ATA Nº. 1.824/2013 – DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 08.04.2013.

Aos oito dias do mês de abril 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; Vanderlei Santos de Souza, Abel Grave e Alberi Antônio Behnen, integrantes
da Bancada do DEM; Carlota Elisa Artmann e Liberto Leomar Franken, integrantes da Bancada
do PP; Olindo de Campos e Jair Luiz Scortegagna, integrantes 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. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura do
ofício nº 077/13 do Executivo, o qual encaminha a Portaria nº 7.228/13 que nomeia o vereador
Oneide Neuland como Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, ficando
automaticamente licenciado, conforme Art. 42, § 1º e Art. 42 A, inciso I, da Lei Orgânica
Municipal. Na sequência o Presidente convidou o 1º suplente da coligação Frentão, Sr. Jair Luiz
Scortegagna, para prestar seu juramento, sendo que posteriormente o mesmo entregou seu
Diploma e Declaração de Bens e foi convidado a ocupar sua cadeira junto aos demais
vereadores. Em seguida foi feita a leitura do Termo de Posse, o qual foi assinado por todos os
vereadores. 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 1.823/13 (ordinária):
Aprovada com nove (09) votos favoráveis e uma (01) abstenção do vereador Jair. O Presidente
solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicado do
IGAM; Ofício nº 13393/13 da Oi; Correspondência eletrônica da COAJU – Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí; Ofício Circ. nº 016/13 da Comissão de
Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado; Ofício nº 045/13 do Secretário
Municipal de Administração e Planejamento, encaminhando Balanço referente exercício 2012, o
qual foi baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento, ficando como relator o Presidente
da referida Comissão, vereador Rogério Mauri de Oliveira; Ofício nº 011/13 do Executivo; Ofício
nº 026/13 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto; Ofício s/nº da Srª
Zuleica Elisabete Lauxen; Ofício nº 078/13 do Executivo convidando para prestigiar a
apresentação da Banda Marcial de Fuzileiros Navais do Brasil; Ofício Circ. nº 003/13 da
Comissão de Economia e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Estado;
Ofícios da prefeitura Municipal notificando a liberação de recursos financeiros por parte da
União; 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 079/13 para a família enlutada de Sonio Wolter (in
memorian); Ofício nº 080/13 para a família enlutada de Edgar Schneider (in memorian); Ofício
nº 081/13 para a família enlutada de Eli Mohr de Mohr (in memorian); Ofício nº 082/13 para a
família enlutada de Lorena Heuer (in memorian); Ofício nº 083/13 para a família enlutada de
Olivia Hemann de Mello (in memorian); Ofício nº 084/13 para a família enlutada de Ilga Lutz
Heller (in memorian); Ofício nº 085/13 para a família enlutada de Evandro Alves dos Santos (in
memorian); Ofício nº 086/13 para a família enlutada de Maria Leonilda Alves de Oliveira Timann

(in memorian); Ofício nº 087/13 para a família enlutada de Valdomiro Tiemann (in memorian);
Ofício nº 088/13 para a família enlutada de Anilda Kald Krug (in memorian); Ofício nº 089/13
para o Executivo; Ofício nº 090/13 para a imprensa; Ofício nº 091/13 para jogadores, comissão
técnica e dirigentes da Associação Atlética Juventude Operária; Ofício Circ. nº 091/13 para o
Comandante do CRPO/Alto Jacuí, Tem. Cel. Paulo Roberto da Rosa Duarte; Ofício nº 092/13
para 9ª Coordenadoria Regional de Educação de Cruz Alta; Ofício nº 092/13 para Sr. André Sena
Madureira Figueiró, Presidente da Associação de Radiodifusão Comunitária de Ibirubá – ACI;
Ofício Circ. nº 093/13 para o Secretário de Segurança Pública do Estado, Sr. Airton Luis Michels;
Ofício nº 094/13 para o Executivo. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 065/2013: 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 de todos os bairros do Município,
especialmente na Rua Cristiano Gabe, bairro Progresso, local aonde, segundo moradores,
somente três lâmpadas estão funcionando. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a
situação precária em que se encontra a iluminação pública no Município, havendo inúmeras
lâmpadas queimadas, prejudicando a visibilidade das ruas durante a noite, consequentemente
gerando insegurança. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 066/2013: 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 a pintura das faixas de segurança nas ruas do Município. Justificativas: Esta
indicação se justifica devido à pintura das faixas de segurança estar desgastadas, apresentando
dificuldades para visualização das mesmas, principalmente a noite e em dias de chuva, levando
em consideração que nestas condições é maior o risco de ocorrer atropelamentos, e por isso a
manutenção desta pintura merece maior atenção, devendo ser feita frequentemente. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 067/2013: O vereador OLINDO DE CAMPOS, integrante da bancada do PT:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, estude a
possibilidade de fazer calçamento com pedras PAVS na Rua Getúlio Vargas, trecho
compreendido entre a Rua Mauá e a Rua Henrique Roetger, em uma extensão de 100m. de
comprimento por 9m. de largura. Justificativa: Esta indicação se justifica devido ser uma
reivindicação antiga dos moradores daquela rua, a qual é bastante movimentada devido o
frequente trânsito de ônibus e de carros particulares, que se dirigem até a Escola General
Osório. Cabe ressaltar que na extensão da Rua Getúlio Vargas só falta completar essa quadra,
que hoje se encontra em péssimas condições de trafegabilidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
068/2013: O vereador OLINDO DE CAMPOS, integrante da bancada do PT: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, estude a possibilidade de
construir uma churrasqueira e mais uma cozinha junto ao Pavilhão de Esportes do Bairro
Floresta “Olmiro Rodrigues da Silva”. Justificativa: Esta indicação é uma solicitação do
Presidente do Esporte Clube Floresta e demais moradores do Bairro Floresta, porque nos dias
de festas ou jantar dançante das entidades daquele bairro é necessário ter que se fazer
churrasqueiras adaptadas, gerando grandes dificuldades, pois além da fumaça que invade o
salão e as residências ao redor do mesmo, nos dias de chuvas ainda é mais difícil o trabalho dos
festeiros que precisam assar o churrasco na chuva, com lonas adaptadas, como já aconteceu
por várias vezes. Sugiro que seja copiado o exemplo do projeto aprovado e já construído no
Centro Social do Bairro Progresso. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 069/2013: O vereador OLINDO DE
CAMPOS, integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, providencie a limpeza, baixa de galhos e cipó que se acumulam ao redor do Rio
Pulador, numa extensão de 80 metros, sendo esta uma solicitação dos moradores da Rua
Francisco Emílio Trein. Justificativa: A limpeza se faz necessária devido ao acúmulo de cipó e

outras capoeiras ao redor das árvores o que dificulta a visão dos moradores que se preocupam,
pois ali se concentram quase todas as noites pessoas não se sabendo o motivo. O pedido destas
providências se faz necessário porque inclusive residências já foram arrombadas nas
imediações, solicito então atenção ao pedido. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 070/2013: 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,
estude a possibilidade de efetuar a doação de um terreno para o Motogrupo Trilheiros do
Mato. Justificativas: Esta indicação se justifica devido o referido Motogrupo ainda não possuir
sede própria, levando em consideração que participam de vários eventos fora do Município,
representando e divulgando o nome de Ibirubá, assim como também recebem inúmeros grupos
vindos de outros municípios, necessitando ter um local adequado para acomodar estas pessoas
e realizar seus eventos. Cabe ressaltar que o referido Motogrupo possui cinquenta (50)
integrantes, tratando‐se de jovens que estão entusiasmados em fortalecer o grupo e se
solidificar como uma entidade que proporciona lazer e entretenimento em um clima de
competitividade saudável, levando e evidenciando o nome de Ibirubá. LEITURA DA INDICAÇÃO
Nº 071/2013: 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 a colocação de cascalho, passando
posteriormente o rolo compactador, na Rua Afonso Thiesen, nº 173, no bairro Hermany.
Justificativas: Esta indicação se justifica devido a constante reclamação do morador, o qual
relata que em dias de chuva chega a entrar terra em sua residência. Cabe ressaltar que os
moradores do bairro Hermany, apesar de ter plena consciência de que a obra que está sendo
realizada no trecho da Av. Brasil é salutar, reclamam porque no referido trecho não existe as
mínimas condições para a passagem de pedestres e por isso existe a necessidade de criar um
trilho para que as pessoas possam circular com segurança, sem se atolar. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 072/2013: 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 a colocação de cinco (05) cargas
de cascalho, na estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Ingo Güntzel, na localidade de Linha
Pulador Sul. Justificativas: Esta indicação se justifica devido às péssimas condições de
trafegabilidade em que se encontra a referida estrada, sendo que o Sr. Ingo já solicitou este
serviço à Municipalidade por diversas vezes, sendo que está há meses aguardando pela sua
execução. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 009/2013: 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 critérios para a destinação dos terrenos da nova área industrial, indicando qual a
previsão para o início da distribuição dos lotes; Quais as providências que estão sendo tomadas
com relação à implantação da infraestrutura e às licenças ambientais; O nome dos empresários
que já solicitaram a cedência de terrenos na área industrial. HOMENAGEM À COMUNIDADE
CATÓLICA SÃO JOSÉ, DO BAIRRO PROGRESSO, PELOS 30 ANOS DE FUNDAÇÃO, em atendimento
ao Requerimento nº 008/2013, de autoria dos vereadores Vanderlei Santos de Souza e Olindo
de Campos. O Presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do Requerimento nº
008/2013, de autoria dos vereadores Vanderlei e Olindo. Em seguida foi apresentado, através
do Datashow, algumas fotos com o histórico da referida Comunidade Católica. Posteriormente
o Presidente convidou o Sr. Paulo Airton Nazário, Presidente da Comunidade Católica São José,
para receber o certificado de homenagem das mãos dos vereadores proponentes, Vanderlei e
Olindo, sendo que neste mesmo momento o secretário efetuou a leitura do texto do referido
certificado: “COMUNIDADE CATÓLICA SÃO JOSÉ: A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá

tem a honra de prestar‐lhes esta justa homenagem pelos 30 anos de fundação, completados no
dia 06 de maio de 2012, sendo uma data significativa, principalmente a todos que ajudaram a
escrever a história deste importante entidade em nosso Município, merecendo o registro de
nosso apreço e admiração. Ibirubá (RS), 08 de abril de 2013. Liberto Leomar Franken –
Presidente e Abel Grave – Secretário.”. Na sequencia o Presidente da Comunidade Católica foi
convidado a sentar‐se junto a Mesa Diretora e de imediato o Presidente Liberto abriu espaço
para as manifestações dos líderes de bancadas. O vereador Vanderlei, do DEM iniciou as
manifestações e na sequência fizeram uso da palavra os vereadores Silvestre e Rogério, ambos
do PMDB; a vereadora Carlota, do PP; o vereador Elói, do PDT e o vereador Olindo, do PT, sendo
que todos parabenizaram os integrantes da comunidade pelo excelente trabalho realizado
nestes 30 anos e desejaram que continuem tendo sucesso. Dando continuidade o Presidente da
Comunidade Católica São José, “Sr. Ito”, fez uso da palavra e agradeceu a todos pelo
reconhecimento e pela homenagem. Posteriormente o Presidente suspendeu a sessão para
cumprimentos e fotos, reabrindo em seguida. VOTAÇÃO DO PARECER E DO PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO Nº 002/2013, de autoria dos vereadores Silvestre A. Rebelato, Ilvo Adam
Schlintwein e Rogério Mauri de Oliveira: Denomina o posto de saúde do bairro Jardim de “Posto
de Saúde Dr. Orsini Gomes Guterres. O Presidente solicitou que o secretário fizesse leitura do
currículo do Sr. Orsini Gomes Guterres (in memorian). Posteriormente foi realizada a 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 002/2013: Aprovado por
unanimidade. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos e colocou a palavra a
disposição o Sr. Tiago Guterres, filho do homenageado, o qual agradeceu as palavras de todos
os vereadores e pela homenagem. Em seguida o Presidente reabriu a sessão e deu continuidade
a ordem do dia. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 022/2013: Os vereadores
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA da
bancada do PMDB, e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE do PDT: Requerem que esta Casa
Legislativa encaminhe ofício para o Sr. Iran Farinha, proprietário da empresa Metrocil,
convidando o mesmo para participar da sessão ordinária do dia 15 ou 22 de abril, com o
objetivo de prestar esclarecimentos sobre o trabalho que foi efetuado pela referida empresa
em nosso Município, em relação ao recadastramento imobiliário e atualização da planta de
valores, convidando inclusive para se fazerem presentes os funcionários que realizaram o
trabalho de campo. Justificativa: Esta solicitação se justifica devido o Município ter investido
dinheiro público para a realização do referido trabalho e a participação do proprietário e
funcionários da empresa oportunizará que os vereadores possam esclarecer possíveis dúvidas,
baseadas em uma entrevista do Sr. Iran Farinha em uma emissora de rádio local: Aprovado com
nove (09) votos favoráveis e um (01) voto contrário do vereador Vanderlei. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 023/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada
do PMDB: Requerem que esta Casa Legislativa realize uma audiência pública com a finalidade
de discutir assuntos relacionados a área da saúde, como por exemplo os critérios de
atendimento do pronto‐socorro; falta de medicamentos; a forma de distribuição das fichas de
atendimento; projeto do pronto‐socorro regional; projeto do SAMU; situação dos Postos de
Saúde dos bairros Jardim e Hermany; número de exames e consultas especializadas; sala de
estabilização; dentre outros assuntos. Solicitamos que a audiência pública seja realizada em dia
em que não haja sessão da Câmara Municipal, preferencialmente em uma segunda ou sexta‐
feira. Para a referida audiência pública deverão ser convidadas as seguintes pessoas: Prefeito ou
Vice‐Prefeito; Secretária Municipal de Saúde; Diretor Clínico do Hospital Annes Dias, Sr. Jackson
Jacques de Castro; Administrador do Hospital Annes Dias, Sr. Odair Funck; Presidente do

Conselho Municipal da Saúde, Srª Janete Kuhn; Secretário Adjunto da Saúde do Estado, Dr.
Elemar Sand; Coordenador de Saúde da 9ª CRS, Sr. Marcos André Luza; Presidentes das
Associações de Bairros; Promotora de Justiça da Comarca de Ibirubá, Drª. Marisaura Inês Raber
Fior e a Defensora Pública Laura Dias: Rejeitado com seis (06) votos contrários dos vereadores
Alberi, Carlota, Jair, Olindo, Abel e Vanderlei e quatro (04) votos favoráveis dos vereadores
Rogério, Elói, Ilvo e Silvestre. O vereador Silvestre solicitou para registrar em ata que este
resultado da votação é lamentável. LEITURA E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº
001/2013, de autoria do vereador Liberto Leomar Franken: Moção de Repúdio à manutenção
de vencimentos básicos de servidores do Quadro Geral do Estado abaixo do salário mínimo
nacional: Aprovado com oito (08) votos favoráveis dos vereadores Alberi, Carlota, Abel,
Vanderlei, Rogério, Elói, Ilvo e Silvestre e dois (02) votos contrários dos vereadores Jair e Olindo.
O vereador Silvestre sugeriu incluir sobre o piso do magistério e o vereador Elói sugeriu
encaminhar a Moção para a ASCAMAJA. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 022/2013:
Altera o § 2º do Art. 4º da Lei Municipal nº 2.263/2009. Baixado para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. O Presidente da referida comissão, vereador Alberi, falou que será o
relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 023/2013: Altera o § 1º do Art. 2º da Lei
Municipal nº 2.455/2013. 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
024/2013: Altera a Lei Municipal nº 1.947/2003. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final. O Presidente da referida comissão, vereador Alberi, falou que será o relator.
VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 007/2013: Altera e acresce
dispositivos à Lei Municipal nº 1.005/91. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência:
Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 007/2013:
Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DO PARECER E 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. Leitura e votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final: Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº
015/2013: Aprovado por unanimidade. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos e
reabriu em seguida reforçando o convite para que todos prestigiem a apresentação da Banda
Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, no dia onze de abril. O vereador Silvestre solicitou para
que os vereadores façam uma avaliação para saber se consideram importante a sua
participação em um evento em Brasília‐DF, nos dias 16, 17 e 18 de abril. O vereador Alberi falou
que acha importante, pois um dos assuntos é sobre a PEC 35. O vereador Rogério também disse
que acha importante e tem seu apoio. O vereador Olindo disse, que apesar das ressalvas, é o
Presidente quem libera, mas que também acha interessante. O vereador Ilvo também deu seu
aval ao vereador Silvestre, demonstrando apoio. O Presidente Liberto pediu para que o assessor
jurídico elabore um documento para que todos os vereadores que concordam que o vereador
Silvestre participe deste evento assinem o mesmo, devido orientações que obteve em cursos e
pelas empresas que prestam assessoria jurídica à Câmara Municipal. O assessor jurídico sugeriu
que o Presidente colocasse em votação a opinião dos vereadores para que ficasse registrado
em ata. Desta forma o Presidente colocou em votação a viagem do vereador Silvestre à Brasília,
pedindo para que os vereadores que concordam votem favorável: Aprovado por unanimidade.
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 OLINDO DE CAMPOS, do PT: Cumprimentou a todos. Falou para o Jair que

hoje está assumindo a vereança que é um prazer ter ele neste mês para “batalhar” junto na
Câmara e que ficou feliz em ter mais um companheiro na Câmara, disse que tem certeza que
ele irá defender o Partido dos Trabalhadores, o Governo do Estado e a Presidente Dilma, falou
da importância de se ter um Governo que melhorou o País e que a comunidade está
reconhecendo o trabalho realizado. Falou da homenagem especial que aconteceu nesta noite,
disse que foi o vereador Vanderlei que teve a ideia e lhe incluiu junto na homenagem do Bairro
Progresso, desta forma falou da importância de reconhecer este trabalho que vem sendo
realizado há mais de trinta anos. Contou que lembrou o início da comunidade e parabenizou a
todos do Bairro Progresso. Cumprimentou a família do doutor Orsini que também foi
homenageado nesta noite e falou da homenagem dos familiares que estiveram presentes. Falou
que ao ver a presença nesta noite de seu amigo “Patacho” recordou um projeto do vereador
Vanderlei que foi o calçamento das mangueiras no interior onde mais de vinte propriedades
foram beneficiadas numa parceria com o Município, o agricultor e a Emater. Falou que irá
batalhar para que recomece novamente dentro da Secretaria da Agricultura, onde assumiu o
Oneide, dando condições para que se possam construir mais mangueiras beneficiando os
agricultores e o interior. Falou para a comunidade que ficará na Câmara até o final do mês
discutindo e aprovando projetos, com o compromisso de servir a comunidade. O vereador JAIR
LUIZ SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos. Falou que hoje é seu primeiro
pronunciamento nesta Casa, e agradeceu a comunidade ibirubense pela prerrogativa de ter lhe
dado a oportunidade de representá‐los no Legislativo. Agradeceu também a acolhida que teve
de todos os vereadores que não mediram esforços durante o dia para colocá‐lo a par da
tramitação dos projetos, requerimentos e pedidos dos vereadores. Falou que estão com a
representação do Partido dos Trabalhadores e que não medirá esforços para contribuir, pois
sabe que a expectativa é muito grande para com a sua pessoa e disse que a comunidade pode
ter certeza que irá corresponder à altura, trabalhando em prol da comunidade com carinho,
amor e harmonia, ouvindo as pessoas, trazendo projetos do que há necessidade e também os
anseios da comunidade. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos.
Parabenizou a bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), pois foram
muitos trabalhos no dia de hoje, principalmente pelo projeto aprovado por unanimidade dando
o nome do Doutor Orsini Guterres para o Posto de Saúde do Bairro Jardim, sendo uma justa
homenagem. Contou que participou do pedágio do Lar do Idoso na sexta‐feira e observou como
as pessoas da nossa comunidade são voluntárias e assistenciais e que a noite participou do
Bingo da Liga que deve ter dado um lucro bom para a Liga que ajuda as pessoas portadoras de
câncer. Falou sobre as câmeras de vigilância que foram inauguradas, agradeceu à doutora Diná,
Delegada de Polícia, ao Major Cedenir, Comandante da Brigada, pela referência feita aos
vereadores desta Casa, especialmente para o vereador Silvestre e para a vereadora Nelci.
Relatou que esta Casa em dois mil e dez enviou para o Executivo uma indicação para que o
retorno dos valores fosse investido nas câmeras de vigilância, mas ficou triste porque o
Executivo em suas manifestações não citou esta Casa, então agradeceu a doutora Diná e o
Major Cedenir pela citação dos vereadores desta Casa. Fez referência ao vereador Vanderlei e
ao vereador Olindo pela homenagem feita nesta noite, através de requerimento destes
vereadores, para a Comunidade Católica São José do Bairro Progresso que completou trinta
anos, parabenizou toda a comunidade. Citou o Requerimento n.º 022/2013, de autoria da
bancada de oposição. Falou que foi anunciado na imprensa, principalmente na Rádio Ibirubá, os
novos Secretários e parabenizou o Jair pelo seu ingresso nesta Casa, desejando sucesso e
também ao vereador Oneide e sua Secretaria e futuramente o vereador Olindo a frente da
Secretaria de Indústria e Comércio e que o vereador Érico venha tendo também uma boa
acolhida, disse que teve algumas surpresas em algumas nomeações, ficando a cargo de quem

trabalhou na campanha. A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos.
Convidou a todos para na quinta‐feira, dia onze, assistirem a apresentação da Banda Marcial de
Fuzileiros Navais do Brasil, no campo do Juventude, às dezenove horas e trinta minutos, com
entrada franca. Desejou boas vindas para o Jair e bom trabalho para todos. Falou que no dia
dois de abril ocorreu nesta Casa, através de um Requerimento do vereador Olindo, a presença
da Reitora da Unicruz, do Assessor Jurídico e do responsável pela condução da Unicruz na
situação em que a mesma se encontra, sendo que a vinda deles foi motivada pela polêmica do
recadastramento imobiliário, do plano diretor, deram suas explicações e ficou constatado que
houve erro de todas as partes, Legislativo, Executivo e Unicruz, esclarecendo dúvidas dos que
participaram da reunião. Relatou que nesta tarde ocorreu uma homenagem aos cinquenta e
três anos da Biblioteca Pública Municipal Justino Guimarães, sendo um momento de emoção
para a família do seu Justino, e convidou a comunidade para visitar o “Museu Municipal” e ver
os exemplares de livros que tem lá, disse que inclusive acredita que deveria ser feita uma sessão
solene lá, pois está se perdendo a oportunidade de fazer uma boa leitura e adquirir
conhecimento. Fez referência às homenagens feitas nesta noite: aos trinta anos do “Bairro São
José”, parabenizou o trabalho da comunidade, o vereador Vanderlei e o vereador Olindo pelo
requerimento e parabenizou o vereador Silvestre e bancada do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro pela homenagem feita para a família do doutor Orsini o que orgulhou
toda a família. Convidou os colegas vereadores para, na sexta‐feira, participarem da reunião de
posse da diretoria da Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí (ASCAMAJA), falou que o
Presidente é o vereador Galera do município de Quinze de Novembro sendo lá esta posse, e
que participará da diretoria como Tesoureira, assumindo os trabalhos na sexta‐feira. O vereador
LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do PP: Cumprimentou a todos. Falou que como os demais
vereadores tem a preocupação de buscar melhorias para a comunidade e contou que dia vinte
e sete de março esteve junto com o vice‐prefeito Francisco Rogério Rebelato junto ao CRPO
Alto Jacuí em Cruz Alta, colocando ao Tenente Coronel Duarte a necessidade de recursos
humanos junto a Brigada Militar em nosso Município e lhe foi dito que esta é uma necessidade
de todos os municípios da região. Falou que foi informado que amanhã dia nove irá ocorrer a
formatura de trinta e dois soldados e há trinta e três municípios solicitando soldados para os
pelotões, chamou a atenção de todos para a defasagem existente. Falou que participou dia
vinte e oito com demais vereadores da inauguração junto ao Quartel da Brigada Militar das
Câmeras de Videomonitoramento, sendo que mencionou o quanto isso irá facilitar o trabalho
de segurança pública de nosso Município, falou que nove câmeras estão instaladas na cidade e
lhe alegrou saber que logo mais municípios terão através de um trabalho do Consórcio dos
Municípios do Alto Jacuí (COMAJA) o auxílio das Câmeras de Videomonitoramento em suas
cidades. Falou que no dia vinte oito à tarde, nesta Casa, ocorreu a posse do novo Presidente do
Consórcio dos Municípios do Alto Jacuí (COMAJA), o Prefeito Irineu Horth, de Tapera, com a
presença de várias autoridades do Estado e de cidades da região, o que demonstrou a
preocupação de todos com a área de segurança e fez um apelo para o Secretário de Segurança
Pública do Estado, Airton Michels, para que tenhamos mais recursos humanos junto aos
quarteis da Brigada Militar. Falou que participou no dia dois da reunião com o pessoal da
Unicruz quando foram esclarecidas dúvidas com boa participação dos vereadores, da reitoria e
assessores jurídicos, esclarecendo agora quais os caminhos a percorrer ficando estabelecida
uma comissão que irá junto ao Governo Federal tratar a respeito desta área da Unicruz em
nosso Município para que a mesma tenha um destino. Falou que durante a tarde de hoje
participou da abertura da Semana da Biblioteca, convidou a comunidade para participar e ver o
bom trabalho que está sendo feito lá e ficou feliz em ter participado com uma homenagem ao
Justino Guimarães Neto que dá nome à Biblioteca. Parabenizou o vereador Silvestre, o vereador

Rogério e o vereador Ilvo pela indicação do projeto reconhecendo o trabalho do doutor Orsini e
também parabenizou o vereador Vanderlei e o vereador Olindo pela homenagem prestada à
Comunidade São José. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a
todos. Desejou sucesso e um bom trabalho ao novo vereador, Jair. Falou que na noite de hoje o
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), através de um Projeto, prestou
homenagem ao doutor Orsini. Citou os Requerimentos n.º 022/2013 e 023/2013, ambos
assinados pela bancada de oposição. Confessou que já teve várias derrotas nesta Casa e
solicitou para que todos leiam o jornal “O Alto Jacuí” desta sexta‐feira, e mencionou que queria
trazer uma grande audiência pública na área da saúde, mas não foi aprovado o requerimento,
sendo que somente os vereadores da oposição votaram a favor, a situação não achou
interessante. Falou que irá encaminhar uma cópia do requerimento rejeitado e o resultado da
votação para cada pessoa que seria convidada para a audiência pública. Sobre a visita do
Secretário de Segurança no Município ele disse que foi deprimente e ofensiva para todos os
vereadores, não por ser o que mais trabalhou, mas que a Delegada Diná teve a grandeza de
citar os vereadores da legislatura passada, mas por parte do Executivo que nem representante
mandava nas reuniões e colocou que o Presidente teve duas oportunidades de falar e mesmo
com os assessores não se lembrou de citar os vereadores. Falou que foi bom, mencionou o
caráter do Secretário de Segurança, de sua tranquilidade, e falou que estava presente grande
parte do Governo e da Assembleia para mostrar o acontecimento, não foi falado da ERS‐506.
Falou da homenagem prestada para a Comunidade São José na noite de hoje. Continuou
dizendo que não ouviu falar dos professores que não recebem, que faltam contingentes na
polícia civil e militar e que se fosse Secretário iria dizer para o Governador que Ibirubá está
tranquila, disse que foi perdida a oportunidade de solicitar que o Secretário passasse um recado
para o Governador que aqui o magistério não recebe, que a ERS 506 está em “luta” por muitos
anos, disse que foi uma oportunidade perdida pelo Prefeito e pelo Presidente. Falou que o
Prefeito vem nesta Casa quando tem Sessão Solene e que então diz: “que é uma integração
com o Legislativo, sempre somando”, e que virá logo na Sessão Solene dos Idosos com a esposa
e fará este discurso, mas ele homenageia os idosos todos os dias. O vereador ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos. Desejou ao vereador Jair que está assumindo
nesta noite um bom trabalho. Parabenizou seu amigo popular “Viko” pela inauguração na
quarta‐feira passada da lotérica Minha Sorte vinculada à Caixa Econômica Federal, beneficiando
a comunidade. Falou que foi prestada na noite homenagem à Comunidade Católica São José do
Bairro Progresso, através de Requerimento dos vereadores Vanderlei e Olindo, pelos trinta anos
de fundação e parabenizou a todos, na pessoa do Nazário. Falou que também foi prestada
homenagem, por meio de Projeto da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB), dando nome do Posto de Saúde do Bairro Jardim de doutor Orsini Guterres. Falou
sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e contou que um agricultor veio lhe pedir
“socorro” e citou o Requerimento n.º 022/2013 de autoria da bancada do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Encerrou colocando sobre a situação das estradas,
e contou que tem visto caminhões, carretas agrícolas com problemas, eixos quebrados, ele
falou que precisam dar força para os agricultores e atender seus pedidos, pois eles trazem
riquezas para a comunidade. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Registrou a importância da imprensa no Município, falou que a
imprensa escrita, jornais Visão Regional e O Alto Jacuí são um orgulho, e fazem história no
Município, a Rádio Ibirubá, Rádio CBS e Rádio Cidade e falou que percebeu hoje durante os
debates que há as audiências públicas, mas a comunidade não participa, precisam parar de dar
desculpas e fazer suas partes, usar a imprensa que sempre está divulgando as coisas boas do
Município e tem a obrigação também de transmitir as coisas que não acontecem, porque no

passado no palanque eleitoral tudo era bonito. Disse que fica orgulhoso quando participa e vê
resultados como das câmeras de monitoramento, mas disse que precisam muito mais e colocou
que está esperando uma audiência sobre o efetivo, pois a comunidade quer respostas e fez um
apelo ao Líder do Governo. Solicitou aos vereadores da situação que falem para o Prefeito que
ele não irá perder o seu poder se der a informação nos demais órgãos públicos, na imprensa
escrita e falada, pois todos tem papel importante, sendo inclusive um ato de grandeza, usando
inclusive a assessoria de imprensa da Prefeitura. Deu boas vindas para o Jair e contou que ouvia
muito as mensagens dele na campanha eleitoral e disse que quer participar com ele da mesma
linha de raciocínio para que possam fazer um debate de alto nível nesta Casa. Desejou para os
novos secretários, e disse para a Ilse que ela está assumindo um desafio, para o Oneide que
está assumindo a pasta da Agricultura, o Albino que terá um desafio muito grande nas Obras,
muito sucesso, e para o Olindo que tinha muita ansiedade e lhe criticou como relator da
Comissão de Orçamento e Finanças de que estaria faltando vontade, que hoje é dia oito de abril
e somente a pouco foram colocados os Secretários, e que assumirá a Secretaria de Indústria e
Comércio dia primeiro de maio porque não tem sala, o que lhe deixou preocupado porque
precisam levar o Município mais a sério e começar a praticar o que falam nesta Casa. O
Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e três horas e quarenta e cinco minutos
(23h45min.). 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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