Fl. 01 (32ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.851/2013 – DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 16.12.2013.
Aos dezesseis 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 vinte 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 Termo de Posse do vereador Milton da Silva, devido a licença do vereador Jair
Luiz Scortegagna ter sido prorrogada por mais dez dias, até dia vinte de dezembro, conforme atestado
médico de quarenta dias. 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 1.850/13 (ordinária): Aprovada por unanimidade. O Presidente
solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº
5696/13 da Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado, encaminhando
separata e DVD referente seminário “A Ética nos Parlamentos”; Ofício nº 102/13 da Secretária de
Educação, Cultura, Turismo e Desporto; Ofício nº 354/13 do Executivo referente resposta do Pedido
de Informação nº 039/13; Ofício nº 357/13 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº
040/13; Ofício nº 359/13 do Executivo, referente resposta do Pedido de Informação nº 041/13; Ofício
nº 356/13 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº 042/13; Ofício nº 358/13 do
Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº 043/13; Correspondência Eletrônica da
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação solicitando a reserva do plenário
para dia 29/01/14; Telegramas do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate 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 394/2013 para o Executivo; Ofício
nº 395/13 para a imprensa; Ofício nº 396/13 para a Secretária Municipal de Educação, Cultura,
Turismo e Desporto; Ofício nº 397/13 para Coordenação do 1º Show Gospel; Ofício nº 398/13 para
novo Presidente da AMOVIPRO – Associação de Moradores do Bairro Progresso; Ofício Circ. nº
399/13 para a Prefeita de Quinze de Novembro, Nilva Maldaner, para Jaqueson Kempf, coordenador
da 12ª Expoquinze, para Omar Budke, Presidente da ACIQ, e para Laudeno Eickstaedt, Presidente da
Câmara de Vereadores de Quinze de Novembro, parabenizando pelo sucesso da Expoquinze; Ofício nº
400/13 para a UNIMED Alto Jacuí; Ofício Circ. nº 401/13 para os Deputados Estaduais, Federais e
Senadores, encaminhando Moção nº 004/13; Ofício Nº 402/13 para a família enlutada de Venilda
Fredrich (in memorian); Ofício nº 403/13 para a família enlutada de Erna Muller Kempf (in
memorian); Ofício nº 404/13 para a família enlutada de Cemilda Kaufmann Klesener (in memorian);
Ofício nº 405/13 para a família enlutada Italvino Antônio Cansi (in memorian); Ofício nº 406/13 para a
família enlutada de Nilve Seibert Freiberg (in memorian). O Presidente solicitou que o Secretário
fizesse a leitura das Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 221/2013: O vereador ELÓI
FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal através do
setor competente estude a possibilidade de promover curso profissionalizante de corte e costura para a
área têxtil. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a dificuldade das empresas de nosso
Município encontrarem mão de obra especializada para a confecção têxtil e também não possuírem
tempo hábil para ensinar o ofício. Sugere-se inclusive parceria com a ACISA, pois este curso se faz
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necessário para que as empresas do ramo possam cumprir suas metas a contento e oferecendo produtos
de qualidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 222/2013: Os vereadores LAIR LAGEMANN,
SILVESTRE A. REBELATO e ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da bancada do PMDB,
e 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 término das obras de
bueiros (bocas-de-lobo) e canalização na Rua Rui Barbosa, em frente à Quadra de Esportes do Bairro
Floresta, seguindo pela Rua Estrela até o final da mesma. Cabe ressaltar que esta é uma solicitação dos
moradores, os quais já apresentaram abaixo-assinado há mais de três anos, mas mesmo assim não
foram concluídas as referidas obras, causando diversos transtornos aos munícipes. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 223/2013: A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, integrante da bancada do
PP: Que o Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Obras e Viação encaminhe
solicitação para que a RGE providencie a poda das árvores localizadas na Rua Diniz Dias nas
proximidades do Regional Supermercados. Justificativa: Esta indicação se justifica devido ao fato de
que as árvores estão encobrindo totalmente a fiação elétrica podendo vir a causar transtornos para os
moradores. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 224/2013: Os vereadores SILVESTRE A.
REBELATO, LAIR LAGEMANN e ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da bancada do
PMDB, e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do PDT: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, faça
com que as creches municipais funcionem normalmente durante os doze (12) meses do ano em período
integral, atendendo a necessidade de inúmeras famílias em que a mulher (mãe) precisa trabalhar para
ajudar no sustento da família, e caso as creches fechem no período de férias escolares e/ou funcionem
em meio período, muitas mulheres serão prejudicadas, pois muitas não têm com quem deixar seus
filhos, perdendo seus empregos e consequentemente lesando a renda familiar. LEITURA DO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 047/2013: Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN,
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO e LAIR LAGEMANN, integrantes da bancada do PMDB e
ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da Bancada do PDT: Que o Executivo Municipal
informe, através do setor competente, por qual razão as obras do calçamento que liga Ibirubá à
localidade de Boa Vista estão paralisadas a aproximadamente três (03) anos, detalhando os motivos.
Que informe ainda se existe recursos do Estado para esta finalidade e qual a empresa responsável pela
referida obra. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 048/2013: Os vereadores ILVO
ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO e LAIR LAGEMANN,
integrantes da bancada do PMDB e ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da Bancada do PDT:
Que o Executivo Municipal informe, através do setor competente, por qual motivo ainda não foi
efetuada a aquisição e instalação de climatizadores na Casa de Cultura? Cabe ressaltar que foram
apresentadas várias indicações de diversos vereadores desta Casa, solicitando esta melhoria. Também
foi anunciado por diversas vezes Emendas Parlamentares para esta finalidade. Justificativa: A Casa de
Cultura é utilizada por inúmeras entidades que realizam os mais diversos eventos durante todo o ano,
sendo que principalmente no final de ano as atividades neste espaço aumentam, devido as formaturas e
apresentações artísticas e culturais, sendo este um período de muito calor, provocando mal estar nas
pessoas que participam dos eventos, provocando até mesmo o desmaio de algumas pessoas. Também
cabe salientar que o Município investiu em torno de R$40.000,00 na contratação de shows para a
animação dos eventos de Natal, junto a Praça General Osório, além disso, obteve R$820.000,00 de
excesso de arrecadação nos cofres públicos, sendo esses alguns dos motivos pelos quais não se
justifica que até o presente momento não foi feita essa melhoria junto a Casa de Cultura. LEITURA
DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 049/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e LAIR LAGEMANN, integrantes da bancada do
PMDB e ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da Bancada do PDT: Que o Executivo
Municipal informe, através do setor competente, quais as ruas que foram beneficiadas com o
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recapeamento asfáltico, através do financiamento no Badesul num montante de um milhão de reais.
Que também informe porque não foi concluído o recapeamento asfáltico da Rua General Osório, a
partir do Bolão do Chile, até o entroncamento com a Rua do Comércio. LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO Nº 050/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da Bancada
do PDT e os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e
LAIR LAGEMANN, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal informe, através
do setor competente, se houve o cadastramento do Município para o Passe Livre Estudantil, ou seja, se
a Prefeitura encaminhou o termo de adesão ao Passe Livre Estudantil ao comitê executivo do conselho
gestor do programa até o dia 29 de novembro do corrente ano, data final para este procedimento.
Justificativa: Cabe ressaltar que Ibirubá possui inúmeros estudantes universitários que poderiam ser
beneficiados por este programa e na matéria do Jornal Tribuna das Cidades (anexo), de 13 de
dezembro, sobre este assunto, não costa o nome de Ibirubá dentre a listagem dos municípios
beneficiados a partir de 2014. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 051/2013: Os
vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e LAIR
LAGEMANN, integrantes da bancada do PMDB e ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da
Bancada do PDT: Que o Executivo Municipal informe, através do setor competente, qual a
programação para a realização de melhorias de infraestrutura junto ao cemitério municipal. Cabe
ressaltar que foram feitas várias indicações neste sentido e é notório a necessidade destas obras, assim
como a colocação de uma caixa d’água e a iluminação interna do local, levando em consideração que a
última reforma foi feita em 2004 e/ou 2005. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº
052/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e
LAIR LAGEMANN, 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 a
Prefeitura Municipal está cadastrada nos programas dos Postos de Combustíveis que acumulam pontos
para concorrer a diversos prêmios, inclusive passagens aéreas. Caso já esteja cadastrada, que informe
qual o destino destes bônus/pontos. HOMENAGEM À PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE
LOURDES DE IBIRUBÁ PELOS 85 ANOS DE FUNDAÇÃO, em atendimento ao
Requerimento nº 042/2013: O Presidente, de imediato convidou para fazer parte da Mesa Diretora, o
Padre Eleandro A. da Silva., Presidente da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Ibirubá. Na
sequência o Presidente ressaltou que esta homenagem à Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Ibirubá
atende ao Requerimento nº 042/2013 (anexo), de autoria do vereador Elói Ferraz de Andrade, da
bancada do PDT, o qual foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 12 de agosto do
corrente ano, e pediu para que o secretário fizesse a leitura do mesmo, sendo que em seguida também
efetuou a leitura do histórico (anexo). Posteriormente o Presidente convidou o vereador proponente,
Elói Ferraz de Andrade, para que juntos fizessem a entrega da placa de homenagem à Paroquia
Nossa Senhora de Lourdes de Ibirubá, pelos 85 anos de fundação, ao Padre Eleandro da Silva!
Durante a entrega 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 Paróquia Nossa
Senhora de Lourdes de Ibirubá, pelos 85 anos de fundação, completados no dia 24 de dezembro do
corrente ano. Registramos nosso reconhecimento pelo excelente trabalho que realizam em nosso
Município, desejando que continuem semeando a fé no coração das pessoas, desenvolvendo um
trabalho sério, com muito empenho e dedicação, ecoando as palavras do Evangelho para que
possamos nos espelhar e nos tornar pessoas melhores. Ibirubá (RS), 16 de dezembro de 2013.
Liberto Leomar Franken – Presidente. Abel Grave - Secretário.”. O Presidente, a pedido do
proponente, vereador Elói, convidou o Padre Eleandro para que recebesse também mais uma
placa de homenagem, oferecida pelo próprio vereador Elói Ferraz de Andrade, que juntamente
com sua esposa, Suzana de Andrade, fizeram a entrega da mesma. Dando continuidade o
Presidente deu início às manifestações dos líderes de bancada: Vereador Alberi A. Behnen –
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Líder da Bancada do DEM: Cumprimentou a todos. Falou que como legisladores possuem a

oportunidade de participar de homenagens e que esta teve como proponente o vereador Elói. Registrou
os grandes serviços que a Comunidade presta para todos os cidadãos ibirubenses. Dividiu sua fala com
o vereador Vanderlei que é membro atuante da Comunidade Católica São José, do Bairro Progresso e
parabenizou todos que realizam glorioso trabalho na Comunidade Católica. Vereador Vanderlei Santos
de Souza: Cumprimentou a todos. Disse que seu pronunciamento é feito também em nome dos
vereadores Alberi e Abel e cumprimentou o vereador Elói pela iniciativa de apresentar o Requerimento
para a homenagem que foi aprovado por todos os vereadores. Falou que a Comunidade participa em
vários segmentos da sociedade, não somente na parte cristã. Contou que participa da comunidade
desde pequeno, lembrando dos ensinamentos que recebeu de seus pais, disse que participa da
Comunidade Católica São José e ajudou na construção da Igreja. Falou que observou a leitura do
histórico da Igreja e salientou como é importante este registro, enalteceu todo o trabalho desenvolvido
pela Comunidade Católica e apoio que dão para as comunidades dos bairros, ele se colocou junto com
seus colegas vereadores à disposição da comunidade e parabenizou pelos oitenta e cinco anos da
Paróquia Católica. Agradeceu a oportunidade ao vereador Alberi e disse que a história de todos que
fazem parte da Comunidade irá ficar registrada para no futuro ser reconhecida por outras pessoas.
Vereador Silvestre A. Rebelato, Líder da Bancada do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que seu
pronunciamento é em nome da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Contou que
este ano fez uma viagem ao Vaticano e presenciou a benção do Papa, disse que foi muito emocionante
e ressaltou a importância da religião e como foi importante a vinda do Papa para o Brasil. Disse que a
fé é muito importante. Disse que nesta Casa às vezes os vereadores pensam diferente e que a
comunidade também tem o direito de pensar diferente e devemos respeitar. Reconheceu que há muitas
coisas boas na cidade e também coisas ruins como os jovens que se perdem nas drogas, e salientou a
importância da fé. Falou que quer contribuir mais, se colocar mais a disposição, pois fez um exame de
consciência e reconheceu que está se doando pouco. Cumprimentou o vereador Elói por propor a
homenagem, disse que o vereador Elói é festeiro da comunidade e que precisamos destas atitudes.
Falou que ajudou na construção da Igreja de São Paulo Pontão quando pequeno. Cumprimentou todos
pelo trabalho que desempenham e a Igreja Católica pelo que faz em Ibirubá e no mundo inteiro, sendo
que cumprimentou o Padre pela aproximação que tem com as pessoas. Vereadora Carlota Elisa
Artmann, Líder da Bancada do PP: Cumprimentou a todos. Disse que a Comunidade Católica mostra a
sua união não somente no momento de ajudar a comunidade, mas também na homenagem desta noite,
mostrando união de fé, companheirismo e família. Falou que a Paróquia Nossa Senhora de Lurdes já é
homenageada por fazer oitenta e cinco anos dia vinte e quatro de dezembro, véspera de Natal, o que é
uma história muito bonita. Observou que fala em nome dos vereadores do Partido Progressista,
vereador Liberto, vereador Érico e vereador Milton. Falou que esta homenagem tem como proponente
o vereador Elói e que todos demais se uniram para aprová-la, mostrando fé, porque temos nesta Casa
várias religiões e todos sabem a importância da religião para manter as famílias unidas e levar os
jovens à religião. Agradeceu a Comunidade Católica por trabalhar para Ibirubá. Parabenizou o Padre
Eleandro por estar conduzindo esta “família” com muita fé e conforto para as famílias, parabenizou a
todos por pertencerem a Ibirubá e à Comunidade Nossa Senhora de Lourdes por sua grandeza.
Vereador Elói Ferraz de Andrade, Líder da Bancada do PDT e proponente desta homenagem:
Cumprimentou a todos. Agradeceu aos vereadores que aprovaram por unanimidade seu requerimento
para que esta homenagem fosse prestada e agradeceu também os vereadores Rogério e Jair que
também aprovaram o requerimento e hoje estão licenciados. Agradeceu a assessoria da Casa e também
ao histórico elaborado pelo senhor Lucindo Braganholo. Falou da importância da Comunidade
Católica para as pessoas, citou que a Igreja reformou todo o passeio em sua quadra, cede para a
Administração Municipal a Escola Santa Teresinha e também foi muito importante a permuta da
Administração Municipal com a Igreja na permuta do terreno onde hoje está a Escola Infantil do
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Bairro Hermany. Falou que a história da Paróquia é muito rica, começou pequena e que hoje
merecidamente recebe esta homenagem. Registrou em nome de sua família que possuem um membro
que é padre, Padre Rogério Ferraz, o que é um orgulho. Finalizou registrando a importância e a honra e
destacou o trabalho do Padre Eleandro que na movimentação de transferência de Padres, graças ao seu
trabalho na comunidade, vai permanecer mais tempo em Ibirubá, motivo de orgulho e repartiu com os
demais esta alegria, desejou que o Padre continue sempre amigo convivendo com a comunidade. Disse
que os momentos de trabalho na Comunidade são sempre momentos de festa. Dando sequência o
Presidente convidou o Padre Eleandro para fazer sua manifestação: Cumprimentou a todos. Falou que
são vinte e seis pontos de atendimento na Comunidade Católica de Ibirubá e também de Quinze de
Novembro. Citou o capítulo vinte e oito de Mateus da Bíblia: “Ide e evangelizai todos os povos”.
Falou que neste momento a missão da Igreja iniciou e disse que em Ibirubá foi no ano de mil
novecentos e quatro que foram celebradas as primeiras missas e encontros, criando espíritos de
comunidade e unidade, faltando somente a Paróquia, um desejo da comunidade que veio como
presente de Natal, dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e vinte e quatro, trazendo presente
à missão de evangelizar. Falou que é muito grande o envolvimento da Paróquia na evangelização,
como no domingo de batismo onde havia dezesseis crianças para serem batizadas, nos casamentos,
eucaristias e crismas e que todos ficaram muito felizes com esta justa homenagem. Disse que em uma
reportagem Dalai Lama respondeu que: “A melhor religião é a que te faz melhor”. Por este motivo
respeita também todas as denominações religiosas e disse que todos juntos precisam construir um
mundo melhor. Disse que foi falado que muitos salões deveriam ser fechados porque não se
adequavam nas normas de segurança e contou que um padre questionou: se todas as igrejas fossem
fechadas qual seria o caos social? Observou que a Igreja tanto ajuda o Poder Público em obras de
caridade e assistência pastorais, disse então que não aceitam sozinhos a homenagem e lembram da
comunidade cristã, de todos que atendem de sua maneira as pessoas. Mostrou o livro de registro da
Portaria de criação da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Agradeceu a Deus pela comunidade
instalada no momento desta homenagem e pediu bênçãos ao povo de Ibirubá. O Presidente também se
manifestou registrando seu reconhecimento pelo trabalho de todos estes anos, desempenhado pela
Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, falou da satisfação de cada um dos vereadores em poder
presenciar este momento de homenagem. Contou uma história que inicia em mil novecentos e setenta e
três, do professor Padre Chico, de quem foi aluno por um ano, onde seu número de chamada era o
dezenove, e durante todo o ano lhe chamou de “Liberato número dezenove” e há um ano atrás quando
escolheu seu número para concorrer a vereador deu final sessenta, mas trocou para final dezenove.
Falou que mesmo não sendo membro da Comunidade Católica sempre teve amizade com todos os
padres. Falou que foi uma felicidade o vereador Elói ter entrado com este pedido de homenagem, desta
grande família Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, agradeceu a presença de todos que colaboram a
Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, convidou todos para que continuem acompanhando a sessão e
para as fotos. Registrou felicitações por esta data significativa e desejou que continuem desenvolvendo
este trabalho exemplar dentro da comunidade. 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 065/2013: O vereador LIBERTO LEOMAR
FRANKEN, da bancada do PP: Requer que esta Casa Legislativa encaminhe um ofício à 5ª
Superintendência Regional do DAER de Cruz Alta, solicitando que efetuem a retirada das árvores que
se localizam nas margens da ERS 223 e da VRS 824, evitando a ocorrência de acidentes, levando em
consideração que o DAER já havia iniciado este serviço, mas o mesmo não foi concluído: Aprovado
por unanimidade. O vereador Elói solicitou para se ausentar por cinco minutos, sendo que o
Presidente autorizou. LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO
LEGISLATIVO Nº 001/2013, de autoria dos vereadores Silvestre, Ilvo, Lair e Elói: Acresce
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dispositivos à Lei Municipal nº 510/74, de 26 de dezembro de 1974, fixando isenção de IPTU à
portadores de doenças crônicas ou atingidos por desastre ou acidente, que figure grave prejuízo
material, econômico ou social. 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 L.J.R.F., falou
que será o relator. O vereador Abel, Presidente em exercício da Comissão de F.O., disse que será o
relator. LEITURA DA SEGUNDA 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 Orçamento, ficando os mesmos relatores do Projeto original,
sendo os vereadores Alberi e Abel. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 061/2013:
Autoriza o Município de Ibirubá firmar convênio com a Secretaria de Aviação Civil – SAC. Baixado
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Obras e Serviços
Públicos. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de L.J.R.F., falou que será o relator. A vereadora
Carlota, Presidente da Comissão de O.S.P., falou que será a relatora. LEITURA DO PROJETO DE
LEI MUNICIPAL Nº 062/2013: Autoriza o Poder Executivo conceder Direito Real de Uso de um
terreno urbano do Município à Indústria de Implementos Agrícolas “Vence Tudo” Importações e
Exportações Ltda, 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 L.J.R.F., falou
que será o relator. A vereadora Carlota, Presidente da Comissão de O.S.P., falou que será a relatora. O
vereador Érico, Presidente da Comissão de A.P.I.C.M.A., falou que será o relator. LEITURA DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 022/2013: Altera e acresce dispositivos à Lei Municipal
nº 510/74. 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 L.J.R.F., falou que será o
relator. O vereador Abel, Presidente em exercício da Comissão de F.O., disse que será o relator.
VOTAÇÃO EM 1º TURNO DO PARECER E 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. Leitura e
votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: Aprovado por
unanimidade. Discussão e votação em 1º turno do Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal nº
001/2013: Aprovado por unanimidade (11 votos) em 1º Turno. O vereador Silvestre pediu para
registrar em ata que consultou o assessor jurídico, Sr. Jarbas Rodrigo Ruschel, que lhe garantiu que o
projeto se refere somente sobre a votação secreta, mas pediu um parecer jurídico por escrito.
VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Obras e Serviços Públicos: Aprovados
por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Complementar n 018/13: Aprovado por
unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 019/2013: Dispõe sobre a Contribuição de Melhoria na execução de obras públicas na Henrique
Roetger. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da
Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Obras e Serviços Públicos: Aprovados por
unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Complementar n 019/13: Aprovado por
unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 021/2013: Altera e acresce dispositivos da Lei Complementar nº 074/2012. Leitura e votação dos
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e
Orçamento: Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº
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021/2013: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES, DAS EMENDAS
MODIFICATIVAS E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 054/2013 (LOA): Estima a receita
e fixa a despesa do Município de Ibirubá-RS, para o exercício de 2014. Leitura e Votação dos
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e
Orçamento: Aprovados por unanimidade. Discussão e votação das três (03) Emendas Modificativas:
Aprovadas por unanimidade. O vereador Elói pediu para registrar em ata que existem outras
entidades já contempladas, mas que a localidade de São Sebastião, que precisa trocar a cobertura do
pavilhão, e estão atrás de recursos e emendas, só não foi inserida porque nos procuraram somente esta
semana quando as emendas já estavam protocoladas e lidas. Discussão e votação do Projeto de Lei
Municipal nº 054/13 (LOA): Aprovado por unanimidade, com redação das Emendas Modificativas.
O vereador Elói pediu para os vereadores de situação buscarem no Executivo, para que tudo que
estiver na peça orçamentária, todas as rubricas elencadas, que sejam usadas na íntegra para essas
entidades ou segmentos, pois no decorrer dos anos isso não tem acontecido. O Presidente pediu
autorização do plenário para dar continuidade na sessão devido o horário regimental ter se esgotado,
sendo que todos concordaram. VOTAÇÃO DO PARECER E DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 055/2013: Denomina logradouros do Loteamento Buona Vita II e III. 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 055/2013: Aprovado por
unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
056/2013: Autoriza o Município de Ibirubá firmar convênio com a Companhia Riograndense de
Saneamento – CORSAN. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Obras e Serviços Públicos:
Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 056/2013:
Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. Leitura e votação dos
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento
e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência: Aprovados por unanimidade.
Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 057/2013: Aprovado por unanimidade.
VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de
Educação, Segurança, Saúde e Assistência: Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do
Projeto de Lei Municipal nº 058/13: Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS:
O vereador Silvestre solicitou que esta Casa encaminhe um ofício para o Corpo de Bombeiros de
Ibirubá, parabenizando pelo excelente trabalho que realizaram no combate ao incêndio no Hotel Boa
Vista de Ibirubá no dia quinze (15) de dezembro, enfatizando a coordenação do sargento Maidano e a
colaboração de voluntários da comunidade. O vereador Vanderlei pediu para encaminhar ofício, neste
mesmo sentido para a Delegada Diná e para os municípios de Quinze de Novembro e Tapera que
auxiliaram com os seus caminhões de bombeiros. A vereadora Carlota pediu para encaminhar ofício
para o Coral Municipal parabenizando pela belíssima apresentação na cidade de Teutônia, onde foram
aplaudidos de pé pelo público, merecendo nosso reconhecimento pelo trabalho e dedicação. O
vereador Liberto pediu para esta Casa encaminhar ofício para a Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Turismo e Desporto pela organização e realização do primeiro encontro de corais e bandas
que aconteceu junto a Casa de Cultura no dia quinze de dezembro. O vereador Ilvo pediu para
parabenizar a filha do vereador Tuta, a Flávia, por ter passado em primeiro lugar em um concurso
público para arquiteta na cidade de Taquari. O Presidente lembrou que na próxima sessão teremos a
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eleição da nova Mesa Diretora e teremos uma sessão extraordinária no dia 27 de dezembro. O vereador
Elói pediu para o assessor jurídico entrar em contato com a UVERGS e/ou com o desembargador que
palestrou em um curso, o qual afirmou que, em relação ao Projeto de Lei Complementar nº 001/13,
não há problema em relação a legalidade, na questão do impacto financeiro. 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 MILTON DA
SILVA, do PP: Cumprimentou a todos. Falou que foi uma satisfação ter passado quarenta dias nesta
Casa, sendo um grande aprendizado e oportunidade de fazer amizades. Falou que os projetos desta
noite foram todos aprovados e que viajou com o vereador Silvestre para a reunião da Associação das
Câmaras Municipais do Alto Jacuí – ASCAMAJA, em Boa Vista do Cadeado. Agradeceu a
compreensão e ajuda que recebeu de todos os vereadores, falou que irá ficar até o dia vinte como
vereador, mas que hoje é sua última sessão, contou que em acordo de todos os vereadores ficou
decidido que hoje na tribuna somente ele iria se pronunciar. Disse que tem sido procurado sobre
questões do Distrito Industrial, explicou que entrou em contato com o SEBRAE e pediu para que quem
tiver interesse também faça para se informar sobre o ramo metal mecânico e disse que irá acontecer
uma reunião, mas que não há data definida. Falou que a Associação de Moradores do Bairro Floresta –
AMOVIFLOR, é a única associação de moradores que faliu e as pessoas do bairro estão lhe
procurando para que seja feita uma diretoria para reativar a Associação e disse que em janeiro irão
procurar o Prefeito e órgãos competentes para reerguer a Associação de Moradores do Bairro Floresta
– AMOVIFLOR e colocou que tem certeza que com pessoas competentes irão conseguir. Falou para a
comunidade do Bairro Floresta que já encaminhou solicitação para que seja feita uma cobertura na
churrasqueira do Pavilhão de Esportes do bairro. Salientou a amizade que fez com os funcionários da
Casa e com os vereadores e disse que ano que vem irá começar a participar das sessões como ouvinte e
se colocou à disposição. O Presidente deu por encerrado os trabalhos à meia noite e quinze minutos
(00h15min.) do dia dezessete de dezembro. 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
Presidente do Legislativo Ibirubense.
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Secretário.

