ATA Nº. 1.842/2013 – DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 23.09.2013.

Aos vinte e três 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 vinte minutos, foi constatada a presença dos
Vereadores: Silvestre Antônio Rebelato, Ilvo Adam Schlintwein e Rogério Mauri de Oliveira,
integrantes da Bancada do PMDB; Vanderlei Santos de Souza, Abel Grave e Alberi Antônio
Behnen, integrantes da Bancada do DEM; Érico Pimentel Nogueira, Carlota Elisa Artmann 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. 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 as Atas nº 1.840/13 (ordinária) e
nº 1.841/13 (solene): Aprovadas por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário
fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício Circ. nº 012/13 do Executivo;
Convite da EMEI Professor Arthur Kanitz para ação beneficente em homenagem ao Dia das
Crianças; Convite da Comissão de Mobilidade Urbana da Assembleia Legislativa para Audiência
Pública sobre Modelos de Transporte: A cidade que queremos; Ofício nº 019/2013 da AMAJA;
Ofício nº 269/13 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº 031/13; Ofício
Circ. Nº 016/13 do CREA‐RS sobre a competência dos profissionais registrados no Crea; Ofício nº
108/13 da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa convidando para
audiência pública para tratar da situação das rodovias estaduais; Ofício nº 103/13 da Comissão
de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa encaminhando exemplar do Informativo
sobre as atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2013; Convite para Audiência
Pública da Saúde com o objetivo de discutir e construir o Plano Municipal de Saúde para o
quadriênio 2014/2017; Convite da FAMURS, UVERGS e AGERGS para reunião sobre “Regulação
e Saneamento”; Telegrama do Senador Wellington Dias confirmando apoio na PEC 349;
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 293/13 para o
Executivo; Ofício n.º 294/2013 para o Executivo; Ofício nº 295/13 para Deputado Estadual
Giovane Feltes; Ofício Circ. Nº 296/13 para Ministro do Trabalho e Emprego Manoel Dias, para
Flávio Zacher, Assessor do Gabinete do Ministro do Trabalho e para Heron de Oliveira,
Superintendente Regional do Trabalho do RS; Ofício nº 297/13 para DNIT; Ofício nº 298/13 para
o DAER de Passo Fundo; Ofício nº 299/13 para a imprensa; Ofício n.º 300/2013 para o Pastor
Davi dos Santos Paixão; Ofício nº 301/13 para CTG Rancho dos Tropeiros; Ofício nº 302/13 para
Major José Antônio Ferreira da Silva, Comandante da Brigada Militar; Ofício Circ. nº 303/13 para
onze (11) idosos homenageados em Sessão Solene; Ofício nº 304/13 para a família enlutada de
Otomar Kanitz (in memorian); Ofício n.º 305/2013 para a família enlutada de Antônio Rodrigues
Cardoso (in memorian). O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das Indicações:
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 165/2013: O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, integrante da
bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
por meio do Departamento Municipal de Trânsito, providencie com urgência a instalação de
quebra‐molas na Rua do Comércio e na Rua Dumoncel Filho, próximos ao entroncamento de

ambas, reduzindo assim a velocidade dos veículos. Justificativa: Esta indicação se justifica
devido a alta velocidade com que os veículos passam pelos referidos locais, correndo o risco de
acontecer graves acidentes. Cabe ressaltar que nas referidas ruas foi feito recentemente o
recapeamento asfáltico, e muitos jovens andam com skates e carrinhos de rolimã pelo local,
sendo muito perigoso aos mesmos e também aos motoristas, pois se trata de uma esquina.
Também é importante relatar que no último final de semana um veículo, em alta velocidade,
que vinha pela Rua do Comércio em direção a Dumoncel Filho, não conseguiu fazer a curva e
invadiu uma residência, por sorte não houve vítimas, mas causou diversos danos aos moradores
e a destruição do carro. Desta forma, é evidente a urgente necessidade de se tomar
providências, antes que algo de pior aconteça, por isso conto com a sensibilidade do Poder
Público Municipal. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 166/2013: 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 a retirada de um bueiro (boca de lobo) na localidade de São Paulo Pontão, mais
precisamente na entrada da lavoura de propriedade do Sr. Valmor Scapini, instalando o mesmo
em outro local onde há necessidade, pois onde se encontra atualmente não é mais útil, sendo
que com isto se economizaria na construção de um novo bueiro. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 056/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, da bancada do PDT:
Requer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para o Secretário Estadual da Saúde, Sr. Ciro
Simoni, com cópia para o Secretário Adjunto da Saúde, Dr. Elemar Sand e para o Sr. Marcos
Lusa, Coordenador da 9ª CRS – Coordenadoria Regional da Saúde, solicitando aos mesmos que
se dediquem para viabilizar a implantação de uma UTI neonatal em nossa região. Justificativa:
Este requerimento se justifica devido as UTIs neonatais mais próximas estarem localizadas nos
municípios de Santo Ângelo, Ijuí e Passo Fundo e as empresas responsáveis pelo transporte dos
recém nascidos também ficam muito distantes, sendo nas cidades de Torres, Santa Cruz do Sul
e Santana do Livramento, ocasionando a morosidade do transporte, que muitas vezes pode ser
fatal, dependendo da gravidade do caso, sem falar na demora de se encontrar leitos
disponíveis: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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.
Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da
Comissão de Obras e Serviços Públicos e da Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria,
Comércio e Meio Ambiente: Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei
Municipal nº 047/13: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE
LEI MUNICIPAL Nº 048/2013: Autoriza o Poder Executivo firmar Convênio com a Caixa
Econômica Federal e dá outras providências. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, e da Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio
e Meio Ambiente: Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal
nº 048/2013: Aprovado por unanimidade. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos
e reabriu em seguida. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Alberi solicitou que esta Casa
encaminhe ofício para o Executivo Municipal de Selbach e para a coordenadora da XI
Blumenfest, Srª. Stelamaris Gobbi, parabenizando pela grande feira, que aconteceu entre os
dias 19 até 22 de setembro. O vereador Silvestre solicitou que esta Casa encaminhe ofício para
a comunidade de Arroio Grande, parabenizando pela excelente organização e realização da
festa que ocorreu dia 21 de setembro, com a presença de cerca de setecentas (700) pessoas. O
vereador Liberto solicitou que esta Casa encaminhe ofício para o Executivo Municipal de Quinze
de Novembro, parabenizando pela solenidade de inauguração da Escola Municipal Progresso,
no dia 21 de setembro. Solicitou também que encaminhe ofício para o Grupo de Terceira Idade

Brilho Dourado, de Rincão Seco, parabenizando pela excelente organização e realização do
Encontro de Grupos da Terceira Idade no dia 22 de setembro. O Presidente informou a todos
que a audiência pública para tratar sobre a LDO foi transferida para o dia 30 de setembro, às
18h30min. Dando sequência, o Presidente de imediato passou para o último item da Ordem do
Dia, em um espaço máximo de cinco minutos e tolerância quarenta segundos para cada
vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: O vereador JAIR LUIZ
SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos. Parabenizou a direção da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE, pela organização do jantar oferecido no Clube Comercial em
homenagem aos trinta anos, homenageando alunos, professores e firmas conveniadas, falou
que foi emocionante ver a alegria destas pessoas e a importância em manter em atividade esta
escola. Também parabenizou o Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros pela
movimentada e gratificante Semana Farroupilha que tivemos e o senhor Ari Schiefelbein e sua
esposa Ivani pelas homenagens recebidas em Sessão Solene no Centro de Tradições Gaúchas
Rancho dos Tropeiros e falou que devemos nos espelhar em pessoas como eles. Falou da justa
homenagem prestada ao senhor José Felipe Basílio Hagemann, com seu nome estampado no
caminhódromo. Falou sobre a expectativa da realização da obra da ERS‐506 e disse que
precisamos acreditar que esta obra se realizará com responsabilidade acompanhar e cobrar do
Governo do Estado através do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem e do
Governador. Falou de sua alegria em entregar para a Comunidade do Bairro Floresta a
ampliação e reforma do educandário, demonstrando que as coisas acontecem em nosso
Município. Manifestou‐se sobre a atualização da Lei de Contribuição de Melhoria e falou que
quem é contra esta lei, além de ser conivente com a ilegalidade, é contra quem quer ter
calçamento em frente a sua casa, ou asfalto ou pvs. Esclareceu que sem esta atualização da lei o
Executivo não poderia mais fazer melhorias em frente da casa do contribuinte, pois estaria
incorrendo em ilegalidade. Disse que tem sido procurado por pessoas da comunidade que
querem saber o funcionamento e que esclarecidos os fatos querem que a Administração
priorize estas obras, disse ter certeza que este projeto dará condições para a Administração
atender todas as demandas reivindicadas pela comunidade e disse que sempre devemos pensar
em progresso e na continuidade da boa gestão do Município. Encerrou colocando sua
indignação pelos acontecimentos no Supremo Tribunal Federal que deu a condição para que
bandidos tenham a oportunidade de ficarem livres e colocou que deveríamos ter como exemplo
o que aconteceu na China quando um político renomado que teve participação em suborno foi
junto com sua esposa condenado a prisão perpétua tendo seus bens confiscados pelo Governo,
falou da frustração da comunidade brasileira. O vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM:
Cumprimentou a todos. Falou que na nossa comunidade ultimamente os meios de
comunicação, jornais e alguns setores do rádio, estão tendo uma preocupação especial com sua
pessoa e que antes não existia. Falou para a comunidade que não se deixem impressionar por
alguns comentários e algumas maldades porque o seu posicionamento na Câmara ao longo
destes dezessete anos no Legislativo sempre foram da mesma maneira, de linha firme,
coerência, posicionamento, opinião sem preço, não se curvando. Disse que a Câmara tem lhe
oportunizado um grande aprendizado de vida e que também aprende com a comunidade que
traz subsídios para o seu trabalho o que lhe fortifica a cada dia, mas que algumas pessoas
tentam prejudicar sua imagem o jogando contra a população. Falou que todas às vezes que
votou projetos na Câmara, contra ou a favor, foi com conhecimento de causa, com
conhecimento das matérias e com assessorias e salientou que nada que defende é por acaso.
Disse que outro assunto que escuta na Casa é sobre a palavra gestão, muito usada pelos
vereadores de oposição com motivo de crítica ao Governo do Frentão e lembrou para os
vereadores que em Tapera foi dado bom exemplo de gestão quando deixaram recursos

significativos em caixa e que estes que os acusam de falta de gestão deixaram dívidas em caixa
e restos a pagar. Falou para a comunidade que gestão é comprar área industrial, água potável
para todos, calçamento no interior, colocou que algumas obras têm problemas de mão de obra,
disse que estão trabalhando o Plano Diretor para regrar alguns segmentos, pois Ibirubá está
crescendo. Finalizou dizendo que podem ter nele sempre coerência e honestidade e pediu que
o procurem porque está sempre pronto para atender os anseios da comunidade, mas quem
nem sempre consegue e se penitenciou por não conseguir sensibilizar todos os segmentos para
que as coisas aconteçam, salientou que não é por falta de esforço, pediu que pensem no que
falou e no seu trabalho. O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a
todos. Falou que as pessoas do facebook e internet estão bastante preocupadas com o trabalho
dos vereadores. Parabenizou o Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros pela Semana
Farroupilha e em especial o casal Ari Schiefelbein homenageado pela Câmara e o Patrão Arão
que junto com sua equipe foi feliz na escolha dos homenageados, o Cedeniz Ferreira, o Zé
Hagemann e o Aurélio. Parabenizou a Asif que no sábado confirmou sua classificação entre os
oito finalistas, a diretoria, os jogadores e a torcida, disse que agora virão os jogos mais decisivos,
que ser perder estão fora e falou de sua felicidade pelo trabalho que a Asif vem fazendo depois
de dezoito anos representando muito bem o Município e colocou de sua certeza de que a Asif
fará o possível para ano que vem estar na série ouro, ele também parabenizou os que foram
premiados no sorteio de sábado. Finalizou fazendo um contraponto para as pessoas que não
conhecem bem o seu trabalho e sua pessoa, que postaram no facebook coisas sobre sua
pessoa, salientou que jamais abandonou o povo humilde onde convive no meio, disse que tem
suas mãos calejadas por trabalhar na construção civil do que se orgulha muito. Falou que
diariamente está junto do povo e que não foi porque votou a favor da contribuição de melhoria,
uma lei que existe desde mil novecentos e setenta e quatro, da qual todos os Prefeitos
desfrutaram e disse estar preocupado com o fato do Prefeito conseguir dar a contrapartida para
todas as melhorias que as pessoas querem e citou o senhor Osmar Kappaun. Salientou que
continua ao lado do povo em jantares dançantes, bingos, jogos de futebol, ajudando a construir
casas mais humildes e que não se esconde atrás de um computador para falar mal das pessoas.
Falou que se deve respeitar a opinião dos outros, mas que há pessoas que não respeitam a sua
opinião e gostaria que a mesma fosse respeitada, pois quando vota a favor de um projeto não é
para contentar o Prefeito e critica quando necessário, e faz tudo que está ao seu alcance como
vereador e pediu para o povo continuar acreditando nele que continua e está do lado do povo.
A vereadora CARLOTA ELISA ARMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Falou que neste seu
retorno a esta Casa não era de sua vontade abordar sobre um assunto que traz
constrangimento e tristeza para o povo ibirubense, gaúcho e brasileiro. Disse que a atitude do
Supremo Tribunal Federal no centro do poder no Distrito Federal conseguiu trazer a tona uma
das maiores dúvidas que persiste até hoje no ser humano, e perguntou quem nasceu primeiro o
ovo ou a galinha? Salientou que não quer dizer que a decisão foi ilegal, pois o Ministro
argumentou o seu voto invocando a Convenção de San Jose da Costa Rica e disse que a decisão
mesmo não sendo ilegal, foi imoral, pois os “picaretas” do poder que rodeavam o interesseiro
Marcos Valério usufruíram de vantagens resultantes do mensalão. Disse que muitos cidadãos
foram presos por muito menos, por processos políticos, pois não eram simpáticos aos
detentores do poder em Brasília que nomearam nove dos onze Ministros do Supremo Tribunal
Federal. Disse que a dúvida persiste conforme a decisão no próximo julgamento e que se o
Supremo por ser a última instância do Judiciário brasileiro toma tal decisão, perguntou o que
podemos esperar das instâncias inferiores? Comentou que sabe que será dito e defendido que
existem recursos que migram e sobem até o Supremo. E deixou a pergunta que se doravante as
decisões ficarão espelhadas no caso Mensalão? Fez referência ao Projeto Criança Feliz da Escola

Hermany, que encaminhou para os vereadores analisarem e disse que seria importante os
vereadores darem sua contribuição para que as crianças daquele bairro e escola tenham um dia
diferenciado, dia para que se doem com atividades e visita. O vereador ÉRICO PIMENTEL
NOGUEIRA, do PP: Cumprimentou a todos. Parabenizou o ex‐prefeito e Secretário Geral,
“Fucks”, por seu aniversário. Parabenizou o Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros
que brindou a Semana Farroupilha com grandes eventos, Sessão Solene onde foi homenageado
o casal tradicionalista Ari e Ivani Schiefelbein e contou que no jantar de quarta‐feira foi
homenageado o senhor Erich Bammesberg que há trinta e quatro anos atrás foi o idealizador da
pista que se eleva e o Aurélio que é sócio desde mil novecentos e oitenta e quatro (1984) e é o
guardião da chama crioula. Falou que nestes dias que se passaram depois da aprovação do
Projeto da Contribuição de Melhoria, onde alguns vereadores tentaram distorcer, colocou dos
asfaltos feitos na cidade, do caminhódromo e que não ouviu nenhum comentário de que algo
foi cobrado de contribuição de melhoria, explicou para que as pessoas entendam a distorção
feita e disse que com o passar do tempo as pessoas irão entender, e que já estão procurando o
Prefeito para que obras sejam feitas. Disse que o tempo irá dizer quem está com a razão e que
patrolamentos e pontes no interior como foi dito que seria cobrado contribuição de melhoria é
“conversa fiada” e garantiu que se alguém tiver que pagar contribuição de melhoria por
alargamento de estrada no interior, irá pagar do seu bolso. Falou que faz seu trabalho
consciente e que seu compromisso com o Prefeito vai até certo ponto e vota o que a lei exige e
que não vota projetos fora da lei e quando tiver opinião contrária irá votar de acordo. O
vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do PP: Cumprimentou a todos. Parabenizou o Patrão
Arão e toda a patronagem pelo trabalho para que a Semana Farroupilha transcorresse em nossa
comunidade, parabenizou o Jacir Maldaner, coordenador do setor de cavalgadas, que foi junto
com outros cavaleiros até Quevedo para trazer a chama crioula. Citou e parabenizou os
homenageados deste ano, que muito fizeram pela cultura do Rio Grande: José Felipe Basílio
Hagemann, Cedeniz Ferreira, Erich Bammesberg, Aurélio Dias, Ari e Ivani Schiefelbein. Falou que
na última sexta‐feira teve a satisfação de receber da Diretora do Instituto Federal Câmpus
Ibirubá, senhora Migacir, junto com a Secretária de Educação Jussara que a partir do próximo
ano será ofertado em Ibirubá o curso de Agronomia, sendo uma satisfação muito grande.
Parabenizou o Grupo de Terceira Idade Brilho Dourado do Rincão Seco, que na tarde de ontem
promoveu um belo baile. Contou que no dia dezoito, quarta‐feira da semana passada,
participou junto com o Prefeito e comissão, com o Diretor do Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem – DAER, senhor Darci Vieira, em reunião sobre o início do asfaltamento da
ERS 506 que informou que será em breve e colocou que aproveitou o momento para solicitar
reparos na ERS 223 e patrolamento da ERS 506 enquanto não ocorrer o asfaltamento.
Parabenizou a comunidade do bairro Floresta que na última quinta‐feira recebeu por parte do
Executivo a inauguração da ampliação e reforma da Escola Floresta. Parabenizou o Executivo de
Quinze de Novembro pela construção da nova Escola Progresso, colocou que participou da
inauguração e contou que foi na Escola Progresso da Esquina Hetzel que iniciou seus primeiros
passos no estudo, por isso registrou sua satisfação. Finalizou parabenizando a Asif, os campeões
do Fustal Ibirubense e todas as equipes que participaram. O vereador ELÓI FERRAZ DE
ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos. Falou que participou de vários eventos como o
jantar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, final do Campeonato Municipal
de Salão, da Semana Farroupilha. Registrou e parabenizou o vereador Clóvis Garmatz que estará
assumindo uma cadeira no Legislativo a partir do dia sete no lugar do vereador Silvestre e
desejou boas vindas. Registrou a presença de vereadores de Tapera. Citou o requerimento onde
solicitou que fosse enviado ao Ministro do Trabalho, Manoel Dias, ao Assessor Especial do
Gabinete, Flavio Zacher, e ao Heron de Oliveira, Superintendente Regional do Trabalho, para

que estudassem uma maneira de criar um projeto para que jovens de catorze, quinze e
dezesseis anos pudessem ser inseridos no mercado de trabalho. Citou também o requerimento
onde solicitou que o Secretário Estadual da Saúde Dr. Ciro Simoni, o Secretário Adjunto da
Saúde Doutor Elemar Sand e para o Senhor Marcos Lusa, Coordenador da 9º Coordenadoria
Regional de Saúde, para elaborar um projeto de instalação de uma Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal em nossa região, pois sentiu a necessidade quando foi procurado para
conseguir ajudar para o nascimento de gêmeos em nossa cidade, agradeceu a interferência e
pronto atendimento do Secretário Elemar Sand neste caso para que fossem atendidas estas
crianças. Registrou também a participação das Conselheiras Tutelares Liamara e Neusa para o
bom desfecho da situação, e doutor Beto Ciprandi e equipe. Falou também sobre o transporte
coletivo do Município e disse que o Prefeito teve sensibilidade em chamar o proprietário da
empresa Cardoso Tur, senhor Silvino, para tentar solucionar a questão. Disse que conversou
com o senhor Silvino que lhe passou a solução do problema colocado pela Prefeitura, que seria
aumentar R$ 0,25 (vinte e cinco centavos de real) no valor das passagens. Reafirmou que o
Município, que é administrado com aumento de impostos, que prefere investir em shows, criar
cargos, que faz empréstimo para fazer asfaltos, quem vai pagar R$ 0,25 (vinte e cinco centavos
de real), tirar do bolso mais uma vez é o contribuinte, o aposentado que tem a garantia de não
pagar. Registrou e parabenizou o senhor Silvino Cardoso que, a partir da proposta de aumentar
R$ 0,25 (vinte e cinco centavos de real), preferiu sair do transporte coletivo ao invés de colocar
a mão no bolso do povo mais uma vez. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Falou sobre a Sessão Solene da Semana Farroupilha no Centro de
Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros em homenagem ao casal tradicionalista Ari e Ivani
Schiefelbein. Parabenizou os cavalarianos que abrilhantaram o desfile dando mais valor ao
Município e para a Semana Farroupilha e colocou que logo após ocorreu a Missa Crioula no
Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros. Falou que ocorreu em Selbach a reunião da
ASCAMAJA ‐ Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí, por ocasião da ExpoSelbach, que
ocorreu mesmo com o tempo chuvoso, agradeceu a boa recepção que tiveram. Agradeceu ao
Patrão do Céu que não houve pedra ou tormenta como em muitos lugares. Falou que nesta
noite foi votado o Projeto de Lei Municipal n.º 047/2013 e parabenizou o Prefeito pela
iniciativa, disse que foi o relator e deu parecer favorável, pois se trata de beneficiar uma
pequena empresa dando lucro e gerando empregos. Falou que temos uma área industrial de
dez hectares e que estão adquirindo mais cinco hectares e há fila de micro e pequenas
empresas querendo uma vaga. Falou que há um pedido de informação feito pela bancada do
Partido do Movimento Democráticos Brasileiro (PMDB). Falou que todos estão felizes com o
asfalto e que ele é bonito, mas pediu que não esqueçam do interior, é vereador do interior e
disse que não pretende vir para a cidade, pois é do interior que vêm as grandes riquezas e não
adianta ter uma cidade bonita se as pessoas do interior não conseguem chegar nela. O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que Ibirubá vive em
um paraíso quando ouvem os vereadores da situação e chamou a atenção para o que escreveu
na semana passada sobre o transporte urbano, de pessoas de duas quadras do Bairro Hermany
que precisam vir para cidade e estão pagando táxi, e ficou sabendo que estão querendo pegar
mais uma moedinha do povo ibirubense. Mostrou uma quantidade de requerimentos e falou
que ali está a incompetência de quem administra Ibirubá com a ERS que tanto emprego e
recurso traz e onde morrem cidadãos por incompetência, por falta de organização e de ruas
laterais e mostrou documentos onde o Prefeito foi notificado para que tomasse atitudes. Falou
que nesta Casa escutou discursos que falam que distorcem as palavras quando cobram a taxa
de melhoria e avisou que a história será semelhante com a do Imposto Predial e Territorial
Urbano, falou que deveriam perguntar para o contribuinte se estão de acordo. Falou que

quando se precisa de ambulância em Ibirubá se busca em Quinze de Novembro, Selbach e
Torres, disse que não podem “tapar o sol com a peneira” que tem coisas boas, mas perguntou
onde está o respeito pelo povo e o dinheiro que se arrecada? E disse que há três anos falam das
mesmas redes de água. Contou que votou contra a taxa de contribuição de melhoria e na outra
semana foi para Brasília e voltou com trezentos e cinquenta mil reais (R$ 350.000,00) para
investir no pequeno produtor e dar para o esporte, essa é sua resposta e disse que um
Deputado irá ajudar cem (100) famílias. Disse que o povo de Ibirubá é perfeito, pois paga seus
impostos. Contou que hoje esteve com a Secretária de Saúde que lhe recebeu muito bem e que
até o final do mês se não resolver o problema de um cidadão que desde dois mil e dez está
tentando uma cirurgia irá acompanhá‐lo no Ministério Público e ouviu da Secretária que daqui
para frente até o final do ano para ocorrer uma cirurgia somente se acontecer algum acidente,
falou então que a solução é jogar o cidadão na rua, quebrar a perna que assim haverão recursos
para a cirurgia. Disse que quem tem cinquenta milhões de reais (R$ 50.000.000,00) para
administrar precisa fazer, ele disse que nestes anos de Câmara nunca recebeu tantos elogias
como agora. Falou sobre a Semana Farroupilha onde concordou que tudo aconteceu
perfeitamente como foi falado, mas quando foi para fazer uma emenda para o Centro de
Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros de quinze mil reais (R$ 15.000,00) faltou um voto para
ser aprovado e colocou que há recurso para o Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos
Tropeiros no orçamento. Falou sobre o senhor que faleceu no dia de hoje e que foi enviada
correspondência da Câmara, mas quando apresentou um projeto para isentar Imposto Predial e
Territorial Urbano faltou também um voto e agora a Câmara manda para a família voto de
pesar. Disse que ano que vem irá encaminhar novamente este projeto e desejou que os
vereadores tenham a consciência de ver se estão fazendo certo, precisam ajudar as famílias
enquanto precisam, pois depois que morreu, Deus se encarrega de cuidar. O vereador ROGÉRIO
MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Desejou boas vindas ao Clóvis no grupo
Aliança por Ibirubá e o tranquilizou que antes da eleição, independente dos resultados ficou
acertado que todos teriam a oportunidade, explicou que este ano quatro suplentes irão assumir
e irão até o final do mandato dando esta oportunidade. Convidou como Presidente da Comissão
de Finanças e Orçamento para a Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias no dia
trinta, segunda‐feira, convidou toda a comunidade para participar, colocou que há uma
previsão de receita de cinquenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais (R$
52.665.000,00) repartido para orçamento fiscal e investimentos onde ocorreu aumento de
valor. Falou que já ocorreu a votação do Plano Plurianual e que agora será a vez do orçamento
anual, ele falou que na noite serão explicados alguns dados. Disse que muitas pessoas lhe
procuram e que hoje um cidadão que não votou em sua pessoa, nem no seu Prefeito, estava
indignado em função das estradas do interior onde já cortou dois pneus. Falou sobre um pedido
de informação que foi feito em relação ao pregão eletrônico para a pintura de faixas de
segurança e fez uma reflexão sobre o valor, sobre a relação custo e benefício e disse que hoje já
há faixas de segurança apagadas e que daqui a pouco estamos jogando dinheiro no “ralo”. Fez
um desafio sobre o recolhimento de lixo no interior, sobre os dias do recolhimento, e avisou
que para as localidades de Alfredo Brenner e Santo Antônio do Bom Retiro está marcado em
outubro para dias três e dezoito, em novembro dias cinco e vinte e dois e dezembro para dias
dez e vinte e seis. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte duas horas e cinco
minutos (22h05min). 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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