ATA Nº. 1.837/2013 – DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 19.08.2013.

Aos dezenove 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 vinte 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; Érico Pimentel Nogueira e Liberto Leomar Franken,
integrantes da Bancada do PP; Jair Luiz Scortegagna, integrante da bancada do PT; Elói Ferraz de
Andrade da Bancada do PDT e Ademar Zeni, do PSB. 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. O Presidente solicitou que o secretário
fizesse a leitura do Pedido de Licença da vereadora Carlota Elisa Artmann, do PP, pelo período
compreendido entre quinze (15) de agosto até treze (13) de setembro, sendo que foi feita a
convocação dos respectivos suplentes, os quais encaminharam correspondência informando
que no momento não poderiam assumir a titularidade de vereador, chegando então, por
ordem, ao oitavo (8º) suplente da Coligação Frentão, Sr. Ademar Zeni do PSB, o qual assumir a
titularidade no lugar da vereadora requerente. De imediato o Presidente, vereador Liberto,
convidou o Sr. Ademar Zeni para prestar seu juramento e em seguida ocupar sua cadeira junto
aos demais vereadores. O secretário, vereador Abel, também efetuou a leitura do Termo de
Posse. 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 1.836/13 (ordinária): Aprovada com nove (09) votos
favoráveis e uma (01) abstenção do vereador Ademar Zeni. O Presidente solicitou que o
Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: comunicado IGAM;
Correspondência eletrônica da CNM solicitando apoio para derrubada do veto nº 025; Ofício n.º
410/13 do Coordenador do Departamento de Controle e Produção de Conteúdo do Gabinete
do Governador do Estado; Ofício nº 1288/13 da Senadora Ana Amélia (PP/RS); Ofício nº
076/2013 da APAE/Escola Franz Hümmler encaminhando programação da Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência em Ibirubá e convidando para inauguração do laboratório de
informática – Projeto Inclusão Digital; Convite da OASE – Associação da Ordem Auxiliadora de
Senhoras Evangélicas para festa (chá da primavera); Ofício nº 076/13 da Prefeitura Municipal de
Colorado convidando para baile de lançamento da IX Expocolorado; Ofício Circ. Nº 010/13 do
Executivo convidando para a audiência pública referente ao Plano Municipal de Saneamento
Básico ‐ PMSB; Ofício n.º 206/2013 da Brigada Militar convidando para Aula Inaugural da
Escolinha de Trânsito; Ofício da Liga Feminina de Combate ao Câncer solicitando ajuda
financeira por ocasião do Jantar Baile Beneficente em comemoração aos 25 anos da entidade e
com escolha da Glamour Girl, Glamour Juvenil e suas princesas; Ofício Circ. Nº 019/13 da
UVERGS e ESGC Francisco Juruena; Telegramas do Ministério da Saúde, do Ministério da
Educação e da Câmara dos Deputados sobre a liberação de recursos financeiros; Ofícios e
folders sobre cursos diversos. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos
OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 245/13 para o Executivo; Ofício n.º 246/2013 para a Imprensa;
Ofício n.º 247/2013 para o Executivo; Ofício n.º 248/2013 para Esporte Clube São José; Ofício
n.º 249/2013 para o Clube de Pais de Esquina Kappaun; Ofício n.º 250/2013 para CTG Rancho
dos Tropeiros; Ofício n.º 251/2013 para a família enlutada de Antônio Almiri Moraes de

Andrade (in memoriam); Ofício n.º 252/2013 para a família enlutada de Isadora Fagundes (in
memoriam); Ofício n.º 253/2013 para a família enlutada de João Pedro Ribas (in memoriam). O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
137/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Que o Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a continuidade do calçamento da Rua
Três de Outubro, mais precisamente a partir da frente do Parque de Máquinas da Prefeitura
Municipal, até o entroncamento com a Rua Arnoldo Wollmeister, beneficiando assim várias
pessoas que passam seguidamente pelo referido trecho. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 138/2013:
O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, providencie com a maior brevidade possível a renovação do contrato com a
empresa de ônibus do Sr. Selvino Rodrigues Cardoso que faz o transporte coletivo em nossa
cidade. Que também estude a possibilidade de repassar um auxilio financeiro ao mesmo para
ajudar nos custeios, pois a manutenção deste serviço está se tornando inviável por não estar
tendo arrecadação suficiente. Justificativas: A empresa presta o referido serviço há cerca de
quatro anos e meio em nosso Município, mas está tendo dificuldades em manter o mesmo, pois
a maioria dos passageiros são idosos, os quais não pagam passagem e o proprietário da
empresa somente não rompeu o contrato para cumprir com a sua palavra. Desta forma,
acredito ser de extrema importância a contribuição financeira do Poder Público Municipal,
mantendo assim este serviço que beneficia inúmeras pessoas, principalmente os moradores dos
bairros mais distantes do centro, como os bairros Hermany e Chácara, sendo que sem um
transporte coletivo para estas pessoas, muitos terão que até mesmo abandonar seus empregos,
devido a grande distância, prejudicando assim estes munícipes. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
139/2013: Os vereadores ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencia a pintura do prédio onde funciona o Centro
Telefônico e também do Posto de Saúde, ambos na localidade de Santo Antônio do Bom Retiro,
assim como procedam os reparos necessários nas linhas telefônicas da referida localidade,
melhorando a qualidade do serviço, pois atualmente os moradores possuem muitas
dificuldades de comunicação. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 140/2013: Os vereadores ROGÉRIO
MAURI DE OLIVEIRA, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrantes
da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, providencia a pintura de faixas de
segurança e a devida sinalização na Rua Edmundo Roewer, no bairro Hermany, mais
precisamente em frente ao refeitório (antigo Mercado Aldebrand) aonde a maioria dos
funcionários da empresa Vence Tudo almoçam diariamente, pois no local existe um intenso
fluxo de veículos nos horários de pico, principalmente de ônibus, assim como há circulação
intensa de pedestres (alunos e funcionários), necessitando, portanto de uma melhor sinalização
de trânsito, reduzindo a velocidade dos veículos e orientando os pedestres, oferecendo desta
forma uma maior segurança à todos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 141/2013: Os vereadores
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO,
integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal
de Obras e Viação, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, providencia a pintura de
faixas de segurança na Rua Mérito, entroncamento com a Av. Brasil, em direção à Delegacia de
Polícia de Ibirubá, pois no local existe uma intensa movimentação de pedestres, principalmente
de alunos da Escola Edison Quintana e também há grande fluxo de veículos em horários de pico
(início e término das aulas), necessitando que sejam tomadas as devidas providências o mais
breve possível, para oferecer uma maior segurança à todos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
142/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e ILVO

ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a colocação de cascalho na localidade de
São Sebastião, mais precisamente nas proximidades da propriedade da família Signor.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido às péssimas condições da referida estrada, a qual
se agrava ainda mais nos dias de chuva. Levando em consideração ainda que o referido trecho
faz parte do trajeto do transporte escolar, merecendo uma maior atenção por parte do
Executivo Municipal. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 143/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie o patrolamento e encascalhamento da estrada que passa diante da propriedade do
Sr. Luiz Wohjan, no trajeto entre a Ponte dos Freitas até São Paulo Pontão, atendendo a
reivindicação do mesmo. Justificativa: O senhor Luiz Wohjan, mostrando sua indignação e
revolta com a situação precária da referida estrada, relatou que nos dias de chuva é obrigado a
socorrer diversos veículos e caminhões que trafegam naquela estrada, sendo que o último
caminhão de recolhimento de leite passa por volta das três horas (03hs) da manhã. O
comunicante relatou ainda que utiliza seu trator para minimizar o péssimo estado da estrada.
Diante de tais fatos solicitamos providencias urgentes, caso contrário serão tomadas outras
medidas. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 144/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO,
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da bancada do PMDB:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie o
conserto de um atoleiro existente nas proximidades do Graneleiro da Cotribá, em Fazenda
Itaíba. Justificativa: Esta indicação se justifica devido as dificuldades que os caminhões
encontram para passar pelo referido local, levando em consideração que estamos na época em
que é feito a retirada de produtos do referido armazém. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO
N.º 031/2013: 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 a data em que iniciou o pagamento de aluguel do
prédio onde funciona atualmente o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
conforme convênio estabelecido pela Lei Municipal nº 2.463/2013, de 16/04/13, encaminhando
cópias dos respectivos comprovantes de pagamento. Caso ainda não esteja pagando o referido
aluguel, que seja informado o motivo. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
043/2013: O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, da bancada do PP: Requer que esta Casa
Legislativa encaminhe ofício à 5ª Superintendência Regional do DAER, de Cruz Alta, solicitando
que façam as devidas adequações de sinalização na Ponte Jacuí Mirim, na localidade da Várzea.
Justificativa: Esta solicitação se justifica pela dificuldade de visibilidade, principalmente no turno
da noite, devido se localizar em uma região mais baixa, onde dependendo das condições
climáticas, ocorre nevoeiro e/ou serração, oferecendo grande risco de ocorrer acidentes:
Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 045/2013: Autoriza o
Município locar imóvel residencial para o uso de Policiais Militares. 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 ele mesmo fará a relatoria. O
vereador Elói, Presidente da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência, da mesma
forma, falou que será o relator. VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. 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 042/13: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS
PARECERES E 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”. Leitura e votação dos
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Obras e Serviços
Públicos: Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº
043/13: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 044/2013: Autoriza o Poder Executivo firmar Convênio com a Fundação Estadual
de Planejamento Metropolitano e Regional – Metroplan. Leitura e votação dos Pareceres da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da
Comissão de Obras e Serviços Públicos: Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do
Projeto de Lei Municipal nº 044/13: Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O
vereador Silvestre solicitou ofício para a comunidade de São Sebastião, parabenizando pela
organização e realização da festa que ocorreu no dia 18 de agosto. Solicitou também um ofício
para o Sr. Gilberto Pinno (Beto), coordenador das cavalgadas da região, parabenizando pelo
empenho e dedicação e pela excelente organização do roteiro seguido na última cavalgada,
com a participação de mais ou menos 220 cavaleiros. O vereador Elói solicitou ofício para o Sr.
Éder Strehl, Presidente da ASFUCA, parabenizando realização do torneio interno de futsal, que
teve sua final no dia 14 de agosto tendo como campeão a fábrica de ração da Cotribá. O
vereador Érico solicitou que esta Casa encaminhe ofício de pesar para a família enlutada de
Olga Luiza Severo (in memorian), mãe do atual Secretário Municipal de Obras, Sr. Albino Valdir
Severo. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos, reabrindo em seguida e passou
para o último item da Ordem do Dia, em um espaço máximo de cinco minutos e quarenta
segundos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: O
vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do PP: Cumprimentou a todos e em especial o vereador
Ademar Zeni e deu boas vindas a este que já foi Presidente da Casa e que assumiu a vaga da
vereadora Carlota que se licenciou por trinta dias, e colocou sobre as contribuições que o
vereador Ademar trará para a Casa. Transmitiu para a comunidade usuária da ERS – 506 que
esteve na última sexta‐feira, com o Engenheiro Fabiano, Superintendente do Departamento
Autônomo de Estradas de Rodagem ‐ DAER de Cruz Alta e solicitou o patrolamento desta
estrada, pois por lei o Município não pode realizar este trabalho, e contou que o Engenheiro
Fabiano prometeu o trabalho para a próxima semana. Falou que também solicitou para o
Engenheiro Fabiano trabalhos de melhorias na ERS – 506 e na ERS – 223, disse que foi bem
atendido e que acredita que a solicitação será atendida. Falou que na sexta‐feira participou na
cidade de Cruz Alta da Audiência Pública em apoio a Ferrosul, onde foi apresentado um estudo
técnico da viabilidade para definição do traçado da ferrovia, contou que várias autoridades se
fizeram presentes e que logo serão apresentados os resultados destas audiências. Falou de sua
satisfação por dias atrás nosso Município ter sido contemplado com um trator resultante de
uma emenda do Deputado Luiz Carlos Heinze e contou que hoje o Município recebeu mais um
caminhão, por emenda do Deputado Jerônimo Goergen sendo que estes dois equipamentos
forma destinados para a Secretaria da Agricultura, agradeceu aos Deputados que contribuem
para o bem do Município. Parabenizou os gremistas, colorados e a Asif. O vereador ÉRICO
PIMENTEL NOGUEIRA, do PP: Cumprimentou a todos, em especial o vereador Ademar Zeni que
assumiu nesta noite uma cadeira nesta Casa. Falou que foi discutido e aprovado o Projeto de Lei
Municipal n.º 044/2013. Falou que participou de um Congresso em São Miguel das Missões
onde foi discutido sobre saneamento básico e colocou que no Estado somente seis por cento
(6%) dos Municípios tem esgoto sanitário e citou também sobre a situação dos lixões e as
adequações que precisam ser realizadas, como compostagens e incinerações, transformando

em energia, o que é um processo oneroso. Falou que nosso Município precisa se adequar à
coleta seletiva e salientou que trinta por cento (30%) dos resíduos domésticos são embalagens
de difícil decomposição e colocou que existe uma lei que obriga as empresas a recolher estes
lixos e exemplificou com os pneus e garrafas. Falou que os painelistas do Congresso são pessoas
renomadas e idôneas do Estado que contou também com a presença do Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado, Deputado Pedro Westphalen, Deputado Federal Onix
Lorenzoni e o Ministro Presidente do Tribunal de Contas, doutor Augusto Hartz. Falou que
esteve hoje na localidade do Pinheirinho onde está sendo feito um trabalho de cascalhamento,
agradeceu por sua reivindicação estar sendo atendida e fez referência as obras do
caminhódromo. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos.
Parabenizou o vereador Ademar Zeni que por muitas vezes defendeu o Partido Democrático
Trabalhista – PDT e lhe desejou sucesso. Registrou e agradeceu o Secretário Oneide que tem
atendido os pedidos feitos pela comunidade. Falou que na semana passada mencionava o
Deputado Federal Vieira da Cunha quando seu tempo esgotou, e que vinte coordenadorias do
seu partido já se reuniram e nestas foi pedido candidatura própria para o Governo do Estado
nas próximas eleições e colocou que o nome que mais desponta é o do Deputado Federal Vieira
da Cunha. Disse que escutou um discurso do Deputado Vieira da Cunha em Porto Alegre onde
este mencionou que somente seria candidato se for do povo porque o povo está mostrando nas
ruas o que quer. Falou que participou na quinta‐feira da final do campeonato interno de futebol
de salão da Associação dos Funcionários da Cotribá – ASFUCA, parabenizou a todos pela
organização e a campeã que foi a Fábrica de Rações. Falou que solicitou para o Executivo que
seja terminado o calçamento no final da Rua Firmino de Paula no Bairro Chácara e também para
que seja renovado o contrato com a Transportes Cardoso, que solicitou uma ajuda de custo,
solicitou a sensibilidade do Prefeito Municipal. O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do
DEM: Cumprimentou a todos, em especial ao vereador Ademar Zeni. Falou que nesta noite
houve a leitura do Projeto de Lei Municipal que solicita apoio de cedência de aluguel de um
imóvel para os Brigadianos, solicitou aos relatores para que entre em votação na próxima
semana. Contou que nesta noite foram aprovados projetos importantes e que foi relator de
dois deles, como de um convênio com o Estado que irá beneficiar pessoas carentes com
sanitários, banheiros, cadastradas na Assistência Social e também do Projeto que firma
convênio com a Metroplan, para dar início ao aterro sanitário e processo seletivo de lixo. Falou
que nesta tarde a Secretaria de Agricultura recebeu mais um caminhão e que já foi recebido um
trator, salientou que todas as emendas possuem contrapartida do Município. Falou sobre a
indicação que foi apresentada na semana passada para a compra de uma ambulância e
informou que esta já foi comprada há aproximadamente trinta dias atrás e que está sendo
adequada para o uso. Falou que foi adquirido um carro para a Secretaria da Assistência Social
atender o Programa Bolsa Família com recursos próprios do Município. Falou que no domingo
pela manhã participou da missa e após foi ao canil e outros setores de construção do Município
e falou que a população está vendo que a Administração está fazendo muito e irá fazer tudo o
que for possível. Discordou do vereador Ilvo quanto à questão dos calçamentos que disse que
não há nenhum calçamento terminado e respondeu que o vereador Ilvo sabe como funcionam
as licitações, sendo que muitas vezes a empresa não cumpre com o que é contratado e colocou
sobre os vários calçamentos do interior. Falou para o vereador Elói que entrou com uma
indicação para calçamento e falou que o calçamento do Triunfo irá vir quase até a cidade e ele
discordou que o dinheiro está sendo mal aplicado. Disse que às vezes fica incomodado que as
coisas demoram para acontecer, mas que tudo está programado e pediu para a comunidade
que cuidem as obras que estão sendo feitas, pois já houve depredação no caminhódromo. O
vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Agradeceu ao

Secretário da Agricultura pelo trabalho realizado na localidade de São Sebastião. Falou que
ontem esteve na Localidade de São Sebastião e disse que nunca recebeu tantos pedidos, assim
como de outras localidades do interior, ele salientou que as pessoas estão indignadas com as
quantidades de atoleiros e contou que um cidadão lhe falou que se fosse mais jovem venderia
suas terras para ir embora. Solicitou para que o vereador Ademar aproveitasse a experiência
que tem e conversasse sobre a situação dos cascalhos. Falou que já foi Secretário de Obras e
sabe das dificuldades, que anunciam caminhões, todos ajudam, mas que cada dia está pior, ele
disse que está faltando uma pecinha que comanda esta situação. Disse que as pessoas estão se
disponibilizando a pagar para ter o cascalho e que é necessário agilizar este processo. Falou que
no ano passado mobilizou escolas para que não fosse trazido o lixo de outros municípios para
Ibirubá e citou o Projeto de Lei Municipal n.º 044/2013 que trata do lixo exclusivamente de
Ibirubá. Falou que hoje participou de um programa da Rádio CBS e que recebeu várias ligações,
fez referência que será votado mais um projeto que irá afetar o bolso do contribuinte, disse que
o locutor “Metz” falou no programa que o Prefeito envia os projetos para a Casa Legislativa,
mas que quem aprova são os vereadores e pediu espaço na Rádio Ibirubá e jornais para que não
seja cobrado depois, e sim que sejam cobrados os que votaram a favor. Deixou seu apelo para
que as coisas aconteçam. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a
todos, em especial o vereador Ademar que hoje tomou posse. Falou que foi formada uma
comissão para dar continuidade ao que o Governador prometeu em Ibirubá sobre a ERS – 506,
ele colocou sua opinião de que esta comissão deveria ser formada por mais pessoas. Lembrou
que em mil novecentos e noventa e três (1993) na Administração Matias, vinte anos atrás,
foram até o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER, com uma comissão
fazer reivindicação para que a obra da ERS – 506 fosse realizada, se colocou a disposição da
composição e solicitou para que convoquem mais pessoas para a mesma. Falou sobre o Projeto
de Lei para a reciclagem do lixo e que a comunidade deve ser conscientizada para separar o lixo
em casa, mas falou que o projeto anterior para trazer o lixo de outros municípios, do ano
passado, sempre foi contra porque primeiro devemos cuidar do nosso lixo. Falou sobre os
caminhões, tratores que estão vindo, disse que estes equipamentos precisam começar a
trabalhar para atender as reivindicações da comunidade. Rebateu ao vereador Vanderlei
dizendo que é crítico em relação aos calçamentos porque existem muitos calçamentos
iniciados, mas poucos os que estão concluídos, citou as localidades de Linha Duas e Linha
Floresta. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos, em
especial o vereador Ademar que hoje tomou posse e que foi Secretário de Obras na gestão da
Aliança Popular e fez um trabalho positivo no interior de cascalhamento, desejou um bom
trabalho. Falou que deu entrada na Casa um projeto de extrema importância para a Brigada
Militar, e que foi baixado para Comissão da qual é Presidente e será relator e colocou que à
pedido o projeto será votado na próxima segunda‐feira, pois é um bom projeto. Falou que nesta
noite foi votado o projeto que trata sobre a Usina de Reciclagem do Município, que terá
parceria da Consulta Popular do ano de dois mil e dez (2010) e participação do Município, disse
que o projeto foi muito bem montado, com memorial descritivo o que deu segurança para o
momento da votação. Falou sobre a ERS ‐506 e contou que semana passada esteve em Santo
Antônio do Bom Retiro e foi perguntado sobre a rodovia, parabenizou a comissão que foi criada
para acompanhar o processo burocrático e disse que acredita na palavra do Governador, pois o
mesmo fez a promessa em Ibirubá, desejou bom trabalho para comissão. O vereador JAIR LUIZ
SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos, em especial o vereador Ademar. Parabenizou o
Secretário da Indústria e Comércio pelo trabalho que vem realizando e também o Major
Ferreira desejando um bom trabalho. Citou alguns projetos desta noite, pois além das
indicações, pedidos de informação e requerimentos, foi autorizado ao Município de Ibirubá

locar um imóvel residencial para o uso de policiais militares, assim investindo na segurança
pública. Falou que também foi autorizado o Município a firmar convênio com o Estado do Rio
Grande do Sul, para investir no Saneamento Básico e que também foi autorizada a prorrogação
de direito real de uso pelo Grupo Espírita Lar de Jesus, que realiza seu trabalho há mais de vinte
anos. Citou que também foi autorizado ao Executivo firmar convênio com a Fundação Estadual
de Planejamento Metropolitano para implantação de unidade de triagem e compostagem,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos. Disse que citou estes projetos para que a
comunidade tenha conhecimento do trabalho que realizam na Câmara de Vereadores, e contou
que amanhã terão mais uma reunião para dar continuidade no estudo do Plano Diretor, para
dar os pareceres necessários e colocou que a comunidade será convidada para audiência
pública sobre o assunto. Manifestou‐se sobre a ERS – 506 e disse que lhe parece pelas
manifestações da tribuna e de algumas pessoas da comunidade que o Governador do Partido
dos Trabalhadores é o culpado por não sair a obra, e afirmou que se ele veio a Ibirubá e
prometeu esta obra irá sair, deu sua certeza que a obra será iniciada. Encerrou deixando a frase
de que de algumas Administrações o povo e a comunidade não tem saudades. O vereador
ADEMAR ZENI, do PSB: Cumprimentou a todos. Fez seu pronunciamento em termos de
agradecimento e iniciou agradecendo aos que votaram em sua pessoa lhe permitindo ser
suplente. Falou que ajudou o Frentão, trabalharam em conjunto e que o resultado a
comunidade sabe. Agradeceu a vereadora Carlota pela oportunidade dada para estar com seus
companheiros e adversários políticos, também a Deisi, Angélica e Rodrigo, servidores da Casa,
que lhe auxiliaram. Falou que faziam treze anos que não usava a tribuna desta Casa, pois são
resultados da política e disse para os vereadores que naquela época era outro Ibirubá, e que
Ibirubá cresceu muito e está caminhando a passos largos para o progresso, sendo um exemplo
regional, sendo referência no Alto Jacuí, e no Rio Grande do Sul o que lhe orgulha muito e disse
que irá ajudar a alavancar ainda mais o Município. Falou que vê também a pujança de todos os
vereadores, que trazem e somam ideias, e assim serão aplaudidos, pois a comunidade quer
discussões positivas, não podem mentir para a comunidade, pois ouviu já se falar da
arrecadação do Município, mas que é preciso dizer também onde é aplicada esta arrecadação,
na saúde, educação, e demais setores. Falou que precisam ter responsabilidade para que as
ideias alavanquem desta Casa para surgir os projetos do Executivo. O Presidente deu por
encerrado os trabalhos às vinte e duas horas e trinta minutos (22h30min). Os trabalhos foram
presididos pelo Presidente, vereador Liberto Leomar Franken, e secretariados pelo vereador
Abel Grave, 1º Secretário. Do que eu, Abel Grave determinei que fosse lavrada a presente ata
que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Senhor Presidente.
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