ATA Nº. 1.828/2013 – DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 20.05.2013.

Aos vinte dias do mês de maio 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, Érico Pimentel Nogueira e Liberto Leomar Franken,
integrantes da Bancada do PP; Jair Luiz Scortegagna, integrante 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 1.827/13 (ordinária):
Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício n.º 27/2013 do Círculo de Pais e Mestres da Escola
Estadual de Ensino Fundamental Edison Quintana; Ofício Circular n.º 037/2013 da Comissão de
Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul; Ofício Circular
n.º 008/2013 da Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí; Ofício n.º 119/2013 do
Executivo; Ofício Circular n.º 008/2013 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Sul; Comunicado do Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos; Ofício n.º 068/4ª
SCI/2013 do Comando do 4ª SCI de Ibirubá; Ofício n.º 052/2013 do Executivo; Requerimento do
Jornal Visão Regional; Ofício Circular n.º 1700/2013 do Ministério Público do Trabalho –
Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região; Ofício n.º 006/2013 do Círculo de Pais e
Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Planalto; Ofício n.º 357/ASPAR/GM/MS do
Ministério da Saúde; Convite do Conselho Tutelar de Ibirubá; Ofícios e folders sobre cursos
diversos. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício
nº 128/13 para o Executivo; Ofício n.º 129/2013 para a Imprensa; Ofício n.º 130/2013 para
senhor João Arsenio Bourscheid; Ofício n.º 131/2013 para Equipe Ser Florestal; Ofício n.º
132/2013 para Associação Esportiva Revelação; Ofício n.º 133/2013 para Rádio CBS FM; Ofício
n.º 134/2013 para o Sistema EPU de Comunicações; Ofício nº 135/13 para o Centro de
Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros; Ofício nº 136/13 para o Executivo; Ofício nº 137/13
para a família enlutada de Sandra Maria Bairros (in memorian); Ofício nº 138/13 para a família
enlutada de Ernesto Rodrigues dos Santos (in memorian); Ofício nº 139/13 para a família
enlutada de Hilda Lagemann (in memorian); Ofício nº 140/13 para a família enlutada de Etelvino
Brignoni (in memorian); Ofício nº 141/13 para a família enlutada de Osmar Jung (in memorian);
Ofício nº 142/13 para a família enlutada de Roque Andidio Atz (in memorian); Ofício nº 143/13
para a família enlutada de Sandra Bairros Kaufmann (in memorian); Ofício nº 144/13 para a
família enlutada de Joana Barros Teles (in memorian); Ofício nº 145/13 para a família enlutada
de Francisco Antonio Baldo (in memorian); Ofício nº 146/13 para a família enlutada de Frida
Gastring Morgenstern (in memorian); Ofício nº 147/13 para a família enlutada de Lidia Kohler
Wahys (in memorian). O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das Indicações:
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 090/2013: 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, através da Secretaria Municipal de Educação,

estude uma alternativa para que os cursos de formação continuada dos servidores da educação
infantil sejam realizados em horário que atenda os anseios de ambas as partes: servidores, pais
e demais envolvidos. Esta é uma solicitação dos pais que tem seus filhos matriculados na
educação infantil, pois no horário em que estes cursos estão sendo realizados, existe a
dificuldade por parte dos pais de não ter onde ou com quem deixar seus filhos. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 091/2013: 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 através do Departamento de Trânsito do Município,
estude a possibilidade de realizar acompanhamento do trânsito de veículos em frente à Creche
do Bairro Planalto, nos horários de entrada e saída dos alunos, tendo em vista, que o grande
fluxo de veículos no local pode causar uma situação de perigo as crianças que lá frequentam e
aos familiares que as levam até a creche. Esta indicação que hoje reapresento já havia sido
protocolada em 02 de abril de 2012 com o nº 060, e pelo lamentável fato ocorrido esta semana
em frente a referida creche, quando uma criança foi atropelada em horário de grande fluxo de
veículos esta sendo reapresentada. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 092/2013: 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: Reportando‐me ao conteúdo da
Indicação n.º 123/2012, de 13 de junho de 2012, que solicitava o cadastramento do Município
na Secretaria da Fazenda do Estado com o objetivo de firmar convênio e receber informações
sobre operações com cartões de crédito e débito possibilitando a cobrança de ISS sobre as
referidas transações. Encaminho cópia da Carta‐Circular n.º 40‐04/2013, do Deputado Estadual
Marlon Santos (PDT), contendo informações e procedimentos a serem adotados pela
municipalidade com vistas a cobrança das instituições financeiras dos valores que estão sendo
sonegados. A ausência da cobrança do ISS nas operações com cartões de crédito e débito
poderá ser objeto de apontamentos pelo Tribunal de Contas, fundamentado na renúncia de
receitas. A própria Defensoria Pública do Estado, a teor da Portaria n.º 007/2013, tem o
entendimento de que a ausência de cobrança viola os direitos do cidadão, que seriam
beneficiados com a aplicação das verbas. Ratificando o entendimento de que o Município deve
iniciar a cobrança do ISS sobre tais fatos geradores com a maior brevidade possível. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 093/2013: 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 da Secretaria Municipal de Obras e Viação e do
Departamento de Trânsito estude a possibilidade de instalar lombadas eletrônicas na Rua
Mauá, nas proximidades da Escola Municipal de Educação Infantil Planalto. Esta indicação se
justifica em função dos vários acidentes ocorridos ao longo desta rua nos mais diversos horários
devido à alta velocidade dos veículos que por ali trafegam, saliento que a sinalização já existe
não é respeitada pelos motoristas. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 094/2013: A vereadora CARLOTA
ELISA ARTMANN, integrante da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, vem à
presença deste plenário apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo Municipal através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação estude a possibilidade de ampliar o sistema de
iluminação e troque as lâmpadas já existentes por lâmpadas de maior potência, na Praça
Henrique Berlet do Bairro Jardim. Esta é uma reivindicação dos moradores do Bairro que
utilizam a praça para caminhadas e recreação e também por motivo de segurança, visto o
grande fluxo de estudantes que por ali passam no retorno para casa, bem como os
trabalhadores das empresas do turno da noite. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 095/2013: A
vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, integrante da bancada do PP, com assento nesta Casa
Legislativa, vem à presença deste plenário apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo
Municipal através do setor competente estude a possibilidade de reformar a tela de proteção e

o portão da Praça de Brinquedos, localizada na Praça Henrique Bertlet do Bairro Jardim e
reforme também os brinquedos, trocando madeiras danificadas e pintando os brinquedos para
uma revitalização da mesma. Esta é uma reivindicação dos frequentadores da praça, pois com o
portão estragado e a tela danificada, cachorros e gatos entram na pracinha sujando a areia
onde as crianças brincam. Existem também alguns brinquedos que estão danificados
oferecendo risco para as crianças que ali brincam. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 096/2013: 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 da Secretaria
Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente destine uma lâmina para localidade de São
Paulo Pontão. Esta indicação é uma reivindicação de moradores daquela localidade, sendo que
o vereador Silvestre entrou em contato com o Secretário que lhe informou que uma lâmina está
aguardando conserto há meses, solicitamos então que esta seja destinada para a comunidade
de São Paulo Pontão logo que esteja disponível. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº
016/2013: O vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA do PT, integrante desta Casa Legislativa, vem à
presença deste Egrégio Plenário apresentar o seguinte Pedido de Informação: Que o Executivo
Municipal informe através do Setor Competente, com referência ao IPTU: 1) Quantas
economias estão registradas na Secretaria (talões de cobrança expedidos de imóveis)? 2)
Quantos foram de ofício? 3) Quantos requereram referente as glebas? 4) Quantos foram
deferidos? 5) Quantos foram indeferidos? 6) Quantos aumentaram de valor? 7) Quantos
diminuíram de valor? 8) Quantos ficaram com o mesmo valor (dos que requereram)? 9) Até a
presente data, quantos por cento quitaram seu IPTU? 10) Qual o valor arrecadado do IPTU até a
presente data? O Presidente suspendeu a Sessão e passou a palavra para o senhor Evanir Klein,
Presidente do Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Edison
Quintana. O Presidente reabriu a Sessão e solicitou que o Secretário fizesse a leitura do quinto
item da Ordem do Dia. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 032/2013: O vereador
ELÓI FERRAZ DE ANDRADE do PDT, os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM
SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA da bancada do PMDB, vêm por meio deste
requerer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para a Presidente da República, para o
Ministro dos Transportes, para o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e por
correspondência eletrônica para a Câmara dos Deputados e para os Senadores solicitando a
revogação da Resolução Contran n.º 429, de 05 de dezembro de 2012 e a da Resolução n.º 434,
de 23 de janeiro de 2013 que obrigam a partir de 1º junho de 2013 todos os tratores a serem
registrados nos Centros de Registro de Veículos Automotores (CRVA), além de contarem com
placas a exemplo de veículos automotores. Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 033/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada
do PMDB e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, da bancada do PDT, vêm por meio deste
requerer que esta Casa Legislativa delibere sobre a convocação do Secretário Municipal de
Obras e Viação, Senhor Albino Valdir Severo, sendo que sugerimos que este venha
acompanhado do Coordenador da Divisão de Trânsito, Senhor Luciano Ribas, levando em conta
que consideramos a presença dos dois de suma importância para que exponham ao Legislativo
Municipal assuntos referentes ao trânsito de Ibirubá, tais como: 1 – Sinaleiras; 2 ‐ Circulação na
Rua Mauá; 3 ‐ Estacionamento na zona central; 4 ‐ Placas de sinalização e, 5 ‐ Redutores de
velocidade na ERS‐223. O vereador Silvestre solicitou que onde se lê convocação leia‐se convite.
Aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou ao Secretário a leitura do próximo item.
LEITURA DA PRIMEIRA EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO n.º
007/2013, de 10 de março de 2013, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação

Final e da Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. Baixado
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Agricultura,
Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, sendo o vereador Jair e vereador Érico os
respectivos relatores. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 030/2013. (Autoriza o
Município de Ibirubá firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria
Estadual de Saúde, via PROSAN – Programa de Saneamento). Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de
Educação, Segurança, Saúde e Assistência. O vereador Alberi Presidente da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final colocou que ele mesmo fará a relatoria assim como o
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Rogério, também fará a relatoria
da sua Comissão, o vereador Elói Presidente da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e
Assistência indicou o vereador Vanderlei para fazer a relatoria. REQUERIMENTOS VERBAIS: o
Presidente solicitou que fosse encaminhado ofício para o Grupo Folclórico Die Lustigen. O
Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos reabrindo logo em seguida. Dando
continuidade o Presidente passou para o último item da ordem do dia, em um espaço máximo
de cinco minutos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS) EM
TRIBUNA: O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Ele
parabenizou o vereador Elói pela posse como Presidente do Partido Democrático Trabalhista
(PDT) e o Paulo Soares pelo cargo de Vice‐Presidente, desejou êxito na função. Ele falou para a
comunidade de Ibirubá que continua com seu trabalho humilde junto com os demais
vereadores. Ele colocou que na última tribuna se manifestou sobre a fraude do leite e que foi
mal entendido por um ex‐vereador que tem um programa de rádio local e salientou que este
programa tem como finalidade de falar mal de nossa Cidade, contou que ficou chateado, pois o
considera como grande amigo seu, e disse que seu nome foi citado várias vezes, não escutou o
programa. Ele contou que também foi criticado por ter citado a ASIF e da sua volta após dezoito
(18) anos esclareceu que isso é algo bom para o Município. Ele falou que se referiu ao vereador
João Carlos Metzdorf que já foi Presidente desta Casa e que criticou suas opiniões na Tribuna,
mas esclareceu para o João Carlos que assumiu a Câmara por três anos como suplente e que
todos os anos deixou uma marca que quer continuar, e desejou poder trazer cada ano de seu
mandato uma emenda parlamentar e agradeceu seus Deputados e amigos, citou: o
asfaltamento na Rua General Osório que o Executivo através do Deputado José Otávio Germano
conseguiu sucesso nesta conquista; o projeto de calçamento das mangueiras do interior
aprovado ano passado; o aumento do Centro Social do Bairro Progresso; que a Rua Bahia será
asfaltada. Ele falou para o senhor João Carlos Metzdorf que em uma campanha há oito ou doze
anos atrás, o senhor João colocou uma faixa na Rua Firmino de Paula dizendo: “Aqui mora um
vereador do Bairro Progresso” e com isto pediu votos, pediu então para que dissesse em seu
programa qual o recurso, o asfalto que trouxe para o Bairro Progresso ou para o Município. Ele
salientou que ficou triste por receber esta crítica desta pessoa pela qual tem o maior respeito
até mesmo por ter sido Presidente dessa Casa e que deveria haver mais respeito com os
vereadores, e afirmou que no programa de rádio o senhor João somente vê coisas ruins e os
feitos bons como a Avenida Brasil que está sendo calçada com uma emenda parlamentar e
contra partida do Município de aproximadamente duzentos mil reais (R$200.000,00) e foram
vinte (20) anos de espera. Ele falou que irá continuar seu trabalho simples e humilde, mas
sempre pensando no bem da comunidade e nos mais necessitados. O vereador LIBERTO
LEOMAR FRANKEN, do PP: Cumprimentou a todos. Ele iniciou se referindo aos acontecimentos
bons em nosso Município, tais como o Encontro Regional do Rio Grande do Sul Mais Turismo
promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí
(COMAJA) e pela Rota das Terras Encantadas, com a participação dos Municípios que fazem

parte do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí (COMAJA)
relatou a importância desses encontros buscando com isso soluções e ações para o
desenvolvimento dos Municípios. Ele colocou que também aconteceu a Conferência Municipal
da Cidade de Ibirubá promovida pela Secretária do Trabalho, Assistência Social, Habitação e
Saneamento sendo discutidas várias ações que serão desenvolvidas juntamente com a
Comunidade referente também ao trânsito de Ibirubá. Ele comentou sobre o Dia da
Solidariedade ocorrido sábado dia dezoito (18), com o Tema Paz, relatou sua satisfação em ver
o esforço dos vários segmentos da sociedade prestando serviços, o trabalho importante do
Hemocentro de Cruz Alta com coletas de sangue no plenário desta Casa. Ele cumprimentou o
Grupo Die Lustigen pelos seus vinte e cinco anos (25) em nossa Comunidade, contou que foi
comemorado com um belo jantar contando com a participação de grupos de várias cidades. Ele
manifestou também sobre o reconhecimento prestado aos vereadores por parte da Direção e
Presidente do Círculo de Pais e Mestres da Escola Edson Quintana pelo trabalho desenvolvido
pelos edis desta Casa, principalmente os vereadores Alberi, Silvestre e Elói que estiveram em
Porto Alegre pleiteando os anseios dessa escola. A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP:
Cumprimentou a todos. Ela iniciou parabenizando o vereador Elói pela Presidência do Partido
Democrático Trabalhista (PDT) e o Senhor Paulo Soares pelo cargo de Vice‐Presidente. Ela citou
as indicações de n.º 094/2013 e 095/2013 ambas de sua autoria. Ela registrou que hoje, dia
vinte, foi um dia de muita alegria, de ver pessoas felizes com suas vidas, felizes por estrarem
vivas, colocou que hoje foi realizado o chá das Debutantes da Terceira Idade do nosso
Município, contou que dez (10) senhoras irão participar sendo cinco (5) mulheres da cidade de
Ibirubá integrantes do grupo Conviver e de Terceira Idade, quatro (4) debutantes da cidade de
Santa Bárbara do Sul e uma (1) participante da cidade de Tapera. Ela colocou que durante o chá
as debutantes colocaram o que as motivaram a participar, relataram que foi a convivência em
grupo que as tornam mais felizes. Ela aproveitou a oportunidade para convidar toda a
Comunidade e vereadores para o décimo quarto (14º) Baile Municipal da Terceira Idade e o
décimo (10º) Baile Regional das Debutantes da Terceira Idade, que acontecerá no dia vinte e
nove (29) de maio no Pavilhão de Esportes do Planalto com inicio às vinte horas, com o tema “a
vida não tem limites para quem quer ser feliz”, ela desejou que a felicidade estivesse com todos
nós. O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, do PP: Cumprimentou a todos. Ele parabenizou o
vereador Elói que assumiu a direção do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Paulo Soares,
desejou a eles que conduzam o partido com sabedoria e grandeza de que são capazes. Ele falou
que a sessão de hoje foi de alto nível com os vereadores preocupados com o trânsito da cidade,
contou que ocorreram muitas sugestões e que foi encaminhado um convite para o Secretário
de Obras e para o Luciano do Trânsito para virem até esta Casa e discutirem o assunto. Ele falou
que este final de semana foi de muita chuva e se preocupou com as estradas, pois estão
enfrentando um problema sério e que o vereador Silvestre comentou que estariam puxando
cascalho do Rincão Seco para ser colocado no Pinheirinho, e salientou que é verdade, mas disse
que isto são devido à situação das outras pedreiras que não podem ser utilizadas, não podendo
ser retirado cascalhos. Ele falou que há quatro patrolas em funcionamento no Município de
Ibirubá, mas ao mesmo tempo estão sem a possibilidade de utilizá‐las por falta de cascalho e
colocou sobre o licenciamento das pedreiras. Ele mandou um abraço para o senhor Adão Alves,
do São Lucas, que lhe ligou para parabenizar por ter assumido uma cadeira nesta Casa e
também para o senhor Onório do Bairro Floresta que também lhe telefonou. Ele falou que irá
continuar com seu trabalho, ouvindo a todos, pois os vereadores estão pensando no bem no
Município, se unindo para chegar a um denominador comum. Ele colocou que sempre estará a
favor dos projetos que vierem para o benefício do povo. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Ele declarou que no dia anterior viveu um

momento democrático, onde os membros do Partido Democrático Trabalhista (PDT), delegaram
ao Vereador Elói a Presidência do Partido, o que é uma honra por ter tido um líder como o
Leonel Brizola, Ele disse aos agricultores que tem um grande movimento nos sindicatos e
cooperativas sobre o emplacamento de tratores e contou que recebeu uma missão e todos os
movimentos serão de grande valia e que está sendo feito um estudo pela Confederação
Nacional dos Municípios e talvez se leve isto para um debate nacional porque é inadmissível
pensar em emplacar tratores, automotrizes, e assim por diante, está atendo e viu muitos
vereadores desta Casa preocupados. Ele falou que amanhã estará em Porto Alegre, que sente o
Vereador Vanderlei não estar junto, mas estarão outros vereadores, os Vereadores Elói, Rogério
e irão entregar o convite para a Audiência Pública da Saúde que ocorre dia primeiro de julho
aqui em Ibirubá, contou que entrou em contato com representantes da Superintendência do
Ministério da Saúde e com o Secretário da Saúde. Ele falou que ouviu uma gravação hoje, pois
não teve a oportunidade de escutar, com referência ao Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) e salientou que não parou e não irá parar, voltará ao assunto porque as pessoas
continuam o ligando e continua dando atenção porque merecem. Ele falou que às vezes os
vereadores fazem Pedidos de Informação, pois é um direito que o vereador tem, que o cidadão
tem, e contou que fizeram um pedido para saber por que a ambulância ficou parada tanto
tempo e chamou a atenção para o fato que desde o dia vinte e oito de março de dois mil e doze
uma ambulância está parada e pediu para a comunidade refletir pois há um truck que está
parado desde o dia dez de agosto de dois mil e doze e não fez nenhum comentário, deixou para
os que estão aguardando cascalho fazer o julgamento. Ele contou que ligou para o Pinheirinho e
que as cargas da semana passada continuam vindo do Rincão Seco. Ele falou que entrou com
um Projeto de Lei nesta Casa para proibir a cobrança das comunidades de salões como o da
Progresso, da Floresta, da Jardim, de todos os prédios públicos, mas ainda não foi a votação,
pediu para votar hoje e acredita que os relatores e que acredita que irá o número do projeto e
o seu nome, mas o importante é que sejam atendidos. Ele contou que recebeu uma relação,
mas que está incompleta e pediu para refazer, salientou que o critério usado é para um Clube
de Mães um valor, exemplificou que um Clube pagou cinquenta reais (R$ 50,00) outro cento e
cinquenta reais (R$ 150,00), algumas pessoas pagaram vinte reais (R$ 20,00) outras sessenta
reais (R$ 60,00) o vereador Vanderlei usou e pagou cento e cinquenta reais (R$ 150,00) e foi
muito feliz porque não se aproveitou da sua situação de vereador, disse que precisa saber o
critério, ele falou que as entidades precisam saber se irão continua as cobranças, colocou que o
Projeto está na Casa há bom tempo e disse que tem vereadores de seu partido e dos outros que
fizeram emendas, mas precisa ser votado e deliberado. Ele citou o Requerimento n.º 033/2013
de sua autoria em conjunto com os vereadores Rogério, Ilvo e Elói e convidou a comunidade
para se fazer presente, irão fazer uma grande conversa e uma grande discussão e desejou que
sejam iluminados e as pessoas que tem essa responsabilidade também para se resolver ou
melhorar a situação do trânsito, pois é uma cobrança da população. O vereador ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos. Ele falou que nesta noite se fez presente a
Direção e o Círculo de Pais e Mestres da Escola Edison Quintana agradecendo os vereadores
pelos trabalhos que fizeram para eles, salientou que este é o trabalho do vereador, fazer o bem
para a comunidade de Ibirubá. Ele parabenizou o vereador Elói e o Paulo pela Presidência do
Partido do Democrático Trabalhista (PDT), desejou bom trabalho e sucesso. Ele citou o
Requerimento n.º 032/2013 de autoria da Bancada de Oposição e falou que os vereadores
encamparam o requerimento em defesa do agricultor. Ele citou também o Requerimento n.º
033/2013 de autoria da Bancada de Oposição. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT:
Cumprimentou a todos. Ele contou que participou da Audiência Pública do Conselho da
Habitação, da Festa da Comunidade Católica do Bairro Hermany, do Dia Solidário. Ele registrou

que no final de semana ocorreu a Convenção Municipal do Partido do Democrático Trabalhista
(PDT) e agradeceu os vereadores pelas manifestações de apoio e parabenizou o Senhor Fábio
Oliveira Cocco pelo trabalho que realizou junto com sua diretoria nos dois anos. Ele contou que
doze anos após ele e o Paulo Soares assumiram novamente o Partido Democrático Trabalhista
(PDT), sendo um desafio, citou demais integrantes da Executiva. Ele citou as Indicações n.º
091/2013 e 092/2013 ambas de sua autoria, os Requerimentos n.º 032/2013 e 033/2013 da
Bancada de Oposição. Ele registrou e parabenizou a Escola e Círculo de Pais e Mestres da Escola
Edison Quintana por terem vindo agradecer esta Casa pela interferência dada aos pleitos da
escola. Ele se reportou com respeito sobre um assunto do vereador Alberi que destacou a
imprensa, colocou que muitas vezes a imprensa faz um papel julgador, sendo que temos a
justiça que julga, condena e absolve, mas disse que a imprensa sempre deu o direito e abertura
para que todo o cidadão que fosse citado tivesse o direito de resposta. Ele falou que o jornal
também citado, em sua época quando estava no Governo, também era colocado no jornal,
registrou que condenar e julgar não são a função da imprensa, a função não é criar o fato e sim
divulgar com competência e seriedade as notícias, mas falou que muitas vezes já foi julgado,
criticado e “preso” pela imprensa, sendo que esta não é a função da imprensa e concordou com
o vereador Alberi quando este diz que muitas vezes são julgados nesta Casa. Ele registrou que a
imprensa deve deixar a justiça condenar para depois falar. O vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA,
do PT: Cumprimentou a todos. Ele contou que os jornais noticiaram as pessoas que foram
indiciadas na operação do leite compensado baseados nas informações processuais e colocou
que ao contrário de alguns sente orgulho do Município e que tem certeza que a justiça tomará
as medidas cabíveis, pois acredita no Judiciário e que acredita que as pessoas culpadas serão
condenadas. Ele destacou uma coluna que tem chamado a atenção de todos ibirubenses, a do
Bibliotecário, senhor Jorge Gonçalves Ferreira, que traz conhecimento e curiosidades de nossa
cidade, com o título “viver sua cidade é conhecer a sua história”, o parabenizou pelo trabalho.
Ele falou que Ibirubá cresce dia a dia, que são empresários se instalando, lojas do comércio
expandindo, agricultura e setor metal mecânico crescendo, indústrias investindo. Ele colocou
que na quinta‐feira, dia dezesseis, na Câmara ocorreu a Conferência Municipal das Cidades,
com o tema: “Reforma urbana já”, sendo um dos temas abordados o planejamento estratégico
no saneamento básico, parabenizou a comunidade que participou e contou que se surpreendeu
com o número de munícipes presentes interessados no desenvolvimento e planejamento do
Município. Ele parabenizou a participação da comunidade no Dia da Solidariedade, com um
exemplo de sociedade organizada. Ele falou que mais cinco membros do Corpo de Bombeiros
estão vindo para Ibirubá e que as instalações do Quartel de Ibirubá é uma das melhores do
interior do Estado. Ele participou da reunião do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal
dos Municípios do Alto Jacuí (COMAJA), dia dezesseis no Instituto Federal, onde foi discutido o
sistema de inspeção sanitária regional, projeto de videomonitoramento e plano municipal de
saneamento básico. Ele falou da apresentação da peça PopCorn ontem na Casa de Cultura e
disse que apesar da chuva houve expressiva presença da comunidade. Ele parabenizou o Grupo
Folclórico Die Lustigen que há vinte e cinco anos resgata a cultura alemã com belas
apresentações no Maifest. Ele citou o ressurgimento da Asif, hoje Asif/Vence Tudo e
parabenizou a comunidade pela participação nos jogos, patrocínios e parabenizou também o
empenho e trabalho de todos os integrantes da associação, contou que a Asif já foi destaque no
Estado, chegando ao auge em mil novecentos e oitenta e três, quando duzentos e cinquenta e
oito (258) equipes participavam do Campeonato Estadual e ficaram entre os dez melhores do
Estado, em nome do Álvaro, Presidente da Asif, parabenizou toda a Diretoria e Comissão
Técnica, falou da garra e amor dos atletas pela cidade trazendo alegria ao esporte. Ele colocou
então ao conhecimento da sociedade estas coisas boas que estão acontecendo e que poderia

ficar horas citando, falou do orgulho de ser ibirubense e representar nesta Casa a comunidade.
O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e duas horas e dez minutos (22h10min).
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.

