ATA Nº. 1.839/2013 – DA VIGÉSSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 09.09.2013.

Aos nove dias do mês de setembro 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; 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. 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 1.838/13 (ordinária): Aprovada por
unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS: Programação Semana Farroupilha; Ofício nº 104/13 da Secretaria Municipal da
Saúde; Ofício nº 253/13 do Executivo, em resposta ao requerimento do vereador Silvestre;
Ofício Circ. Nº 011/2013 do Executivo; Correspondência eletrônica da CNM – Confederação
Nacional dos Municípios; Correspondência eletrônica da Senadora Ana Amélia (PP‐RS); Convite
para o 1º Baile da ASEPI; Convite para Festa do Minuano da Escola Municipal de Ensino
Fundamental de Alfredo Brenner; Convite da APAE para jantar em homenagem aos 30 anos
(Jubileu de Pérola) da APAE de Ibirubá; Ofício Circ. Nº 011/13 e Edital nº 009/13, ambos da
ASCAMAJA; Ofício Circ. Nº 573/13 do Programa Interlegis, encaminhando cartilha da Lei de
Acesso à Informação no Brasil e a primeira edição da revista Saberes; Ofício nº 953/13 da
Câmara Municipal de Carazinho; 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 264/13 para o Executivo; Ofício n.º 265/2013 para a UNOPAR; Ofício n.º
266/2013 para a imprensa; Ofício n.º 267/2013 para a Associação de Moradores do Bairro
Hermany; Ofício n.º 268/2013 para o Sr. Rogério Krauspenhar, Presidente da Paróquia
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil; Ofício nº 269/2013 para a família enlutada de
Andieli Garmatz (in memorian); Ofício nº 270/2013 para a família enlutada de Irineu W. Prass (in
memorian); Ofício nº 271/2013 para a família enlutada de Carlos Alberto Rodrigues (in
memorian); Ofício nº 272/2013 para a família enlutada de Anilda Berlet (in memorian); Ofício nº
273/2013 para o Executivo; Ofício nº 274/2013 para o casal de Tradicionalistas Destaque/ 2013,
Sr. Ari e Srª Ivani Shiefelbein; Ofício nº 275/2013 para a família enlutada de Cesar Antonio
Signor (in memorian); Ofício nº 276/2013 para a família enlutada de Eric Bank (in memorian). O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
148/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e ILVO
ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do
setor competente, providencie a extensão da rede de água da localidade de Rincão Seco, mais
precisamente até a propriedade da Sr. Rosalina Rodrigues. Justificativa: A senhora Rosalina, de
83 anos, mora em uma propriedade de 10 hectares com seus quatro filhos, sendo um destes
portador de necessidade especiais, necessitando portando que seja beneficiada com água
potável, sendo que a distância da rede até a propriedade é de 1.000 metros. Cabe ressaltar que

já solicitaram este serviço na Prefeitura, onde foi lhe passado o valor de R$1.500,00 à
R$1.800,00 para a execução da obra, mas não possuem condições de pagar e por isto pediram a
intervenção destes vereadores para que atendam esta importante reivindicação. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 149/2013: O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA da bancada do PP: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, por meio do
Departamento Municipal de Trânsito, estude a possibilidade de regular/adequar o semáforo
instalado na esquina da Avenida Brasil com a Rua Mauá, pois ela está abrindo simultaneamente
para os pedestres e motoristas no sentido da Avenida Brasil com ingresso na Rua Mauá.
Justificativa: Esta Indicação se deve ao fato de que essa situação está gerando grande perigo
para os pedestres, bem como para os motoristas, podendo ocasionar acidentes. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 150/2013: O vereador ADEMAR ZENI, integrante da bancada do PSB: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente,
providencie o encascalhamento na propriedade do Sr. Arcino Arendt, localizada em Linha Oito.
Justificativa: Esta indicação é justificada na impossibilidade de trânsito no interior da
propriedade, impedindo a criação de suínos e a produção leiteira. Junta‐se a presente indicação
um laudo de visita técnica emitido pela empresa Cereais Werlang Ltda, afirmando a
necessidade de encascalhamento para possibilitar a entrega de leite, ração e o carregamento da
produção. O proprietário do imóvel pode ser contatado pelo número (54) 84359840. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 151/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do
PDT: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de
elaborar um projeto instituindo um Programa de Menor Aprendiz para que jovens de 14, 15 e
16 anos possam trabalhar no comércio local; ou estudem alguma outra forma de inserir estes
jovens no mercado de trabalho. Justificativas: Esta indicação se justifica tendo em vista a
importância de inserir estes jovens no mercado de trabalho, levando em consideração que
muitos são carentes que necessitam ajudar financeiramente a família, além de oferecer uma
oportunidade para que iniciem uma vida profissional, com responsabilidade e
comprometimento, ficando longe de condutas ilícitas. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 152/2013: O
vereador ADEMAR ZENI, integrante da bancada do PSB: Que o Executivo Municipal, encaminhe
Projeto de Lei estabelecendo prazo para o início da cobrança do IPTU nos novos loteamentos.
Sugiro que a cobrança seja feita da seguinte forma: a) Loteamentos até 15 terrenos – 2 anos de
prazo; b) Loteamentos de 16 à 40 terrenos – 3 anos de prazo; c) Loteamentos com mais de 40
terrenos – 5 anos de prazo. Na hipótese dos terrenos serem vendidos pelo loteador, a cobrança
do IPTU poderá ser feita de imediato do novo proprietário. Justificativa: Esta indicação se
justifica na necessidade de incentivar os proprietários de áreas urbanas a procederem o
loteamento dos seus imóveis, permitindo o aumento da oferta de terrenos em nosso Município,
contribuindo para reduzir o déficit habitacional existente. Da mesma forma esta indicação se
justifica na inexistência de dispositivo semelhante no Projeto de Lei do parcelamento do solo
urbano que está em análise na Câmara Municipal. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 153/2013: Os
vereadores ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO e ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, providencie os devidos reparos/consertos nos brinquedos da Pracinha das
Crianças localizada na Praça General Osório, pois muitos estão danificados, colocando em risco
a segurança das crianças. Que também providenciem a substituição da areia, a qual há muito
tempo não é trocada, estando muito suja. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 154/2013: 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, providencie com urgência os devidos reparos na Ponte dos Freitas localizada entre São
Paulo Pontão e o Pinheirinho, a qual se encontra em péssimo estado de conservação,

oferecendo riscos aos motoristas que passam pela mesma. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
155/2013: 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, providencie o conserto de um bueiro na localidade de
São Paulo Pontão, nas proximidades da propriedade do Sr. Ilso Ferreira da Silva, o qual se
encontra com tubo quebrado. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 156/2013: 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,
providencie o encascalhamento da estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Abílio Nogueira,
na localidade de São Paulo Pontão, assim como procedam o encascalhamento da estrada de
São Sebastião, mais precisamente nas proximidades das residências do Sr. Luiz Khol e João
Diesel. Cabe salientar que os referidos moradores trabalham com a atividade leiteira e os
caminhões que efetuam a coleta do leite encontram dificuldades em transitar por estas
estradas, prejudicando o trabalho dos mesmos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 157/2013: 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, providencie reparos e a devida fixação da placa indicativa de localidades que
se encontra em São Sebastião, pois a mesma encontra‐se caída no chão. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 158/2013: 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, faça a cobertura do abrigo para parada de
ônibus localizado em São Sebastião, pois o mesmo está totalmente descoberto, gerando
desconforto aos estudantes e demais pessoas que ali aguardam o transporte, ficando expostas
às intempéries do tempo. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 159/2013: O vereador LIBERTO LEOMAR
FRANKEN,integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, providencie a construção de um abrigo no entroncamento entre as Ruas Mauá e
João Thiesen. Justificativa: Esta Indicação é uma solicitação dos moradores e se deve ao fato de
que neste local muitas pessoas aguardam o transporte para o seu trabalho. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 160/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE
OLIVEIRA e ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal, através do setor competente, providencie o conserto da cobertura/telhado do
Pavilhão de Esportes da comunidade de São Sebastião, assim como façam a construção de um
muro ao redor do cemitério da referida comunidade, pois o mesmo foi destruído por um
vendaval. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a importância das referidas obras,
levando em consideração que já consta no Orçamento Municipal o repasse para entidades, por
isso o Executivo estará amparado legalmente para auxiliar a referida comunidade, sendo viável
o referido repasse financeiro para realização das referidas obras. Cabe salientar que auxiliando
as comunidades do interior, consequentemente se estará incentivando estas pessoas a
permanecerem no interior do Município, pois trata‐se de um local de encontro dos moradores
destas comunidades. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 161/2013: 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
providencie o patrolamento da estrada que liga Ibirubá à Saldanha Marinho, passando por
Esquina São José, Boa Vista e São Sebastião. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a
estrada encontrar‐se em péssimas condições de trafegabilidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
162/2013: O vereador ADEMAR ZENI, integrante da bancada do PSB: Que o Executivo Municipal
reative convênio com as Cooperativas do Município para conceder incentivo destinado a
produtores de leite, com vistas à melhoria do padrão genético do rebanho leiteiro. O município

de Ibirubá já havia firmado convênio com a Cotribá para esta finalidade autorizada pela Lei
Municipal n.º 1.900 de 30 de dezembro de 2002. E com o término do convênio nunca mais foi
renovado, motivo pelo qual solicito a firmatura de novo convênio. LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO Nº 035/2013: 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 forneça as seguintes informações: 1‐ Número
total de funcionários em agosto de 2000 mais o total de funcionários da Escola Agrícola que
eram pagos pela Prefeitura em agosto de 2000; 2 ‐ Valor total da folha do mês de agosto de
2000 mais o valor total dos funcionários da Escola Agrícola do referido mês; 3 ‐ Número total de
funcionários em agosto de 2004; 4 ‐ Valor total da folha do mês de agosto de 2004; 5 ‐ Número
total de funcionários em agosto de 2008; 6 ‐ Valor total da folha de agosto de 2008; 7 ‐ Número
total de funcionários em agosto de 2009; 8 ‐ Valor total da folha no mês de agosto de 2009; 9 ‐
Número total de funcionários em agosto de 2012; 10 ‐ Valor total da folha no mês de agosto de
2012; 11 ‐ Número total de funcionários em agosto de 2013; 12 ‐ Valor total da folha no mês de
agosto de 2013; 13 ‐ Número total de CCs em agosto de 2000; 14 ‐ Valor total referente aos CCs
na folha do mês de agosto de 2000; 15 ‐ Número total de CCs em agosto de 2004; 16 ‐ Valor
total referente aos CCs na folha de agosto de 2004; 17 ‐ Número total de CCs em agosto de
2008; 18 ‐ Valor total referente aos CCs na folha de agosto de 2008; 19 ‐ Número total de CCs
em agosto de 2009; 20 ‐ Valor total referente aos CCs na folha de agosto de 2009; 21 ‐ Número
total de CCs em agosto de 2012; 22 ‐ Valor total referente aos CCs na folha de agosto de 2012;
23 ‐ Número total de CCs em agosto de 2013; 24 ‐ Valor total referente aos CCs na folha de
agosto de 2013; 25 ‐ Número total de DCAs/CCs e funções gratificadas na Secretaria de
Educação em agosto de 2013; 26 ‐ Valor total na folha de agosto de 2013 referente as funções
gratificadas e DCAs/CCs da Secretaria de Educação. HOMENAGEM PARA A APAE – ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBIRUBÁ – ESCOLA ESPECIAL FRANZ HÜMMLER,
PELOS 30 ANOS DE FUNDAÇÃO, em atendimento ao Requerimento nº 041/2013: O Presidente
de imediato convidou o Sr. Gastão Oswaldo Zart, Presidente da APAE de Ibirubá para fazer parte
da Mesa Diretora. Ressaltar que esta homenagem aos 30 anos da APAE atende ao
Requerimento nº 041/2013, de autoria do vereador Elói Ferraz de Andrade, o qual foi aprovado
por unanimidade na sessão ordinária do dia 12 de agosto do corrente ano. Desta forma, pediu
que o Secretário Abel fizesse a leitura do referido requerimento e em seguida que também
procedesse a leitura do histórico (anexo) da APAE de Ibirubá. Dando continuidade o Presidente
convidou o vereador Elói Ferraz de Andrade, para que juntos fizessem a entrega do troféu de
homenagem aos 30 anos da APAE ao Presidente desta entidade, Sr. Gastão Zart. Durante a
entrega do troféu o secretário Abel fez a leitura do texto do mesmo: “APAE – Escola Especial
Franz Hümmler ‐ 30 ANOS: A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, por ocasião dos 30
anos da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibirubá – Escola Especial Franz
Hümmler, tem a honra de prestar homenagem e agradecer a Direção, Professores (as) e
funcionários (as) deste importante educandário pelos relevantes serviços prestados e como
forma de reconhecimento ao excelente trabalho que realizam em prol da educação de pessoas
especiais em nosso Município. “SOMOS TODOS IGUAIS NA DIFERENÇA!” Ibirubá (RS), 09 de
setembro de 2013. Liberto Leomar Franken – Presidente. Abel Grave ‐ Secretário.”. Na
sequência o Presidente deu início às Manifestação dos Líderes de Bancada, sendo que falaram
na seguinte ordem: 1º Silvestre A. Rebelato (PMDB); 2º Ademar Zenni (PSB); 3º Érico P.
Nogueira (PP); 4º Jair Scortegagna (PT); 5º Alberi A. Behnen (DEM) e 6º Elói Ferraz de Andrade
(PDT) e proponente da homenagem. Os vereadores enalteceram o trabalho realizado pela APAE
de Ibirubá, agradecendo e parabenizando a todos que trabalham e contribuem com este
educandário de pessoas especiais, desejando que continuem desenvolvendo um excelente

trabalho e se colocaram a disposição para ajudar no que for necessário. Posteriormente o
Presidente convidou o Sr. Gastão Oswaldo Zart, Presidente da APAE de Ibirubá para fazer uso da
palavra: “Cumprimento ao Sr. Liberto Franken, Presidente do Legislativo, estendo os
cumprimentos aos demais vereadores e a todos os presentes. Queremos deixar nosso registro
de agradecimento primeiramente ao Poder Público Municipal de Ibirubá. É com alegria que hoje
festejamos os 30 anos de serviços dedicados à pessoa com deficiência deste município e região.
Este trabalho que vem sendo desenvolvido há 30 anos nos faz lembrar todos aqueles que
sempre apoiaram e ajudaram no crescimento e desenvolvimento desta entidade. Fomos
lembrados anteriormente na leitura do histórico, que iniciamos em local cedido pelo Sindicato
Rural de Ibirubá e no decorrer dos anos, crescemos em tamanho e em qualidade de
atendimento aos usuários de que dela precisam. Este crescimento se deu, graças ao apoio do
Poder Público Estadual e Municipal e também aquelas pessoas que simpatizam por esta causa.
Também quero ressaltar os funcionários desta Instituição, que trabalham com muito carinho e
amor, criando novos laços e mantendo os já existentes, desafiando‐se a cada dia. Sempre
buscando melhor qualidade de vida e defendendo os direitos das pessoas com deficiência e de
seus familiares. Sabemos que não é muito fácil e simples ter uma pessoa com deficiência em
nossa família, temos que aprender: Pedagogia, enfermagem, medicina, psicologia; ser um
pouco de tudo, mas o mais importante é ter amor e não deixar vencer‐se pelas frustações. Para
isso temos nossa Apae nos oferecendo este apoio, para quem delas necessitarem. Novamente o
movimento das APAES pelo 4° ano consecutivo foi vencedor do “Prêmio Marcas de Confiança”
na categoria especial “Ongs” promovido pela revista Seleções e pelo ibope inteligência.
Comprova mais uma vez que este é um trabalho sério e de qualidade. Que Deus nos abençoe e
permita que possamos repetir este momento ainda outras décadas, mantendo‐os com lucidez e
clareza de espírito para que nunca esqueçamos nossa missão. Somos uma grande família.
Somente quem participa sabe das imensas possibilidades desse mundo especial. Continuaremos
contando com o trabalho, a dedicação e o comprometimento de todos. Obrigado!”. O
Presidente parabenizou a APAE pelos 30 anos de fundação, reconhecendo o trabalho
desenvolvido e lembrando de todas as pessoas que nestes anos trabalharam, participaram,
colaboraram e ajudaram a APAE para que hoje ela fosse reconhecida por todos. Comentou que
a comunidade ibirubense sempre tem atendido às campanhas e apelos e por isso tem certeza
que nunca deixaríamos a Escola Franz Hümmler acabar. Para finalizar agradeceu a presença de
todos e encerrou esta homenagem registrando felicitações por esta data tão significativa e
desejando que continuem desenvolvendo este trabalho exemplar que nos enche de orgulho e
admiração. Desta forma suspendeu a sessão por alguns minutos para os cumprimentos e para
tirar algumas fotos com todos os vereadores e os homenageados, sendo que reabriu a sessão
em seguida, dando continuidade a ordem do dia. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO
Nº 045/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO e ILVO ADAM SCHLINTWEIN,
integrantes da bancada do PMDB: Requerem que o Presidente da Câmara Municipal convide o
Sr. Luiz Roman, Gerente da CORSAN de Ibirubá, para participar de uma sessão ordinária,
escolhida pelo Presidente, para explanar sobre os trabalhos que realizam no nosso Município,
sanar possíveis dúvidas e fornecer algumas informações, dentre elas: a) Quanto a empresa
arrecada mensalmente em nosso Município? b) Quais os investimentos que estão fazendo? c)
Se possível, que forneçam cópia do levantamento/medição que fizeram à cerca de 2 ou 3 anos
atrás, referente a situação das redes de água de Ibirubá: Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 046/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada
do PMDB: Requerem que o Presidente da Câmara Municipal convide o Sr. Mateus Machado
Cabreira, Defensor Público da Comarca de Ibirubá, para participar de uma sessão ordinária,

escolhida pelo Presidente, para explanar sobre os trabalhos realizados no nosso Município,
sendo a título de orientação para que possamos informar a comunidade sobre o trabalho que a
Defensoria pode prestar à mesma, inclusive oportunizando aos vereadores sanar possíveis
dúvidas: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
047/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Requerem que esta Casa
Legislativa encaminhe ofício a todos Deputados Estaduais solicitando aprovação da emenda n.º
01 apresentada pela Deputada Maria Helena Sartori – PMDB, que dá nova redação ao “caput”
do art. 4º do Projeto de Lei n.º 197/13. Justificativa: A emenda apresentada pela Deputada
Maria Helena Sartori estende a todos os estudantes do Estado do Rio Grande do Sul
matriculados em instituição de ensino técnico ou superior os benefícios do Programa Passe
Livre Estudantil: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
048/2013: O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, da bancada do PP: Requer que esta Casa
Legislativa encaminhe ofício para a 5ª Superintendência Regional do Departamento Autônomo
de Estradas de Rodagem solicitando que estudem a possibilidade de colocar uma placa
indicativa sinalizando a entrada das Localidades do Pinheiro e Fazenda Itaíba na ERS‐223, Km
70, no sentido Cruz Alta/Ibirubá. No local existe seta indicando a entrada para a Localidade de
São Lucas que fica à direita da ERS no sentido Cruz Alta/Ibirubá e a Localidade do Pinheirinho
fica à esquerda, havendo a possibilidade de uma só placa sinalizar todas as localidades.
Justificativa: Quem vem de Cruz Alta e não conhece a estrada precisa ir até a Localidade do
Passo Bonito onde há placa indicativa o que aumenta o trajeto em aproximadamente 10 km e
precisamos levar em consideração que nesta estrada transita grande número de veículos, pois a
mesma dá acesso para a Usina do Pinheirinho e Armazém da Cotribá: Aprovado por
unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 049/2013: Os vereadores
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e ILVO ADAM SCHLINTWEIN,
integrantes da bancada do PMDB: Requerem que esta Casa Legislativa encaminhe ofício aos
Senadores (através de e‐mail) manifestando apoio e solicitando que aprovem a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) nº 349, que põe fim ao voto secreto para todas as decisões
tomadas em sessões plenárias do Parlamento. Justificativa: Seis dias após salvar o mandato do
deputado‐presidiário Natan Donadon (sem partido‐RO) em uma votação secreta, a Câmara dos
Deputados tentou dar na terça‐feira, dia 03/09, uma satisfação à sociedade e aprovou, em
segundo turno, por unanimidade, com 452 votos favoráveis, a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 349, que põe fim ao voto secreto para todas as decisões tomadas em
sessões plenárias do Parlamento. A votação em primeiro turno aconteceu há sete anos, e o
texto segue agora para o Senado, onde a tramitação deve demorar, no mínimo, um mês. Se
aprovado pelos senadores, todos os futuros processos de cassação de mandato parlamentar
terão o voto aberto dos seus colegas. A PEC aprovada acaba com a votação secreta no âmbito
do Poder Legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as Câmaras
Municipais e a Distrital são obrigados a abrir o voto em todas as circunstâncias, fazendo valer a
transparência, um dos princípios mais importantes da Administração Pública, fortalecendo
assim a democracia, pois a população poderá ter conhecimento sobre o voto dos seus
representantes: Aprovado por unanimidade. O vereador Silvestre solicitou que para os Líderes
de Bancadas do Senado seja encaminhado ofício e também sugeriu levar este assunto para a
ASCAMAJA. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 050/2013: Os vereadores ILVO
ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE ANTONIO REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA da
bancada do PMDB: Requerem que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para a 5ª
Superintendência Regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem solicitando
com a máxima urgência e prioridade o patrolamento da ERS‐506 que liga Ibirubá ao município

de Santa Bárbara do Sul. Justificativa: Este requerimento se justifica devido a referida estrada
estar intransitável, necessitando com máxima urgência o patrolamento da mesma: Aprovado
por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 051/2013: Os vereadores
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da bancada do PMDB e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE integrante da
bancada do PDT: Requerem que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para o Departamento
Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) de Passo Fundo e de Cruz Alta, solicitando uma
operação tapa buracos na ERS 223, em toda a sua extensão. Justificativa: A rodovia encontra‐se
em estado lastimável em alguns pontos, necessitando no mínimo da operação tapa buracos,
pois se trata de importante via de escoamento da produção do Alto Jacuí: Aprovado por
unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 047/2013: Autoriza o Poder
Executivo conceder Direito Real de Uso de um terreno urbano do Município à empresa Paulo
Cristiano Affonso – ME e, dá outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final, para a Comissão de Obras e Serviços Públicos e para a Comissão de Agricultura,
Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, designou o vereador Jair para ser o relator. O vereador Ilvo,
Vice‐Presidente no exercício da Presidência da Comissão de Obras e Serviços Públicos, falou que
será o relator. O vereador Érico, Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria,
Comércio e Meio Ambiente, falou que será o relator. LEITURA DA MENSAGEM RETIFICATIVA DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 036/2013: Dispõe sobre o Plano Plurianual do município de
Ibirubá para o quadriênio 2014‐2017. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento, ficando os mesmos relatores que do Projeto
de Lei Municipal nº 036/13. VOTAÇÃO DO PARECER E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
046/2013: Autoriza a contratação temporária de Carpinteiro e de Pedreiro. Leitura e votação do
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Aprovado por unanimidade.
Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 046/2013: Aprovado por unanimidade.
VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento: Aprovados por
unanimidade. O Presidente pediu autorização do plenário para dar continuidade a sessão
devido o horário regimental ter se esgotado, sendo que os vereadores concordaram. Em
seguida iniciou a discussão do referido Projeto, sendo que o vereador Elói pediu para registrar
em ata que jamais irá votar a favor de um projeto que tire dinheiro do bolso do contribuinte e
que tem defendido nesta Casa o trabalhador e que esta Administração ficará marcada como a
que mais aumentou impostos. Após as discussões o Presidente colocou em votação o Projeto
de Lei Complementar nº 013/2013: Aprovado com seis (06) votos favoráveis dos vereadores
Alberi, Jair, Abel, Érico, Ademar e Vanderlei e quatro (04) votos contrários dos vereadores
Silvestre, Rogério, Ilvo e Elói. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Silvestre solicitou que esta
Casa encaminhe ofício para a família enlutada da vereadora de Santa Maria, Srª Maria de
Lourdes Castro (PMDB) (in memorian), a qual presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Câmara de Vereadores de Santa Maria (RS) que investigou o incêndio na Boate Kiss;
assim como encaminhe ofício de pesar para o Presidente da CNM, Sr. Paulo Ziulkoski, que
perdeu a mãe recentemente. Também solicitou o encaminhamento de ofício para a
Comunidade Católica parabenizando pela excelente organização e realização da festa que
ocorreu no último domingo, dia oito (08) de setembro. O vereador Liberto solicitou o
encaminhamento de ofício para a Associação de Moradores do Bairro Odila, parabenizando pela
organização e realização do excelente almoço ocorrido no dia primeiro (1º) de setembro, com a

Posse da nova Diretoria, desejando muito sucesso. O vereador Érico pediu licença para se
retirar, sendo que o Presidente atendeu o pedido do mesmo. O vereador Vanderlei solicitou
que esta Casa encaminhe ofício para o jovem Matias Luft parabenizando pelos títulos que
conquistou no rodeio em Minas Gerais. O vereador Silvestre solicitou que esta Casa encaminhe
ofício para a Associação de Moradores do Bairro Progresso, parabenizando pelo jantar dançante
com escolha da Rainha e Rei Adultos e Juvenil que ocorreu no dia 07 de setembro. O Presidente
suspendeu a sessão por alguns minutos, reabrindo em seguida e de imediato 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
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que nesta noite esta
Casa, através do Requerimento do vereador Elói, homenageamos a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE, de Ibirubá pelos seus trinta anos, sendo um ponto positivo. Falou que
houve um momento negativo, quando foi “metida a mão na guaiaca do cidadão” com a
cobrança de um imposto que não é imposto, que é uma contribuição, mas salientou que a
moeda é a mesma. Falou que concedeu entrevista na Rádio CBS ao vivo, que convidou todos os
vereadores, e contou que foi muito procurado e não encontrou um cidadão que lhe pedisse
para votar a favor, fez o que sua consciência lhe permitiu ouvindo o cidadão. Disse que a Rádio
Cidade e Rádio CBS deram oportunidade e que o Jornal O Alto Jacuí e Jornal Visão Regional
destacou a realidade. Falou que nesta noite a oposição fez um esforço para que não se
aumentasse mais, pois parece que o contribuinte nasceu para pagar contas, como com o
aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Falou que foi numa festa no domingo,
onde lhe falaram das condições das estradas, da saúde, da falta de remédios, mas que assim
mesmo veio mais uma taxa, uma contribuição. Falou que quando lhe perguntarem como votou
no aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, da contribuição de melhoria estará
tranquilo e disse que estas cobranças irão chegar ao interior e que tudo está disfarçado com
valorização e salientou que a Câmara aprovou o projeto com o voto dos vereadores da base
aliada do Governo. Disse que até hoje somente uma lei para aumentar contribuição por parte
dos produtores de suínos não foi aprovada, e que foi quando o vereador Alberi esteve ausente.
Falou que o debate foi interessante e que em sua opinião o relatório do vereador Jair teve dois
motivos, um para esclarecer e outro para cansar. Encerrou dizendo que quando tiver aumento
de imposto que falem com ele, pois continuará defendendo o cidadão. O vereador ROGÉRIO
MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Disse que sabia quando foi eleito
vereador que teriam embates, situação e oposição, dentro de um respeito. Falou sobre o
Projeto de Contribuição de Melhorias e contou que faz parte da Comissão de Finanças e
Orçamento onde buscou informações na questão do impacto financeiro, e que a arrecadação
da melhoria será transformada em obra pública. Parabenizou o vereador Jair, relator da
Comissão de Legislação, que trabalhou muito também. Falou que justificou seu voto, deu
parecer favorável e deu seu voto contrário ao Projeto em protesto, pois há pessoas clamando
por resultados, e que a lei maior também fala em educação, saúde e segurança, mas que deixa
a desejar. Falou que a lei também diz que temos que ser honestos e que no Brasil há o
mensalão, políticos bons e desonestos, e que nesta Casa todos são bem intencionados.
Salientou a necessidade de eficiência em gestão e que a situação quando votou os cargos
passou um cheque colocando os vereadores no compromisso e que certamente o irão fazer.
Falou que seu voto foi contrário, de protesto, de alerta que algo precisa ser feito, disse que há
coisas boas como o asfalto, mas que foi votado nesta Casa o projeto para o empréstimo e que a
contrapartida do Município é de duzentos e quarenta e quatro mil reais (R$ 244.000,00). Falou
sobre a reportagem do Prefeito no Jornal O Alto Jacuí, que os números não fecham, mas que
irão verificar por pedido de informação. Falou que espera que a imprensa divulgue, no sentido

de retratação, pois o Ministério Público concluiu o inquérito sobre os danos no prédio do
Postão, uma obra da Aliança por Ibirubá, que tem obras para mostrar. O vereador ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos. Parabenizou o vereador Elói pela indicação
para homenagear a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, por seus trinta anos.
Cumprimentou a Comunidade Católica pela grande festa de domingo. Citou o Requerimento n.º
050/2013 de sua autoria junto com os vereadores Silvestre e Rogério. Citou a Indicação n.º
161/2013 de sua autoria em conjunto com os vereadores Silvestre e Rogério. Fez colocações
sobre o Projeto de Contribuição de Melhores, e disse que é um tributo que precisa ser pago e
que a comunidade de Ibirubá não merece ser cobrada novamente, como no caso do IPTU ‐
Imposto Predial e Territorial Urbano. Perguntou que se não estamos espantando a comunidade
de Ibirubá e que está na hora de ajudar o interior com estradas, pois estas estão em péssimas
condições. Esclareceu que o voto da oposição foi contrário e que amanhã estarão de cabeça
erguida na cidade quando forem perguntados sobre o assunto. O vereador LIBERTO LEOMAR
FRANKEN, do PP: Cumprimentou a todos. Falou que quando participa de eventos nos finais de
semana e que quando conversa com as pessoas, percebe as pessoas faceiras com promoções
bem sucedidas e salientou que fica feliz por residir em Ibirubá. Falou que constatou na Semana
da Pátria a participação das escolas com apresentações demonstrando civismo. Cumprimentou
a Associação do Bairro Odila pela posse da nova diretoria que aconteceu no dia primeiro e
parabenizou a todos que assumiram junto com o Presidente, senhor Vanderlei, e a diretoria que
entregou os cargos. Citou a indicação n.º 159/2013 de sua autoria. Cumprimentou a
patronagem do CTG ‐ Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros que na última semana
se deslocou até a cidade de Quevedo para buscar a Chama Crioula e todos que participaram
pela valorização da cultura gaúcha. Cumprimentou o vereador Elói pela indicação para
homenagear a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, pelos trinta anos a serem
completados no dia de amanhã (10/09), homenagem que aconteceu nesta noite. Finalizou
cumprimentando o vereador Ademar Zeni, por sua participação nesta Casa e disse que muitas
vezes ouviu falar que este foi o melhor Secretário de Obras de Ibirubá. O vereador JAIR
SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos. Falou que mora em Ibirubá há cinquenta e
quatro anos, e que se tem credibilidade é porque manteve os ensinamentos de sua família e de
suas atitudes. Falou que ficou feliz pela oportunidade de hoje provar para a comunidade de que
ainda tem gente com responsabilidade e que quer o progresso em nossa cidade, provou que
tudo aquilo que foi falado nos últimos dias pela imprensa e por membros da Casa, foi uma
grande inverdade, e um grande equívoco, porque em nenhum momento das entrevistas e
comentários que fizeram, tentaram explicar e dizer à comunidade o que significa contribuição
de melhoria, e que tentaram somente fazer deste projeto, como de todos que o Executivo
manda, um palanque político. Falou que se surpreendeu quando hoje em entrevista na rádio
um vereador comentou que a comunidade não é muito inteligente para entender o conteúdo
do Projeto e salientou que a comunidade está atenta e é muito mais inteligente do que estas
pessoas que tentam pregar mentiras, bastava dizer à comunidade que este projeto é a
atualização da Lei que está em vigor há muitos anos, e que sempre foi cobrado a contribuição
melhoria, em qualquer obra nova. A título de orientação, perguntou se o recapeamento
asfáltico que está sendo feito em nossa cidade será cobrado? Ele respondeu que não será e
também perguntou: a manutenção de pontes em nosso Município será cobrada? Ele respondeu
que não. Mencionou que a Lei é clara e que será cobrada contribuição de melhoria para obras
que valorizarão seu imóvel. Perguntou que se o projeto estava errado porque não fizeram
emendas? Explicou que este projeto atualiza e altera o disciplinamento dos procedimentos e
limites para a cobrança da Contribuição de Melhoria e que em Ibirubá sempre foi cobrada a
contribuição de melhoria, que não está sendo implantado nenhum novo imposto, como

quiseram fazer a comunidade acreditar, falando até em Imposto Predial e Territorial Urbano ‐
IPTU dois. Perguntou qual é a pessoa investida no cargo de Prefeito que não quer seguir a Lei?
Que Prefeito seria este que combate a contrariedade a Lei? Disse que defender a ilegalidade é
muita irresponsabilidade. Disse que os que têm o dever de informar corretamente as notícias,
trataram de somente fazer comentários maldosos e falsos, distorcendo os fatos. Perguntou o
que seria da Administração Municipal se não agíssemos dentro da Lei? Disse que talvez não
quisessem que esta Lei fosse aprovada, para mais uma vez processar nossa administração, ele
colocou que sequer estudaram, comentaram o conteúdo, explicaram para a comunidade o que
estava sendo debatido disse que a comunidade é muito mais inteligente e sabe distinguir o
certo do errado, pois este projeto não tem nada de politicagem como tentaram fazer entender.
Falou que o projeto é bom para Ibirubá porque vai disciplinar o que já vinha sendo cobrado,
somente com a diferença de que quem vai ter maior valorização, através de obra pública, vai
pagar mais, e quem tiver valorização menor, vai pagar menos. Disse que sempre acreditou que
a imprensa está aí para buscar as notícias e transmiti‐las para a comunidade, imparcialmente e
que como relator do projeto trouxe as informações mais precisas possíveis e ficou feliz por ter
sido entendido por ter contribuído para esclarecer todas as dúvidas, pediu aos colegas que
antes de falar de qualquer projeto, que ao menos leiam estes e procurem se certificar de seus
conteúdos. O vereador ADEMAR ZENI, do PSB: Cumprimentou a todos. Agradeceu aos
funcionários da Casa, aos vereadores e pediu desculpas por algo feito. Falou sobre a indicação
que apresentou a respeito do funcionalismo público da Prefeitura e disse que o Prefeito está
estudando. Citou as indicações n.º 152/2013 e 162/2013, ambas de sua autoria. Agradeceu a
vereadora Carlota pela oportunidade e ao Presidente da Casa por toda atenção recebida. O
vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos. Falou que foi uma noite
de muitos debates e também de homenagem para a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE através de um requerimento do vereador Elói. Citou a porcentagem que as
Prefeituras da nossa região gastam com folha de pagamento para fazer um comparativo e
concluiu que nossa Prefeitura é a que menos gasta com folha de pagamento, disse que então
não entende o motivo pelo qual é feito tanto alarido, disse que este número representa gestão
pública e que somente recebe financiamento quem tem capacidade de endividamento e que se
podem fazer obras públicas agora porque há recursos. Disse que a Administração procura fazer
as melhores coisas para o Município e que o projeto de hoje foi distorcido por dias e dias, ele
comentou da clareza do pronunciamento do vereador Jair, explicando o projeto. Falou que o
vereador Rogério foi bastante técnico e que entende a posição dele e que este nunca foi
demagógico em suas colocações. Falou dos pronunciamentos que diziam que se estava
inventando mais um imposto e que um vereador tem a obrigação de saber o que é contribuição
de melhoria e o que é Imposto Predial e Territorial Urbano, diferença entre imposto e taxa.
Falou que a Câmara proporciona aos vereadores cursos de aperfeiçoamento gratuitamente e
lamentou, pois achou que iria enfartar ao querer mostrar o caminho da verdade para a
comunidade. Disse que quem ouviu atentamente o vereador Jair e as verdades colocadas, que
as inverdades irão sumir e o povo agora pode ter certeza que as obras irão ocorrer dentro da
legalidade. O vereador ABEL GRAVE, do DEM: Cumprimentou a todos. Agradeceu pela reunião
da noite onde foi prestada homenagem para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE, pelos trinta anos de fundação através de requerimento do vereador Elói, e engrandeceu
o trabalho desta entidade e convidou a comunidade para participar de jantar comemorativo ao
jubileu no dia dez, no Clube Comercial. Mandou um abraço para o seu filho que está de
aniversário, que lhe deixa sempre muito alegre proporcionando motivação extra para dar
continuidade à vida. Falou que nesta noite ocorreu a votação do Projeto que trata sobre as
contribuições de melhoria, alterando a lei que estava em vigor desde vinte e oito de dezembro

de mil novecentos e setenta e quatro, trazendo um dispositivo legal e justiça para os
contribuintes que estarão sendo beneficiados. Disse que sairá de cabeça erguida, coração
aberto e à disposição, assim como hoje esteve na Rádio Cidade com os vereadores Alberi,
Rogério e Silvestre, mostrando que a democracia e as divergências existem, para esclarecer
dúvidas da comunidade, trazendo satisfação plena para os eleitores. O vereador VANDERLEI
SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Parabenizou o vereador Elói por ter
apresentado o requerimento para homenagear a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
– APAE, pelos seus trinta anos, parabenizou também o ex‐prefeito Olando Kanitz que esteve
presente e foi o primeiro prefeito a auxiliar esta entidade com a construção do prédio. Falou
que acompanhou já durante o dia várias discussões referentes ao Projeto de Contribuição de
Melhorias, colocou que cada um tem a sua opinião e deve ser respeitado, votou a favor do
projeto e salientou que a contribuição de melhoria vem sendo cobrada desde mil novecentos e
setenta e quatro e disse que devido à opinião de alguns vereadores a comunidade ficou
apreensiva, salientou que votou a favor com tranquilidade e consciente. Disse que sempre
cobrará a Administração para que as obras aconteçam e que elas estão acontecendo. Disse que
concorda que tem situações que poderiam ser mais rápidas e também colocou que muitas
vezes não há mão de obra suficiente para “tocar” as obras e que hoje também foi aprovado
projeto para contratação de pedreiros e carpinteiros e não concorda com os vereadores que
não veem as obras na cidade. Disse que agora com o projeto aprovado virão mais recursos e
também mais obras, principalmente investimentos em pavimentações asfálticas. Disse que sairá
esta noite com a cabeça erguida e olhando nos olhos das pessoas daquilo que fez nesta noite.
Parabenizou mais uma vez o Matias Luft, que participou do Rodeio Interestadual em Minas
Gerais, representando o Rio Grande do Sul e Ibirubá, onde ganhou vários troféus, deixou seu
registro e reconhecimento. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a
todos. Parabenizou o vereador Ademar, que por anos participou do Partido Democrático
Trabalhista, por sua passagem na Câmara de Vereadores. Também parabenizou a festa da
Comunidade Católica onde é festeiro, disse que foi uma semana de trabalho, cansativo, mas
que valeu a pena. Agradeceu todos os vereadores que aprovaram seu requerimento para
homenagear a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, homenagem que
aconteceu nesta noite, parabenizou todos os que compõem a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE. Citou a indicação n.º 151/2013 de sua autoria. Comentou sobre ligação
recebida do Secretário Estadual da Saúde, Cirio Simone, informando que “estava prestes” a ser
publicado no Diário Oficial o valor de R$ 100 mil reais para o município de Ibirubá, para um
projeto da Secretaria Municipal de Saúde, o qual se concretizou no Diário oficial e Ibirubá terá
R$ 100 mil reais para comprar uma “Van”, beneficiando assim a comunidade local. Lembrou
também da participação do PDT a nível estadual e todo o crescimento que tem proporcionado
para a região e Município, salientando que sempre que pode votou a favor nos projetos, mas
infelizmente no Projeto de Melhorias, votado na ocasião, teve que se opor. “Eu não pude votar
a favor da taxa de contribuição de melhorias. Eu preciso registrar para a comunidade que,
desde o início do mandato anterior, eu sempre tive princípios e o meu princípio aqui não é
votar em aumento de imposto. Pra mim, taxa, imposto, tributo, tudo é cobrado. Tudo é
dinheiro que, como o vereador Ilvo, o vereador Tuta e o vereador Rogério já falaram, tudo sai
do bolso”. Disse que o tempo vai mostrar quem está falando a verdade nesta Casa. Lembrou
que no ano passado o vereador Tuta falou sobre o IPTU e que agora “o povo” está dando razão
a ele, e que assim as inverdades virão à tona. “O vereador Rogério tem trazido números
interessantes aqui nesta Casa alertando o povo”. Citou que o alto orçamento do Município
nunca havia existido na história de Ibirubá e que tem que se fazer empréstimos e aumentar
impostos para se administrar o Município. Finalizou com uma pequena história para que a

comunidade refletisse sobre o assunto. O Presidente deu por encerrado os trabalhos à uma
hora e trinta e cinco minutos (01h35min) do dia dez setembro (10/09). 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.

