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ATA Nº. 1.850/2013 – DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 09.12.2013.
Aos nove dias do mês de dezembro 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: Lair Lagemann, Ilvo
Adam Schlintwein e Silvestre Antônio Rebelato, integrantes da Bancada do PMDB; Vanderlei Santos
de Souza, Abel Grave e Alberi Antônio Behnen, integrantes da Bancada do DEM; Érico Pimentel
Nogueira, Milton da Silva, Carlota Elisa Artmann e Liberto Leomar Franken, integrantes da Bancada
do PP; 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. Em seguida o Presidente solicitou que o secretário Abel
efetuasse a leitura do Pedido de Licença do vereador Rogério Mauri de Oliveira, do PMDB, pelo
período compreendido entre dois (02) de dezembro até trinta e um (31) de dezembro do corrente ano,
sendo que posteriormente foi feita a leitura do Termo de Posse do 4º suplente de vereador da
Coligação Aliança por Ibirubá, Sr. Lair Lagemann, do PMDB, o qual assumiu a titularidade no lugar
do vereador requerente, devido o 1º, 2º e 3º suplentes terem informado que no momento não
assumiriam a vereança. Desta forma, o Sr. Lair Lagemann apresentou seu Diploma e Declaração de
Bens e prestou seu juramento, sendo que em seguida foi convidado a se juntar aos demais vereadores,
ocupando sua cadeira. Em seguida 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 1.849/13 (ordinária): Aprovada com sete (07) votos favoráveis e
três (03) abstenções dos vereadores Elói, Ilvo e Lair. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 084/13 da QI Escolas e Faculdades e
da UVERGS; Ofício Circ. Nº 013/13 da ASCAMAJA; Ofício Circ. Nº 135/13 da Comissão de
Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado; Convite do Ministério Público Federal –
Procuradoria da República no RS para cerimônia de inauguração da Sede própria da Procuradoria da
República no Município de Cruz Alta; Convite do Deputado Estadual Giovani Feltes para o Grande
Expediente em homenagem ao Tiro de Laço; Ofício nº 340/13 do Executivo solicitando a retirada do
Projeto de Lei Complementar nº 020/2013; Reserva do Plenário para reuniões da ERA – Rede de
Apoio à Escola; Convite para encerramento das atividades do grupo CONVIVER; Telegramas do
Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
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a Fome, do Executivo 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 n.º 378/2013 para o Executivo; Ofício nº 379/13 para a imprensa; Ofício nº
380/13 para o Comandante da 4ª SCI – Seção de Combate a Incêndio; Ofício nº 381/13 para Zincagem
União; Ofício nº 382/13 para Vence Tudo; Ofício nº 383/13 para a INDUTAR Tecno Metal Ltda;
Ofício nº 384/13 para Subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos; Ofício nº 385/13 para o
Executivo; Ofício Circ. Nº 386/13 para Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Ibirubá; Ofício nº
387/13 para a família enlutada de Harold José Kloh Adiers (in memorian); Ofício nº 388/13 para a
família enlutada de Otilia Leda Vieira (in memorian); Ofício nº 389/13 para a família enlutada de Ivoni
Sprandel Mayer (in memorian); Ofício nº 390/13 para a família enlutada Hugo Prediger (in
memorian); Ofício nº 391/13 para a família enlutada de Avelino Henkes (in memorian); Ofício nº
392/13 para a família enlutada de Arlindo Fries (in memorian); Ofício nº 393/13 para a família
enlutada de Edwin Idiarde (in memorian). O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 207/2013: Os vereadores ILVO ADAM
SCHLINTWEIN e SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO da bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie os devidos reparos na
estrada que liga as localidades de Boa Vista até São Sebastião, passando pelas proximidades da
residência do Sr. Paulo Gediger. Justificativas: Esta indicação se justifica pelas péssimas condições em
que se encontra este trecho dificultando a passagem de veículos de pequeno e grande porte. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 208/2013: Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN e SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie o conserto do bueiro (boca-de-lobo) localizado em Linha
Oito (08), próximo a residência de Alzira Brignoni. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 209/2013: O
vereador MILTON DA SILVA, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação providencie melhorias no calçamento da Rua Gernot Schmidt,
principalmente no trecho entre a Rua Flores da Cunha e a entrada do Campo do Grêmio. Justificativa:
Esta indicação se justifica devido ao fato do grande fluxo de veículos que ali trafegam em virtude do
início do Campeonato Municipal de Campo e o trecho encontra-se em precárias condições, com muitas
ondulações na via. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 210/2013: O vereador MILTON DA SILVA,
integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação providencie a construção de um abrigo na Rua Júlio Rosa, mais precisamente no local onde são
feitas as provas para carteira de motorista. Justificativa: Esta indicação se justifica devido ao fato de
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que nos dias de chuva e também de muito sol os alunos dos Centros de Condutores não têm onde se
abrigar enquanto esperam para realizar sua prova. Sugere-se entrar em contato com empresas do
Município no intuito de firmar uma parceria para a construção do mesmo, sendo que estas poderiam
usar o mesmo como forma de divulgação e propaganda. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 211/2013:
Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO e ILVO ADAM SCHLINTWEIN, da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
por meio do Departamento Municipal de Trânsito, providencie a instalação de redutores de velocidade
na Rua Julio Rosa, mais precisamente entre as ruas Getúlio Vargas e Firmino de Paula. Justificativas:
Esta indicação atende um pedido dos integrantes da diretoria da Comunidade Evangélica de Ibirubá,
devido alguns veículos estarem passando pela referida rua em alta velocidade, colocando em risco a
vida de pedestres e principalmente dos alunos das escolas: Sinodal, Viscondinho e Edmundo Roewer,
assim como das senhoras da OASE e demais pessoas que utilizam o Lar Evangélico para eventos
sociais ou desportivos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 212/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE
ANDRADE, integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie melhorias na iluminação pública da Rua Guaíba, mais
precisamente na quadra compreendida entre a Rua Osvado Cruz e a Rua Carlos Krammes, efetuando a
substituição das lâmpadas queimadas por novas. Justificativa: Esta indicação se justifica pelo fato de
que na rua acima mencionada está localizada a Casa Lar de Jesus (Casa Espírita), e nos dias de
palestras e cursos há grande fluxo de pessoas e carros nesta rua. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
213/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do PDT: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie o conserto dos
buracos existentes na Rua Júlio Rosa, mais precisamente a partir do entroncamento com a Rua General
Osório até o final do calçamento, em direção a ERS 223. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 214/2013:
O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, integrante da bancada do PP: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a poda das árvores
localizadas em frente a oficina do Sr. Vilson Pott, na Av. Brasil, pois as mesmas estão dificultando a
visibilidade da placa indicativa do quebra-molas ali existente. Que também se efetue a retirada de uma
pequena árvore localizada no final do passeio público, na esquina da Rua do Comércio, entroncamento
com a Rua Dumoncel Filho, a qual está dificultando a visibilidade dos motoristas, correndo o risco de
acidentes. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 215/2013: O vereador ÉRICO PIMENTEL
NOGUEIRA, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie uma “operação limpeza” nos canteiros centrais da Av.
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Brasil, os quais estão repletos de inços. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 216/2013: A vereadora
CARLOTA ELISA ARTMANN, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através
do setor competente, estude a possibilidade de reservar um terreno na Área Industrial para futuramente
permitir a construção de uma Unidade do Corpo de Bombeiros. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
217/2013: A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, integrante da bancada do PP: Que o
Executivo Municipal, através do setor competente, providencie o atendimento da Autorização
Ambiental nº 268/2013 (anexo), referente a retirada de cascalho para recuperação da estrada na
propriedade do Sr. Erno Freitag, na localidade de Linha Jacuí Mirim. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido o Sr. Erno Freitag ser produtor de suínos e os motoristas dos caminhões que fazem o
transporte de ração e dos animais encontram dificuldades em trafegar pela referida estrada. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 218/2013: A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, integrante da
bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e viação,
providencie o encascalhamento no Travessão, próximo da Escola Alberto Pranke, entre as localidades
de Linha Cinco e Linha Seis. Justificativa: Esta indicação se justifica devido ao grande fluxo de
maquinários agrícolas de grande porte, sendo um trajeto com grande elevação “íngreme”, o que
dificulta a subida destes veículos, por isso existe a necessidade do seu encascalhamento e conservação.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 219/2013: Os vereadores LAIR LAGEMANN, SILVESTRE A.
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da Bancada do PMDB e ELÓI
FERRAZ DE ANDRADE da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal destine a soma dos
recursos que serão devolvidos pela Câmara Municipal de Vereadores no final dos anos: 2013, 2014 e
2015 para a construção de um Ginásio Poliesportivo, agregando todas as entidades desportivas do
Município. Que, além disto, destine um terreno para a construção do referido Ginásio e elabore
projetos para viabilizar outros recursos para esta mesma finalidade, a exemplo do processo que foi
realizado para a construção do Pórtico de entrada do Município. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
220/2013: Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, LAIR LAGEMANN, SILVESTRE A.
REBELATO, integrantes da Bancada do PMDB e ELÓI FERRAZ DE ANDRADE da bancada do
PDT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a
substituição dos Pontilhões, localizados em Linha Oito, nas proximidades da propriedade da família
Barrow, construindo novos Pontilhões com tubos de concreto que comportem a vasão da água. Cabe
salientar que a atual situação destes pontilhões foi verificada “in loco”, sendo extremamente precárias,
necessitando, portanto, que este serviço seja feito com a maior brevidade possível. LEITURA DO
PEDIDO

DE

INFORMAÇÃO

Nº 045/2013:

Os vereadores

SILVESTRE

ANTÔNIO
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REBELATO, LAIR LAGEMANN, ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da bancada do
PMDB e ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da Bancada do PDT: Que o Executivo
Municipal, através do setor competente, encaminhe cópia de todos os Decretos de Suplementação de
verbas, referentes a Lei Orçamentária do ano de 2013. LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO Nº 046/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, LAIR
LAGEMANN, ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da bancada do PMDB e ELÓI
FERRAZ DE ANDRADE, integrante da Bancada do PDT: Que o Executivo Municipal informe,
através do setor competente, se possuem conhecimento da precariedade em que se encontra a Ponte
dos Freitas, localizada entre São Paulo Pontão e o Pinheirinho? Se já foi elaborado projeto para a
construção de uma nova Ponte no local? Caso afirmativo que encaminhem fotocópia dos documentos.
Cabe ressaltar que a atual situação da mesma foi verificada “in loco”, sendo preocupante.
HOMENAGEM À EMPRESA VENCE TUDO PELA CONQUISTA DO PRÊMIO GERDAU
MELHORES DA TERRA – 2013, em atendimento ao Requerimento nº 044/2013: O Presidente
solicitou que o secretário efetuasse a leitura de um texto de introdução (anexo) e em seguida a leitura
do Requerimento nº 044/2013 (anexo), de autoria dos vereadores Silvestre Antônio Rebelato, Rogério
Mauri de Oliveira e Ilvo Adam Schlintwein, integrantes da bancada do PMDB, o qual foi aprovado por
unanimidade na sessão ordinária do dia 26 de agosto do corrente ano. De imediato o Presidente
convidou para fazerem parte da Mesa Diretora, o Sr. Marcos Luiz Lauxen, Presidente da empresa
Vence Tudo de Ibirubá e o Sr. Marciano Nelson Lauxen, Diretor Vice-Presidente da Vence Tudo. Na
sequência o Presidente pediu que o Secretário efetuasse a leitura do segundo texto (anexo), referente a
conquista dos dois prêmios Gerdau Melhores da Terra 2013. Posteriormente o Presidente convidou os
vereadores proponentes: Silvestre e Ilvo, para que juntamente com ele, Presidente desta Casa, fizessem
a entrega do troféu de homenagem a empresa Vence Tudo por terem conquistado o Prêmio Gerdau
Melhores da Terra 2013, ao Presidente, Sr. Marcos Lauxen, ao Vice-Presidente Sr. Marciano Lauxen e
também convidou para fazer parte deste momento o Sr. Nelson Lauxen, fundador desta importante
empresa e, a pedido do Sr. Marcos, convidou a esposa do mesmo. Durante a entrega do troféu o
secretário, vereador Abel, fez a leitura do texto da mesma: “A Câmara Municipal de Vereadores de
Ibirubá tem a honra de prestar homenagem à empresa VENCE TUDO por ter conquistado o Prêmio
Gerdau Melhores da Terra - 2013, recebendo o Troféu Ouro na categoria Destaque e o Troféu Prata
na Categoria Novidade Expointer. Registramos nosso orgulho e admiração pelo excelente trabalho que
esta empresa genuinamente ibirubense realiza, destacando-se no setor agrícola e evidenciando o nome
do nosso Município, fabricando produtos de qualidade, aprovados pelo usuário, que atendem a
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necessidade de seus clientes. Desta forma agradecemos a direção, funcionários (as) e colaboradores
pelos relevantes serviços prestados aos agricultores, levando tecnologias de ponta ao campo, através de
um trabalho conjunto, demonstrando que a Vence Tudo realmente é uma empresa forte, até no nome!
Ibirubá (RS), 09 de dezembro de 2013. Liberto Leomar Franken – Presidente. Abel Grave Secretário.”. Dando continuidade o Presidente deu início às manifestação dos Líderes de Bancada,
sendo que se pronunciaram a vereadora Carlota Elisa Artmann – Líder da Bancada do PP; o vereador
Elói Ferraz de Andrade – Líder da Bancada do PDT; o vereador Alberi Antônio Behnen – Líder da
Bancada do DEM; o vereador Ilvo Adam Schlintwein – Vice-Líder da Bancada do PMDB e um dos
proponentes; e o vereador Silvestre A. Rebelato – Líder da Bancada do PMDB e um dos proponentes
desta homenagem. Todos se lembraram do início das atividades da empresa e de sua evolução desde
então, registrando o agradecimento e admiração aos funcionários (as), colaboradores e especialmente à
direção, parabenizando a empresa pelo excelente trabalho que realiza na sua área de atuação e também
na área social. Em seguida o Presidente convidou o Sr. Marciano Nelson Lauxen, Diretor VicePresidente da Vence Tudo, para fazer uso da palavra, o qual agradeceu a todos, especialmente seu pai,
fundador da empresa, sendo um orgulho, pois se não fosse por ele não estariam onde estão neste
momento. Falou sobre os prêmios que conquistaram, sendo um resultado do trabalho que a empresa
vem fazendo nos últimos anos e também do empenho, comprometimento e dedicação de todos
colaboradores e funcionários. Disse que compartilha essa homenagem com toda a equipe da empresa,
pois é o resultado, do empenho, dedicação e união de todos. Posteriormente o Presidente convidou o
Sr. Marcos Luiz Lauxen, Presidente da empresa Vence Tudo para fazer uso da palavra, o qual
cumprimentou a todos e falou que receber esta homenagem foi uma grande surpresa, sendo bom ter
esse reconhecimento. Falou sobre aos prêmios Gerdau Melhores da Terra – 2013, dizendo que isso se
deve ao grande investimento que a empresa vem fazendo na área de Pesquisa e Desenvolvimento,
possuindo um grupo de engenheiros, projetistas e desenhistas, sendo mais de vinte profissionais, que
trabalham incansavelmente em busca de novos desafios, novas tecnologias, participando de feiras
internacionais, escutando o produtor, em busca de inovação e tecnologia, desta forma estão colhendo
os frutos do que estão semeando, nesse sentido. Falou sobre o funcionamento dos maquinários que
ganharam o prêmio. Falou sobre a importância dos funcionários (as) para esta conquista, pois os
prêmios são de toda a empresa. Disse que se não fosse pelo produtor rural não teríamos uma
agricultura tão desenvolvida e nem teríamos um setor do metalmecânico tão forte como se tem hoje.
Disse que a empresa tem dado sua contribuição para o desenvolvimento de Ibirubá e região. Anunciou
um cerscimento de 15% para 2014, e nos próximos dias estarão anunciando uma nova ampliação de
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mais de cinco mil metros quadrados. Encerrou agradecendo a homenagem e que a mesma ficará
marcada na história da empresa. Na sequência o Presidente Liberto fez seu pronunciamento dizendo
que foi uma satisfação prestar essa justa homenagem e lembrou o início da empresa, dizendo que seu
falecido pai adquiriu uma plantadeira nova de quatro linhas para soja e dez linhas para trigo, portanto
iniciaram “a lida” na lavoura com os implementos Vence Tudo, sendo que agora possuem uma
“Bocuda” e confirma a versatilidade da mesma. Enfatizou a importância da empresa para o
crescimento do nosso Município. Por fim, o Presidente agradeceu a presença de todos e assim encerrou
esta homenagem registrando as felicitações de todos os Edis desta Casa por este prêmio tão
significativo e desejou que continuassem desenvolvendo este trabalho exemplar que nos enche de
orgulho e admiração. Desta forma suspendeu a sessão por alguns minutos para os cumprimentos e para
que pudessem tirar algumas fotos com todos os vereadores e os homenageados. O Presidente reabriu a
sessão e deu continuidade a ordem do dia. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO
Nº 064/2013: Os vereadores ABEL GRAVE, ALBERI ANTÔNIO BEHNEN e VANDERLEI
SANTOS DE SOUZA, integrantes da bancada do DEM: Requerem que esta Casa Legislativa realize
uma homenagem para as dez empresas de maior retorno de ICMS para o Município no ano de 2012:
Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº
004/2013, de autoria dos vereadores Silvestre, Ilvo, Lair e Elói: Moção de Apoio à ASCAREMATER/RS: Aprovado por unanimidade. O vereador Silvestre pediu para que o documento
encaminhado para os parlamentares peça uma resposta dos mesmos. A vereadora Carlota observou que
este assunto já foi discutido na reunião da ASCAMAJA que ocorreu em Boa Vista do Incra.
LEITURA DO PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 001/2013, de
autoria dos vereadores Liberto, Vanderlei e Abel: Altera o parágrafo 2º do artigo 41 e o parágrafo
4º do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final. O Presidente da referida Comissão, ver. Alberi, disse que será o relator. LEITURA DAS
EMENDAS MODIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 054/2013 (LOA), de
autoria dos integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento: Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento, ficando os mesmos
relatores do Projeto de Lei Municipal nº 054/13, sendo os vereadores Alberi e Abel. LEITURA DA
MENSAGEM RETIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 017/2013:
Atualiza a Unidade Fiscal Municipal, determinando seu valor inicial; atualiza a Taxa de Vistoria,
alterando a Lei Municipal nº 510/74 de 26.12.74 – Código Tributário Municipal, e suas alterações.
Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e
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Orçamento, ficando os mesmos relatores do Projeto original, sendo os vereadores Alberi e Abel.
LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 018/2013: Dispõe sobre a cobrança de
Contribuição de Melhoria na execução de obras públicas nas ruas Sete de Setembro e Júlio Rosa.
Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Finanças e
Orçamento e para a Comissão de Obras e Serviços Públicos. O vereador Alberi, Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que será o relator. O vereador Abel, Presidente
em exercício da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator. A vereadora Carlota,
Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, falou que será a relatora. LEITURA DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 019/2013: Dispõe sobre a Contribuição de Melhoria na
execução de obras públicas na Henrique Roetger. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Obras e Serviços
Públicos. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que
será o relator. O vereador Abel, Presidente em exercício da Comissão de Finanças e Orçamento, falou
que será o relator. A vereadora Carlota, Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, falou
que será a relatora. LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 021/2013: Altera e
acresce dispositivos da Lei Complementar nº 074/2012. Baixado para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Alberi, Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que será o relator. O vereador Abel, Presidente
em exercício da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator. LEITURA DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 055/2013: Denomina logradouros do Loteamento Buona Vita
II e III. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que o vereador Alberi,
Presidente da referida Comissão, disse que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 056/2013: Autoriza o Município de Ibirubá firmar convênio com a Companhia
Riograndense de Saneamento – CORSAN. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Obras e Serviços Públicos. O
vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que será o
relator. O vereador Abel, Presidente em exercício da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que
será o relator. A vereadora Carlota, Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, falou que
será a relatora. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 057/2013: Autoriza o Poder
Executivo firmar convênio com o Lar do Idoso “Aconchego”, com o repasse de recursos financeiros e,
dá outras providências. 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.
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O vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que será o
relator. O vereador Abel, Presidente em exercício da Comissão de Finanças e Orçamento, designou o
vereador Elói para ser o relator. O vereador Elói, Presidente da Comissão de Educação, Segurança,
Saúde e Assistência, designou o vereador Vanderlei para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE
LEI MUNICIPAL Nº 058/2013: Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a APAE
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), com repasse de recursos financeiros e, dá outras
providências. 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 Abel, Presidente em exercício da Comissão de Finanças e Orçamento, designou a vereadora
Carlota para ser a relatora. O vereador Elói, Presidente da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e
Assistência, designou o vereador Silvestre para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 059/2013: Acresce a Tabela de Procedimentos Hospitalares – Anexos I, da Lei
Municipal nº 2.437/2012, o item 10.2 – Atendimento de demandas de urgência e emergência nos
horários das 7hs. Às 19hs., de 2ª a 6ª feira. 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 Abel, Presidente em exercício da Comissão de Finanças e Orçamento,
falou que será o relator. O vereador Elói, Presidente da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e
Assistência, designou o vereador Silvestre para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 060/2013: Altera o § 4º do Art. 2º da Lei Municipal nº 2.120/2007. Baixado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Educação, Segurança, Saúde e
Assistência. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou
que será o relator. O vereador Elói, Presidente da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e
Assistência, falou que será o relator. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Silvestre solicitou
que esta Casa encaminhe um ofício para a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Turismo e
Desporto, Srª. Jussara Rodrigues, convidando para participar da próxima sessão ordinária para falar
sobre a situação do funcionamento das creches durante as férias escolares, sendo que todos (a)
concordaram. O vereador Érico pediu que esta Casa encaminhe ofício para a família enlutada de Nilve
Freiberg Correa (in memorian). O vereador Abel pediu para que esta Casa encaminhe ofício para os
organizadores do Show Gospel, parabenizando pelo sucesso. O vereador Vanderlei pediu para esta
Casa encaminhar ofício para a nova direção da AMOVIPRO, eleita na última sexta-feira, desejando
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sucesso. O vereador Liberto pediu para esta Casa encaminhar ofício para a Prefeita de Quinze de
Novembro e coordenadores parabenizando pelo sucesso da 12ª Expoquinze. O vereador Elói solicitou
que nas placas e/ou troféus de homenagem conste o nome dos proponentes. O vereador Silvestre pediu
que esta Casa encaminhe ofício para a UNIMED Alto Jacuí, parabenizando pelos 21 anos de fundação.
Solicitou também para que encaminhem ofício para a família enlutada de Italvino Antônio Cansi (in
memorian), de Capela Fatima que estava morando em São Borja. 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 tolerância quarenta segundos para cada vereador:
MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: O vereador ÉRICO
PIMENTEL NOGUEIRA, do PP: Cumprimentou a todos. Disse que nesta noite aconteceu uma
homenagem para a empresa Vence Tudo pela conquista dos Prêmios Gerdau Prata e Ouro e
mencionou que em dezoito edições é a primeira vez que uma indústria consegue ganhar dois prêmios
ao mesmo tempo o que é um orgulho para os ibirubenses. Parabenizou os Diretores Marcos e
Marciano e também o senhor Nelson Lauxen, fundador da empresa, que em dois mil catorze
completará cinquenta anos de fundação, concluiu dizendo que esta homenagem foi de um
requerimento dos vereadores Ilvo e Silvestre. Falou do crescimento que as indústrias do Município
estão tendo, citou: Indutar, Löser Cereais, Vence Tudo, Coopeagri, Zincagem União. Fez um
contraponto com o descaso do Governo com a ERS 223 que tem grandes problemas, principalmente
em dias de chuva, disse que devem continuar cobrando do Departamento Autônomo de Estradas de
Rodagem – DAER, pois geram muito retorno para o Governo. Falou de sua preocupação quanto ao
recolhimento do lixo, pois os garis vão à frente e colocam o lixo na rua, inclusive ocupando vagas de
estacionamentos demorando muitas vezes para recolher para o caminhão do lixo que fica esparramado
na rua. Parabenizou a prefeita Nilva Maldaner de Quinze de Novembro e os organizadores pela bela
Feira, disse que Ibirubá participou com grande número de pessoas. A vereadora CARLOTA ELISA
ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Citou as indicações n.º 218/2013 e nº 217/2013, ambas
de sua autoria. Falou sobre a abertura do Natal Luz ocorrido no último dia trinta, sábado, com
participação da comunidade, falou da alegria do rosto das crianças com a chegada do Papai e da
Mamãe Noel. Salientou a importância do Poder Legislativo participar destes momentos com a
comunidade ibirubense. Destacou que a Empresa Vence Tudo recebeu o Prêmio Gerdau Melhores da
Terra na Expointer e por esta importante conquista foi homenageada pela Câmara de Vereadores, pela
grande diferença que está fazendo na agricultura não somente em Ibirubá, mas em todo o Brasil.
Encerrou parabenizando a Vence Tudo que já está fazendo contagem regressiva para o cinquentenário.
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O vereador MILTON DA SILVA, do PP: Cumprimentou a todos, em especial ao vereador Lair
Lagemann que assumiu a vereança nesta Casa e ao vereador Elói pela passagem de seu aniversário.
Falou que há cinco anos trabalha com a empresa Vence Tudo e os cumprimentou pelo Prêmio Gerdau
Ouro e Prata, o sonho de consumo de todos os empresários. Citou as indicações n.º 210/2013 e nº
209/2013, ambas de sua autoria. Reforçou o comentário do vereador Érico sobre a coleta do lixo e
disse ser vergonhoso o que acontece quando o caminhão demora em passar, pois como o lixo está no
chão os animais rasgam. Falou que sugeriu aos seus vizinhos para que façam uma lixeira comunitária o
que muito resolveria o problema. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT:
Cumprimentou a todos. Desejou boas vindas ao vereador Lair que assumiu no lugar do vereador
Rogério. Falou que seu amigo Flávio Zacher assumiu na semana passada a Superintendência do
Ministério do Trabalho do Rio Grande do Sul e está buscando soluções para que o jovem de catorze a
dezesseis anos possa trabalhar. Falou para a Comunidade de Capela Fátima que foi assinado o
convênio com a Secretaria de Habitação sobre a rede e caixa de água e disse que é parceiro da
Administração neste trabalho. Registrou que não houve nenhuma empresa interessada na licitação do
transporte coletivo urbano e as comunidades dos bairros irão continuar sem transporte coletivo, falou
que tem saudades do senhor Silvino Cardoso. Falou sobre a reunião para tratar da ERS 223 levantada
por ele, vereador Ilvo e vereador Clóvis, onde foram definidas algumas situações, mas que o
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER e a Administração Municipal ainda não
tomaram as providências. Parabenizou os vereadores Ilvo, Rogério e Silvestre que protocolaram o
Requerimento para prestar a homenagem para a Vence Tudo, disse ser testemunha do progresso da
Vence Tudo quando veio em mil novecentos e noventa e três e disse ter certeza de que ela está
crescendo pela honestidade, seriedade e qualidade do trabalho e de seus implementos, falou que foi
uma homenagem merecida. Parabenizou o senhor João Antenor e o vereador Abel e demais membros
da comissão organizadora do primeiro Show Gospel, uma continuação das noites evangélicas, e
registrou que em dois mil e nove das dezoito igrejas evangélicas do Município estiveram presentes
nesta Casa quinze pastores o que deu início a vários eventos e projetos como o monumento do Dia da
Bíblia, disse que o Presidente representou esta Casa, que ele falou como proponente da Lei, mas que
não havia representante do Poder Executivo. Falou que o Partido Democrático Trabalhista – PDT
esteve de convenção no sábado e elencaram como pré-candidato a Governador o Deputado Vieira da
Cunha e Lasier Martins ao Senado, afirmou que o Partido Democrático Trabalhista – PDT busca
parceiros e aliados para o crescimento do Estado, sanando dívidas, disse que estão entregando os
cargos no Governo porque entendem que ali não deveriam estar, e que devem ficar como oposição. O
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vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos. Deu boas vindas ao
vereador Lair. Falou que nesta noite foi prestada uma homenagem para a empresa Vence Tudo que
conquistou dois prêmios destaque Gerdau Melhores da Terra na Expointer deste ano, a maior
premiação da América do Sul na categoria implementos agrícolas, categorias ouro e prata, por isso
parabenizou a empresa Vence Tudo. Disse que ficou ausente por trinta dias e cedeu sua vaga para a
vereadora Ilani, disse que está com vontade de trabalhar, sendo o único vereador que mora no interior e
falou que passou uma colheita e um plantio e as estradas estão abandonadas, sendo uma vergonha o
que está acontecendo com a Administração. Citou as indicações n.º 207/2013 e nº 208/2013, ambas de
sua autoria em conjunto com o vereador Silvestre e a indicação n.º 220/2013 de sua autoria em
conjunto com os vereadores Silvestre, Lair e Elói. Falou que a Ponte dos Freitas está em precárias
condições e está alertando porque máquinas estão virando, disse que o senhor Arcindo Arendt não faz
coleta de leitões há cinco meses porque não há acesso para os caminhões na sua propriedade, colocou
que o calçamento de Boa Vista está parado há três anos falou que então nem iniciassem a obra. Falou
que vários eventos estão sendo realizados na Casa de Cultura e que está não possui ar condicionado,
disse que o difícil foi construir a Casa de Cultura e que agora somente precisa climatizar. Encerrou
solicitando mais atenção para o interior. O vereador LAIR LAGEMANN, do PMDB: Cumprimentou
a todos. Agradeceu aos funcionários da Casa por todas as informações que lhe foram transmitidas
sendo muito bem atendido, salientou que quanto aos trabalhos da Casa terá cautela, pois é a primeira
sessão que participa e contou que amanhã participará de curso em Porto Alegre para se inteirar mais
dos assuntos. Falou que poderia tratar de mais assuntos hoje pelo conhecimento que tem como
funcionário público junto a Administração há catorze anos, mas hoje irá se ater a observar mais para
aprender mais. Agradeceu a bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro e também o
vereador Elói pela oportunidade dada aos vereadores suplentes conforme combinado nas eleições,
agradeceu ao vereador Rogério que lhe cedeu à vaga. Desejou aprender para desenvolver um trabalho
de acordo com os votos que recebeu da comunidade, quase trezentos votos sendo a primeira vez que
concorreu. Disse que espera que no final dos trinta dias possa chegar à tribuna e colocar algumas
coisas que tem em mente, contribuindo para o trabalho da Administração. Falou sobre a homenagem
para a empresa Vence Tudo e se sentiu orgulhoso em participar, e que as empresas do metal mecânico
estão cada vez mais se expandindo assim como a Cotribá e a Coprel, mostrando o potencial do
Município, disse que foi uma homenagem de muito valor, valorizando o esforço e todo o trabalho. O
vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos e desejou boas
vindas para o vereador Lair. Falou que nesta noite foi prestada uma homenagem para a empresa Vence
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Tudo através de Requerimento de sua autoria em conjunto com os vereadores Ilvo e Rogério e
aprovada pelos demais. Falou que enquanto as empresas do Município crescem as coisas no “outro
lado do muro” vão mal, citou as inaugurações dos postos de saúde do bairro Hermany e Jardim e
colocou que o Prefeito reconheceu sua contribuição nas duas casas de saúde e salientou que isto é um
reflexo da audiência pública. Falou sobre as condições das estradas do interior, disse que há problemas
sérios na cidade e no interior. Citou o Pedido de Informação n.º 046/2013 de sua autoria em conjunto
com os vereadores Ilvo, Rogério e Elói. Falou que fazem reuniões sobre a ERS 223, mas que não
decidem nada e precisam de respostas. Disse que nesta Casa “briga” pelos outros. Agradeceu a
grandeza de todos os vereadores em concordarem em convidar a Secretária de Educação para vir nesta
Casa falar sobre as creches, onde as crianças até cinco anos serão atendidas somente meio turno,
complicando a situação para as mães que trabalham todo o dia e salientou que as mulheres possuem
mais sensibilidade que os homens. Solicitou para o Presidente lhe avisar quando a Secretária se fizer
presente, pois irá convidar algumas mães para assistir a sessão, disse que não será necessário mais que
dez minutos. O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos e
desejou boas vindas para o vereador Lair. Parabenizou os vereadores Silvestre, Ilvo e Rogério
proponentes da homenagem para empresa Vence Tudo pela conquista do Prêmio Gerdau Prata e Ouro,
disse que a empresa Vence Tudo presta grande trabalho para a comunidade, gerando empregos e
impostos para o Município. Falou que a empresa Vence Tudo também trabalha o social, é parceira da
Asif. Contou que participou da abertura da oitava Olimpíada da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE representando a Câmara de Vereadores e auxiliou montando barracas e que foi
uma linda experiência. Disse que participou também da abertura do Natal Luz no último dia trinta de
novembro, com linda decoração da praça e público prestigiando, convidou a comunidade para no
sábado dia catorze participar do Natal em Comunidade, assim como no dia dezenove da abertura do
Natal Show que irá até o dia vinte e um dezembro, com tendas das entidades do Município tendo como
encerramento apresentação do “Fernando e Motta”. Falou que esteve na Prefeitura no momento em
que o Prefeito repassou aos universitários recursos no valor de quarenta e nove mil reais (R$
49.000,00) e que para o próximo ano o recurso será maior. Falou para o vereador Elói que o Prefeito
está preocupado com o transporte coletivo e está buscando soluções, abrindo nova licitação. Finalizou
parabenizando a nova diretoria da Associação de Moradores do Bairro Progresso, Jorge Antônio
Rodrigues e Márcio dos Santos que irão assumir a Associação por dois anos, parabenizou também
todos do Esporte Clube São José que se consagrou Vice-Campeão do Campeonato Regional de Campo
e agradeceu a Administração Municipal que auxiliou o São José com transporte e arbitragem. O
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vereador ABEL GRAVE, do DEM: Cumprimentou a todos e desejou boas vindas para o vereador Lair
e um bom trabalho. Mencionou a homenagem feita para a empresa Vence Tudo que se fez presente
com aproximadamente oitenta colaboradores, ocasião em que foi dada uma placa pelo recebimento do
Prêmio Gerdau Melhores da Terra, através de um requerimento apresentado pelos vereadores Ilvo,
Rogério e Silvestre. Mencionou que participou do aniversário de cento e cinco anos do senhor Albino
Fredrich. Parabenizou os expositores da ExpoQuinze, e disse que o comércio de Quinze de Novembro
e de Ibirubá agradecem. Parabenizou também o senhor João Antenor pela realização do primeiro Show
Gospel no qual se fez presente junto com o Presidente e com o vereador Elói, proponente da Lei do
Dia da Bíblia. Encerrou a noite fazendo uma reflexão sobre Nelson Mandela que faleceu nesta semana
e passou vinte e sete anos aprisionado e disse que Mandela lhe inspira em dar continuidade aos seus
sonhos e realizações, sendo um exemplo de que vale a pena seguir nossos sonhos e desejos. Citou a
frase de Mandela: “um sorriso vale mais que uma carranca”, desejou que todos levem para suas casas
um sorriso de alegria por poder agradecer a oportunidade que Deus nos dá todos os dias de podermos
acordar com saúde, não desistirmos dos sonhos e sermos persistentes, pois pode estar demorando em
acontecer, mas nunca é tarde para acontecer. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e
três horas e quinze minutos (23h15min.). 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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