ATA Nº. 1.836/2013 – DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 12.08.2013.

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, tendo como local o Plenário
Honorina Ribas Lopes, na sala de sessões Edmundo Roewer, à Câmara Municipal de Vereadores
de Ibirubá, às dezenove horas e quinze minutos, foi constatada a presença dos Vereadores:
Silvestre Antônio Rebelato, Ilvo Adam Schlintwein e Rogério Mauri de Oliveira, integrantes da
Bancada do PMDB; Vanderlei Santos de Souza, Abel Grave e Alberi Antônio Behnen, integrantes
da Bancada do DEM; Carlota Elisa Artmann, 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 1.835/13 (ordinária): Aprovada por unanimidade. O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Correspondência eletrônica da CNM – Confederação Nacional de Municípios; Ofício n.º 064/13
da APAE de Ibirubá; Edital nº 008/13 e Oficio nº 010/13 da ASCAMAJA; Programação da Semana
as Pátria; Convite da Comissão de Assuntos Municipais e da Comissão de Economia e
Desenvolvimento Sustentável, ambos da Assembleia Legislativa do Estado, para audiência
pública conjunta sobre implementação da Ferrovia Norte‐Sul em nosso Estado; Ofício nº 363/13
do Sr. Flavio Henrique Soares Martins Jr., Delegado de Policia e Chefe da ASSESP/DAE/DPI;
Ofício da UVB – União dos Vereadores do Brasil convidando para programação de debates pelo
Brasil e Marcha dos Vereadores; 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 229/13 para a imprensa; Ofício n.º
230/2013 para o Governador Tarso Genro; Ofício Circ. n.º 231/2013 para Senadores e
Deputados Federais; Ofício n.º 232/2013 para o Executivo; Ofício n.º 233/2013 para Associação
dos Motoristas de Ibirubá; Ofício nº 234/2013 para Coral Sempre Alegre de Linha Arroio
Grande; Ofício nº 235/2013 para Sistema EPU de Comunicações; Ofício nº 236/2013 para
Regional Supermercados; Ofício nº 237/2013 para o Executivo; Ofício nº 238/2013 para
Senador Paulo Paim; Ofício nº 239/2013 para Senador Pedro Simon; Ofício nº 240/2013 para
Senadora Ana Amélia Lemos; Ofício n.º 241/2013 para os familiares de Carlinda de Freitas (in
memoriam); Ofício n.º 242/2013 para os familiares de Carlos Nicolodi (in memoriam); Ofício n.º
243/2013 para os familiares de Albino Almiro Seiber (in memoriam); Ofício n.º 244/2013 para os
familiares de Juliana de Lima Dickel (in memoriam). O Presidente solicitou que o Secretário
fizesse a leitura das Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 130/2013: O vereador ELÓI FERRAZ
DE ANDRADE, integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, encaminhe correspondência ao Sr. Marcel Martins Frison, Secretário da Habitação
e Saneamento do Estado, assim como para o Sr. Guilherme Barbosa, Diretor de Saneamento da
referida Secretaria, solicitando aos mesmos a perfuração de um poço artesiano na localidade de
Esquina Erno Wayhs, assim como a instalação de caixa d’água e rede d’água, beneficiando desta
forma inúmeras famílias. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 131/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE
ANDRADE, integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação, estude a possibilidade de aumentar o

valor do auxílio funeral que atualmente é de R$300,00, beneficiando as famílias que ganham até
3 salários mínimos, sendo então consideradas carentes. Justificativas: Ressalto que este valor
está inalterado há muitos anos estando completamente defasado em relação aos custos
envolvidos (urna, etc.), necessitando de uma atualização para que haja um serviço fúnebre com
o mínimo de dignidade para com os mais necessitados. Sugiro que o valor do auxílio seja pelo
menos equivalente ao valor atual do salário mínimo (R$678,00), levando em consideração a
expressiva arrecadação do nosso Município, tendo um orçamento significativo que com certeza
possibilita a devida atualização deste auxílio. Enfatizo que Ibirubá nunca teve um orçamento tão
significativo, dando plenas condições de aumentar o valor do mencionado auxilio, beneficiando
assim a população mais carente do nosso Município. Reapresento esta indicação, que já foi
apresentada por mim nos anos de 2011 e 2012, pelo fato de que o referido auxílio permanece
ainda no valor de R$ 300,00, sendo este, um valor insignificante perante o orçamento do
Município. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 132/2013: Os vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ILVO
ADAM SCHLINTWEIN, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, da bancada do PMDB e ELÓI FERRAZ DE
ANDRADE, do PDT: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude a
possibilidade de efetuar a aquisição de um terreno ou uma sala para a Liga Feminina de
Combate ao Câncer de Ibirubá, com o objetivo de que esta nobre entidade possua uma sede
própria. Justificativas: Esta indicação se justifica devido ao fato de se tratar de uma importante
entidade que realiza um excelente trabalho solidário em nosso Município e por isso merece o
respaldo do Poder Público Municipal, pois através de um trabalho voluntário, ajudam inúmeras
pessoas enfermas. Diante do fato de que o local onde atualmente estão instalados não
corresponde às necessidades que esta entidade possui para desempenhar suas atividades, é
que a Administração Municipal, até por uma questão de justiça e como forma de
reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela LFCC, deveria oferecer, por meio de doação ou
comodato, um local melhor para que possam continuar atendendo e trabalhando em prol das
pessoas portadoras de câncer do nosso Município. Cabe ressaltar que a entidade se encarrega
de realizar uma campanha para angariar recursos para efetuar a construção da sua sede
própria. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 133/2013: O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA,
integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude
a possibilidade, através de uma empresa terceirizada contratada por licitação, de implantar o
estacionamento rotativo nas principais ruas centrais do Município. Justificativa: Esta indicação
se justifica sendo uma solução para o problema de estacionamento no Município, não trazendo
grandes custos para implantação e tendo retorno financeiro de uma porcentagem da
arrecadação. Sistema semelhante é utilizado pelos municípios de Caxias do Sul, Santa Maria,
Taquara, Bento Gonçalves, Cruz Alta, Guaíba, entre outros. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
134/2013: O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, integrante da bancada do PP: Que o
Executivo Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de efetuar, por meio
de licitação, contrato com empresa do ramo de marcenaria para confecção de urnas funerárias
de custo reduzido com a finalidade de serem doadas para as pessoas que comprovarem
carência extrema. Justificativa: Esta providência substituiria o auxílio funeral concedido pela
Prefeitura. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 135/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGERIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a troca do
parquet do Salão Comunitário de Arroio Grande. Justificativa: O referido Salão é utilizado por
diversas entidades, grupos de corais, grupos de bolãozinho, os quais necessitam que seja
efetuado este serviço com a maior brevidade possível para que possam dar continuidade as
suas atividades e encontros. Como já consta no Orçamento Municipal o repasse para entidades,
o Executivo estará amparado legalmente para auxiliar a referida comunidade, procedendo o

repasse financeiro para realização da referida obra, sem problemas. Cabe salientar que
ajudando na manutenção destes locais, consequentemente se estará incentivando estas
pessoas a permanecerem no interior do Município, pois e um local de encontro dos moradores
desta comunidade. Desta forma, encaminho copia do orçamento feito pelo Presidente da
Comunidade de Arroio Grande, com o objetivo de contribuir com a Administração Municipal,
abreviando a solução deste problema. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 136/2013: Os vereadores
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente,
providencie a aquisição de mais uma ambulância para o Município. Justificativa: Esta indicação
se justifica pelo fato de que em diversas ocasiões foram utilizadas ambulâncias de outros
municípios, em razão da impossibilidade de utilização das do Município. Desta forma, verifica‐se
a necessidade de se dispor de mais ambulâncias para melhor atender a crescente demanda dos
serviços de saúde. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 030/2013: Os vereadores
SILVESTRE ANTONIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, da
Bancada do PMDB e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE do PDT: Que o Executivo Municipal
informe se o serviço de pintura das faixas de segurança já foi concluído? Caso não tenha sido
concluído que informe o motivo. Que também seja nos enviado cópia do contrato firmado com
a empresa que efetuou o serviço. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO N.º 041/13: O
vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, da bancada do PDT, vem por meio deste requerer que esta
Casa Legislativa preste uma homenagem à APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – Escola Especial Franz Hümmler, pelos 30 anos de fundação, que serão
comemorados no dia 10 de setembro do corrente ano, por isso, sugiro que a homenagem seja
realizada durante a sessão ordinária do dia 09 de setembro. Justificativa: A realização desta
homenagem e uma forma de reconhecimento ao excelente trabalho que desenvolvem com
inúmeras crianças e jovens especiais, as quais merecem uma maior dedicação e atenção
específicas e essenciais para que sejam auxiliados (as) da melhor forma possível. Acredito que
poderei contar com o apoio de todos os colegas vereadores por ser uma data significativa (30
anos) e pela importância desta Escola Especial que não mede esforços para fazer o melhor pelos
seus alunos, levando em consideração que a inclusão é o privilégio de conviver com as
diferenças, sendo que a pior deficiência é o preconceito e a deficiência de amar, e a APAE de
Ibirubá e um exemplo de união e perseverança para todos nos, merecendo esta justa e singela
homenagem que estou propondo: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO N.º 042/13: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, da bancada do PDT, vem
por meio deste requerer que esta Casa Legislativa preste uma homenagem à Paroquia Nossa
Senhora de Lourdes de Ibirubá, pelos 85 anos de fundação, que serão comemorados no dia 24
de dezembro do corrente ano. A data para a realização da homenagem proposta poderá ser
definida por esta Casa Legislativa. Justificativa: A referida Paroquia esta organizando uma
extensa programação para comemorar os seus 85 anos de fundação e acredito ser uma questão
de justiça a realização de uma homenagem, pois seria uma forma de reconhecimento ao
excelente trabalho que desenvolvem na nossa comunidade. A homenagem poderá ser feita
dentro de uma sessão ordinária, escolhida pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa, em
conjunto com o Padre Eleandro A. da Silva: Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº 003/2013, de autoria de todos os vereadores:
Moção de Apoio a aprovação ao Plano Nacional de Educação com a redação da Meta 4 que
contemple os interesses das APAEs.: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 041/2013: Prorroga os mandatos dos Conselheiros Tutelares do Município de
Ibirubá. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de
Educação, Segurança, Saúde e Assistência. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de

Legislação, Justiça e Redação Final, designou o vereador Jair para ser o relator. O vereador Elói,
Presidente da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência, designou o vereador
Silvestre para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 042/2013: 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 Rogerio, Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento, designou o vereador Abel para ser o relator. O vereador Elói, Presidente
da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência, designou o vereador Vanderlei para
ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 043/2013: Autoriza a prorrogação da
concessão de Direito Real de Uso com o “Grupo Espírita Lar de Jesus”. Baixado para a Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final e para Comissão de Obras e Serviços Públicos. O vereador
Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que será o relator. A
vereadora Carlota, Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, designou o vereador
Ilvo para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 044/2013: Autoriza o Poder
Executivo firmar Convênio com a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional
‐ Metroplan. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão
de Finanças e Orçamento e para Comissão de Obras e Serviços Públicos. O vereador Alberi,
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que será o relator. O
vereador Rogerio, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator.
LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 012/2013: Dispõe sobre o Código de Obras
do Município de Ibirubá e dá outras providências. Baixado para a Comissão Especial. LEITURA
DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 013/2013: Dá nova redação ao título IV – da
contribuição de melhoria ‐ do Código Tributário do Município, Lei Municipal nº 510/74 de 26 de
dezembro de 1974. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a
Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, designou o vereador Jair para ser o relator. O vereador Rogerio,
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator. VOTAÇÃO DOS
PARECERES E 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. 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 040/13: Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador
Liberto solicitou que esta Casa encaminhe oficio para o Esporte Clube São Jose, parabenizando
pela organização e realização do jantar dançante com escolha das rainhas infantil e juvenil que
ocorreu no sábado, dia três de agosto, no Centro Social do bairro Progresso. Também solicitou
que fosse encaminhado oficio para o Clube de Pais de Esquina Kappaun, parabenizando pela
organização e realização de um excelente almoço no dia dez de agosto. O vereador Ilvo solicitou
para que esta Casa encaminhe oficio para o Secretario Oneide Neuland, agradecendo o mesmo
por ter atendido varias indicações dos vereadores de oposição, sendo que o mesmo teve a
sensibilidade de enviar oficio informando as obras que foram realizadas. O Presidente Liberto
disse que este oficio devera ser feito pelos vereadores de oposição devido esta Casa não ter
recebido o referido oficio do Secretario Oneide, o qual foi dirigido apenas aos vereadores de
oposição. 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: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT:

Cumprimentou a todos. Citou a indicação de n.º 131/2013, de sua autoria. Falou que na última
quarta‐feira acompanhou a delegação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
no manifesto em Porto Alegre, onde representou a Câmara na audiência com o Presidente da
Assembleia, Deputado Pedro Westphalen, que foi marcada pelo ex‐prefeito Olando Kanitz e
pela ex‐vereadora Nelci Kanitz. Disse que já presenciou muitas manifestações na frente da
Assembleia, mas foi a primeira que lhe comoveu e deu forças para que continue a lutar por
causas justas, onde as pessoas buscavam o direito de continuar as escolas especiais dentro da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Falou que não é justo este Senador, que
não conhece, tentar incluir a criança especial numa sala de aula normal e defendeu para que
nossos Deputados não aprovem esta emenda em Brasília. Falou que também esteve no Banrisul
onde buscou recursos para a nova cooperativa de habitação para que possam comprar a área e
investir em casas; esteve também na Casa Civil onde tentou liberar alguns precatórios de alguns
professores e demais pessoas de Ibirubá e também a outorga de um posto artesiano para o
Município. Falou que foi na Secretaria de Habitação ver como estava encaminhado o Convênio
de água para Capela Fátima e como estão as máquinas porque foi procurado por um amigo da
localidade de Erno Wahys para a perfuração de um poço. Falou que sábado pela manhã esteve
em Carazinho na reunião regional do seu partido onde começaram a debater a sucessão
governamental estadual, disse que seu partido está unido e coeso com grande percentual
querendo candidatura própria. Finalizou dizendo que o Deputado Vieira da Cunha é candidato
indicado pelas regionais. Encerrou desejando um Feliz Dia dos Pais a todos. O vereador ABEL
GRAVE, do DEM: Cumprimentou a todos. Aproveitou o espaço da Tribuna para prestar uma
homenagem para os pais pelo seu dia. Falou que pai significa iniciador, que ajuda a dar os
primeiros passos, dá os primeiros ensinamentos, a base familiar, edifica e renova a esperança.
Agradeceu ao seu pai. Falou que esta semana escutou de um pai que seu filho gostaria de
cursar uma faculdade que custaria mil e cem reais (R$ 1.100,00) por mês, mas que iria esperar
outro momento, de menos dívidas e tentaria uma bolsa de estudos, colocou sobre o sentimento
deste pai em não poder suprir esta necessidade do filho e que o mesmo pediu ajuda ao Pai do
Céu, e contou que depois de três dias o filho lhe falou que ganhou a Bolsa de Estudos. Deixou
um abraço a seu pai, avô, colegas vereadores que são pais e para a comunidade. O vereador
VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Saudou os pais pelo seu dia
comemorado ontem e para o seu pai em especial pelo carinho dado e ensinamentos e
agradeceu seus filhos pela homenagem que recebeu ontem. Falou que representou a Câmara
de Vereadores, dia seis (06), na posse da nova direção do Lions Clube, uma entidade muito
importante, que presta auxílio para toda a comunidade, contou que na ocasião aconteceu
também a prestação de contas da entidade, parabenizou à direção que entregou e a nova
direção, o senhor Olando Kanitz, ele se colocou à disposição para o que for necessário. Falou
que agora quarta‐feira o Lions irá promover uma feijoada e convidou a todos para participar,
será no Lar Luterano com valor de quinze reais (R$ 15,00). Parabenizou a empresa Dutra &
Nicolodi pelo serviço que está prestando, pelas licitações que foram ganhas e em especial o
funcionário Paulo, colocou que estão muito bonitas as obras do caminhódromo. Falou para a
comunidade do Bairro Progresso que na última semana iniciaram as obras da quadra de areia,
também através da Dutra & Nicolodi, que será nos moldes da quadra de areia do Bairro
Hermany, contou que conversou com o Prefeito e serão iniciadas as obras para os banheiros
nas referidas praças também. Contou sobre o Jantar Dançante do Esporte Clube São José que
aconteceu no último dia três (03), com escolha das rainhas infantil e juvenil e agradeceu todas
as pessoas que participaram e prestigiaram o jantar, agradeceu os pais das rainhas e princesas
que desfilaram, contou que obtiveram bom lucro. O vereador ERICO PIMENTEL NOGUEIRA, do
PP: Cumprimentou a todos. Agradeceu para o senhor “Jaco” as palavras de incentivo. Falou que

esteve dois dias da semana passada em Porto Alegre, onde participou de audiência com o
Deputado Pedro Westphalen, com o Deputado Ernani Pollo e com o Secretário Adjunto Elemar
Sand tratando de assuntos de interesse do Município. Contou que hoje pela manhã participou
de uma reunião na Prefeitura onde foram analisados e discutidos projetos que viriam para esta
Casa e pela tarde de reunião na Câmara também discutindo os referidos projetos. Citou as
indicações n.º 133/2013 e 134/2013, ambas de sua autoria. Falou que está preocupado com o
licenciamento das pedreiras, que há entraves burocráticos e desejou que fosse solucionado.
Convocou os demais vereadores para reunião na terça‐feira, às dezoito horas (18h), na Câmara
para tratar do Plano Diretor, pois há muito a analisar. Deixou um forte abraço para todos os pais
pelo dia de ontem e falou a importância do reconhecimento dos seus filhos e neto. A vereadora
CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Falou de uma grande preocupação
que passa pelas Câmaras de Vereadores do Brasil pela aprovação do Projeto da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais ‐ APAE na Câmara dos Deputados e que agora está na Comissão
Especial do Senado. Falou da manifestação que a comunidade da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE fez na capital do Estado e contou que a Câmara de Ibirubá foi
representada pelo vereador Elói, o que foi de grande importância. Falou que esta manifestação
chamou a atenção das autoridades pelo fato das crianças especiais se adaptarem numa escola
regular e também de como os professores irão atender estas crianças. Disse que participou,
junto com o vereador Rogério, em Porto Alegre, de um curso sobre Regimento Interno das
Câmaras Municipais, no Instituto Gamma – IGAM, onde tirou várias dúvidas de qual o papel do
vereador na Câmara, pois o vereador não pode tudo, mas deve se informar de tudo. Falou que é
muito importante o vereador se atualizar e pedir informações. Falou que irá se licenciar por
trinta dias, pois novamente ficou vovó, e que um suplente irá assumir o que acha de direito e
falou que nenhum vereador é dono de sua cadeira, dependem dos votos dos suplentes. O
vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Reportou‐se ao
editorial do Jornal O Alto Jacuí da semana passada que se referiu a Secretária de Educação do
Município e lhe chamou a atenção à alegria dos professores em querer saber qual o sábio que
escreveu. Falou sobre a arrecadação do Município, e chamou a atenção que a Administração
até junho arrecadou cento e sessenta e dois milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e noventa
e nove reais e quinze centavos (R$ 162.802.399,15), e perguntou qual a obra que se vê no
Município? Disse que se têm algumas, mas que a maior obra investida no Município, com
recursos próprios é o Canil Municipal. Disse que na localidade de São Paulo Pontão tem um
atoleiro enorme e que já fez este pedido por escrito e que as ruas da cidade estão parecendo
uma colcha de retalhos, cheia de buracos. Desejou que não faltassem medicamentos para as
pessoas. Falou que função do vereador, dever e obrigação são falar para a comunidade onde
está indo o dinheiro, mas que muitas vezes é mal interpretado. Citou o Projeto de Lei
Complementar n.º 013/2013 e disse que será um bote no bolso do povo novamente. Comentou
sobre o dia dos pais comemorado no domingo, falou do orgulho que tem de seus filhos. Contou
que esteve em Porto Alegre junto com o vereador Elói, acompanhando a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE, e como disse que iria mexer com o Brasil inteiro tentou entrar
no Palácio Piratini com um pai e seu filho especial, mas foi barrado pelos brigadianos, e que o
Governador não teve a grandeza de receber as pessoas. Registrou que a Confederação Nacional
dos Municípios – CNM abraçou a ideia e mandou uma orientação para os vereadores e para os
Prefeitos do Brasil inteiro. Citou a indicação de n.º 132/2013 em conjunto com os vereadores
Ilvo, Rogério e Elói, convidou todos os vereadores para assinarem, mas os vereadores do
governo não quiseram assinar a indicação. Falou que todas as comunidades do interior estão
pedindo socorro, e citou a indicação n.º 135/2013 de sua autoria junto com os vereadores
Silvestre, Ilvo e Rogério. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a

todos. Agradeceu o Secretário da Agricultura, Oneide, por ter atendido várias reivindicações
feitas pela bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB e do Partido
Democrático Trabalhista ‐ PDT em defesa do agricultor sem olhar cores partidárias. Falou sobre
a situação das estradas do interior que estão em más condições. Falou que na localidade de Boa
Vista que realizou uma festa foram recebidos grupos de cantores de outras localidades que lhe
procuraram para falar do calçamento que não está pronto e também agricultores lhe falaram
que não estão mais recebendo suínos pelo fato dos que fornecem não ter condições de
entregar pelas péssimas condições da estrada, assim como produtores de leite. Perguntou o
que está acontecendo em Ibirubá, pois estamos no mês de agosto e faz oito meses que
assumiram a Prefeitura e salientou que o comando não é recente e que se até agora não
aconteceu nada. Perguntou qual a esperança que podem dar para os agricultores. Falou que as
estradas estão ruins, o trânsito da cidade não flui, calçamentos têm dez iniciados e poucos
concluídos, o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU mexeu no bolso dos contribuintes, o
calçamento público está precário. Disse que irão ter eleições novamente e qual será o discurso
usado para convencer a população que a Administração está boa e que são cobrados aonde
vão. Deixou seu alerta de que as coisas não estão bem. O vereador ROGÉRIO MAURI DE
OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos, em especial todos os pais pelo seu dia. Falou de
sua satisfação em ser vereador e da oportunidade de conviver com pessoas que pensam
diferente e lidar com este ambiente para fazer de Ibirubá um bom Município. Disse que muitas
vezes quando fazem parte de uma bancada e foi colocado pela população no lado de cada mesa
e precisam trabalhar respeitando as pessoas. Falou que a população faz reivindicações para os
vereadores e que eles muitas vezes não têm o que fazer, exemplificou com o problema das
estradas, pois convive muito com agricultores e também com o trânsito da cidade. Disse que se
pergunta muitas vezes qual o papel do vereador? E que podem dar sugestões, colocou que já
foi realizada uma audiência pública sobre o trânsito e reforçou a questão da sinaleira dizendo
que é uma questão de vontade, e foi muito cobrado na última sexta‐feira quando o trânsito
parou. Falou que o vereador precisa pensar para o bem comum de Ibirubá e contou que é uma
obrigação discutirem as questões relevantes, mas que precisam entrar em campo e jogar não
somente treinar como estão fazendo. Falou que os projetos bons estão todos sendo aprovados
e salientou que nesta noite foi aprovado o projeto sobre a rede de água. Disse que participou
junto com a vereadora Carlota de um aperfeiçoamento no Instituto Gamma – IGAM e observou
que nesta Casa sempre foi feito um bom trabalho e possuem a obrigação de continuar fazendo.
Disse que a principal contribuição como bancada de oposição é fazer pedidos de informação,
para prestar contas para os eleitores e população. O Presidente deu por encerrado os trabalhos
às vinte e duas horas e vinte minutos (22h20min). 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.

