitou que esta Casa encaminhe ofícios de pesar para as famílias enlutadas da última semana
e também encaminhe ofício parabenizando a SAJO – Sociedade Atlética Juventude Operária,
pelos 54 anos de fundação. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos e reabriu em
seguida. 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 ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos.
Parabenizou a Sociedade Atlética Juventude Operária que no sábado a noite comemorou e
celebrou junto com a comunidade cinquenta e quatro (54) anos, disse que faz parte desta
história, mencionou o primeiro presidente Senhor Ernani Bohn e em nome dele todos os
presidentes que passaram pelo Juventude e construíram a história e o patrimônio, o qual agora
devem manter e levar o Juventude ao centenário, salientou que é um patrimônio do Município.
Parabenizou o Revelação que ficou campeão dos veteranos e ao Atlético vice‐campeão do
Municipal, disse que o veteranos é integração e lazer. Parabenizou o Atlético, o Revelação, o
Vila Nova e o Bangu que irão fazer a semifinal e falou que todos têm a incumbência de desejar
uma excelente semifinal e desejou que vença o futebol. Falou que conversou com o João
Bourscheid, Presidente do Departamento Municipal de Desportos, e colocou sua preocupação e
vontade, como Presidente do Juventude e integrante do Bangu do que podem fazer para que o
campeonato termine como todos os anos. Falou do retorno da Asif, das conquistas do
Juventude e do Grêmio Esportivo Ibirubá, que o futebol é muito divulgado e muito valioso o que
se percebe nos investimentos que os clubes fazem. Disse que quer ser parceiro do João, que o
Executivo deve participar e não somente ir entregar a taça quando termina, dando auxílio na
questão jurídica, que devem prevenir para no futuro não chorar nenhuma perda. Falou que
nesta noite a sessão contou com a participação do Cristiano Marx falando sobre a questão das
estradas, o cumprimentou pelo equilíbrio e pelas colocações bem fundamentadas, colocou que
Ibirubá precisa socorro. Contou que nesta noite foram votados projetos sobre a educação e que
semana passada votou contra o projeto dos cargos e hoje viu o Cristiano Marx e as pessoas
pedindo socorro, disse que neste sentido existe a necessidade de um planejamento e estar na
hora do Executivo informar quem será o Secretário de Obras para que tenham respostas sobre
as questões colocadas, disse que quer ver resultados, as estradas boas, o interior precisa de
muita atenção, pois é quem traz a economia para o Município. Falou que tem sido muito
cobrado sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e disse que realmente há alguns
casos complicados. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos.
Mencionou algumas indicações que apresentou, como a continuação do calçamento para Boa
Vista com início das obras na Esquina São José e também em Santo Antônio do Bom Retiro,
ambas em benefício à comunidade. Citou a indicação n.º 064/2013 de sua autoria em conjunto
com os vereadores Silvestre e Rogério. Falou que a iluminação pública em Santo Antônio do
Bom Retiro está precária, pedem para as pessoas permanecerem no interior, mas dessa
maneira é difícil, disse que a comunidade de Santo Antônio do Bom Retiro está abandonada e
em contrapartida as pessoas vêm lhe cobrar sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),
sendo que citou alguns casos de aumento e colocou que o mesmo acontece em Alfredo
Brenner. Cumprimentou o Cristiano Marx, transportador de leite, que nesta noite veio em
defesa das estradas e pediu que os vereadores dessem uma atenção especial e salientou que é
um defensor das estradas do interior e que enquanto não melhorar não irá se calar. Falou que o
projeto do Imposto Predial e Territorial Urbano‐ IPTU e da criação de oito coordenadores e as

estradas estão precárias, lembrou que logo haverá eleição novamente. Cumprimentou o
vereador Alberi que ficou Tesoureiro Geral da União de Vereadores do Rio Grande do Sul
(UVERGS), sendo que deu seu apoio, relatando que ele, o vereador Silvestre e o vereador Elói,
foram votar nele e dar força para o Município. Encerrou parabenizando o vereador Silvestre que
apresentou o Projeto de Lei do Legislativo n° 001/2013 o qual endossaram, sendo muito
merecida a homenagem ao Vilmar Aldebrand. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBALATO, do
PMDB: Cumprimentou a todos. Iniciou parabenizando o vereador Alberi pela eleição em Porto
Alegre e se sentiu valorizado por votar no vereador Alberi e também por ajudar a acalmar os
ânimos e eleger uma chapa por unanimidade, disse que esta representatividade é muito
importante. Falou que talvez seja a última noite que se manifeste sobre o Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), dizendo que recebeu ligações e citou alguns exemplos de aumento
dos valores do imposto, colocou que na Prefeitura estão mandando fazer requerimentos e que
o Município pagou trezentos e quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais (R$ 341.250,00)
para a empresa fazer dois trabalhos, a atualização do imóvel e o plano diretor, que ainda não
chegou à Câmara. Falou que há alguma coisa errada, contou que encontrou pessoas que o valor
abaixou, mas que há muitas discrepâncias e pessoas que não têm calçamento, nem rua
receberam carnê. Perguntou o que está acontecendo e disse que avisou sobre tudo isto quando
votou contra o Projeto. Parabenizou o Cristiano pela coragem de vir a esta Casa e falar sobre as
estradas e disse que infelizmente para os próximos dias não vê uma solução que não seja a dos
agricultores passarem a safra e desejou que Deus ajudasse, falou que está esperando a
nomeação do Secretário para cobrar. Falou que nesta semana Ibirubá teve perdas
extraordinárias que machucaram, perdeu entre amigos e conhecidos, duas pessoas que lhe
marcaram, a dona Olivia Melo que sempre lhe incentivou e transmitiu seus sentimentos pela
perda do “Guerreiro” que Deus levou muito cedo, e disse que não sabe se foi feliz na frase que
falou para o Patrão do Centro de Tradições Gaúchas: “perderam um peão, mas não a estância”.
Disse que presenciou como ele foi prestativo em tudo o que fez que sempre foi guerreiro, e
disse que tinha muita admiração por ele. Registrou a presença da Patrícia e desejou para a
Deise que está chegando a Casa e que cuide de um bom trabalho e de atender bem as pessoas,
que a população sai ganhando em nome da Bancada do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB), desejou sucesso e se colocou a disposição do pouco que sabe e pediu ao
Presidente a liberdade de buscar este trabalho. O vereador OLINDO DE CAMPOS, do PT:
Cumprimentou a todos. Desejou boas vindas a Deisy e disse que se ela fizer igual à Patrícia está
bom demais. Falou para o Cristiano que foi bom ele ter vindo esclarecer a situação, passar
informações para que os vereadores possam também colaborar e ajudar a resolver os
problemas e disse que seria bom que o novo Secretário de Obras conversasse com as pessoas
para saber a real situação das estradas do interior. Falou que dia vinte e dois, sexta‐feira, foi o
Dia Mundial da Água, colocou da importância e da preocupação que se deve ter com a água e
que uma das grandes preocupações da Administração foi colocar água potável para o interior e
que hoje está se chegando a cem por cento (100%) de água no interior, com catorze (14) redes
prontas e hoje lhe informaram de mais três (3) redes, sendo uma valorização das pessoas do
campo, um programa de cisternas e de irrigação, salientou que seria importante às pessoas
usarem o sistema de cisterna em suas casas economizando água. Falou em se pensar um
projeto onde a pessoa que teria cisterna em sua casa teria um desconto no Imposto Predial e
Territorial Urbano ‐ IPTU. Disse que quando se fala em recadastramento imobiliário e plano
diretor, avisou que amanhã a tarde estará nesta Casa a Unicruz que tinha um compromisso de
fazer o plano diretor e recadastramento imobiliário e salientou que se isto tivesse sido feito oito
anos atrás talvez tivesse sido mais barato, pois assim inflacionou demais os terrenos e casas do
Município. Falou que nesta noite foram aprovados vários projetos. Contou que hoje conversou

com a Secretária Jussara e recebeu a informação que o Município está se cadastrando no
Ministério da Educação e Cultura pra mais dois projetos, um de quinhentos e dez mil reais (R$
510.000,00) de uma quadra coberta com vestiário e outro de cento e oitenta e cinco mil reais
(R$ 185.000,00) para uma quadra coberta. O Presidente pediu autorização ao Plenário para dar
continuidade na sessão, devido o horário regimental ter se esgotado, sendo que todos
concordaram. O vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos.
Agradeceu ao vereador Ilvo, vereador Elói e vereador Silvestre que foram lhe prestigiar na
eleição da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul (UVERGS) em Porto Alegre onde foi
eleito Tesoureiro, cargo de responsabilidade maior do que ocupava anteriormente de primeiro
vice‐presidente, fez este reconhecimento porque são vereadores de oposição e contou que
sentiu falta de seus colegas de situação lhe apoiando, sabe das dificuldades de cada um, mas
sentiu a falta do apoio. Deu boas vindas para a Deisy, nova funcionária da Casa, e reconheceu o
trabalho da Patrícia e disse que precisava fazer de público e contou que quando fez o convite
para ela trabalhar com Secretária do Presidente sabia que ela realizaria um grande trabalho e
sentiu na palavra dos demais vereadores que ela conquistou espaço e disse que tem certeza
que um dia ela voltará como vereadora, pois até já foi vice‐prefeita mirim. Agradeceu a
presença do Cristiano que trouxe nesta noite as dificuldades no transporte e disse que sabe das
dificuldades do transporte coletivo, escolar, e disse que existe a preocupação e que terá apoio
dos vereadores. Falou que foram adquiridas máquinas e equipamentos e disse que então
precisam trabalhar mais e montar estratégias e cronograma de trabalho mais definido. Falou
que esteve juntamente com o Galera, convidando o Presidente da Assembleia Legislativa para a
posse da nova diretoria da Associação de Câmaras Municipais do Alto Jacuí (ASCAMAJA) que
garantiu presença. Falou que todos receberam convite para mais uma conquista do Município, a
inauguração das câmeras de vigilância, por isso parabenizou todos por mais esta conquista que
contará com a participação de autoridades municipais, regionais e estaduais. Falou que existem
sim algumas distorções de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no interior e solicitou que
as pessoas procurem a Prefeitura. O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM:
Cumprimentou a todos. Falou que foi uma noite importante com vários projetos em benefício
da comunidade. Disse que esteve na última sexta‐feira na inauguração da ampliação da
empresa de seu amigo Clóvis Werlang, os parabenizou pelo investimento feito, e falou que
vários vereadores, agricultores e comunidade prestigiaram o evento que teve show do Neto
Fagundes e que irá gerar renda e empregos. Parabenizou o Juventude pelos seus cinquenta e
quatro (54) anos comemorados sábado à noite e todas as pessoas que fizeram sua história.
Falou que nesta noite foi aprovado o projeto de auxílio à Asif, e parabenizou pelo trabalho que
eles vêm fazendo e pelo êxito no torneio de Tapera no último final de semana, contou que
prestigiou a Asif desde guri e que foi o primeiro a comprar o passaporte e que está ansioso para
os jogos no Ginasião. Falou para a comunidade que o vereador somente apresenta a indicação e
que cabe ao Executivo executar e citou a indicação n.º 059/2013 de sua autoria. Solicitou ao
Executivo a repintura das faixas de segurança e quebra‐molas da Rua Mauá. Mandou um abraço
para a professora Nelci Blasi que pediu que ele agradecesse aos moradores da quadra onde ela
mora pela mobilização de limpeza que fizeram, por isso ele desejou que ela continue com este
trabalho e em nome da Secretaria de Obras solicitou que os bairros continuem com os mutirões
de limpeza. Pediu desculpas para o vereador Alberi por não poder estar presente em sua
eleição na União dos Vereadores do Rio Grande do Sul (UVERGS) e o parabenizou pela
conquista, falou para o vereador Alberi que não esteve presente lá, mas que sempre esteve
com ele em suas piores horas e agradeceu aos vereadores Elói, Ilvo e Silvestre que tiveram lá
representando todos os vereadores, e disse que o vereador Alberi merece todo o apoio porque
é um batalhador pelo Município. O vereador ABEL GRAVE, do DEM: Cumprimentou a todos.

Falou que nesta noite houve a aprovação de um projeto cedendo uma área do Executivo para
construção da Associação de Moradores do Bairro Pôr do Sol e que várias pessoas da
Associação se fizeram presentes nesta noite, ficou muito satisfeito, pois é morador do Bairro.
Falou que outros projetos também foram aprovados na noite e citou a contratação de dois
agentes de saúde, pois há uma demanda muito grande no Município; campanha de arrecadação
de notas, valorizando o comércio. Parabenizou o Juventude que completou cinquenta e quatro
(54) anos, clube de grandeza e estrutura. Fez menção sobre a final do Campeonato de
Veteranos, onde o Revelação e Atlético fizeram excelente partida e disse que este jogo deve
servir de exemplo. Cumprimentou o João Cristiano Marx que se fez presente nesta noite e
colocou que através da Liderança do Governo irá conversar com o Prefeito para ter uma
dedicação ainda maior na questão das obras no interior. Parabenizou o vereador Alberi pelo
cargo de Tesoureiro da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, pediu desculpas pela falta e
justificou sua ausência. Falou que tem acompanhado situações do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) e colocou que há casos em que existe distorções, mas pediu que as pessoas
acompanhassem o valor da venda venal do imposto. Finalizou fazendo uma homenagem para
seu pai que nesta data, vinte e cinco (25) de março, está completando cinquenta e dois (52)
anos, por isso falou do orgulho e satisfação de ser filho dele e agradeceu por ele sonhar junto,
disse de seu amor e amor de seus irmãos pelo pai e fez menção do início da história de seu pai e
sua luta. Agradeceu as pessoas que lhe trazem opiniões e está a disposição para ouvi‐los e assim
desempenhar um trabalho ainda melhor nesta Câmara. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE,
do PDT: Cumprimentou a todos. Falou que muitas pessoas queridas deixaram a comunidade e
fez referência especial ao Evandro Guerreiro, falou que acompanhou sua luta e também sua
trajetória na Secretaria de Saúde, deixou seus sentimentos aos familiares. Falou que esteve em
Porto Alegre junto com o vereador Silvestre e vereador Ilvo apoiando e incentivando o vereador
Alberi, colocou da responsabilidade que este assumiu junto a União dos Vereadores do Rio
Grande do Sul (UVERGS) e que tem certeza que irá desempenhar bem a função. Relatou que o
Municipal de Campo está chegando na reta final, Atlético, Vila Nova, Bangu e Revelação se
classificaram e contou que entregou a taça junto com o Prefeito Jandrey incentivando o
Presidente do Departamento Municipal de Desportos, o João e o “Catatau”, parabenizou o
Revelação pela conquista do campeonato com grande público. Falou que no final de semana
participou nos Cereais Werlang, no jantar de cinquenta e quatro (54) anos do Juventude. Falou
que nesta noite foram aprovados projetos e citou o de incentivo para a Asif, nome de Vilmar
Aldebrand para a quadra de areia do Bairro Hermany, da Associação de Moradores do Bairro
Pôr do Sol. Citou a vinda do Cristiano e o parabenizou por sua coragem e educação, citando os
fatos do interior e dificuldades dos freteiros de leite, puxadores de ração, transporte de suínos e
transporte escolar e colocou que tem certeza que o Executivo irá providenciar nos pontos
críticos resolver o que o Cristiano pediu, pois são vidas acima de tudo. Manifestou‐se sobre o
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e colocou que no ano passado já falava sobre este
aumento e que sempre procurou externar estes aumentos para a comunidade e que fica feliz
ao sair na rua e as pessoas lhe colocarem que tem orgulho dele por terem votado nele, pois tem
defendido não somente os empresários, mas também os mais humildes. Finalizou registrando
que sempre pautou a sua conduta e resumiu seu mandato nesta Casa na frase do saudoso
Leonel Brizola: “Fui eleito pelo povo, para o povo que trabalho”. A vereadora CARLOTA ELISA
ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Desejou boas vindas para a Deisy e também
parabenizou o vereador Alberi pela conquista na última quinta‐feira em Porto Alegre de
Tesoureiro Geral da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, sendo que pediu desculpas por
não comparecer, mas estava na torcida e como havia vereadores de Ibirubá representando e
trabalham unidos fizeram sua parte os representando, não interessando partidos. Parabenizou

o senhor Milton Emmel, Presidente da Associação de Moradores do Bairro Pôr do Sol e colocou
que na noite houve a aprovação do direito real de uso de terreno para construção de sede
própria. Falou sobre o projeto nota fiscal premiada que contempla o comércio. Observou que o
vereador Olindo fez um convite para assistir uma reunião na Câmara, dia vinte e seis (26) com a
Unicruz e corrigiu dizendo que será no dia dois (02) de abril. Convidou todos para participarem
dia vinte e oito (28) da inauguração das Câmeras de vídeo monitoramento que foi uma luta de
todos os vereadores da Casa. Agradeceu a presença do Marx que esteve presente nesta noite
colocando suas dificuldades que principalmente acontecem em dias de chuva. O vereador
LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do PP: Cumprimentou a todos. Agradeceu a Patrícia pela
participação e pelo tempo em que esteve nesta Casa como Assessora da Presidência e deu boas
vindas para Deisy e colocou que sabe da capacidade dela. Citou a indicação n.º 058/2013 de sua
autoria. Falou que na semana passada viu duas reportagens em jornais sobre os precatórios
onde uma senhora depois de quarenta anos conseguiu receber seus precatórios e comentou o
fato porque há pessoas em nossa comunidade que faz anos que estão esperando por esta
indenização e desejou que agora com o veto do parcelamento essas pessoas recebam seus
benefícios. Agradeceu o convite e colocou que participou do V Fórum Regional do Alto Jacuí, Ser
Mulher, realizado pela Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Coordenadoria da
Mulher e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, parabenizou pela realização do evento.
Parabenizou a Cereais Werlang pelo investimento feito na reinauguração do novo centro
administrativo, falou de como esta empresa vem colaborando com o Município a exemplo de
tantas outras. Falou que com pesar recebeu na sexta‐feira a triste notícia do falecimento de seu
amigo Evandro Guerreiro, lembrou seu trabalho e participação no Centro de Tradições Gaúchas
onde conviveu com ele por muitos anos, por isso externou seu pesar para toda a família.
Parabenizou o vereador Alberi por sua participação na direção da União dos Vereadores do Rio
Grande do Sul, e desculpou‐se por não estar presente, mas que tinha o pensamento forte que
daria certo, assim como deu. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e três horas
e trinta minutos (23h30min.). 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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