ATA Nº. 1.825/2013 – DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 15.04.2013.

Aos quinze 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 vinte 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. 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. A
vereadora Carlota solicitou para retirar o Requerimento nº 024/13, de sua autoria e dos
vereadores Liberto e Olindo, sendo que teve sua solicitação atendida. Posteriormente o
Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por unanimidade, com a retirada
do referido Requerimento. O Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.824/13
(ordinária): Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura
das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 095/13 da 9ª Coordenadoria Regional de
Educação; Ofício do Diretório Municipal do PP – Partido Progressista, indicando a vereadora
Carlota como líder da bancada; Convite da Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho para
festividades alusivas aos 25 anos de Emancipação Político Administrativa do Município; Ofício nº
032/13 do Sistema OCERGS e SESCOOP/RS; Convite da Prefeitura Municipal de Ibirubá,
Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação e Conselho Municipal do Idoso, para a III
Conferência Municipal do Idoso; Ofício nº 1349/13 da Caixa Econômica Federal; Ofício Circ. nº
005/13 da Comissão de Economia e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do
Estado, convidando para audiência pública sobre a situação das concessões do transporte
ferroviário do Estado; Ofício nº 085/13 do Executivo, referente resposta do Pedido de
Informação nº 003/13; 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 vereador Silvestre pediu para
registrar em ata que a Resposta do Pedido de Informação nº 003/13 veio incompleta, sendo
que falou com o Secretário Geral da Administração para que o mesmo complete as
informações, caso isso não aconteça, solicitou ao assessor jurídico desta Casa para que tome as
devidas providências. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS
EXPEDIDOS: Ofício nº 095/13 para o Executivo; Ofício nº 096/13 para a família enlutada de Iole
Terezinha Barzoto (in memorian); Ofício nº 097/13 para a família enlutada de Nelsi Budke
Tecchio (in memorian); Ofício nº 098/13 para a imprensa; Ofício nº 099/13 para a Sr. Iran
Farinha, Diretor da empresa Metrocil; Ofício nº 100/13 para o bibliotecário Jorge Gonçalves
Ferreira, parabenizando pelos 53 anos de fundação da Biblioteca Pública Justino Guimarães
Neto. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 073/2013: A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, integrante
da bancada do PP: Que o Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Obras e Viação
estude a possibilidade de pavimentar com pedras irregulares (calçamento) a Rua Aloysio Müller
situada no bairro Hermany. Justificativa: Esta indicação se justifica devido ao fato de nos dias de
chuva acumular muito barro dificultando a locomoção de todos que por ali transitam. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 074/2013: Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO

e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB e o vereador ELÓI FERRAZ DE
ANDRADE, do PDT: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, efetue a cedência
de um terreno para a construção de um quartel para a 4ª SCI – Seção de Combate a Incêndio de
Ibirubá, e que também providencie a aquisição de uma escada magirus. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido o Corpo de Bombeiros de Ibirubá ainda não possuir sede própria,
sendo que até já foi deixado de adquirir/receber um caminhão por não possuir espaço físico
suficiente. Cabe ressaltar que uma escada magirus é uma necessidade para o nosso Município,
o qual já possui vários prédios, se tornando imprescindível para apagar um incêndio em edifícios
ou até mesmo para efetuar resgate de pessoas em situação de perigo. LEITURA DA INDICAÇÃO
Nº 075/2013: 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 de bueiros localizados em São
Sebastião, mais precisamente nas proximidades do campo de futebol do Esporte Clube Águia
Branca e também nas proximidades da Cabanha Belebon. Justificativa: Esta indicação se justifica
devido a grande quantidade de águas pluviais que se acumulam na estrada em razão dos
referidos bueiros estarem obstruídos, causando diversos transtornos aos motoristas. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 076/2013: 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 os devidos reparos na estrada
geral de São Sebastião, mais precisamente nas proximidades da propriedade do Sr. Jorge
Schenkel, pois em vários trechos formaram‐se valetas que acumulam águas pluviais, tornando‐
se um perigo para os motoristas. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 077/2013: 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 na localidade de Alfredo Brenner, mais
precisamente nas proximidades da propriedade do Sr. Darci Scapini. Justificativa: Esta indicação
se justifica devido haver um grande fluxo de veículos na referida estrada, principalmente os de
grande porte, como máquinas agrícolas e caminhões, necessitando de um percurso que ofereça
as mínimas condições para uma trafegabilidade segura. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 078/2013:
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 liberar mais recursos para o Lar do Idoso Aconchego.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido este ser um problema social que merece a
atenção e o auxílio do Poder Público Municipal, proporcionando um atendimento de primeira
qualidade a estes idosos que merecem nosso respeito e admiração. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
079/2013: 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 os devidos reparos na
estrada geral que vai do Pinheirinho até a localidade de São Paulo Pontão. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido termos sido informados no último final de semana, que máquinas
agrícolas ficaram impossibilitadas de trafegar pelo referido trajeto em virtude das péssimas
condições da referida estrada. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 010/2013: Os
vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal informe, através do setor
competente, por qual motivo não foram liberados recursos para as entidades do interior do
Município, as quais constam no Orçamento e até o momento não receberam nenhum repasse,
levando em consideração que fazem parte da peça orçamentária. O vereador Elói Ferraz de
Andrade, do PDT, pediu para se associar ao referido Pedido de Informação, assinando junto

como proponente, sendo que teve a autorização dos colegas vereadores. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 025/2013: O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN,
integrante da bancada do PP, e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE integrante da bancada do
PDT: Requerem que esta Casa Legislativa, encaminhe ofício para a 5ª Superintendência Regional
do DAER, em Cruz Alta/RS, solicitando a confecção e instalação de placas na VRS‐824, indicando
a denominação de “Rodovia Justino Guimarães Neto”, nos termos da Lei Estadual n° 12.383, de
28 de novembro de 2005. Justificativa: Apesar da Lei Estadual n° 12.383/2005 já ter sido
aprovada há mais de sete anos, até o momento ainda não foram instaladas as placas indicativas
da denominação da VRS‐824, deixando‐se de prestar a justa homenagem e o reconhecimento
ao grande homem público que foi o saudoso Jornalista Justino Guimarães Neto: Aprovado por
unanimidade. O vereador Silvestre sugeriu anexar cópia da referida Lei. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 026/2013: A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE IBIRUBÁ, no uso de suas prerrogativas legais, especialmente as contidas no art. 137 do
Regimento, vem por meio deste requerer ao Colendo Plenário desta Casa Legislativa, a leitura,
deliberação e aprovação em regime de urgência especial do Projeto de Lei Municipal nº
026/2013 (Autoriza celebrar Convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –
Departamento Regional do Rio Grande do Sul – SENAI‐RS), possibilitando a deliberação do
mesmo na sessão ordinária do dia 15 de abril de 2013: Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 027/2013: 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 DAER de Cruz Alta
solicitando que seja construído um refúgio em dois locais ao longo da ERS 223, sendo o primeiro
local na entrada para o Boqueirão, sentido Ibirubá para Cruz Alta; e o segundo local seria nas
margens do Graneleiro Agrofel, nos dois sentidos, pois inúmeros caminhões e tratores não
possuem espaço adequado para efetuar manobras, evidenciando a falta de um refúgio para que
possam entrar e sair com segurança da referida rodovia: Aprovado por unanimidade. Os
vereadores discutiram sobre a saída do vereador Oneide das Comissões Permanentes, devido
ter assumido uma Secretaria Municipal, ficando decidido que o vereador Jair substitui o
vereador Oneide na composição das Comissões. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
025/2013: Institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 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 Jair para ser o relator. O vereador Rogério, Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento, falou que será o relator. O vereador Elói, Presidente da Comissão de Educação,
Segurança, Saúde e Assistência, designou o vereador Vanderlei para ser o relator. LEITURA E
VOTAÇÃO DO PARECER MISTO E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 026/2013: Autoriza
celebrar convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional
do Rio Grande do Sul – SENAI/RS. O secretário efetuou a leitura o referido Projeto e em seguida
fez a leitura do Parecer Misto, elaborado pelos integrantes 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, sendo que posteriormente foi realizada a votação do
Parecer Misto: Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº
026/2013: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 027/2013:
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, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator. O
vereador Olindo, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que será
o relator. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 022/2013: Altera o §
2º do Art. 4º da Lei Municipal nº 2.263/2009. O vereador Silvestre A. Rebelato pediu vista ao
Projeto, amparado pelo Art. 174, § 4º do Regimento, para que possam estudar mais sobre a
matéria para que possam votar com segurança e tranquilidade. Desta forma o Presidente
atendeu ao pedido de vista do vereador Silvestre ao projeto, dando continuidade a ordem do
dia. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 023/2013: Altera o § 1º do
Art. 2º da Lei Municipal nº 2.455/2013. 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 023/2013: Aprovado por
unanimidade. VOTAÇÃO DO PARECER E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 024/2013: Altera a
Lei Municipal nº 1.947/2003. 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
024/2013: Aprovado por unanimidade. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos e
reabriu em seguida. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Vanderlei solicitou que esta Casa
encaminhe ofício para ao Sr. Álvaro Moreira, Presidente da ASIF – Associação Ibirubá de
Futebol, parabenizando pela organização, pois após de dezoito anos esteve estreando e
jogando em casa, no Ginasião, com a presença de mais de mil pessoas. 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 JAIR LUIZ SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos. Esclareceu sobre o Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU), dizendo que é dever do vereador esclarecer e levar para a
comunidade os assuntos que são discutidos, deliberados e votados, e que aprovados ou não
devem ser esclarecidos de forma responsável e segura. Falou que respeita a oposição de ter
votado contra o projeto que se tratava do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com
exceção da vereadora Rudinéia do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que votou a
favor. Salientou que a emoção tomou conta dos outros membros da oposição que passaram a
informar erradamente sobre o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), levando
as emissoras de rádio a transmitir que o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) teria sofrido
aumento abusivo. Reforçou que está se reportando ao assunto com a convicção de que cabe ao
vereador esclarecer e informar a comunidade sobre este ou qualquer outro assunto nesta Casa
deliberado. Ele primeiro constatou que não houve o aumento de oitocentos e cinquenta por
cento (850%), segundo que não houve aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
e sim uma atualização do valor venal do imóvel pela correção da planta de imóveis do
Município. Explicou que valor venal, e que todos que receberam o carnê do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) podem verificar e comparar com carnês de anos anteriores, está
escrito ou nominado na primeira folha do carnê o valor avaliado pela Prefeitura para então
calcular o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Salientou que este valor não era
corrigido desde mil novecentos e setenta e quatro (1974) e que o Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) é cobrado sobre este valor aplicando o índice estabelecido por lei e afirmou que
este índice em relação aos outros anos baixou. Pediu para o contribuinte analisar se o valor
venal está acima do valor que vale o imóvel e que então tem o direito de requerer que o valor
seja corrigido. Observou que são mais de seis mil e oitocentos imóveis (6.800) em que foram
atualizados o valor venal e aconselhou que se alguém quiser entrar na justiça que primeiro
entre com processo administrativamente na Prefeitura, pois se o valor venal através da justiça a
mando do Judiciário for feita a avaliação e for constatado erro este contribuinte terá que pagar
o valor sobre o que a Justiça avaliará. Contou que a Administração fez esta atualização, pois há

muito tempo era cobrada pelo Tribunal de Contas do Estado, pediu novamente que as pessoas
verifiquem os carnês e que se houverem dúvidas que se dirijam à Prefeitura Municipal para
falar com os funcionários responsáveis pelo setor na Secretária da Fazenda onde também
podem esclarecer dúvidas. Falou que não houve o aumento do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) e sim uma atualização do valor venal do imóvel e também colocou que dia vinte
e dois (22), segunda‐feira, estará nesta Casa o Diretor da empresa que elaborou o Plano Diretor
e também fez a atualização dos valores, convidou toda a comunidade para participar e tirar suas
dúvidas. O vereador OLINDO DE CAMPOS, do PT: Cumprimentou a todos, em especial o
Presidente que está de aniversário. Falou da importância das pessoas em acompanhar as
sessões do Legislativo. Disse que está feliz pela aprovação do Projeto de Lei Municipal n.º
026/2013 de apoio ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Ibirubá, da
importância do projeto e de sua contribuição para qualificação da comunidade sendo que as
empresas tinham esta preocupação de trazer cursos de profissionalização, ficou feliz em dar sua
parcela de contribuição. Falou para todos da importância de fazer projetos e que a Presidente
Dilma diz e que o Lula dizia que os Municípios tendo Projetos, o que precisarem tem no
Governo e parabenizou o Caio Tiemann, através do Deputado Paulo Pimenta, por mais um
investimento que está vindo para o Município, pois está sendo feita a licitação para o
calçamento do Triunfo de mais onze mil e quatrocentos (11.400) metros. Contou também que
por meio de mais uma emenda do Deputado Jerônimo Goergen está vindo mais um caminhão
para Agricultura reforçando cada vez mais as Secretarias, principalmente a Secretaria da
Agricultura e também mais um trator e uma plantadeira que já estão em fase de licitação,
emenda do Deputado Luiz Carlos Heinz, salientou a importância dos projetos realizados para
buscar recursos para o Município. Parabenizou que foi aprovado a renovação do Projeto de Lei
Municipal n.º 023/2013 da ASIF, e que agora após dezoito anos lotou o Ginasião com cem por
cento (100%) de aproveitamento no campeonato, parabenizou a todos. Agradeceu a todos
vereadores pela aprovação dos projetos desta noite. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do
PDT: Cumprimentou a todos. Falou que a ASIF após dezoito anos jogou em casa com grande
público, parabenizou a todos pela estrutura e pela partida em si representando muito bem
nosso Município. Parabenizou o Bangu e o Revelação que se classificaram no Municipal de
Campo e o Atlético e o Vila Nova, clubes que se identificou, o Florestal e Estrela do Norte que se
classificaram na categoria Aspirantes e também o Hermany e o Revelação que também se
classificaram na categoria Aspirantes. Falou sobre a reportagem que passou no Fantástico dos
shows contratados pelos Poderes Públicos que trouxe exemplos claros e nítidos de “farras” das
verbas públicas e lhe chamou a atenção da prisão de mais de cem pessoas entre Prefeitos e
pessoas ligadas à Prefeitura por shows superfaturados. Falou sobre os shows do Município e
que semana passada se apresentou a Banda Marcial sem ônus para a comunidade, mas para o
Município custou aproximadamente vinte e oito mil reais (R$ 28.000,00) e salientou que há
dificuldades nas reposições de lâmpadas, uma solicitação do Bairro Jardim, falou que as ruas
precisam consertos, das estradas do interior, a coleta do lixo não tem bom trabalho. Fez
referência à Secretaria de Saúde, contou que acompanhou um amigo na semana passada que
precisava de uma ressonância e aproveitou para visitar a Secretaria Ilse e relatou que o
Município está ajudando esta pessoa com duzentos e cinquenta reais (R$ 250,00) ficando
duzentos reais (R$ 200,00) para a pessoa. Pediu para o ouvinte dividir vinte e oito mil reais (R$
28.000,00) por duzentos reais (R$ 200,00) e falou que podem ser feitas então cento e quarenta
ressonâncias, deixou este questionamento. Falou que semana passada escutou uma entrevista
na Rádio CBS e lhe chamou atenção questionamentos feitos sobre a ambulância, sobre os
Postos de Saúde de Alfredo Brenner e Santo Antônio, sobre o Bairro Hermany que terá o Posto
reaberto mais tardar em setembro. Convidou a comunidade para participar da Sessão do dia

vinte e dois (22) onde estará presente o senhor Iran da Metrocil falando sobre a questão do
aumento do valor venal do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Encerrou mandando um
abraço para a sua amiga Gladi de Campos, aposentada e que o Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) passou de trezentos por cento (300%) de aumento. A vereadora CARLOTA ELISA
ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Convidou a todos para a III Conferência Municipal do
Idoso, quarta‐feira dia dezessete, na Câmara de Vereadores e falou o quanto a Municipalidade
está envolvida com a comunidade. Contestou o vereador Elói e falou de um trabalho que está
sendo realizado na questão do Posto de Saúde de Alfredo Brenner, disse que não adianta
somente falar e pedir verbas e não fazer efetivamente nada para conseguir verbas através de
Projetos. Contou que quando esteve à frente da Secretaria Municipal de Saúde encaminhou um
projeto para reforma completa no Posto de Saúde de Alfredo Brenner e também para ampliar o
Posto de Saúde do Bairro Floresta na questão do Posto Odontológico. Colocou que encaminhou
os projetos e vinte por cento (%) deste recurso no valor de cento e noventa e cinco mil
setecentos e cinquenta reais (R$ 195.750,00) para o Posto de Saúde de Alfredo Brenner e
noventa mil reais (R$ 90.000,00) para a ampliação do Posto de Saúde do Bairro Floresta, ela
salientou que não houve uma preocupação de vários anos no sentido das reformas e
investimento nos Postos de Saúde. Contou que participou de uma reunião no Posto de Saúde
de Alfredo Brenner no sábado à tarde com a comunidade, pois nem o terreno do Posto de
Saúde está no nome de Ibirubá, estando a escritura pública em nome do Esporte Clube Cruzeiro
e da Sociedade de Damas Aliança. Salientou que para não perder esta verba está encaminhando
junto com o Secretário Geral para que até o final do mês consigam fazer a escritura pública para
aplicação dos recursos no Posto de Alfredo Brenner. Observou que acreditando que todos
demais colegas vereadores sempre querem o melhor por Ibirubá e que os vereadores junto
com a Administração podem encaminhar projetos fundamentados para que venham os
recursos. Agradeceu os vereadores pela aprovação dos projetos da noite, principalmente o do
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que teve que mudar seu discurso na noite
de hoje e que o vereador Jair já colocou as “garras” de fora e disse publicamente que de
maneira responsável e afirmou que se foi incompetência é da informação que lhe deram e
salientou que não são oitocentos e cinquenta por cento (850%), que passa de mil por cento
(1000 %) baseado em um informação dada pela Prefeitura onde o vereador Jair trabalhou como
servidor buscando uma aposentadoria interessante. Disse que se um cidadão pagava quarenta e
nove reais (R$ 49,00) e passa para quinhentos reais (R$ 500,00) perguntou quanto isso
representa? Solicitou que o vereador Jair vá até a Vila Unida e se informe quanto aumentou o
imposto destas pessoas e informou que há muitos contribuintes que foram na Prefeitura pedir
desconto e que estão recebendo, mas falou que acha estranho os critérios usados. Falou que na
próxima sessão irá provar para o vereador Jair que há muito Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) que subiram mais de mil por cento (1000%). Falou que hoje esteve na rádio CBS
e que tudo que lá disse foi com responsabilidade, contou que deu uma notícia de que os
agricultores recorrem para a Promotoria Pública e que hoje venceu o prazo depois de
transportarem alunos de trator, disse que agora o Pinheirinho sai. Falou que a vereadora
Carlota foi infeliz ao falar dos investimentos do Município que não tiveram cuidado e pediu para
que ela pensasse e lhe falasse na próxima sessão quem construiu o Postão, quem fez a
ampliação do Posto da Floresta, e que foi feito com dinheiro do contribuinte e também que ela
se informasse em que Administração foram construídos os postinhos de saúde. Falou que se
fará presente o senhor da Metrocil e disse que já observou que tem pessoas o “blindando” e
colocou que o vereador Jair notadamente é um destes, ele colocou para os contribuintes que o
Município pagou trezentos e quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais (R$ 341.250,00)

para esta empresa vir e ainda arrumou defensores. Informou sobre a audiência pública, e falou
que o vereador Vanderlei foi de uma grandeza extraordinária hoje, pois farão pela Comissão de
Saúde e disse que os demais vereadores serão convidados. Falou que amanhã irá para Brasília e
tentará alguém do Ministério da Saúde para esta audiência, pois é interessante juntar o Estado,
a União e trabalhar, agradeceu a todos os meios de comunicação de Ibirubá, o Jornal Visão, O
Alto Jacuí, pediu desculpas por não ter conseguido ir à Rádio Cidade, falou que esteve na Rádio
CBS, está buscando espaço na Rádio Ibirubá onde era para acontecer debate com o Secretário,
fez um desafio para o Prefeito e está esperando, pois será salutar a conversa. Deu a notícia
como proponente de que o vereador Vanderlei fará parte junto também com o vereador Elói,
serão todos convocados e será uma audiência respeitosa, cumprimentou o vereador Vanderlei
por assinar os convites junto com eles. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Falou que hoje antes da reunião fez uma visita ao Corpo de Bombeiros
onde foi bem recebido pelo Sargento Maidano, buscando informações para tentar ajudar o
Município. Citou a indicação n.º 074/2013, de sua autoria em conjunto com os vereadores
Silvestre, Rogério e Elói. Citou também a indicação n.º 075/2013, 076/2013 e 077/2013 de sua
autoria em conjunto com os vereadores Silvestre e Rogério. Falou que o vereador Olindo lhe
disse que haverá uma verba de Deputados para o calçamento em São Sebastião, corrigiu para
Santo Antônio do Triunfo, e desejou que os calçamentos fossem concluídos, porque em Ibirubá
estão iniciando calçamentos em todos os lados, mas não terminam, inclusive a estrada que vai
para Boa Vista, deixando a desejar o interior, ele pediu para a Administração, para o Chefe de
Obras que se comece e termine os calçamentos. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do
PMDB: Cumprimentou a todos. Parabenizou a ASIF, todo grupo de trabalho, pois sabe da
dificuldade que hoje é de administrar um clube, uma sociedade, colocou que foi aprovado o
Projeto onde o Município está fazendo sua parte e que para o futuro precisam pensar em
aumentar, estando com cem por cento (100%) de aproveitamento. Parabenizou o seu Bangu
que está na final depois de catorze anos, o Revelação e todas as equipes que disputaram o
Municipal de Campo, falou da dificuldade em ser Presidente do Departamento Municipal de
Desportos, pois precisam acertar os interesses de todos os clubes, e que vençam os melhores
times. Registrou que ontem esteve no almoço da Sociedade de Damas Estrela da Linha Pulador
Sul, junto com o vereador Olindo e falou da dificuldade das comunidades para realizarem suas
atividades e disse que é nesse momento do contato que o papel do vereador, que há as
reuniões semanais, mas o vereador é vinte e quatro horas, que as pessoas os cobram e é
vereador de Ibirubá e com boa vontade política podem resolver os problemas de Ibirubá tendo
bom resultado final. Falou que foi aprovado o Projeto de Lei Municipal n.º 026/2013, pois há
uma dificuldade muito grande na questão da mão de obra do Município. Disse que acha
fantástico quando se buscam Projetos, e que às vezes ficam reféns de questões como
documentação, pois a questão legal é complicada e sugeriu que precisam ver prioridades sendo
que alguns recursos, disse que o Município tem uma grande arrecadação, devem priorizar
fazendo investimentos com recursos próprios e disse que tem saudades do Lulo porque quando
ele fez investimentos foram grandes com recursos próprios. Falou que devem buscar projetos,
mas que às vezes demora muito e exemplificou com o caso do Triunfo que irá receber o
calçamento depois de quase dois anos. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e
duas horas (22hs.). Os trabalhos foram presididos pelo Presidente, vereador Liberto Leomar
Franken, e secretariados pelo vereador Abel Grave, 1º Secretário. Do que eu, Abel Grave
determinei que fosse lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e
pelo Senhor Presidente.

LIBERTO LEOMAR FRANKEN ABEL GRAVE

Presidente do Legislativo Ibirubense . Secretário.

