Fl. 01 (33ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.852/2013 – DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 23.12.2013.
Aos vinte e três 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, Carlota Elisa Artmann e Liberto Leomar Franken, integrantes da Bancada do PP;
Elói Ferraz de Andrade, da Bancada do PDT e Jair Luiz Scortegagna, da Bancada do PT. 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 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 1.851/13 (ordinária):
Aprovada por nove (09) votos favoráveis e uma (01) abstenção do vereador Jair. O Presidente
solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício
Subjur nº 343/13 do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos; Ofício nº 79/13 da
Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação, da 1ª Dama e da Presidente da Sobeni; Ofício
nº 367/13 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº 044/13; 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 407/2013 para o Executivo; Ofício Circ. nº 408/13 para Sargento Luiz
Carlos Beck Maidano – Corpo de Bombeiros Ibirubá, para Delegada Diná Aroldi, para Prefeitura
Municipal de Quinze de Novembro, para 1º Tenente Carlos Alberto Borela – Comandante da 3ª Seção
de Combate a Incêndio; Ofício nº 409/13 para a imprensa; Ofício nº 410/13 para integrantes do Coral
Municipal; Ofício nº 411/13 para a Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto; Ofício nº
412/13 para o DAER de Cruz Alta; Ofício nº 413/13 para Lucas Paloschi e familiares; Ofício Circ. Nº
414/13 para as dez empresas homenageadas de maior retorno de ICMS para o Município no ano de
2012; Ofício nº 415/13 para o Executivo; Ofício nº 416/13 para a família enlutada de Julita Krein (in
memorian). O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das Indicações: LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 225/2013: 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 Obras e Viação, providencie o recolhimento de galhos nas ruas da cidade até o final do
ano, pois os contribuintes estão solicitando este serviço para que possam passar as festas de final de
ano com a frente de suas casas limpas. Segundo relatos, no bairro Planalto existem galhos depositados
há cerca de 40 dias, levando em consideração ainda que os próprios contribuintes estão tendo que
executar a capina das ruas, devido o Executivo não estar realizando este serviço. LEITURA DO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 053/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e LAIR LAGEMANN da Bancada do PMDB e o
vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE do PDT: Recebemos do Executivo Municipal a resposta
do Pedido de Informação n.º 035/2013 e verificamos a possibilidade de equívoco em alguns números.
Isto porque, foi apresentado em audiências públicas em passado recente, números diferentes da
resposta do Executivo. Para evitar contradições e não incorrer em falsidade ideológica, solicitamos um
novo Pedido de Informações que segue: 1. Número total de funcionários em agosto de 2000. (Não
precisam informar o número de funcionários da Escola Agrícola, porque já temos relatório). 2.
Número total de funcionários em agosto de 2008, concursados, celetistas antigos e cargos em
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comissão. Não incluir estagiários e nem os adolescentes aprendizes que não são funcionários
permanentes. 3. Relação dos servidores nomeados, com a respectiva função, do dia dois de janeiro de
2009 até 31 de dezembro de 2013. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 054/2013: Os
vereadores SILVESTRE ANTONIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e LAIR
LAGEMANN da Bancada do PMDB e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE do PDT: Que o
Executivo Municipal, através do setor competente, forneça as cópias dos empenhos das empresas
fornecedoras de combustível (óleo diesel) nos meses de julho, agosto e setembro de 2012 e no mesmo
período (meses) em 2013, em relação ao assunto do Pedido de Informação n.º 042/2013 e sua resposta,
conforme ofício n.º 356/2013. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 055/2013: 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 houve registros
de ocorrências policiais, em razão de dois (02) furtos ocorridos na Secretaria Municipal do Trabalho,
Habitação e Assistência Social e o outro na Escola de Educação Infantil Prof. Arthur Kanitz? Caso
afirmativo, que informe o valor furtado em cada lugar, assim como qual a origem deste dinheiro e por
que os recursos estavam nestes lugares: Escola Infantil e Secretaria Municipal. LEITURA DO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 056/2013: 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 a Prefeitura Municipal já se cadastrou
na Secretaria da Fazenda do Estado em com o objetivo de firmar convênio e receber informações sobre
os valores decorrentes de todas as operações efetuadas em seu território, com cartões de crédito e
débito, para que o Município possa recuperar o ISSQN sonegados nas operações efetivadas com
cartões de crédito/débito. Justificativa: Já foram apresentadas indicações neste sentido, pois com a
Emenda Constitucional nº 060 à Carta Rio-Grandense, todos os municípios tem uma nova receita para
seus cofres, proporcionando aos Municípios, mediante celebração de convênio com o Estado do Rio
Grande do Sul, informações para que os mesmos possam cobrar das administradoras o ISS incidente
sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, cobrança esta que não vem sendo efetuada,
caracterizando possível renúncia de receita, além de o Município deixar de arrecadar um valor
significativo. Cabe ressaltar que o Tribunal de Contas já encaminhou ofício aos municípios
informando que passará a fiscalizar a aplicação desse relevante mecanismo, que possibilitará o
incremento das receitas municipais. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 057/2013: 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,
qual a atual situação do Transporte Coletivo Urbano Municipal? Que informe se já tem empresa
contratada para efetuar este serviço? Cabe salientar que há 4 ou 5 meses os trabalhadores e
aposentados de Ibirubá não contam mais com este serviço, prejudicando e dificultando a locomoção
dos mesmos. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 066/2013: Os vereadores
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e LAIR LAGEMANN,
integrantes da bancada do PMDB, e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, da bancada do
PDT, vêm por meio deste requerer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício ao Governador do
Estado, Exmo. Sr. Tarso Genro, solicitando que o mesmo sancione o Projeto de Lei nº 376/13, que
impede a reedição por decreto do Imposto de Fronteira. Que também seja encaminhado
correspondência para os Deputados Estaduais solicitando que, caso o referido Projeto seja vetado pelo
Governador, que derrubem o veto e se o Governador não sancionar e nem vetar no tempo regimental
de quinze (15) dias, que o Presidente da Assembleia sancione e promulgue a Lei em questão.
Justificativa: A proposta, idealizada pelo líder da bancada do PP, deputado Frederico Antunes (PP), e
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assumida pela Mesa Diretora da Casa, inclui na Lei do ICMS o fim da cobrança do Diferencial de
Alíquota (Difa) de 5% sobre a compra de produtos de outros Estados para os micro e pequenos
integrantes do Simples Nacional. Em setembro passado, o Poder Legislativo já havia aprovado o PDL
03/2013, também de autoria de Frederico, derrubando a validade do decreto do governo que autorizava
a tributação. Acredita-se que a aprovação da proposta é fundamental e deve trazer um novo ciclo de
desenvolvimento para o setor, beneficiando diretamente milhares de micro e pequenas empresas
gaúchas: Aprovado por unanimidade. HOMENAGEM AO JOVEM LUCAS PALOSCHI PELA
CONQUISTA DO 3º LUGAR NOS 100 METROS LIVRES, NO 45º TROFÉU CHICO
PISCINA, CATEGORIA JUVENIL, em atendimento ao Requerimento nº 057/2013: De imediato
o Presidente convidou o jovem Lucas Paloschi para fazer parte da Mesa Diretora e solicitou que o
Secretário Abel fizesse a leitura do Requerimento nº 057/2013 (anexo), de autoria dos vereadores
Vanderlei Santos de Souza, Abel Grave e Alberi Antônio Behnen, integrantes da bancada do DEM, o
qual foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 14 de outubro do corrente ano, que deu
origem a referida homenagem. Posteriormente o Presidente convidou os vereadores proponentes para
que junto com ele fizessem a entrega do certificado de homenagem ao Lucas Paloschi, após a entrega o
Presidente solicitou que o Secretário Abel fizesse a leitura do certificado: “Prezado Lucas Paloschi: A
Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a honra de prestar-lhe esta justa e merecida
homenagem por ter conquistado o 3º lugar nos 100 metros livres, no 45º Troféu Chico Piscina,
categoria juvenil, que aconteceu na cidade de Mococa–SP. Registramos aqui o reconhecimento desta
Casa Legislativa pelo seu empenho e dedicação, não medindo esforços para alcançar seus objetivos,
evidenciando o município de Ibirubá a nível Nacional, destacando-se nesta modalidade de esporte e
orgulhando assim toda a comunidade ibirubense. Ibirubá/RS, 23 de dezembro de 2013. Liberto Leomar
Franken – Presidente. Abel Grave - Secretário.” Em seguida o Presidente passou para as manifestações
dos líderes de bancada. Fizeram uso da palavra: Vereador Silvestre Antônio Rebelato – líder da
bancada do PMDB; Vereador Elói Ferraz de Andrade – líder da bancada do PDT; Jair Luiz
Scortegagna – líder da bancada do PT; Vereador Érico Pimentel Nogueira – Vice-líder da bancada do
PP e vereador Alberi Antônio Behnen líder da bancada do DEM e um dos proponentes desta
homenagem, que se pronunciaram em nome dos demais vereadores da bancada. Os vereadores
cumprimentaram a todos, enalteceram o valor do esporte e as conquistas já almejadas pelo
homenageado ressaltando a necessidade de se buscar mais incentivos e patrocínios para a natação. O
Presidente colocou a palavra à disposição do homenageado, Lucas Paloschi: Cumprimentou a todos e
agradeceu a homenagem dizendo que isso lhe deixa muito orgulhoso em saber que tem pessoas
torcendo por ele, e o apoiando. Pediu licença a todos para um breve pronunciamento da sua trajetória
esportiva até então, ou seja, a modalidade que escolheu se dedicar e quem sabe buscar ainda mais seu
espaço na natação. Relatou que começou a nadar desde os sete anos de idade, aprendendo rapidamente
a nadar os quatro estilos da natação, ou seja: crawl, peito, borboleta e costas. Assim sendo, além de
nadar aqui no nosso Município, também competia em outras cidades vizinhas. Não demorou muito,
devido aos seus resultados, foi convidado para representar o Clube Atlântico de Erechim e
posteriormente, Grêmio Náutico União de Porto Alegre, onde está desde os 12 anos de idade.
Observou que parece simples, para quem não está diretamente ligado a sua pequena trajetória esportiva
até aqui. Porém, disse a todos que não tem sido fácil, pois a Natação é um esporte pouco difundido e
considerado caro, além do mais é exigido do atleta muita dedicação, disciplina, empenho e
persistência, é um esporte individual onde somente os melhores são lembrados, o que gera ainda mais
dedicação e cuidados com a saúde, alimentação, condicionamento físico, bom controle psicológico,
fatores estes que fazem a diferença no momento de subir num bloco e fazer o seu melhor. Falou que
nada porque gosta, e todo seu esforço só não é pior que a falta de incentivo que encontra nesse esporte,
para ser mais direto, a falta de pessoas, empresas, ou alguém que acredite, tanto quanto ele acredita que
é possível sim a formação de atletas que se dedicam e buscam um sonho como está tentando. Disse

Fl. 04 (33ª Sessão Ordinária)
que infelizmente a natação é muito cara: alimentação adequada, suplementos, equipamentos
tecnológicos fazem parte do nadador e sabe que sua família está sozinha nessa batalha, juntamente
com ele e por isso agradeceu. Disse que quando decidiu buscar seu espaço, muitas vezes abriu mão de
certas coisas. Longe da família, inúmeras vezes não pôde ir para casa, deixou amigos para trás e tantas
outras coisas. Contou que sua rotina como atleta, não permite corpo mole, treinos às 05h00min da
manhã, estudos, treinos duplos, musculação, tudo isso por um objetivo que é muito incerto, mas que
não desiste e nem passa pela sua cabeça se dar por derrotado. Disse que hoje, está entre os oito
melhores nadadores do Brasil, na sua categoria, medalhista, e campeão em determinadas competições,
acumulando mais de (cem) premiações, sendo que sua especialidade é os nados: 50, 100 e 200 costas,
também os 50 e 100 nado livre, e está muito próximo de ser reconhecido ainda mais nos maiores
clubes do Brasil. Falou que Ibirubá pode sim sentir-se orgulhoso de ter um jovem que tem a garra de
um campeão. Para finalizar pediu, caso exista alguém da comunidade, ou até mesmo nesta Casa, que
acredite no seu trabalho e queira entrar junto nessa batalha, seria muito grato, afirmando que é um
guerreiro que saiu aos 12 anos de idade de casa para buscar seu espaço, levando não somente a sua
marca, mas o nome de Ibirubá aonde esteja. Encerrou dizendo que quer sim, ser campeão brasileiro e
se Deus lhe permitir deseja muito participar de uma olimpíada. O Presidente também fez seu
pronunciamento, enaltecendo as conquistas do jovem Lucas Paloschi e colocando que como Poder
Público o Legislativo irá se empenhar na busca de incentivos para os esportes incluindo a natação,
desejou sucesso e agradeceu a presença de familiares e amigos dos homenageados. O Presidente
suspendeu a sessão para que os vereadores pudessem tirar fotos com o homenageado, reabrindo logo
em seguida. HOMENAGEM ÀS DEZ (10) EMPRESAS DE MAIOR RETORNO DE ICMS
PARA O MUNICÍPIO NO ANO DE 2012, em atendimento ao Requerimento nº 064/2013: De
imediato o Presidente registrou que os proprietários e/ou representantes das 10 empresas de maior
retorno de ICMS para o Município de Ibirubá no ano de 2012, encontram-se nos lugares de destaque e
honra, reservados para os mesmos e os citou: 1º - Valtra do Brasil Ltda.; 2º - Indústria de Implementos
Agrícolas Vence Tudo; 3º - AGCO; 4º - Indutar Tecno Metal Ltda.; 5º - Cereais Werlang; 6º - Coprel /
Cooperativa de Energia; 7º - Supermercado Casa do Chimarrão; 8º - Cotribá; 9º - Regional
Supermercados; 10º - Auto Mecânica Ibirubá. O Presidente ressaltou que esta homenagem às dez
empresas de maior retorno de ICMS para o Município de Ibirubá no ano de 2012, atende ao
Requerimento nº 064/2013 (em anexo), de autoria dos vereadores Abel Grave, Alberi Antônio Behnen
e Vanderlei Santos de Souza, integrantes da bancada do DEM, o qual foi aprovado por unanimidade na
sessão ordinária do dia 09 de dezembro do corrente ano. Desta forma, pediu que o Secretário Abel
fizesse a leitura deste requerimento. O Presidente convidou os vereadores Abel Grave, Alberi Behnen
e Vanderlei Santos de Souza para que junto com ele procedessem a entrega dos certificados de
reconhecimento às empresas pela ordem decrescente conforme anunciado pelo Assessor Jurídico
Jarbas Rodrigo Ruschel: 10º - Sr. Igilberto Luiz Tolazzi – Gerente Geral da Auto Mecânica Ibirubá
(Amisa), acompanhado do Sr. Leonel José Lupatini. 9º - Sr. Lair Grave – Gerente proprietário do
Regional Supermercados; 8º - Sr. Celso Leomar Krug, Presidente da Cotribá, o qual não compareceu;
7º - Sr. Carlos Alberto de Souza Bücker – Gerente proprietário do Supermercado Casa do Chimarrão;
6º - Sr. Jânio Vital Stefanello – Presidente da Coprel / Cooperativa de Energia, acompanhado do
secretário Sr. Décio Floss; 5º - Sr. Clóvis Werlang – Gerente proprietário da Cereais Werlang; 4º - Sr.
Airton Stadtlober – Presidente da Indutar Tecno Metal Ltda; 3º - Sr. Vinícius Fior – Gerente da
engenharia da empresa AGCO; 2º - Sr. Marciano Lauxen – Vice-Presidente da Indústria de
Implementos Agrícolas Vence Tudo, acompanhado do Sr. Nelson Lauxen; 1º - Sr. Vinícius Fior –
Gerente da engenharia da empresa Valtra do Brasil Ltda. O Presidente deu início as manifestações dos
líderes de bancada, sendo que fizeram seus pronunciamentos os vereadores: Vereador Silvestre
Antônio Rebelato – líder da bancada do PMDB; Vereador Elói Ferraz de Andrade – líder da bancada
do PDT; Jair Luiz Scortegagna – líder da bancada do PT; Vereadora Carlota Elisa Artmann – Líder da
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bancada do PP e vereador Alberi Antônio Behnen líder da bancada do DEM e um dos proponentes
desta homenagem, que se pronunciaram em nome dos demais vereadores da bancada. Os vereadores
cumprimentaram a todos e falaram sobre o reconhecimento e progresso das empresas homenageadas,
ressaltaram os diversificados ramos e desejaram que todas continuassem a desenvolver seus trabalhos
de forma que cada vez mais consigam sucesso e retorno, colocaram da importância que todas têm para
o Município. O Presidente colocou a palavra a disposição dos Presidentes/Gerentes e/ou representantes
das empresas. Os senhores Jânio Vital Stefanello – Presidente da Coprel / Cooperativa de Energia e o
Sr. Marciano Lauxen – Vice-Presidente da Indústria de Implementos Agrícolas Vence Tudo fizeram
uso da palavra agradecendo a homenagem e ressaltando que para eles é muito importante o
reconhecimento, independentemente da posição em que se encontram, pois o relevante é o crescimento
de nosso Município. O Presidente fez seu pronunciamento e agradeceu a presença de todos encerrando
esta justa e singela homenagem, registrando felicitações e desejando que continuem desenvolvendo um
trabalho exemplar, contribuindo com o crescimento do nosso Município. Suspendeu a sessão por
alguns minutos para os cumprimentos e para fotos dos vereadores com os homenageados. Reabriu a
sessão passando para o oitavo item da Ordem do Dia: LEITURA DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 063/2013: Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com o Lar Bom Pastor de
Ivagaci e Escola Profissional 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, disse que será o relator. O vereador Abel, Presidente em exercício da Comissão de
Finanças e Orçamento, disse que será o relator. O vereador Elói, Presidente da Comissão de Educação,
Segurança, Saúde e Assistência, designou o vereador Vanderlei para ser o relator. O Presidente
solicitou para passar para décimo oitavo item da ordem do dia devido à presença dos proprietários da
empresa Vence Tudo, sendo que todos concordaram. VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. 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 062/13: Aprovado por
unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 064/2013: Autoriza a
contratação temporária de Médico para o programa/convênio Estratégia da Saúde da Família – ESF.
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 disse que será o relator. O vereador
Abel, Presidente em exercício da Comissão de Finanças e Orçamento, disse 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 DO LEGISLATIVO Nº
009/2013, de autoria dos vereadores Silvestre, Ilvo e Rogério: Denomina a rua que tem início na
VRS-824 e termina na rua Profª. Nelci Ribas Fritsch de “Rua Alberi Cavalheiro dos Santos”. Baixado
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que o Presidente da referida comissão,
vereador Alberi, disse que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 013/2013, de autoria do vereador Liberto L. Franken: Denomina a estrada que tem início no
término da Rua General Osório e fim no quilômetro 60 da ERS-223, na localidade da Várzea, de
“Estrada David Nicolodi”. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que
o Presidente da referida comissão, vereador Alberi, disse que será o relator. LEITURA DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2013, de autoria dos vereadores Silvestre, Ilvo,
Lair e Elói: Altera o artigo 3º da Lei Complementar nº 074, de 27 de dezembro de 2012. Baixado para
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a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que o Presidente da referida comissão,
vereador Alberi, disse que será o relator. VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. 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 da Mensagem Retificativa ao projeto
de Lei Complementar nº 017/13: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E
DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 022/2013: Altera e acresce dispositivos à Lei
Municipal nº 510/74. 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 022/13: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS
PARECERES E 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. 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 059/13: Aprovado por
unanimidade. O Presidente solicitou aos vereadores permissão para prosseguir com a sessão visto que
ultrapassou com o tempo regimental, todos concordaram em dar continuidade a sessão. VOTAÇÃO
DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 060/2013: Altera o § 4º do Art. 2º
da Lei Municipal nº 2.120/2007. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência: Aprovados por
unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 060/13: Aprovado por
unanimidade. VOTAÇÃO DO PARECER E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 061/2013:
Autoriza o Município de Ibirubá firmar convênio com a Secretaria de Aviação Civil – SAC. Leitura e
votação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Obras e Serviços
Públicos: Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 061/13:
Aprovado por unanimidade. ELEIÇÃO DA COMISSÃO REPRESENTATIVA para o período
do recesso parlamentar (janeiro e fevereiro/2014): Formada por um vereador de cada bancada: Elói
Ferraz de Andrade (PDT); Jair Luiz Scortegagna (PT); Alberi Antônio Behnen (DEM); Carlota Elisa
Artmann (PP) e Ilvo A. Schlintwein (PMDB). Aprovada por unanimidade. ELEIÇÃO DA NOVA
MESA DIRETORA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014: O vereador Silvestre entregou ofício
assinado por todos os vereadores de oposição, o qual foi recebido e rubricado pelo Presidente e
posteriormente lido. O vereador Elói solicitou compreensão dos vereadores de base do Governo para
que atendessem ao pedido dos vereadores de oposição indicando o vereador Ilvo A. Schlintwein como
Vice – Presidente da nova Mesa Diretora. O vereador Elói levantou a questão de como fica o Projeto
do Plano Diretor que não foi aprovado ainda, sendo que o Presidente respondeu que fica para o
próximo ano sem prejuízos. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos, reabrindo em
seguida. Foi apresentada Chapa Única: Presidente: Vanderlei Santos de Souza (DEM); 1ª VicePresidente: Carlota Elisa Artmann (PP); 2º Vice-Presidente: Érico Pimentel Nogueira (PP); 1º
Secretário: Abel Grave (DEM) e 2º Secretário: Jair Luiz Scortegagna (PT). Aprovado por
unanimidade (11 votos favoráveis, por ordem alfabética). De acordo com o Art. 23, § 2º do
Regimento: “A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á obrigatoriamente na última sessão
ordinária da sessão legislativa, empossando-se automaticamente os eleitos em 1º de janeiro, admitida a
realização de sessão solene de posse”. O Vereador Alberi solicitou para registrar que foi oportunizado
anteriormente o cargo de Secretário para o vereador Rogério. O vereador Elói registrou que são
necessárias cinco assinaturas para formar uma chapa e que são entre quatro vereadores de oposição. O
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vereador Silvestre disse que estão se valendo da maioria, mas que nada é feito para sempre e um dia as
coisas mudam. Registrou que o Presidente não atendeu nenhuma solicitação da oposição e citou: cargo
de assessoria; melhorias estruturais; dentre outros. Disse que o vereador Vanderlei pode contar com
eles e solicitaram os mesmos direitos que os demais vereadores têm, atendendo a minoria. Pediu
desculpas e colocou que fizeram a parte que lhes cabia neste ano. O vereador Vanderlei solicitou para
registrar que procurou o vereador Rogério o convidando para o cargo de 1º Secretário e que já havia
dado sua palavra para a vereadora Carlota como 1ª Vice-Presidente, colocou que manteve o cargo de
1º Secretário para a oposição, disse que busca a parceria para ter o melhor para a comunidade. O
vereador Érico registrou que não existe rancor de sua parte e que não seria contrário ao vereador Ilvo,
mas que o cargo já havia sido oferecido para a vereadora Carlota, sendo que tem conhecimento que o
vereador Rogério havia sido convidado para ser o 1º secretário antes de se licenciar. O vereador Elói
pediu desculpas ao Presidente Liberto por alguma situação e parabenizou o vereador Vanderlei por
cumprir com sua palavra e que sabe que este sai com o “coração sangrando” por não poder aceitar o
vereador Ilvo e que se o fizesse a pressão seria muito grande por parte de seu grupo, pediu desculpas
por não participar da chapa, mas salientou que também seu grupo já havia feito este acordo, mas quer
colaborar e desejou sucesso ao novo Presidente. O vereador Jair falou que nunca deu “tapinha nas
costas” para enganar ninguém e que não têm inimigos, somente adversários políticos e reforçou que
acordos políticos são feitos para serem cumpridos. O vereador Silvestre disse que também não têm
inimigos, somente pessoas que divergem de suas ideias e que isto faz parte da democracia. O vereador
Ilvo parabenizou o Presidente Liberto e pediu desculpas se errou, falou que não ficou magoado e
colocou seu nome a disposição para aproximar os vereadores, desejou sucesso para o vereador
Vanderlei tendo certeza da competência deste. O Presidente convocou a todos para a Sessão
Extraordinária dia vinte e sete de dezembro às nove horas e colocou que após fará sua avaliação final.
Parabenizou o vereador Vanderlei pela iniciativa de convidar o vereador Rogério e disse que gostaria
de ver integração na Mesa Diretora. Falou que não foi possível fazer neste ano tudo o que foi
solicitado, mas que algumas melhorias foram feitas e citou o sistema de som do Plenário da Câmara. O
vereador Silvestre colocou que o vereador Rogério somente não participou da chapa porque tinha dado
sua palavra para o vereador Lair dizendo que iria se licenciar em dezembro para que este assumisse. O
vereador Jair pediu licença para se retirar e foi autorizado pelo Presidente. REQUERIMENTOS
VERBAIS: O vereador Vanderlei solicitou que esta Casa encaminhe um ofício para a CNM Confederação Nacional dos Municípios, parabenizando o Sr. Paulo Ziulkoski pelo trabalho realizado
durante este ano. O vereador Elói pediu para encaminhar ofício para o Senhor Clóvis Garmatz
parabenizando pelo trabalho desenvolvido com as crianças através do esporte. O vereador Érico
solicitou ofício para as Secretárias envolvidas com o Natal Luz. O vereador Liberto solicitou ofício
para a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendimentos e para a Acisa pela realização do Festival
de Prêmios. O vereador Elói observou que a reunião da ASCAMAJA - Associação das Câmaras
Municipais do Alto Jacuí, no mês de janeiro será em Cruz Alta e que em fevereiro será em Campos
Borges. O Presidente 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: Vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN do DEM:
Cumprimentou a todos. Falou que nesta noite foi escolhida a nova Mesa Diretora onde foi eleito o
vereador Vanderlei o que lhe deixou feliz, pois acredita que teve participação na vida política do
vereador Vanderlei. Falou que todos os suplentes que assumiram neste ano contribuíram positivamente
no período que assumiram nesta Casa. Falou que o Presidente, vereador Liberto, sempre manteve a
integridade e honra, tratando de igual para igual companheiros e adversários e que se cometeu algum
equívoco não foi por sua vontade. Registrou que a Deisi está se afastando desta Casa e registrou que
ela deixou sua marca na Casa e que irá deixar saudades pelo companheirismo, lealdade e tratamento
que deu a todos os vereadores em igualdade. Falou para a comunidade que é seu décimo sétimo ano de
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Legislativo e se desculpou com a comunidade por qualquer erro que tenha cometido e pediu que no
ano de dois mil e catorze a comunidade lhe traga cada vez mais subsídios para seu trabalho, pois é isto
que engrandece. Falou que gosta do que faz, faz com amor a causa e cada vez quer fazer mais e disse
que acredita que este é um dom que Deus lhe deu. Desejou para toda a comunidade ibirubense um
Feliz Natal e dois mil e catorze, pedindo que antes do Natal ainda chovesse porque ela é necessária. O
Vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA do DEM: Cumprimentou a todos. Falou que nesta
noite foram prestadas homenagens através de Requerimentos que entrou em conjunto com os
vereadores Abel e Alberi e que foi aprovado por unanimidade pelos demais, citou a homenagem
prestada ao jovem nadador Lucas Paloschi e às dez empresas de maior retorno de ICMS para o
Município no ano de dois mil e doze, colocou que todos saíram satisfeitos com as homenagens
prestadas. Falou que nesta noite também foram aprovados vários projetos e lidos alguns e sendo a
última sessão ordinária também foi eleita a nova Mesa Diretora para o ano de dois mil e catorze.
Contou que colocou seu nome a disposição e formou uma chapa tendo ele como Presidente; 1ª Vice
Presidente: vereadora Carlota; 2º Vice Presidente: vereador Érico; 1º Secretário: vereador Abel e 2º
Secretário: vereador Jair. Agradeceu todos os vereadores que votaram nesta chapa e colocou que
deixou registrado em ata que convidou o vereador Rogério para o cargo de 1º Secretário, mas como ele
tinha um acordo com seu grupo de que iria se licenciar neste mês de dezembro não pode aceitar o
convite, deixou aberto o espaço para os demais vereadores, mas estes não aceitaram. Falou que está
muito feliz em assumir a Presidência desta Casa a partir do dia primeiro de janeiro, colocou que sua
base é de humildade que saiu do Rincão Seco para morar no Bairro Progresso, sempre ajudando a
alavancar o Bairro Progresso e o Município de Ibirubá. Agradeceu todas as pessoas que lhe
acompanharam nesta caminhada e que continuam lhe acompanhando, falou que fez quatrocentos e
setenta e nove votos se elegendo e que na legislatura passada foi suplente por três anos, agradeceu
todas as pessoas que depositaram confiança em sua pessoa. Falou que tem respeito por todos e pediu
que todos os vereadores contribuam para que faça um trabalho diferenciado e agradeceu o Presidente
Liberto por ter lhe aceito como seu Vice neste ano e que aprendeu a admirar o Presidente por seu
respeito e honestidade com todos e com sua simplicidade conduziu muito bem a Casa e disse que
estará sempre a disposição como Presidente. Finalizou agradecendo o apoio que tem dos funcionários
da Casa especialmente do Assessor Jurídico e disse que tem certeza que com este grupo seleto de
funcionários fará um bom trabalho, estará sempre disposto a auxiliar e que irá pedir ajuda sempre que
precisar, pois não quer fazer tudo pelo certo. Convidou a comunidade para sexta-feira após a sessão
extraordinária participar da transmissão de posse. O Vereador LAIR LAGEMANN do PMDB:
Cumprimentou a todos. Disse que hoje é sua última tribuna e que foi uma satisfação grande observar e
aprender como funciona o trabalho da Câmara. Disse que a política pelo que observou no Brasil a fora,
ainda tem muito a melhorar, deixando falhas gritantes, inclusive não acompanhando o
desenvolvimento de suas indústrias. Falou que o trabalho que assistiu nesta Casa foi muito bem
realizado e que a amizade que tem com as pessoas da Casa facilitou seu trabalho e aproveitou para
agradecer a todos que participaram junto com ele, vereadores e funcionários. Solicitou que, para o
próximo ano, procurem agregar cada vez mais a Casa para que daqui saia o exemplo para as coisas
melhorarem ainda mais na vida pública e na vida da comunidade, para que se chegue ao mínimo em
nível próximo ao dos empresários, deixou este pedido aos vereadores e ao novo Presidente, para que
juntos, política e empresários, possam alavancar cada vez mais Ibirubá. Falou que o Presidente Liberto
fez um excelente trabalho neste ano, elogiado por todos. Agradeceu a todos que votaram nele e desejou
um Feliz Natal e Ano Novo para toda a comunidade. O Vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO do PMDB: Cumprimentou a todos. Registrou que tem uma moto niveladora na frente da
Prefeitura, resultado de uma luta da Marcha dos Prefeitos e Vereadores Municipalistas. Registrou
também que participou no dia onze de uma reunião em Porto Alegre, a convite do ex Prefeito Lulo,
dos Municípios que não tinham acesso asfáltico e contou que na ocasião questionou sobre a
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continuidade do recapeamento asfáltico da ERS – 223 que lhe foi afirmado que irá acontecer e contou
que foi afirmado que a obra da ERS-506 irá acontecer. Falou que recebeu várias cobranças esta semana
e que ficou preocupado com uma conversa que teve com o Secretário de Obras que lhe disse que quase
tudo iria ficar pronto até o final do ano e respondeu que no interior há muitas reclamações, mas o
Secretário lhe disse que as pessoas viciaram em reclamar, o que lhe deixou triste. Afirmou que nem se
todos trabalhassem juntos, vinte e quatro horas no dia, iriam resolver o problema de uma localidade, e
contou que ficou sabendo que o Secretário de Obras está com os dias contados, disse que ontem na
Rua Mauá havia lixo para todos os lados e que há galhos para serem recolhidos. Falou que o turno
único termina dia trinta e arriscou em dizer que será o último turno único de Ibirubá e assim desejou.
Disse que tem a consciência tranquila pelo trabalho que realizou nesta Casa e fez cobranças em todas
as áreas, falou do orçamento do Município e logo irão chegar mais cobranças do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU. Registrou que a bancada de oposição apresentou hoje um nome para vicepresidente da Casa, mas que não foi possível, indicando o vereador Ilvo. Disse que nas redes sociais
estão fazendo apostas para ver se chega primeiro a Secretaria de Obras ou o carnê do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU. Falou que o vereador Lair foi um orgulho e saudou todos os suplentes que
passaram por esta Casa. Falou para os contribuintes que irá torcer para que haja vaga nas creches
durante o ano todo, desejou saúde e paz e disse que o número de seu telefone continua o mesmo e
falou que podem lhe ligar, que não desliga seu telefone e prometeu para si mesmo que irá redobra sua
atenção, pois cada vez mais o povo precisa deles. Desejou Feliz Natal e Ano Novo. O Vereador ILVO
ADAM SCHLINTWEIN do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que nesta noite foi prestada
homenagem para o jovem Lucas Paloschi por seu desempenho na natação e também para as dez
empresas de maior retorno de ICMS para o Município no ano de dois mil e doze, parabenizou todos os
homenageados. Falou que todas as empresas do Município merecem reconhecimento e homenagem.
Lembrou uma indicação que fez solicitando escada magirus para o Corpo de Bombeiros, e falou que a
Alemanha faz doações sendo necessário somente o transporte. Falou que visitou os Bairros hoje e se
surpreendeu com a condição do Bairro Floresta, pois está cheio de lixão e disse que no Bairro Planalto,
na Rua Guilhermina Schweig, número vinte e seis, há sessenta dias o lixo não é recolhido. Falou que
Ibirubá tem condições de ser uma cidade mais bonita com toda a arrecadação que tem. Parabenizou o
vereador Vanderlei pela eleição da Mesa e o vereador Liberto pelo desempenho deste ano, reconheceu
seu trabalho e disse ter certeza que o vereador Vanderlei terá apoio de todos. Desejou Feliz Natal para
todos, principalmente para as crianças mais pobres. A Vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN do
PP: Cumprimentou a todos. Falou que hoje recebeu a notícia de uma emenda do Deputado Wilson
Covatti do Partido Progressista para o calçamento do Bairro Coohabi. Falou que o Bairro Progresso
será contemplado com uma emenda do Deputado Marco Maia para a construção de uma quadra de
skate. Falou que foram abertas as propostas relativas a tomada de preço de ampliação do Posto de
Saúde de Alfredo Brenner, sendo um sonho de muitos anos daquela comunidade. Falou que nesta noite
foi homenageado o jovem Lucas Paloschi por seu desempenho na natação e colocou do sonho deste
jovem em participar das próximas Olimpíadas e colocou que também foram homenageadas as dez
empresas de maior retorno de ICMS para o Município no ano de dois mil e doze, e salientou que as
empresas de pequeno porte contribuem para o crescimento das maiores. Falou das belas festividades
que aconteceram em comemoração ao Natal na praça, aonde as famílias vieram participar de
momentos agradáveis onde várias entidades também participaram. Parabenizou o vereador Lair pelo
desempenho nesta Casa. Parabenizou o vereador Liberto que no final do mês entrega seu cargo de
Presidente e o vereador Vanderlei pelo trabalho que irá desempenhar em dois mil e catorze como
Presidente da Casa, junto com ela e vereador Abel na Mesa Diretora. Leu uma mensagem de Natal
para a comunidade e desejou Feliz Natal e Feliz Ano Novo. O Vereador ÉRICO PIMENTEL
NOGUEIRA, do PP: Cumprimentou a todos. Falou que o ano de dois mil e treze foi triste porque
perdeu sua mãe e amigos também, agradeceu aos vereadores e funcionários que lhe acolheram no mês
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de maio quando assumiu. Falou que quando criou o cargo de assessor da presidência em dois mil e
onze talvez tenha criado um problema para a Casa porque todos se acostumam com os assessores e
quando saem ficam saudades, mas faz parte da política. Falou que foram criticados por projetos que
depois foram aprovados por unanimidade. Parabenizou o vereador Lair pelos trinta dias que ficou
nesta Casa. Pediu desculpas para as pessoas que não tiveram seus pedidos atendidos neste ano,
explicou que a culpa não é sua e desejou ter sucesso para ano que vem. Parabenizou o Presidente
Liberto pela excelente condução da Casa Legislativa neste ano e também parabenizou o novo
Presidente Vanderlei e desejou coragem e empreendedorismo, agradeceu o convite para ser 2º VicePresidente. Desejou para toda a comunidade ibirubense que dois mil e catorze seja melhor que dois mil
e treze, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. O Vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, PDT: Falou que
nesta semana junto com o Presidente participou da entrega de um veículo para a Secretaria da Saúde.
Falou que nesta noite foram aprovados dois projetos pelos quais trabalhou bastante citou o Projeto de
Lei Complementar n.º 022/2013 e o Projeto de Lei Municipal n.º 061/2013. Falou que nesta noite foi
prestada homenagem para o jovem Lucas Paloschi pelo seu desempenho na natação e para as dez
empresas de maior retorno de ICMS em dois mil e doze para o Município. Fez referência a
homenagem prestada na semana passada aos oitenta e cinco anos da Igreja Católica e citou que a
comunidade reformou as calçadas da comunidade e também cedeu a Escola Santa Terezinha para o
Município, além de ter participado da permuta onde está a Escola Infantil do Bairro Hermany,
contribuindo assim para o Poder Público, salientou também todo o trabalho espiritual que é feito.
Registrou que o orçamento do Município irá passar do previsto, ele fez referência aos shows musicais
do Natal Show e disse que certamente esse dinheiro não irá fazer falta. Falou que a comunidade de
Erno Wahys está esperando o rolo, e disse que certamente o Executivo irá investir no transporte, na
climatização da Casa de Cultura, nas estradas do interior, no cemitério municipal e reformar os
pavilhões do interior. Parabenizou o vereador Lair por seu desempenho nestes trinta dias nesta Casa.
Fez referência a Deisi que está saindo e se desculpou por qualquer coisa, agradeceu ao desempenho da
Ana e Angélica na homenagem para a Igreja Católica e aos demais assessores. Se desculpou com o
Presidente Liberto por qualquer mal entendido e parabenizou pela condução dos trabalhos neste ano.
Parabenizou o vereador Vanderlei pela presidência e desejou sucesso para o ano que vem. Encerrou
desejando Feliz Natal e Feliz Ano Novo para toda a comunidade. Antes de terminar a sessão o
vereador Silvestre comentou que se estiverem com dificuldade para encontrar um local para construção
da pista de skate que sabe de um local bom. A vereadora Carlota respondeu que será construído no
bairro Progresso. O Presidente lembrou a todos que o prazo para indicar o nome de uma mulher para
ser homenageada na sessão solene de março, é até o final de janeiro. O Presidente deu por encerrado os
trabalhos à meia noite e cinquenta e cinco minutos (00h55min.) do dia vinte e quatro 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.
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Presidente do Legislativo Ibirubense.

ABEL GRAVE
Secretário.

