ATA Nº. 1.826/2013 – DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 22.04.2013.

Aos vinte e dois 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.
Posteriormente o Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por
unanimidade. O Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.825/13 (ordinária):
Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da Associação da Rede de Negócios da Rede
Polimetal RS, para palestra sobre liderança empreendedora; Ofício nº 020/13 do Círculo de Pais
e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Edison Quintana; Convite do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ibirubá/RS para
inauguração da nova escola profissionalizante; Convite da AMAJA para solenidade de entrega
do Prêmio Desenvolver e transmissão de cargo da nova diretoria; Ofício do Conselho Municipal
da Juventude encaminhando exemplar sobre Reflexões sobre a Política Nacional da Juventude
(2003/2010); Ofício Circ. nº 007/13 da UVERGS informando nova diretoria; Convite para a
solenidade de abertura da Exposol 2013; Ofício da OCERGS e SESCOOP/RS encaminhando
exemplar da publicação de Cooperativas de Trabalho Educacional; Ofício nº 185/13 do
Ministério da Ciência e Tecnologia encaminhando cópia da publicação no Diário Oficial da União
da prorrogação de convênio; Complementação da 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 Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 101/13 para o Executivo; Ofício nº 102/13 para a
Imprensa; Ofício nº 103/13 para a 5ª Superintendência Regional do Departamento Autônomo
de Estradas de Rodagem; Ofício nº 104/13 para a 5ª Superintendência Regional do
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem; Ofício nº 105/13 para a Associação Ibirubá
de Futebol (ASIF) parabenizando pelo trabalho realizado; Ofício nº 106/13 para o Executivo;
Ofício n.º 107/13 para a família enlutada de Zilka S. Rambo (in memorian); Ofício nº 108/13 para
a família enlutada de Orlando Jesus de Barros (in memorian); Ofício nº 109/13 para a família
enlutada de Selmo Bockorny (in memorian); Ofício nº 110/13 para a família enlutada de Selita
de Souza Lopes (in memorian); Ofício nº 111/13 para a família enlutada de Eduardo Benno
Webber (in memorian); Ofício nº 112/13 para a família enlutada de Flávio Spohr (in memorian);
Ofício nº 113/13 para a família enlutada de Evaldina Camera (in memorian); Ofício nº 114/13
para a família enlutada de Valdemiro Ilvo Arendt (in memorian); LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
080/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do PDT, com assento
nesta Casa Legislativa, vem à presença deste plenário apresentar a seguinte indicação: Que o
Executivo Municipal estude a possibilidade de construir uma pista de bicicross em local a ser

escolhido pela municipalidade. Justificativa: Esta obra é uma reivindicação das crianças e jovens
de nosso Município que por não possuir um local adequado para praticar este esporte acabam
indo para as ruas para desenvolver esta atividade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 081/2013: O
vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, integrante da bancada do PP, com assento nesta Casa
Legislativa vêm à presença deste plenário apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo
Municipal, através do Setor competente, providencie a pintura de faixas de segurança e
lombadas nos locais de travessia de pedestres e em todo o perímetro urbano, dando prioridade
nas vias de maior fluxo de veículos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 082/2013: Os vereadores
SILVESTRE A. REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes
da bancada do PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, vêm à presença deste plenário
apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo Municipal, através do setor competente,
providencie com urgência a ampliação das instalações de câmeras de videomonitoramento em
Ibirubá. Justificativa: Esta indicação se justifica partindo do fato de que os contribuintes têm
seus direitos e deveres e levando em consideração que a instalação destas câmeras de vigilância
tiveram a importante colaboração financeira de várias empresas e também foram utilizados
recursos públicos, evidenciando desta forma que este serviço deve ser estendido/ampliado,
monitorando outros pontos do Município, proporcionando maior segurança para um maior
número de munícipes que esperam ansiosos por receber este benefício, em termos de
segurança pública. Cabe ressaltar que alguns moradores já estão se mobilizando, com abaixo‐
assinado, para exigir que também lhes sejam oferecido este serviço de vigilância, o qual
consideram um direito, através das câmeras de videomonitoramento, intimidando os
criminosos e gerando sensação de maior segurança. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº
011/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTONIO REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e ILVO
ADAM SCHLINTWEIN da Bancada do PMDB e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE do PDT,
integrantes desta Casa Legislativa, vem à presença deste Egrégio Plenário apresentar o seguinte
Pedido de Informação: Que o Executivo Municipal informe, através do setor competente, por
qual motivo ainda não estão em funcionamento o Posto de Saúde do Bairro Hermany, que foi
ampliado, e o novo Posto de Saúde do Bairro Jardim, ambos com as obras concluídas já há
bastante tempo. Que informem se o motivo é por falta de recursos financeiros ou por falta de
recursos humanos? LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 012/2013: O vereador ELÓI
FERRAZ DE ANDRADE do PDT e os vereadores ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, SILVESTRE
ANTONIO REBELATO e ILVO ADAM SCHLINTWEIN da Bancada do PMDB, integrantes desta Casa
Legislativa, vem à presença deste Egrégio Plenário apresentar o seguinte Pedido de Informação:
Que o Executivo Municipal informe o nome de todos os técnicos de informática, enfermagem e
agropecuária e suas respectivas lotações funcionais e também o nome de todos os auxiliares de
ensino e em qual Escola de Educação Infantil, Creche Municipal ou Lar da Criança estão lotados.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 028/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada
do PMDB, vêm por meio deste requerer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para todos
os Deputados Federais e Senadores, líderes de Bancada no Congresso Nacional e para os
demais via e‐mail, assim como para o Ministro da Justiça, Sr. José Eduardo Cardozo,
manifestando e solicitando apoio para a redução da maioridade penal. Justificativa: Uma
pesquisa Datafolha, encomendada pelo jornal Folha de S. Paulo, mostrou que, se dependesse
apenas dos paulistanos, a maioridade penal no Brasil, que hoje é de 18 anos, seria reduzida para
16. Segundo o instituto, 93% dos moradores da capital paulista concordam que uma pessoa
deve responder criminalmente por seus atos a partir dos 16 anos. Outros 6% são contra, e 1%
não souberam responder. Os pesquisadores ouviram 600 pessoas e a margem de erro é de
quatro pontos (para mais ou menos). Em outras consultas ‐ 2003 e 2006 ‐, a aprovação foi de

83% e 88%, respectivamente. Sobre a idade a partir da qual um adolescente deveria passar a
ser responsabilizado criminalmente, parte dos entrevistados, em respostas espontâneas,
defende que menores de 16 anos sejam enquadrados. Desta forma, verificamos que esta
proposta conta com o apoio de uma expressiva maioria da população. Devemos nos questionar:
Se alguém com 16 anos de idade pode votar, por que não poderia responder por crimes
cometidos? Os que defendem a redução da maioridade penal acreditam que os adolescentes
infratores cometem crimes porque não são suficientemente punidos. O Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) é considerado tolerante demais com a delinquência e, portanto
inoperante para cumprir sua função de intimidar os jovens que pensam em transgredir a lei.
Além disso, supõe‐se que o número de crianças e adolescentes infratores esteja aumentando
vertiginosamente, e que essa tendência só poderá ser revertida com a adoção de medidas
repressivas: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
029/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE do PDT, vem por meio deste requerer que
esta Casa Legislativa encaminhe ofício para os Deputados Federais Líderes de Bancada
solicitando que intercedam para que com a máxima urgência seja colocada na Ordem do Dia a
votação do Projeto de Lei n.º 2.861/08 que altera a Lei n.º 4950/A para estender aos Técnicos
de Nível Médio inscritos nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e nos
de Química, o piso salarial mínimo: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 030/2013: 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, vêm por meio deste requerer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício
para o Sr. Iran Farinha, proprietário da empresa Metrocil, convocando o mesmo para participar
da sessão ordinária do dia 13 de maio, às 20hs, 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 por seis (6) votos a favor dos vereadores
Abel, Vanderlei, Rogério, Elói, Silvestre e Ilvo e quatro (4) votos contrários dos vereadores
Alberi, Carlota, Jair e Olindo. O vereador Jair sugeriu solicitar ofício do senhor Iran Farinha
confirmando sua presença na sessão do dia treze de abril como o mesmo já acenou em contato
telefônico com o Presidente. O vereador Elói solicitou para registrar que o Requerimento n.º
030/2013 foi elaborado às dez horas do dia de hoje e que o senhor Iran confirmou presença na
sessão do dia treze de maio às dezoito horas do dia de hoje. O Presidente suspendeu a sessão e
disponibilizou a palavra para o Presidente do Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de
Educação Fundamental Edison Quintana, Senhor Evanir Klein, o qual relatou a situação do
colégio. Dando prosseguimento o Presidente reabriu a sessão solicitando que o Secretário
efetuasse a leitura do próximo item. VOTAÇÃO DO PARECER E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL
Nº 022/2013: Altera o § 2º do Art. 4º da Lei Municipal nº 2.263/2009. 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 022/2013: Aprovado por unanimidade.
VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 025/2013: Institui o Fundo
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e dá outras providências. Leitura e votação
dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e
Orçamento e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência: Aprovados por
unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 025/2013: Aprovado por

unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 027/2013:
Autoriza realizar serviços de trator esteira à INDUTAR TECNO METAL 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:
Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 027/2013:
Aprovado por unanimidade. O Presidente concedeu a palavra para o vereador Silvestre prestar
contas de sua viagem à Brasília. O vereador Silvestre colocou que fez um trabalho muito
interessante e solicitou para registrar em ata que se o Prefeito quiser lhe procurar tem para
transmitir o caminho para se conseguir emendas, relatou sua agenda nos Ministérios e concluiu
dizendo que foi uma viagem muito produtiva. MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS) EM
TRIBUNA: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos. Ele falou que
se fez presente na noite a comunidade escolar da Escola Edison Quintana com assuntos
referentes à Escola, onde o Presidente Evanir Klein falou das dificuldades pela falta de professor
e das condições físicas da Escola, escutou também o relato da professora Naiara que colocou
sobre sua trajetória como professora, mas salientou que os vereadores irão se unir e ir a busca
de soluções para a Escola. Ele relatou sobre uma matéria do jornal “O Alto Jacuí” de título:
“Regulamento falho obriga Clubes fazerem acordo” e disse que o Municipal teve problemas
desde o início, mas que também foi um grande campeonato com grandes jogos. Ele colocou
que na sessão de hoje haveria a participação do senhor Iran, mas que ele não pode vir ficando
então acordada e firmada sua participação dia treze próximo suprindo todas as dúvidas dos
vereadores e da comunidade sobre o plano diretor e do aumento do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), valores venais. Ele falou que no passado, no mandato anterior, nesta
Casa, fazendo a função de legislar e fiscalizar, solicitou melhorias para a comunidade e falou que
sempre com o intuito de contribuir para o Governo Municipal, e que na época questionou sobre
os shows, pois entendia que era bom para comunidade, mas que também havia muitas coisas
para melhorar e fazer no Município. Ele falou da matéria do jornal “Visão Regional” sobre
superfaturamento de show, falta de licitação, da dupla Milionário e José Rico e contou que este
processo entrou dia dez no Fórum do Município, disse que é o início do processo, mas salientou
que sempre deu o sinal de alerta no intuito de colaborar e sempre foi criticado dizendo que
somente queria o mal. Ele disse que sempre foi contra os shows e esta prática, pois o Município
deveria investir em outras áreas porque faz parte de um partido socialista, que defende o
trabalhador e busca a transformação social, uma melhor distribuição de renda, a concentração
das riquezas para todos, a construção de uma sociedade mais justa e mais digna e que alcance a
igualdade para a comunidade. O vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a
todos. Ele voltou a dizer que nesta Casa os vereadores tem o dever de esclarecer e procurar
levar a comunidade os assuntos que são discutidos, deliberados, votados e, aprovados ou não
sejam esclarecidos de forma responsável e segura, disse que não quer defender sua pessoa,
mas sim sua comunidade e que na última sessão fez uma explanação técnica e não entendeu
porque o Vereador da oposição se referiu a sua pessoa de maneira tão agressiva. Ele contou
que verificou o Balanço de dois mil e doze (2012) e o Orçamento para dois mil e treze (2013) de
nosso Município, e fez o levantamento de alguns números que comprovam que, tanto o
Vereador da oposição está errado como algumas informações prolatadas em emissoras de
nossa cidade também estão erradas. Ele salientou que este mesmo Vereador da oposição, no
ano passado aprovou o orçamento para 2013, e, portanto, deveria saber os valores que
aprovou na estimativa da receita do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e de quanto
havia sido arrecadado em dois mil e doze (2012) e que não era tão difícil esta verificação, já que
o Orçamento e o Balanço estão à disposição na Câmara de Vereadores. Ele colocou que apenas
com uma regra de três simples se chega à conclusão exata da atualização dos valores sobre o

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), falou que em dois mil e doze (2012) o valor do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) foi orçado e estimado, em um milhão e cem mil
reais (R$ 1.100.000,00) e em dois mil e treze (2013) foi orçado e estimado em dois milhões
quinhentos e vinte mil reais (R$ 2.520.000,00), comprovando então que, sendo a matemática
uma ciência exata, o aumento em valores da arrecadação do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) foi de cento e trinta por cento (130 %) e que se tivesse um aumento de mil por
cento (1000%) como afirmou este Vereador, teríamos uma arrecadação em 2013 de onze
milhões de reais (R$ 11.000.000,00). Ele falou que se levando em conta o pagamento já
efetuado do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pelos contribuintes, neste ano de dois
mil e treze (2013), com o desconto de trinta por cento (30 %), se chega aos valores que serão
arrecadados em dois mil e treze (2013) de dois milhões de reais (R$ 2.000.00,00) e que,
portanto, de um ano para outro o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aumentou oitenta
e dois por cento (82%) e não os mil por cento (1000%) que tanto falou o vereador da oposição.
Ele colocou que por este motivo se referiu novamente e que devem ser responsáveis e seguros
nas informações que passam para a comunidade. Ele disse que se houveram casos isolados que
de alguma forma lesaram algum contribuinte, já foi esclarecido que este contribuinte deverá ir
até a Prefeitura Municipal, no setor competente, para tirar as dúvidas e esclarecer os valores
que foram estipulados ao seu imóvel. Ele mais uma vez ressaltou que está nesta Casa para
trabalhar pela sua comunidade e não entrar em confronto com ninguém, esclarecer aquilo que
erradamente é colocado para a comunidade, meramente por questões políticas e mais uma vez
salientou que não houve aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), mas sim a
atualização do valor venal de seu imóvel. Ele convidou toda a comunidade para participar no dia
treze de maio, quando virá o diretor da Metrocil esclarecer dúvidas sobre os serviços efetuados
por esta firma, o plano diretor e valor venal. Ele disse que nas próximas sessões irá esclarecer
também fatos sobre a arrecadação do Município, que gerou e gera muitas dúvidas em nossa
comunidade, pela propagação e informação errônea de quanto se arrecada e de que forma se
gasta o dinheiro público. Ele parabenizou o vereador Olindo por sua última sessão e desejou um
bom trabalho na Secretaria de Indústria e Comércio. O vereador OLINDO DE CAMPOS, do PT:
Cumprimentou a todos. Ele falou que nestes quatro meses na Câmara de Vereadores viu muitas
coisas importantes que aconteceram e lhe emocionaram como hoje quando viu professora
chorando o que lhe deixou preocupado pela falta de professores em nível de Estado e de País.
Ele falou que se fez presente na sessão de hoje o Presidente do Círculo de Pais e Mestres, vários
professores acompanhados da Diretora Roseli, que lhes transmitiram a situação da Escola
Edison Quintana e contou que os vereadores se comprometeram a colaborar nesta situação
buscando soluções. Ele falou que hoje é sua última sessão, pois irá assumir a Secretaria de
Indústria e Comércio, disse que aprendeu muito, trocou ideias e se desculpou se ofendeu
alguém e que irá levar uma bagagem importante de vontade de trabalhar e discutir as coisas
para o melhor do Município. Ele falou para os seus eleitores que houve uma pressão forte tanto
do Prefeito quanto dos empresários para que voltasse para a Secretaria onde pretende fazer
um excelente trabalho, sentiu sair, mas é soldado do grupo e do partido e está à disposição para
ajudar e colaborar. Ele falou que aprovou vários projetos neste período, foi importante a luta,
como da Escola do SENAI, mencionou o Projeto de Lei Municipal n.º 027/2013. Ele agradeceu o
Partido dos Trabalhadores pelo apoio, os dois Luis, o Jair, a Fátima, a Marlene e falou da
importância da presença deles, agradeceu também os vereadores, pois juntos discutiram e
aprovaram muitos projetos, agradeceu o apoio do Presidente e a harmonia que conseguiu na
Câmara. Ele falou que estará voltando para a Casa em dois mil e dezesseis (2016) quando que
por acordo o Partido dos Trabalhadores terá a Presidência da Casa, o que acreditou, pois são
pessoas sérias e de palavra. Ele se colocou a disposição a partir de maio na Secretaria da

Indústria e Comércio. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos.
Ele falou que hoje foram aprovados Projetos do Metal Mecânico e contou que na campanha
pregou que os bons projetos votaria a favor independente de cores partidárias e que está nesta
Casa para somar. Ele colocou que nesta noite participaram da reunião Professores, Diretores,
Presidente do Círculo de Pais e Mestres, senhor Evanir Klein, da Escola Edison Quintana onde
estudam trezentos e noventa e dois (392) alunos e que não há mais alunos por falta de espaço e
de professores que colocaram que a Escola paga professores e reformas com recursos do
Círculo de Pais e Mestres. Ele colocou que esta situação é lamentável e que nas épocas de
campanha vêm Deputados, campanhas de Governador e Presidência da República e falam de
saúde e educação, mas que em nosso Município mantem‐se um colégio com recursos do
Círculo de Pais e Mestres. Ele parabenizou a coragem dos professores e do presidente do
Círculo de Pais e Mestres que vieram até esta Casa pedir apoio e colocou que irão se empenhar
para conseguir recursos e professores, pois com a educação que se dá o primeiro passo. Ele
falou que no dia treze de maio ocorrerá a visita da Metrocil, na pessoa do senhor Iran Farinha,
que irá esclarecer sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), convidou a comunidade
para participar e disse que vários vereadores dizem que não ocorreu aumento, mas é a
comunidade que irá julgar, reforçou para a comunidade participar. O vereador ROGÉRIO MAURI
DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Ele falou da importância da informação e disse
que vem da iniciativa privada e que todos têm que aprender e aprender a ouvir também, que
este foi seu primeiro pleito, onze estão nesta Casa e demais colegas ficaram suplentes e
assumiu compromissos com a comunidade sendo eleito dia sete de outubro e agora possui a
responsabilidade de debater e ouvir, primeiro sendo vereador do Município onde respeita a
todos. Ele parabenizou o vereador Olindo e lhe disse que tem grande orgulho de ser Ibirubense
e fazer parte do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e colocou que partido é
um mal necessário, pois quem faz a política são as pessoas ligadas aos partidos e salientou que
o vereador Olindo falou que em dois mil e dezesseis (2016) irá voltar para esta Casa, pois há um
acordo de Presidentes o que lhe fez lembrar uma história de que quando o Partido dos
Trabalhadores (PT) foi Presidente da Casa o teve o Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB) havia feito um acordo deixou registrado que naquela época o Partido do
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) foi fiel ao Partido dos Trabalhadores (PT). Ele falou
para o vereador Jair que o discurso que este fez na semana passada foi no sentido técnico e
disse que a Casa precisa destas informações também e devem debater. Ele contou que quando
chegou à Casa nesta noite havia um casal nervoso na entrada em função do valor do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou valor venal e citou o Requerimento n.º 030/2013 e
convidou a comunidade para participar da sessão. Ele finalizou citando o pronunciamento da
professora Naira, e disse que precisam se unir para resolver os problemas, colocou que o Rio
Grande do Sul está perdendo porque as bases não se unem e precisam buscar resultados. Ele
contou que hoje conversou com o Secretário Chico Severo e com o Secretário Oneide e colocou
que a questão das emendas é muito importante, é legal, mas a burocracia faz demorar um
pouco e disse que precisam ver as prioridades na aplicação dos recursos do Município para que
as questões “andem” mais. Ele cumprimentou o Presidente do Circulo de Pais e Mestres, Evanir
Klein e disse que a partir de amanhã todos os vereadores irão trabalhar na bandeira da
educação, pois na época da campanha todos dizem que as prioridades são saúde, educação e
segurança, que ficam aqui batendo palmas e não dão resultados. O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Ele colocou que o vereador Jair voltou
ao tema do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e disse que somente falam com o
vereador às pessoas que tiveram em torno de cem por cento de aumento e com ele as pessoas
que tiveram até mil por cento de aumento, que deve ter um imã. Ele agradeceu os vereadores

Vanderlei e Abel que votaram a favor do Requerimento n.º 030/2013 da bancada de oposição.
Ele colocou que para a oposição aprovar alguma coisa nesta Casa é uma “sangria” são quatro
vereadores, mas precisam de seis votos, convidou todos para virem na sessão do dia treze de
maio ver o debate. Ele falou da notícia que o jornal “Visão Regional” publicou e que conversou
com o político mais antigo de Ibirubá, frisou que não é de seu partido, que lhe disse que é a
primeira vez na história que um Prefeito é responsabilizado por improbidade administrativa,
colocou que a matéria do jornal está bem escrita e que no final cita um trecho de música: “que
espinheira danada”, questionou se está música foi bastante tocada na semana. Ele falou sobre a
participação da Escola Edison Quintana na sessão desta noite e confessou que foi pego de
surpresa e colocou que não dormirá tranquilo pelo descaso com a educação no Município,
assim como no Estado, mas que aqui em Ibirubá é lamentável. Ele contou que uma professora
chorou emocionada defendendo a sua escola e disse que o Administrador não tem o direito de
errar em duas pastas: na saúde e na educação. Na saúde porque o sujeito morre e na educação
porque perde a oportunidade de aprendizado. Ele falou que amanhã irá junto com o vereador
Elói no Palácio Piratini, na Assembleia e irá agigantar o movimento em favor dos professores e
citou a frase da professora dita em plenário: “a peleia é feia” e disse que está falando tudo isto
com responsabilidade. Ele falou que preferia dormir está noite sem saber que a educação anda
de mal para pior em nosso Município e disse que irá ver no Governo do Partido dos
Trabalhadores o que está acontecendo, pois é o criador do Piso Nacional e agora não pode fazer
o pagamento. Ele falou que se indignou porque as pessoas assumem uma postura e depois
mudam o discurso. Ele falou que foi questionado hoje se as pessoas terão o direito de falar e
disse que pensa que o Presidente por ser democrático irá permitir que os cidadãos se
manifestassem educadamente mediante autorização e que todos irão ver que há pessoas em
que o Imposto Predial e Territorial Urbano passa de mil por cento (1000%). Ele encerrou
colocando que esteve em Brasília e que se colocou a disposição do Prefeito se este quiser lhe
procurar, pois há vários caminhos interessantes para buscar recursos. A vereadora CARLOTA
ELISA ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Ela parabenizou a Comunidade do Arroio
Grande, pela promoção de sábado à noite, com jantar baile e apresentação de corais e
comentou que poucos vereadores estavam presentes. Ela convidou a todos para a Feira do
Vestuário que inicia dia dois de maio, quinta‐feira, se estendendo até o dia cinco de maio, com
lojistas de nosso Município sendo uma promoção da Associação Comercial, Industrial, Prestação
de Serviços e Agropecuária (ACISA). Ela se referiu a Secretaria da Saúde e colocou que no
sábado ocorreu a campanha da vacinação da gripe e que pelo movimento do ano passado pela
procura da vacina imaginou que haveria uma fila dobrando o quarteirão, mas conversou com os
técnicos de enfermagem que lhe relataram que passaram um dia muito tranquilo, pois as
pessoas não se preocuparam no dia campanha e disse que isto certamente irá acontecer
quando chegar o frio e aparecer à gripe e que então precisarão abrir novamente a Casa de
Cultura para vacinar as pessoas que naquele momento estarão interessadas, ela parabenizou a
Secretaria de Saúde, senhora Ilse e sua equipe que estava à disposição das pessoas. Ela falou
sobre um serviço que iniciou hoje em nosso Município que é a colocação de um filtro nos
bueiros em função do cheiro, contou que esteve no Município uma equipe técnica e que os
filtros foram colocados em alguns bueiros, aproximadamente oito, e que esta era uma
preocupação que sempre tinha quando estava à frente da pasta da saúde. Ela falou que esta
noite se emocionou com a colocação do Presidente do Círculo de Pais e Mestres da Escola
Estadual Edison Quintana, senhor Evanir Klein, que fez uma denúncia e pediu “socorro” para os
vereadores pela situação que está acontecendo na escola. Ela relatou que a escola tem
aproximadamente quatrocentos alunos, tendo vinte e um professores sendo que cinco estão de
licença, e que o relato feito pela professora Naiara os deixa pequenos perto das discussões

quase inúteis feitas nesta Casa diante de um problema tão sério como este da Escola Edison
Quintana por falta de professores. Ela falou sobre o assunto da licitação do show Milionário e
José Rico e disse que irá se informar de como fazer uma licitação quando somente existe uma
dupla Milionário e José Rico e que talvez tenha uma lei que ampare a situação que ampare esta
situação. Ela falou para o vereador Olindo que foi muito bom os quatro meses que trabalharam
juntos e lhe desejou sucesso na Secretaria de Indústria e Comércio e desejou que em dois mil e
dezesseis que ele retorne e disse que lhe dará o seu voto para Presidente. O vereador LIBERTO
LEOMAR FRANKEN, do PMDB: Cumprimentou a todos. Ele citou a indicação n.º 081/2013 de sua
autoria. Ele agradeceu o convite recebido para que na quinta‐feira participasse de uma
apresentação na Ong Filhos do Coração onde observou como temos na comunidade pessoas
que se preocupam com as crianças e todo o zelo que este instituto tem com as crianças e
contou que também observou a colaboração do Rotary Clube, registrou o trabalho realizado.
Ele agradeceu o convite e contou que participou da formatura de Técnico em Contabilidade do
Instituto Estadual de Educação Edmundo Roewer, quando se formou a filha do vereador Elói,
parabenizou os formandos. Ele parabenizou a Comunidade da Várzea pelo jantar realizado no
último sábado e falou do prestigio da comunidade. Ele desejou sucesso para o vereador Olindo
que está em sua última sessão e disse que ele retornará em dois mil e dezesseis como
Presidente desta Casa, e que tem a certeza que ele fará excelente trabalho junto a Secretaria de
Indústria e Comércio e contou do anseio dos empresários para que o vereador Olindo assumisse
a Secretaria. Ele desejou que toda a comunidade de Ibirubá se faça sempre presente
prestigiando as sessões e acompanhando o trabalho dos vereadores. Ele falou que assim como
entrou com a indicação n.º 081/2013 está sempre atento trabalhando para a comunidade rural,
atento às reivindicações e se colocou a disposição, disse que sempre está procurando junto ao
Executivo a efetuação dos trabalhos necessários junto às comunidades do interior. 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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