ATA Nº. 1.835/2013 – DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 29.07.2013.

Aos vinte e nove dias do mês de julho 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 trinta e cinco 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 e posteriormente em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por
unanimidade. O Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.834/13 (ordinária):
Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício Circ. n.º 001/13 da Comissão Parlamentar de Inquérito
da Telefonia da Assembleia Legislativa do Estado; Ofício nº 152/13 do Programa Interlegis –
Senado Federal; Ofício Circ. nº 039/13 da Comissão de Assuntos Municipais; Ofício nº 041/13 da
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / Escola Especial Franz Hümmler;
Requerimento do Jornal Visão Regional; Ofício nº 224/13 do Executivo referente resposta do
Pedido de Informação nº 027/13; 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 219/13 para o Executivo; Ofício n.º
220/2013 para a Imprensa; Ofício n.º 221/2013 para o Governador do Estado Tarso Genro;
Ofício n.º 222/2013 para o DAER de Passo Fundo; Ofício n.º 223/2013 para o Departamento
Municipal de Desporto; Ofício nº 224/2013 para o Sr. Arão de Medeiros Escobar, Patrão do CTG
Rancho dos Tropeiros; Ofício nº 225/2013 para os familiares de Levino Dilly (in memoriam);
Ofício n.º 226/2013 para os familiares de Ilce Busch (in memoriam); Ofício n.º 227/2013 para os
familiares de Lúcia Lauxen (in memoriam); Ofício n.º 228/2013 para os familiares de Ivo
Krummenauer (in memoriam). O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 128/2013: Os vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ILVO
ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Que o
Executivo Municipal, através do setor competente providencie repasse de recurso ou material
para a colocação de forro e piso de cerâmica na sede dos Alcoólatras Anônimos, localizada junto
a Praça Maria Goreti Bertolini. Justificativa: A entidade completa agora no dia vinte e oito julho
trinta e cinco anos de fundação e dentre os 295 grupos do Estado somente Ibirubá possui sede
própria, sendo que já houve recurso público investido durante o Governo Mathias Jacobs. Os
AA’s são uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e
esperanças, afim de resolver seu problema comum e ajudar os outros a se recuperarem do
alcoolismo. Não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, em o
propósito primordial da sobriedade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 129/2013: 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, passe o rolo compactador logo após colocar pedras de cascalho nas estradas do interior

do Município, evitando que as mesmas fiquem soltas causando grandes prejuízos aos
agricultores e outras pessoas que utilizam estes trajetos, as quais reclamam que por diversas
vezes tiveram cortes nos pneus de seus veículos. Portanto, caso não seja passado o rolo, que
também não seja espalhado o referido cascalho. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO
N.º 040/13: Os vereadores ELÓI FERRAZ DE ANDRADE do PDT; SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO,
ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB; ÉRICO PIMENTEL
NOGUEIRA, LIBERTO LEOMAR FRANKEN e a vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP; ABEL
GRAVE, ALBERI ANTONIO BEHNEN e VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM e o vereador JAIR
LUIS SCORTEGAGNA, do PT: Requerem que esta Casa Legislativa encaminhe ofício ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Tarso Genro, solicitando apoio para a
manutenção dos convênios de cedência de professores e o convênio Bolsa Estudo Educação
Especial, sendo renovados para os próximos anos. Que também seja encaminhado
correspondência eletrônica para os Senadores e Deputados Federais solicitando a colaboração
dos mesmos para a aprovação da Meta 4 do PNE, assim como ela está, pois com a referida
aprovação as APAEs terão condições de dar continuidade ao excelente trabalho que
desenvolvem. Justificativa: Cabe ressaltar que em assembléia e em contato direto com a
comunidade escolar, Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Órgãos
Públicos e Autoridades locais de Ibirubá, foi unânime o posicionamento em favor das Apaes:
Aprovado por unanimidade. O vereador Jair sugeriu que o texto do documento a ser
encaminhado tenha mais clareza no que diz repeito a solicitação da aprovação do texto da Meta
4 “como foi apresentado originalmente, na íntegra, sem emendas”. HOMENAGEM AOS 25
ANOS DE FUNDAÇÃO DA LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE IBIRUBÁ, em
atendimento ao Requerimento nº 001/13: O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura do Requerimento nº 001/13 (anexo), de autoria do vereador Elói Ferraz de Andrade. Em
seguida o Presidente comentou que muitas vezes a Câmara Municipal é criticada por fazer
homenagens, sendo que todos têm o direito de se expressar, mas acredita que não existe nada
mais justo que prestar essa homenagem à Liga Feminina de Combate ao Câncer e a todos que
colaboram e trabalham em prol das pessoas que necessitam. Parabenizou o vereador Elói pelo
requerimento e registrou sua satisfação em prestar a homenagem e assim parabenizou a
entidade pelos 25 anos de fundação. Na sequência o secretário Abel fez a leitura do histórico
(anexo) da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Ibirubá. Posteriormente o Presidente
convidou a Srª Terezinha Câmara Soares, Presidente da entidade, para fazer parte da Mesa
Diretora e de imediato passou a palavra para a mesma, a qual iniciou agradecendo o vereador
Elói, proponente do requerimento e os demais vereadores por aprovar e acreditar no trabalho
que realizam. Disse que toda a história, seja de vida ou de entidades sociais, todas se fazem
através de muita dedicação, trabalho e amor, sendo que não poderia ser diferente com a
entidade Liga Feminina de Combate ao Câncer de nosso Município, que através dos 25 anos
contou sempre com pessoas comprometidas e dedicadas a uma causa maior e de cuidar de
pessoas portadores de câncer, através de trabalho abnegado e muito amor, contando sempre
com seres humanos voluntários voltados a caridade, despojamento e humildade, sem medir
esforços por uma causa nobre e justa. Enfatizou que foi e é assim o trabalho realizado pelas
voluntárias desta entidade que sempre moveu os corações de nossa comunidade em todos
eventos e campanhas realizadas. Observou que muitas vidas sofreram menos, muitas lágrimas
foram amenizadas pela presença das voluntárias, pelo consolo, pelo ombro amigo, pela ajuda,
enfim de muitas formas demonstrar o carinho, dedicação e amor aos que passaram pela dor,
pelo sofrimento, perda de seus entes queridos, podendo sempre contar com essas espirituosas
companheiras. Falou que a entidade tem muito que agradecer, as diretorias que administraram
a entidade, com austeridade, transparência e amor, as voluntárias, a comunidade, as famílias,

aos portadores de câncer, as empresas, ao Poder Público, ao Poder Judiciário, ao Poder
Legislativo com essa homenagem, enfim a todos que de uma ou outra forma colaboraram com
a entidade, registrou seu muito obrigado. Em seguida o Presidente convidou o vereador Elói
para juntos procederem a entrega do troféu de homenagem para a Presidente e também as
voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Ibirubá, sendo que o secretário efetuou
a leitura do texto do troféu: “ A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a honra de
prestar homenagem à LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE IRUBÁ pelos seus 25 anos
de fundação, comemorados dia 31 de julho de 2013. Registramos o reconhecimento desta Casa
Legislativa pelo excelente trabalho desenvolvido por esta entidade em prol da comunidade
ibirubense, pela assistência prestada e solidariedade transmitida com muita competência e
seriedade. Ibirubá (RS), 29 julho de 2013. Liberto Leomar Franken ‐ Presidente e Abel Grave –
Secretário.”. Na sequência o Presidente abriu espaço para as manifestações dos vereadores,
iniciando pelo vereador Elói Ferraz de Andrade e continuando com o pronunciamento dos
vereadores: Érico P. Nogueira; Abel Grave; Carlota Elisa Artmann; Rogério M. de Oliveira; Jair
Scortegagna; Alberi A. Behnen; Silvestre A. Rebelato; Ilvo A. Schlintwein e Vanderlei S. de Souza,
sendo que todos enfatizaram o importante trabalho que a entidade realiza, agradecendo e
parabenizando a todos (as) por não medirem esforços em prol da causa que defendem, sem
pedir nada em troca, mas como um ato de caridade e solidariedade ao próximo, sendo que
desejaram que continuem realizando este trabalho com muito entusiasmo e dedicação. O
Presidente agradeceu a presença das voluntárias e da Presidente Terezinha Câmara Soares,
colocando a palavra a disposição da mesma para as considerações finais, a qual agradeceu a
colaboração de todos, observando que Ibirubá é um município rico em solidariedade e que na
medida do possível tentam amenizar a dor de muitas pessoas doentes. Aproveitou a
oportunidade para convidar a todos para participarem dos eventos promovidos pela LFCC. O
Presidente suspendeu a sessão, reabrindo em seguida e passando para o próximo ítem da
ordem do dia: HOMENAGEM À ACADEMIA DE TAEKWONDO “DRAGÕES ARTE E LUTA”, em
atendimento ao Requerimento nº 035/13: O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura do Requerimento nº 035/13 (anexo), de autoria dos vereadores Vanderlei Santos de
Souza, Abel Grave e Alberi Antônio Behnen. O Presidente convidou o professor Giordano de
Souza, proprietário da Academia de Taekwondo “Dragões Arte e Luta”, para fazer parte da
Mesa Diretora. Em seguida o Presidente falou que considera relevante comentar que o
taekwondo é um misto de esporte e filosofia que trabalha a disciplina na formação dos alunos.
“Além de contribuir com o crescimento saudável, o esporte conduz aos relacionamentos
grupais e a sociabilidade da criança, a disciplina, respeito ao próximo, força de vontade,
autoconfiança e autoestima”. Disse que temos conhecimento de que o taekwondo não se limita
a uma mera atividade de combate e agilidades físicas, mas sim persegue uma forma de vida e
um caminho de verdade, através de uma disciplina e treinos rígidos do corpo e da mente, com
preponderância na conduta e no desenvolvimento do carácter moral. O resultado deste
exercício manifesta‐se no controlo da mente, na autodisciplina, na bondade e humildade
permanentes. Disse que também acredita ser importante destacar os princípios do Taekwondo:
O praticante de taekwondo deve observar determinadas normas e regras próprias no seu
comportamento. Sabe‐se que estas normas são universais, aplicadas a todos os atletas
independentemente da nacionalidade, raça ou cultura e alcançam a construção e garante da
grande família de praticantes de taekwondo a nível mundial. O respeito pelos outros, a conduta
e comportamentos corretos concorrem e facilitam a apreensão dos princípios a observar pelo
praticante desta modalidade. São eles: Cortesia; Integridade; Perseverança; Autodomínio E
Espírito indomável. Desta forma, é com grande orgulho e admiração que registrou, em nome de
todos os vereadores (a) desta Casa Legislativa, o reconhecimento pelo excelente trabalho que

desenvolvem, destacando‐se em competições a nível mundial, inclusive divulgando o nome do
nosso Município. Parabenizou e agradeceu aos alunos e professores da Academia Dragões Arte
e Luta pelo empenho e sucesso alcançado, tornando‐se vitoriosos e servindo de exemplo a
todos. Posteriormente o Presidente, juntamente com os vereadores proponentes, procederam
a entrega do certificado de homenagem, para o professor Girdano, sendo que durante a
entrega foi feita a leitura do referido certificado: “A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá
tem a honra de prestar homenagem à ACADEMIA DE TAEKWONDO “DRAGÕES ARTE E LUTA”
pela conquista de medalhas no Campeonato Mundial de Taekwondo em Curitiba/PR nos dias
14, 15 e 16 de julho de 2013. Registramos o reconhecimento desta Casa Legislativa pelo
excelente trabalho desenvolvido por esta Academia que transmite a valorização da
perseverança, integridade, autocontrole, cortesia, respeito e lealdade aos alunos, com muita
competência e seriedade. Ibirubá (RS), 29 julho de 2013. Liberto Leomar Franken – Presidente e
Abel Grave – Secretário.” Em seguida o Presidente deu início às manifestações dos vereadores
líderes, iniciando pelo proponente vereador Vanderlei Santos de Souza (DEM) e posteriormente
os vereadores, Jair Scortegagna (PT); Elói Ferraz de Andrade (PDT); Érico P. Nogueira (PP) e
Silvestre A. Rebelato (PMDB), sendo que todos destacaram o excelente trabalho que estão
realizando com os jovens, os quais estão de parabéns pelo êxito que tiveram no Campeonato
Mundial, escrevendo história no nosso Município, enfrentando todas as dificuldades e
vencendo com perseverança e talento. Também desejaram sucesso e que continuem tendo
disciplina e força de vontade, pois assim irão colher ainda mais frutos e Ibirubá se orgulha e
agradece de coração as medalhas conquistadas e pelo belíssimo trabalho que estão realizando
dentro da Academia. Dando continuidade o Presidente passou a palavra para o professor e
proprietário da Academia “Dragões Arte e Luta”, Sr. Giordano de Souza, o qual relatou sobre o
trabalho que vem desenvolvendo e das dificuldades encontradas, como a de falta de recursos,
sendo que sempre foi amparado, na medida do possível, por algumas empresas, sendo que
citou o Regional Supermercados, de propriedade do Sr. Lair Grave, e do sócio proprietário,
vereador desta Casa, Abel Grave, que sempre contribuíram financeiramente. Agradeceu os
proponentes pela lembrança/iniciativa e homenagem. Falou sobre o Campeonato Mundial, que
foi um desafio importante, onde tiveram a honra e a responsabilidade de levar quatro alunos
selecionados, com condições de carregar o nosso nome num evento deste porte, sendo duas
meninas, sendo a Marina de Souza, primeira medalhista de ouro e a Andressa Dal Molin e dois
meninos, sendo o seu filho Lukas de Souza e o Juliano Claas. Mencionou que a empresa Théu
Transportes patrocinou a Marina e a Indutar patrocinou a Andressa. O aluno Juliano foi
patrocinado pela Clinicor e o seu filho Lukas foi patrocinado pela Vence Tudo. Agradeceu a
todos, colaboradores, familiares, e aos pais que confiam seus filhos a família Taekwondo. Disse
que adora dizer que é ibirubense, mesmo tendo nascido em Soledade e que também adora
dizer a seguinte frase: “Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra. Finalizou falando um
pouco sobre os princípios do Taekwondo e agradecendo a Administração Municipal pelo
suporte. O Presidente mais uma vez agradeceu por terem levado o nome de Ibirubá e
parabenizou pelas vitórias no Campeonato Mundial que teve a participação de 18 dezoito
países. Em seguida o Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos, reabrindo em seguida.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº 002/2013, de autoria do ver. Alberi A.
Behnen: Moção de apoio a aprovação de Lei que assegure a gratuidade do transporte aos
estudantes do Estado do RS: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 040/2013: Autoriza o Município de Ibirubá firmar convênio com o Estado do Rio
Grande do Sul, através da Secretaria de Estado da Habitação e Saneamento. 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, falou que será 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, também falou que será o
relator. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Silvestre solicitou ofício para a Associação dos
Motoristas de Ibirubá. O vereador Rogério, solicitou que esta Casa encaminhe ofício para o
Coral Sempre Alegre de Linha Arroio Grande, parabenizando pelo evento realizado dia 25 de
julho, que se refere ao Encontro de Corais; O vereador Alberi solicitou ofício para o Sistema EPU
de Comunicações parabenizando pelo projeto Rumo ao Campo, que envolveu as comunidades
de Linha Cinco, Linha Seis e São Roque. O Presidente passou para o último item da Ordem do
Dia, em um espaço máximo de cinco minutos, com tolerância de quarenta segundos para cada
vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: A vereadora CARLOTA
ELISA ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Disse que nesta noite receberam a visita de
representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, que trouxeram uma
preocupação em relação a um projeto que já foi votado pela Câmara dos Deputados e foi
encaminhado ao Senado. Falou que segundo colocações do Presidente da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE, senhor Gastão Zart, existe uma emenda que quer modificar a
maneira como hoje a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE estão sendo
atendidas, para que as crianças da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
comecem a frequentar as escolas normais. Disse que este Senador não deve saber a preparação
que os professores e servidores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE têm
para atender a demanda destes alunos especiais, colocou sobre a preocupação dos pais e dos
professores e sua preocupação como legisladora de que esta meta seja aprovada na íntegra
para não prejudicar as escolas especiais. Falou que esta noite foi homenageada a Liga Feminina
de Combate ao Câncer, pelos seus vinte e cinco (25) anos de fundação em Ibirubá através de
um trabalho da então Primeira Dama Nelci Kanitz tendo como primeira Presidente a Senhora
Ana Salete Spengler e contou que hoje a Presidente é a senhora Teresinha Soares. Observou
que esta homenagem é uma forma desta Casa agradecer o serviço que elas prestam para a
comunidade e apoio que dão às famílias onde o câncer está presente, sendo que muitas vezes
uma palavra é um remédio, falou que o Requerimento para esta homenagem foi apresentado
pelo vereador Elói. Disse que hoje também foi prestada homenagem para a Academia Dragões
Arte e Luta através do Mestre Jordano pelas medalhas conquistadas no Campeonato Mundial
em Curitiba, por isso agradeceu pela dedicação em levar o nome de Ibirubá além‐fronteiras e
parabenizou a bancada dos Democratas que apresentaram o requerimento para a homenagem.
Encerrou dizendo que foi uma sessão produtiva e agradeceu os vereadores. O vereador
LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do PP: Cumprimentou a todos. Falou que no último sábado assistiu
ao desfile em homenagem ao Colono e Motorista. Citou a indicação que apresentou para a
troca de sentido único para algumas ruas e justificou que se colocada em prática iria beneficiar
muito o centro do Município, pois traria a possibilidade de aumentar os estacionamentos nestas
ruas fazendo estacionamento oblíquo, melhorando o fluxo do trânsito. Deixou sua homenagem
aos seus colegas colonos, contou que nasceu no interior e que até hoje reside no interior
pertencendo a esta classe e também aos motoristas, parabenizou pelo dia vinte e cinco (25) de
julho e pelo grande desfile de sábado. Cumprimentou os homenageados da noite, a Liga
Feminina de Combate ao Câncer que tanto faz por nossa comunidade, através de indicação do
vereador Elói e também a Academia Dragões Arte e Luta, por levar o nome de Ibirubá na área
de esportes além‐fronteiras, porque conquistaram em Curitiba vários títulos, parabenizou o
professor Jordano e seus alunos, através de indicação do vereador Vanderlei. Desejou bom
retorno para a servidora Angélica que esteve afastada por motivos de saúde. Disse que a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE trouxe nesta noite suas reivindicações e

colocou que com o apoio dos vereadores terão êxito. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do
PDT: Cumprimentou a todos. Parabenizou o Colono e Motorista pelas comemorações do seu
dia, registrou que foi caminhoneiro por algum tempo e também seu pai, que nasceu no interior
e que a necessidade os trouxe para a cidade, cumprimentou todos do Portão. Registrou que na
última sexta‐feira Ibirubá sediou a reunião da Coordenadoria Regional do Partido Democrático
Trabalhista – PDT, onde tiveram lideranças discutindo os rumos do partido para o ano que vem.
Citou a homenagem prestada para a Liga Feminina de Combate ao Câncer, proposta por sua
pessoa e aceita por todos os vereadores, ele contou que esta entidade nestes vinte e cinco anos
(25) através das voluntárias presta um serviço digno e justo a todas as pessoas portadoras de
Câncer e que necessitam de apoio e ajuda. Falou também sobre a homenagem prestada ao
professor Giordano que esteve presente com seus alunos, através dos vereadores da bancada
do Democratas, que ganharam medalhas em um torneio mundial. Comentou que esteve nesta
Casa o Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, senhor Gastão Zart,
buscando apoio dos vereadores para que intercedam junto aos Deputados e Senadores, para
votação na integra de um projeto que vem de encontro para beneficiar as Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE, colocou que todos os vereadores assinaram um requerimento
para atender esta solicitação para que as crianças especiais continuem com seus direitos legais.
Falou que sexta‐feira esteve em Ibirubá o Governador Tarso Genro e que apenas tiveram acesso
ao programa do vereador na quarta‐feira à tarde e não foi o mesmo roteiro e registrou que não
houve vaias ao Governador e que o povo se mostrou ordeiro e respeitador. Parabenizou as
articulações do Partido dos Trabalhadores de Ibirubá, que conseguiu desmobilizar quase na
totalidade a luta da ERS 506 e contou que o Governador prometeu a ERS 506 até o final do seu
mandato o início das obras e disse que tem o Governador como um homem sério, de palavra,
criador do Piso Nacional do Salário dos Professores acreditando que logo irão começar as obras
da ERS 506. Finalizou colocando que se fizeram presentes vários Secretários do Governo do
Estado e lideranças de seu partido que compõe o Governo. O vereador ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que foi uma sessão extensa com vários
assuntos e projetos. Citou a indicação n.º 129/13 de sua autoria em conjunto com os
vereadores Rogério e Silvestre. Falou sobre a participação da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE, que falou sobre a entrada de um projeto para obrigar os alunos da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE a frequentarem escolas normais, colocou
que os professores não estão preparados para atender crianças da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE, disse que deveria ser deixada a vontade dos pais escolherem. Falou
que a Liga Feminina de Combate ao Câncer foi homenageada e reconheceu o trabalho que
desenvolvem, transmitem a fé, o que cura doenças e salientou o trabalho das voluntárias e
desejou que assim continuassem. Comentou que também foi homenageada a Academia
Dragões Arte e Luta do professor Giordano, que conquistou medalhas de ouro, por isso
parabenizou a Academia. Falou sobre a visita, sexta‐feira, do Governador do Estado do Rio
Grande do Sul, sendo que ficou honrado e colocou sobre a reivindicação para asfaltamento da
ERS‐506 e contou que o Governador disse que esta é uma prioridade do Governo. Disse que foi
feito um requerimento de todos os vereadores para que o Governador fosse até Santo Antônio
do Bom Retiro e assim conhecer a ERS 506. Fez uma reflexão sobre a visita do Papa Francisco no
Brasil e disse que as colocações feitas pelo Papa foram boas, elogiando e criticando, e colocou
sobre o pedido do Papa para que cada um fale com Jesus Cristo, se aconselhassem com Jesus
Cristo e contou que lhe marcou quando o Papa disse que a Bolsa de Valores, o dinheiro não é
muitas vezes a felicidade e está na minoria da população, mas que a Bolsa de Valores é
comentada todo dia, mas não lembram das pessoas e crianças que morrem de frio e de fome. O
vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Compartilhou com a

vereadora Carlota de que foi uma sessão tranquila e colocou sobre a mensagem e lição de vida
deixada pelo Papa Francisco, sua simplicidade e respeito, que não devemos somente julgar e
sim ver o que podemos fazer para ajudar em nível de País, Estado e Município. Falou sobre a
visita da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, através do Presidente Gastão
Zart, e voltou a colocar sobre as colocações do Papa a respeito de responsabilidades, disse que
os vereadores devem tomar conhecimento, como hoje, com o depoimento de um pai durante a
sessão. Disse que às vezes possuem dificuldades de entender os projetos como a Meta 4,
devem dialogar, mandar e‐mails para os Senadores que irão votar, pois a redação deve ficar
como está e sem a emenda e colocou que precisam acompanhar dia sete de agosto em Porto
Alegre e dia catorze de agosto em Brasília. Falou sobre a homenagem feita aos vinte e cinco
anos da Liga Feminina de Combate ao Câncer, através da Presidente Teresinha Soares e
voluntárias, à vontade e persistência que possuem e também colocou sobre a homenagem feita
ao professor Giordano e sua academia, disse que tem orgulho de ser ibirubense e a emoção que
sentiu nas palavras do professor Giornado. Falou sobre a visita do Governador do Estado e
parabenizou os companheiros do Partido dos Trabalhadores pela conquista em trazer o
Governador ao Município de Ibirubá e parabenizou pela habilidade de articulação, pois o
Governador foi mais blindado que o Papa, disse que precisam acreditar no que o Papa falou,
pois é brasileiro e confia, contou que não votou no Governador, mas que ele falou neste
microfone que irá iniciar dezenove quilômetros, disse que o Governador já prometeu e fez uma
lei quando era Ministro do Salário Nacional para os professores e não cumpriu quando
Governador, mas disse que raio não cai duas vezes no mesmo lugar e se comprometeu com
todos que estavam presentes e os ibirubenses esperam esta obra há muito tempo. O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Registrou a vinda do Santo
Padre, o Papa, para o Brasil, que deu vários exemplos e lhe chamou a atenção à humildade e
respeito para com as pessoas. Falou que na última semana foi muito cobrado sobre o Projeto de
Lei aprovado nesta Casa com referência ao médico e comentou que cometeu um erro ao falar
que seriam alguns meses para o Médico do Trabalho ser especialista, mas que sim é necessária
uma pós‐graduação, disse que gostaria de saber quem é o mentor da ideia de contratar um
profissional para os atestados dos funcionários. Falou sobre a vinda do Governador do Estado e
observou a quantidade de cargos de confiança do Governo que estavam presentes e se
surpreendeu que o Presidente em sua Casa não teve a oportunidade de falar e disse que se
fosse ele teria falado porque foi um desrespeito com o Poder Legislativo e lembrou a audiência
pública quando não foi entendido porque fizeram o inverso, deixando primeiro as pessoas
falarem. Disse que gostaria de perguntar para o Governador do Estado quando começa a obra?
Porque ele não fez como o Governador Germano Rigotto que atendeu todas as pessoas,
instalou o Governo em Ibirubá? Se o Governo tem dinheiro onde estão os salários dos
professores? Disse que o Prefeito deveria enfatizar a importância da obra, do perigo da ERS
223, da falta de professores nas escolas e que não entendeu a blindagem feita ao Governador,
pois o povo é culto e educado. Falou que uma vez o problema era o Brito e desejou que agora o
problema não fosse a brita para a realização do asfalto até Santo Antônio do Bom Retiro, falou
que o Governador foi habilidoso e que antes da formação da Mesa já havia anunciado o asfalto
e se fosse real viria com projeto e iria conhecer. Salientou que será a maior desonra para um
Governador do Estado, e estava presente o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
quando foi anunciada a obra, mas quer ver para crer. Encerrou falando para o Presidente não
permitir que em nossa Casa aconteça o desrespeito que aconteceu e disse que foram
ofendidos. Falou que foi procurado pelo taxista “Maninho” do ponto da rodoviária que lhe
colocou que procurou quase todos os vereadores de situação pedindo uma melhora no ponto e
câmera de vigilância, fez o apelo para que atendam a reivindicação. Disse que espera que suas

considerações não sejam levadas para o lado ofensivo, que tem respeito pelas autoridades, mas
faltou compreensão. O vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos.
Citou o Projeto de Lei Municipal n.º 040/2013. Falou para o vereador Silvestre, que citou que o
Governador Rigotto ficou um dia inteiro em Ibirubá, que este não trouxe nenhuma rede de água
para o Município. Citou também a Moção n.º 002/2013 de sua autoria e disse que espera que
ela seja atendida na Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí – ASCAMAJA, e que
posteriormente chegue aos Deputados, Governo Estadual e Casa Civil, desejou que fosse
aprovada assim como a Carta de Santa Maria. Prestou uma homenagem ao Colono e Motorista,
que tiveram sua data em vinte e cinco de julho, trouxe seu reconhecimento para estas classes, e
falou que lhe chamou a atenção o número de veículos que transportam nossa produção e disse
que isto é sinal do progresso, e as melhorias somente não vê quem não quer, assistiu a passeata
de sábado e salientou como aumentou o número de veículos, de empresas de transporte e
caminhões de frota, viu com satisfação o progresso da cidade. Falou que hoje teve a felicidade
de acompanhar a apresentação de futuros projetos que estão por acontecer no Município,
exemplificou com muitas ruas a serem asfaltadas e recapeadas. Falou que estão acontecendo
dois quilômetros de calçamento em Santo Antônio do Triunfo e que através de uma emenda do
Deputado José Otávio Germano está assegurado mais duzentos e cinquenta mil reais (R$
250.000,00) para dar continuidade e garantiu para aquela comunidade que antes do término do
Governo estarão chegando a cidade por calçamento, pois é um compromisso assumido naquela
comunidade feito por sua pessoa com apoio do Executivo. O vereador ABEL GRAVE, do DEM:
Cumprimentou a todos. Falou sobre a homenagem feita para a Liga Feminina de Combate ao
Câncer pelos seus vinte e cinco anos, sendo muito justa pela mobilização e sensibilidade,
solidariedade e compaixão ao próximo que as voluntárias desenvolvem ao próximo, as
parabenizou. Parabenizou também o professor Giordano da Academia Dragões Arte e Luta que
representou Ibirubá e o Rio Grande do Sul no Campeonato em Curitiba, onde conquistaram
medalhas. Falou que ficou feliz pela comoção do Brasil inteiro pela vinda do Papa e deixou
alguns versículos de reflexão que já foram deixados dois mil anos atrás por Jesus e que ainda
podem ser usadas nos dias de hoje, e leu a Parábola do Bom Samaritano. Registrou o
aniversário da empresa Regional Supermercados, que completou vinte e nove anos,
consolidando uma marca, e colocou a satisfação que tem ao escutar declarações de pessoas
onde o Regional Supermercados foi parceiro, deixou um abraço para todos colaboradores e
citou alguns, falou que o Presidente da Casa iniciou a história da empresa junto com seu pai,
deixou seu abraço para os clientes, amigos e colaboradores do Regional Supermercados. O
vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos e especialmente a
secretária Angélica que está retornando a esta Casa com a saúde recuperada. Citou a
homenagem prestada para a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que teve como proponente
o vereador Elói, pelos serviços prestados à comunidade e parabenizou todas as voluntárias que
iniciaram a Liga e também as que estão integradas hoje. Falou também sobre a homenagem
prestada para a Academia do Giordano de Souza pela conquista que obtiveram em Curitiba no
último mês, onde foi proponente a bancada do Democratas. Parabenizou o Colono e Motorista
pelo dia vinte e cinco de julho e pela passeata realizada no último sábado, disse que foi uma
passeata três vezes maior que a realizada no ano passado, sendo uma prova do crescimento,
desenvolvimento e investimento realizado. Parabenizou o vereador Abel pelos vinte e nove
anos do Regional Supermercados, disse que acompanhou a história da família e desejou que
continuem com o empreendimento, gerando empregos e renda. Falou que está muito feliz
porque deu início a terraplanagem do São José, que completará vinte e quatro anos de história
e que lutam a vinte e dois anos pelo campo, ele agradeceu todas as pessoas que se
empenharam, disse que todas as Administrações colaboraram e falou para as pessoas mais

antigas do São José que não acreditavam mais e que lhe questionaram e duvidaram da sua
palavra, que está se tornando realidade e que a metade do campo já está aterrada. Agradeceu a
Administração pela ajuda prestada e o empresário Airton Stadtlober da Indutar que com suas
máquinas fez um grande trabalho nesta última semana e colocou seus caminhões à disposição
puxando toda a terra da metade do campo e que lhe assegurou que só precisam arrumar o
lugar de onde puxar a terra que ele auxilia. Falou para o torcedor do São José que fizeram um
time de qualidade para o próximo campeonato, mas que seu sonho maior é ver o campo do São
José para poder tirar a juventude das ruas e disse que em agosto irão terminar a terraplanagem
para iniciarem o plantio de grama e que neste momento irá pedir ajuda para um mutirão. O
Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e três horas e cinco minutos (23h05min). 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.

