ATA Nº. 1.819/2013 – DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 28.01.2013.

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, tendo como local o Plenário
Honorina Ribas Lopes, na sala de sessões Edmundo Roewer, à Câmara Municipal de Vereadores
de Ibirubá, às dezenove horas e vinte minutos, foi constatada a presença dos Vereadores:
Silvestre Antônio Rebelato, Ilvo Adam Schlintwein e Rogério Mauri de Oliveira, integrantes da
Bancada do PMDB; Oneide Neuland, Vanderlei Santos de Souza, Abel Grave e Alberi Antônio
Behnen, integrantes da Bancada do DEM; Carlota Elisa Artmann e Liberto Leomar Franken,
integrantes da Bancada do PP e Olindo de Campos da bancada do PT. O vereador Elói Ferraz de
Andrade da Bancada do PDT esteve ausente. Constatado quórum regimental o Senhor
Presidente, Liberto Leomar Franken, declarou abertos os trabalhos e convidou a todos para
fazer um minuto de silêncio em homenagem as vítimas do incêndio que ocorreu em uma boate
em Santa Maria‐RS. Posteriormente determinou que o Secretário, Abel Grave, fizesse à leitura
do texto bíblico. Dando sequência o Presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura da
CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA, sendo que após colocou a mesma em discussão.
Posteriormente o Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por
unanimidade. O Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.818/12 (ordinária):
Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício Circ. nº 001/13 da Câmara de Vereadores de Santa
Maria; Revista da 16º BPM; Reunião ASCAMAJA, dia 22 de fevereiro; Ofícios e telegramas
informando liberação de recursos por parte do Ministério da Saúde, Ministério da Educação e
Ministério do Desenvolvimento Social e Caixa Econômica Federal; Ofícios e folders sobre cursos
diversos. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício
nº 029/13 para o Executivo; Ofício nº 030/13 para a imprensa; Ofício nº 031/13 para o DAER de
Cruz Alta; Ofício nº 032/13 para o DAER de Cruz Alta; Ofício nº 033/13 para o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Ofício nº 034/13 para a UNICRUZ;
Ofício nº 035/13 para a Comunidade de Arroio Grande; Ofício nº 036/13 para a Comunidade de
São Sebastião; Ofício nº 037/13 para a família enlutada de Cecília da Cruz (in memorian); Ofício
nº 038/13 para o vereador Silvestre A. Rebelato. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 026/2013: Os
vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente,
estude a possibilidade de efetuar a instalação de uma câmera de monitoramento para vigilância
junto a Praça do bairro Progresso, visando proporcionar maior segurança aos moradores e
preservar os bens públicos da mesma. Justificativa: Esta indicação é uma solicitação da
Associação dos Moradores do Bairro Progresso – Amovipro, conforme requerimento em anexo,
que através da Presidente, Srª Glaci Maria de Oliveira, ressaltam a possiblidade de realizarem
uma campanha para captação de recursos com o objetivo de ajudar no pagamento das
respectivas despesas. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 027/2013: O vereador ALBERI ANTÔNIO
BEHNEN, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, encaminhe Projeto de Lei de Apoio Financeiro que venha a beneficiar entidades
culturais e esportivas, bem como atletas que representam o Município nessas atividades.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido a necessidade de apoio financeiro para essas
entidades, não havendo até o momento amparo legal para tal circunstância. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 028/2013: Os vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal,
através do setor competente, estude a possibilidade de efetuar a instalação de uma câmera de

vigilância no distrito de Alfredo Brenner e outra no distrito de Santo Antônio do Bom Retiro,
visando proporcionar maior segurança aos moradores destas localidades. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido haver a necessidade de proporcionar maior segurança também
para as comunidades do interior do Município, levando em consideração que a estrada geral
que passa por estas localidades já serviu de rota de fuga para muitos ladrões, e a instalação
destas câmeras iria coibir a ação destes bandidos. Cabe ressaltar que houve participação da
comunidade para a aquisição destas câmeras de monitoramento e a Câmara Municipal de
Vereadores deixou de solicitar recursos ao Executivo com a intenção de que estes fossem
utilizados para esta finalidade. Também é importante destacar que o sistema operacional não
precisa ser alterado, existindo a possibilidade técnica para a inclusão destes dois pontos de
vigilância. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/2013: Os vereadores SILVESTRE A.
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal informe, através do setor competente, a relação dos
cargos em comissão e funções gratificadas existentes na estrutura do Poder Executivo na gestão
2009/2012, especificando o período em que esteve exercendo o cargo/função, as atribuições
de cada um e as respectivas remunerações. Queira também enviar cópia compilada (atualizada)
das Leis Municipais que estão sendo revogadas/alteradas, pelos Projetos de Lei Complementar
nº 002 e 003/13. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 014/2013: Os vereadores
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ROGÉRIO DE OLIVEIRA e ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes
da Bancada do PMDB: Requerem que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para o
Comandante do Corpo de Bombeiros de nossa cidade, Tenente Dalmiro Leal da Rocha,
convidando‐o para participar de uma sessão ordinária desta Casa Legislativa para prestar
informações e esclarecimentos acerca do plano de prevenção de incêndio dos estabelecimentos
comerciais e casas noturnas de nossa cidade: Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 015/2013: Os vereadores LIBERTO LEOMAR FRANKEN e
CARLOTA ELISA ARTMANN, integrantes da bancada do PP: Requerem que esta Casa Legislativa
encaminhe ofício ao Comandante do Corpo de Bombeiros de nossa cidade, solicitando
informações acerca dos procedimentos de vistorias de funcionamento, plano de proteção
contra incêndio e pânico e da capacidade máxima de pessoas que nossas casas noturnas, bares,
estádios de futebol, clubes em geral, ou seja, estabelecimentos que proporcionam algum tipo
de atividade que concentrem grande número de pessoas necessitam obrigatoriamente para
que estejam segurados e devidamente amparados com os equipamentos de prevenção de
incêndio: Retirado pelos proponentes. HOMENAGEM AO SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS pelos 50 anos de fundação, em atendimento ao Requerimento nº 007/2013. O
Presidente suspendeu a sessão e solicitou que o secretário fizesse a leitura do requerimento nº
007/13, de autoria do vereador Alberi A. Behnen. Em seguida convidou para compor a mesa o
Sr. Wilson Antônio Floss, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; o Sr. Celso Leomar
Krug, Presidente da Cotribá; Sr. Décio Floss, representante da Coprel; o Sr. Pedro Paulo Nienow,
Coordenador Regional Sindical do Alto Jacuí; o Sr. Gustavo Roberto Schroeder, Secretário Geral,
neste ato representando o Executivo Municipal; e o Sr. Leonir Fior, Presidente eleito do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirubá. Na sequência o Presidente procedeu a entrega
da placa de homenagem ao Sr. Wilson A. Floss, Presidente do Sindicato e o secretário Abel fez a
leitura do texto da placa: “A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a honra de prestar
homenagem ao SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBIRUBÁ pelos seus 50 anos de
fundação, comemorados dia 07 de julho de 2012. Registramos o reconhecimento desta Casa
Legislativa pelo excelente trabalho desenvolvido por esta entidade em prol da classe
trabalhadora rural, oferecendo um serviço de qualidade, com muita competência e seriedade.
Ibirubá (RS), 28 de janeiro de 2013. Liberto Leomar Franken – Presidente e Abel Grave –

Secretário.”. De imediato o Presidente Liberto deu início aos pronunciamentos dos líderes de
bancada, sendo que fizeram uso da palavra os vereadores Alberi A. Behnen, líder da bancada
dos Democratas; Silvestre A. Rebelato, líder da bancada do PMDB e o Sr. Olindo de Campos,
líder da bancada do PT, ocasião em que todos enfatizaram o grande trabalho desenvolvido pelo
Sindicato nestes cinquenta anos, agradecendo e parabenizando as diretorias e a todos que
trabalharam e continuam trabalhando em prol da classe trabalhadora rural. Dando
continuidade o Presidente Liberto solicitou que o secretário Abel fizesse a leitura do histórico
do STR de Ibirubá. Dando seguimento o Presidente convidou para fazer uso da palavra o Sr.
Pedro Paulo, Coordenador Regional Sindical do Alto Jacuí, neste ato também representando o
Deputado Estadual Heitor Schuch e posteriormente o Sr. Wilson A. Floss, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirubá, sendo que ambos agradeceram a homenagem
fazendo um relato do trabalho realizado e destacando a importância do mesmo. Na sequência o
Presidente colocou a palavra a disposição de quem quisesse fazer uso da mesma, sendo que se
manifestaram o Sr. Décio Floss, representante da Coprel; o Sr. Celso L. Krug, Presidente da
Cotribá e o Sr. Gustavo Roberto Schroeder, Secretário Geral, neste ato representando o
Executivo Municipal, oportunidade em que elogiaram o trabalho desenvolvido pelo STR de
Ibirubá, relataram alguns acontecimentos e desejaram sucesso. Dando prosseguimento o
Presidente solicitou que o Secretário Abel fizesse a leitura do ofício (anexo) recebido por esta
Casa Legislativa, do Presidente da FETAG, Sr. Elton Roberto Weber. De imediato o Presidente
Liberto fez uso da palavra, também em nome da bancada do PP, ocasião em que enalteceu o
trabalho realizado pelo STR de Ibirubá, fazendo o relato de alguns acontecimentos que lhe
marcaram e desejou que continuem tendo sucesso. Em seguida encerrou a homenagem
solicitando uma salva de palmas. O Presidente reabriu a sessão e deu continuidade a ordem do
dia. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 005/2013: Autoriza o Poder Executivo conceder
Direito Real de Uso de um terreno urbano do Município à Lucas Bonenberger da Silva e Silva –
ME, e dá outras providências. 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
Legislação, Justiça e Redação Final 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 006/2013: Concede isenção do pagamento do ISS à MENTECNI. Baixado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Finanças e Orçamento e
para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio. O vereador Alberi, Presidente
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final falou que será o relator. O vereador Rogério,
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator. O vereador Olindo
de Campos, Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio
Ambiente, falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 003/2013,
de autoria do vereador Alberi A. Behnen: Denomina o beco existente na Rua Gernot Schmidt,
defronte ao campo do Grêmio Esportivo Ibirubá. De “Beco Dona Minda”. Baixado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Oneide, Presidente em exercício da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, designou o vereador Rogério para ser o relator.
VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 003/2013: Autoriza o Poder
Executivo firmar convênio com o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios
do Alto Jacuí (COMAJA) 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 003/13: Aprovado por unanimidade. O vereador Silvestre pediu para
registrar o trabalho “incansável” do Sr. João Schemmer, para que isso acontecesse. VOTAÇÃO
DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 004/2013: Concede isenção do

pagamento do ISS à Igreja do Evangelho Quadrangular. 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 Municipal nº 004/2013:
Aprovado por unanimidade. O vereador Olindo registrou sua surpresa por não fazer parte da
ordem do dia a votação dos Projetos de Lei Complementares nº 002 e 003/13, pois muitos
empresários se fizeram presentes com esta expectativa, sendo que acredita que tinham
condições de terem votado os referidos projetos e que faltou “vontade”. O vereador Rogério,
relator de um dos Projetos, disse que não foi por falta de vontade e justificou dizendo que o
jurídico da prefeitura Municipal levou dois meses para elaborar os referido projetos, os quais
estão nesta Casa apenas por uma semana e necessitam de um debate mais amplo. O vereador
Silvestre observou que o vereador Olindo foi infeliz nas suas colocações e que o mesmo deveria
ter verificado a ordem do dia, que encerra às quatorze horas, para depois ligar para os
empresários. O Presidente pediu desculpa aos empresários que se fizeram presentes.
REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Alberi solicitou que esta Casa encaminhe ofício para a
Comunidade de Santo Antônio do Triunfo, parabenizando pela festa realizada no último
domingo. O vereador Silvestre solicitou que esta Casa encaminhe ofício para a Câmara de
Vereadores e Prefeitura de Santa Maria – RS, para a UFSM ‐ Universidade Federal de Santa
Maria e para os Hospitais de Santa Maria, se solidarizando com o que ocorreu na madrugada de
domingo, tendo vitimado cerca de duzentas e trinta e uma (231) pessoas. O vereador Ilvo
solicitou para encaminhar ofício para a Comunidade de São Paulo Pontão, parabenizando pela
realização da festa no último domingo. A vereadora Carlota solicitou para que esta Casa
encaminhe ofício para a comunidade de Boa Vista, parabenizando pela organização e realização
do Baile de Kerb. Dando continuidade o Presidente passou para o último ítem da ordem do dia,
em um espaço máximo de cinco minutos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS)
VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBALATO, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Falou que mudou seu discurso e que teria assunto de projetos
encaminhados, mas que sua consciência não lhe deixa e dividiu com o povo do Brasil e do
mundo o que aconteceu com as famílias em Santa Maria. Falou que aqui em Ibirubá o vereador
Elói perdeu um cunhado e confessou que nestes seus vinte e quatro anos e trinta dias já perdeu
muitos amigos, perdeu sua mãe e buscou no fundo da alma para terminar de falar. Falou que
gostaria de ter passado em branco o que assistiu neste final de semana e contou que é o quarto
maior desastre acontecido no mundo, que duzentos e trinta e um (231) jovens prontos para
servir o povo, uns na área de odontologia, outros fazendo outra faculdade, disse que não há
explicação. Falou que não dá para ler o Zero Hora de hoje e nunca imaginou que na sua vida iria
presenciar e que ontem desligou o rádio e a televisão, ficou ouvindo depoimentos de pais e
amigos mexendo com o Brasil e o mundo, pois não teve uma emissora no mundo que não fez
referência. Disse que já tomou a iniciativa e vai olhar como está a situação no nosso Município,
citou o Requerimento n.º 14/2013 de sua autoria em conjunto com os vereadores Ilvo e
Rogério. Falou que muitas vezes somos omissos e exemplificou com a sinalização da ERS,
preguntou quantos precisaram morrer para que tomassem uma atitude mais corajosa? Desejou
que fosse em breve. Disse que estas famílias irão conseguir tirar isto da cabeça somente quando
forem para o túmulo junto ou por perto dos filhos de alguém que foi. Pediu para que se faça o
tema de casa e disse que a partir de ontem mudou o seu comportamento, o que precisa ser
feito para proteger as pessoas, seja na área da segurança, do trânsito, da rua esburacada,
precisa ser feito antes e não esperar acontecer. Falou para as pessoas imaginarem ver num
salão duzentos e trinta e um (231) corpos de jovens, disse que pensou tudo em sua vida, mas
não pensou que tivesse a coragem, mas Deus está lhe dando para poder desafogar um pouco
seu peito. Falou que este assunto mexeu muito, talvez por ser pai, por saber a luta que é cursar

uma faculdade, primeiro pelos recursos depois pela preocupação dos pais pelos filhos e contou
que um pai falou que somente descansava quando via o trinco da porta baixar que o filho
estava retornando e em muitos lares o trinco não vai baixar mais. O vereador ROGÉRIO MAURI
DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que é a terceira tribuna e uma forma de
se comunicarem com a comunidade através das emissoras de rádio e agradeceu aos que têm
acompanhado os pronunciamentos dos vereadores porque nas festas e jogos de futebol tem
contato com a comunidade e testemunhou que muitos acompanham. Falou sobre a
homenagem realizada pelo um projeto da ex‐vereadora Nelci Kanitz e agora apresentado pelo
vereador Alberi. Falou que hoje percebeu a força humana de autoridades, de pessoas que
trabalham em uma atividade, com a presença de diretores da Cotribá, da Coprel, do Sindicato,
da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (FETAG) e como trabalha
neste ramo e está comprometido e aprendendo pensou como seria fácil se todas estas
entidades e como as coisas funcionam quando há esta união. Contou que conversa
seguidamente com o vereador Alberi, que há o jogo situação e oposição, e que vem desta
escola e acredita que possam nesta Casa desempenhar um trabalho para também fazer parte
de uma imagem positiva do Legislativo. Disse que quer ser uma pessoa que vai trabalhar e
batalhar sempre com coerência junto com sua bancada respeitando muito a situação, sendo
este o local para debaterem estes assuntos, disse que outros debates virão e um nos próximos
dias, o projeto de alguns cargos que o Executivo mandou para esta Casa apreciar. Falou da
importância de ouvir a comunidade e que soa quando se começa a criar cargos, contou que
estiveram presentes empresários e quem faz a gestão de uma empresa precisam “enxugar” em
tudo e que certamente o Executivo também e por este motivo precisam analisar o custo
benefício de todos estes projetos. Falou que este é o papel do vereador e tem orgulho em
cumprir, pois sua propaganda de campanha falava em comprometimento e disse que podem
lhe cobrar se errar fazendo este trabalho. Destacou a tragédia de Santa Maria e disse que é
nestes momentos que precisam tirar lições para vida e contou que assistindo televisão ontem
se emocionou de ser um cidadão brasileiro com a presença da Presidente Dilma em Santa
Maria, o Governador, mostrando que neste momento há solidariedade. Falou que certamente a
Presidente mudou toda a sua agenda e disse que como brasileiro e cidadão as pessoas que
estavam em Santa Maria nesta tragédia tiveram um pouco daquele abraço, colocou que ela
comanda o nosso País hoje ajudou muito, ficou orgulhoso e pediu que servisse de exemplo.
Falou que hoje aconteceu mais um acidente na ERS 223 e felizmente somente com danos
materiais e que semana passada o vereador Olindo, junto com a Secretaria Jussara, estiveram
em Porto Alegre e que certamente agora irão ter por parte do Município a realização dos
quebra‐molas e disse para que escutem os motoristas, não errando na forma de executar os
quebra‐molas. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos.
Lamentou a tragédia de ontem em Santa Maria onde mais de duzentos e trinta jovens
perderam a vida e parabenizou o Presidente que antes de abrir a sessão pediu um minuto de
silêncio em respeito aos familiares que perderam pessoas ligadas na família. Falou que hoje o
mundo está de luto e que deveriam ter vindo com um distintivo preto mostrando o sentimento
pelo que aconteceu e pediu que isto servisse de exemplo para Ibirubá, que providências sejam
tomadas para evitar que isto aconteça, pois a perda não tem volta. Deixou seu sentimento para
os familiares e pediu que Deus de forças porque a vida continua e que isto não aconteça mais.
Parabenizou o Presidente do Sindicato, Wilson Floss, pelo trabalho prestado para a comunidade
com catorze anos como Presidente fazendo um bom trabalho e contou que hoje foi
homenageado o cinquentenário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirubá. Falou que
tem certeza que o Wilson está largando com um bom trabalho e disse que o Leonir Fior irá
assumir dia vinte e dois de fevereiro e contou que pelo que conhece do Leonir, um senhor

trabalhador que mora no interior e ligado ao sindicato, tem certeza que este dará continuidade
a este bom trabalho para os pequenos agricultores de Ibirubá que tanto merecem atenção, pois
com eles que seguramos o jovem no campo trazendo comida para a cidade. Parabenizou as
comunidades de Santo Antônio do Triunfo, de São Paulo Pontão e Boa Vista pelas grandes
festas que fizeram onde participou junto com os vereadores Alberi e Rogério, contou que foram
bem recebidos, que escutou reivindicações e que o papel do vereador é estar junto da
comunidade e contou que lamentavelmente a maior reivindicação são as estradadas do
Município. Solicitou que o Prefeito e a Secretaria de Obras dê mais atenção para os agricultores
e disse que os vereadores são os mais cobrados, mas que somente podem levar as
reivindicações para as autoridades competentes. O vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do
DEM: Cumprimentou a todos. Falou sobre a homenagem ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Ibirubá e contou que ano passado a vereadora Nelci através de um Requerimento sugeriu
que fosse prestada homenagem ao cinquentenário do Sindicato e como era período eleitoral
ficou prejudicado sendo adiado. Falou que semana passada entrou com a proposta novamente
por requerimento que foi aprovado por unanimidade realizando esta homenagem com a
presença do ex‐presidente Rudi Bohrz, o Wilson Floss e o Leonir Fior que será o novo Presidente
a partir do mês que vem. Disse que este foi o reconhecimento do Poder Legislativo a uma
entidade sindical que tem prestado um trabalho muito importante de amparo ao produtor rural
e falou que mesmo os que não são associados ao sindicato também têm este acompanhamento
e amparo sempre que necessário e também aos que prestam serviços às comunidades do
interior. Registrou novamente esta oportunidade que tiveram de homenagear esta entidade.
Falou da cobrança das estradas do interior e tranquilizou os agricultores que o trabalho está
sendo realizado, que teve alguns meses de muita chuva e as estradas ficaram prejudicadas,
contou que algumas dificuldades estão acontecendo no parque de máquinas e que
atentamente está pressionando diariamente para que as máquinas sejam recuperadas o mais
rápido possível e o trabalho seja prestado. Falou que no Pulador, na Linha Jacuí Mirim, na Linha
Cinco, no Rincão Seco, no Passo Bonito, parte do Triunfo, no Pinheirinho e na Várzea as estradas
já foram recuperadas, que alguém tem que ser o primeiro e alguém o último e desejou que
ainda nesta semana tenham mais duas máquinas trabalhando e que está acontecendo licitação
de mais uma máquina e contou que hoje o Fucks trouxe a notícia que a Presidente Dilma
confirmou uma retroescavadeira e mais uma patrola para municípios com população inferior a
cinquenta mil habitantes. Disse que dessa maneira irá chegar ao ponto que sonha, que o
interior tenha condições de equipamento para que em questão de dias possam atingir todas as
localidades, falou que o milho já está sendo colhido e que até a safra da soja mais uma vez
todas as estradas estarão em condições a exemplo do que estiveram alguns meses atrás,
tranquilizou a comunidade e que está atento. Falou que participou ontem da festividade na sua
comunidade, que a tragédia abalou, mas que a vida continua servindo de lição. Falou para os
jovens que muitas vezes os pais não dormem a noite, ficam preocupados se o filho retornou, se
está bem, disse que ninguém merece o que aconteceu, mas para saberem que os pais sempre
tem razão quando tem a preocupação, contou que sua mãe não dormia enquanto não
retornavam. Falou que não é um momento de criticar, mas sim de servir de exemplo e de
reflexão. O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Reforçou
o que o vereador Rogério falou: “Que as pessoas escutam e acompanham os pronunciamentos
da tribuna”. Parabenizou o proponente, vereador Alberi, pela homenagem dos cinquenta anos
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, parabenizou o Presidente Wilson Floss e em nome dele
os demais e o novo Presidente Leonir Fior, colocou que grandes autoridades estiveram
presentes prestigiando a homenagem e ficou feliz em fazer parte deste momento. Disse que os
empresários estiveram presentes representando a classe e que houve uma discussão referente

aos projetos que entraram na Casa e que agora há o recesso de trinta dias. Falou que no seu
entendimento irão ficar projetos importantes, mas que tem certeza que os relatores irão se
dedicar ao máximo para que numa extraordinária ou na primeira sessão de março possam
discutir e colocar em votação estes projetos que a Administração mandou para esta Casa com a
intenção de atender melhor a comunidade. Falou que escutou o Secretário Fucks, que esteve
representando o Executivo hoje, pois o Prefeito em exercício Rogério está em Brasília e o
Prefeito Carlos está de férias, falar sobre a licitação de mais uma patrola, também uma moto
niveladora, uma patrola confirmada pela Presidente Dilma para os Municípios de menos de
cinquenta mil habitantes e uma retroescavadeira que irão ajudar muito no interior. Concordou
com o vereador Ilvo, mas disse que o trabalho está sendo feito e está acompanhando, contou
que duas patrolas estragaram e uma está trabalhando e salientou que o Executivo está
preocupado e trabalhando em cima disso para atender o interior que é muito importante para o
crescimento do Município. Falou que está sempre cobrando o Executivo para que as melhorias
que o povo espera aconteçam, colocou que há várias coisas para acontecer na cidade e que
como Coordenador de Obras da Cidade conseguiu fazer um grande trabalho e disse que sabe
que ainda não foi nomeado um novo coordenador e desejou que nos próximos dias seja
nomeado porque faz falta e para que aconteçam todas as melhorias na cidade também. Falou
que hoje foi um dia muito difícil pelos acontecimentos de Santa Maria, colocou que o brasileiro
é muito bom e que todos se ajudam, contou que ficou nervoso porque à noite quando chegou
em casa sua filha estava chorando pela morte de uma amiga de Tapera e sentiu muita tristeza e
como pai falou que enquanto os filhos não chegam ficam esperando. Reforçou para que os
jovens tenham um pouco mais de cuidado e calma, falou que a juventude está muito agitada.
Falou que a comunidade que a Câmara ficará trinta dias em recesso, mas que estará sempre
presente participando dos eventos e à disposição dos que precisarem. O vereador ABEL GRAVE,
do DEM: Cumprimentou a todos. Agradeceu a oportunidade deste canal de comunicação.
Expressou seus sentimentos, pois todos estão tristes pelos acontecimentos de Santa Maria,
colocou que muitas palavras queridas já foram ditas às pessoas ligadas as vítimas e que
somente Deus poderá consolar o coração de mães, pais e familiares que perderam nesta
tragédia de magnitude que vem para alertar algo que como Câmara de Vereadores, o que foi
bem colocado pela bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), sendo
uma luta diária da Câmara e dele. Fez referência ao reconhecimento prestado para o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais onde nesta noite foi dada uma placa de homenagem, parabenizou o
Presidente Wilson Floss pelo trabalho desenvolvido e as pessoas que fizeram o fundamento
desta rocha, deste sindicato, onde construíram esta base consolidada que presenciaram nesta
noite. Citou os presidentes já falecidos que fizeram parte deste sindicato e também conjecturou
junto com os ouvintes a luta, a insistência, o projeto que estas pessoas tiveram, os sonhos que
tiveram e hoje não puderam estar presentes sendo contemplados visualizando um projeto, a
semente que plantaram. Parabenizou o quarto Presidente, Rudi Bohrz, que esteve presente na
sessão e o quinto Presidente, Wilson Floss, que teve a honra junto com o Sindicato de
comemorar cinquenta anos. Também parabenizou o próximo Presidente que irá assumir e dar
segmento a um belo trabalho, Leonir Fior, disse que ficou muito feliz como Câmara de
Vereadores em prestar esta homenagem porque sabe a valorização do trabalho do interior.
Contou que sua família é oriunda do interior e disse que tem certeza que se seu pai pudesse
retornar estaria trabalhando no interior, fazendo o que gosta trabalhando na pequena
agricultura onde sua família teve base. Agradeceu a todos os pequenos agricultores, todos do
Sindicato e se consolidou com as vítimas, com os pais, desejou que Deus os protegesse e dê
forças para que continuem suas caminhadas que não serão fáceis depois desta tragédia. O
vereador OLINDO DE CAMPOS, do PT: Cumprimentou a todos. Falou que esteve na Casa

durante o dia de hoje. Disse que esta noite foi uma noite importante na Câmara de Vereadores
com pessoas importantes em uma homenagem especial ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais
pelos cinquenta anos de trabalho para o homem do campo, para o agricultor que sempre está
sendo assistido pelo Sindicato. Falou que notou a preocupação do Presidente que está
entregando agora, o Wilson Floss, sobre o que fazer para segurar o jovem no campo, por este
motivo os vereadores devem trabalhar dando esta oportunidade dando para o jovem do campo
as mesmas condições do jovem da cidade. Falou para os empresários que a seu convite
estiveram presentes com a expectativa de que fosse aprovado o projeto, onde as empresas e o
setor metal mecânico que estão em momento importante, que é pedido dos empresários, que
se tenha uma Secretaria especial para eles. Contou que recebeu a pouco um telefonema destes
empresários onde pediram para que continue lutando por eles nesta Casa e disse que não
pensam que são mais cargos que estão colocando na Prefeitura e sim pessoas para trabalhar
pelo setor, falou que saíram desta Casa chateados, mas disse que tem certeza que podem
reunir os vereadores a pedido dos empresários. Falou para o relator Rogério que é bastante
trabalho a se fazer, mas que estão para trabalhar e que se disseram que ficaram dois meses na
Prefeitura em cima do projeto sente a preocupação do vereador Rogério e que sabe que farão
tudo para que as pessoas saiam satisfeitas. Falou que agora “a praça é nossa”, manchete dos
jornais Visão Regional e O Alto Jacuí, falou que apesar dos cinquenta e oito anos do Município a
praça ainda não tinha escritura, contou que foram perdidos vários recursos, indeferidos vários
projetos, mais de um milhão e quinhentos mil reais (R$ 1.500.000,00) foram perdidos porque a
praça não estava legalizada. Parabenizou a Administração, o trabalho feito em dois mil e nove
(2009) e agora os projetos podem ser refeitos e disse que o Partido dos Trabalhadores está feliz
porque Ibirubá mudou a cara de tanto recursos, projetos e emendas de deputados que foram
buscados sendo investidos no Município. Contou que esteve em Porto Alegre e que o grande
problema da ERS 223 está dando um passo importante, contou que esteve na Secretaria e em
conversa na Secretaria de Infraestrutura, o senhor Wilson Castor de Almeida, deu autorização
para falar com o Engenheiro de Cruz Alta para que este faça a demarcação dos quebra molas e
disse que tem certeza que em breve terão a reivindicação de todos que se preocupam com a
ERS 223, ele agradeceu o Deputado Marcon que fez esta agenda sendo mais fácil chegarem aos
gabinetes. Contou que o Deputado Marcon está encaminhando uma emenda para ampliação da
Escola Rincão Seco. Parabenizou a Presidente Dilma pelo projeto de mandar uma
retroescavadeira para os municípios de menos de cinquenta mil habitantes, atendendo
reivindicações de melhorias para o interior. A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP:
Cumprimentou a todos. Falou sobre a homenagem desta noite ao Sindicato dos Trabalhadores
Rurais pelos cinquenta anos da entidade, colocou que esteve presente o atual Presidente
Wilson Floss que esteve à frente da entidade por catorze anos, o senhor Rudi Bohrz que
também fez parte da história do Sindicato e o senhor Leonir Fior que irá estar à frente daqui a
poucos dias deste importante local onde os trabalhadores rurais e estes pequenos agricultores
têm local para procurar ajuda, manifestações e apelos. Disse que também se fez presente o
senhor Décio Floss representando a Coprel, pois as cooperativas são parceiras grandes do
sindicato, o senhor Celso Krug representando a Cotribá e o senhor Pedro Paulo representante
dos Sindicatos Regionais e o senhor Gustavo Roberto Schroeder representando o Executivo.
Falou que foi um final de semana de grande tristeza, disse que as alegrias acompanham a nossa
vida, mas a tristeza chega de repente, ela contou que este final de semana foi de muita tristeza,
pois nosso município vizinho teve perdas de pessoas ligadas aos jovens de Ibirubá e que o
mundo inteiro ficou triste. Falou que mesmo nas festividades o semblante de todos era de
tristeza e reconheceu que tudo o que aconteceu em Santa Maria, a solidariedade esteve
presente em todos os setores, toda a sociedade participou e tentou ajudar. Salientou que a

solidariedade que aconteceu em Santa Maria é própria do povo gaúcho e a Presidente Dilma
sendo gaúcha cancelou seus compromissos para prestar apoio às comunidades e todos que
estiveram lá prestaram ajuda. Fez referência que na semana passada falaram sobre o Instituto
Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Sul Campus Ibirubá, sobre o Módulo
Esportivo e contou que as obras já se iniciaram, concluiu que as reivindicações e as colocações
que foram feitas já estão sendo executadas e que além do Módulo Esportivo está sendo
construído o prédio da biblioteca e auditórios, com mais de um milhão e setecentos mil reais
(R$ 1.700.000,00) de recursos federais, colocou que as obras são uma conquista do Campus e
também de Ibirubá. Mencionou sobre a Vigilância Sanitária, sobre a dengue, e disse que os
servidores da Secretaria Municipal de Saúde estão fazendo visitas nas casas para o
recolhimento de entulho dos pátios e pedindo para que as pessoas façam limpeza, e salientou
que se todos se unirem e como somos um povo gaúcho, ibirubense e que se preocupa com
toda a sociedade com certeza os pátios das casas irá receber esta limpeza para não termos
adiante problemas com o mosquito da dengue. O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do PP:
Cumprimentou a todos. Falou que hoje foi um dia de grande satisfação com participação
expressiva da comunidade participando da homenagem prestada pela Câmara ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais. Falou que foi de grande satisfação porque sabe do trabalho efetuado
durante a existência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e lembrou‐se da primeira gestão
quando era o Presidente o senhor Etelvino Ristow e após o senhor Rudolfo Brignoni no segundo
mandato e mais tarde veio a presidir o Sindicato o senhor Sebastião Severo Farias. Falou que
nesta época mesmo não participando da diretoria teve uma participação muito boa dos eventos
em que o Sindicato defendia, participou junto com o Presidente de reuniões em todas as
localidades do interior e inclusive no Município de Quinze de Novembro que na época ainda
pertencia a Ibirubá, contribuindo assim com a comunidade rural. Falou que naquela época, há
mais de trinta anos, já defendiam que seria necessária a permanência dos jovens no meio rural
mesmo estudando que continuassem nas propriedades junto com seus pais, pois a
sobrevivência da população depende das pessoas que trabalham e produzem em nosso solo.
Falou que tem a preocupação hoje também no Legislativo de que precisamos através do
Executivo proporcionar que as pessoas do meio rural tenham condições para que permaneçam
e contribuam para o engrandecimento do Município. Deixou o seu agradecimento ao vereador
Alberi por ter feito esta indicação de homenagear o Sindicato e transmitiu ao Presidente Wilson
o seu trabalho, pois sabe das lutas constantes a favor do Sindicato e que sabe também que
terão nos próximos anos o trabalho do Presidente eleito Leonir Fior e se colocou a disposição na
Câmara. Transmitiu seus sentimentos assim como os demais vereadores já o fizeram, às famílias
que tiveram esta passagem no dia de ontem, dessa tragédia de Santa Maria, o pesar a todas as
famílias e amigos que perderam pessoas queridas nesta tragédia. Falou para a comunidade em
geral que mesmo estando em recesso no mês de fevereiro estará à disposição da comunidade
tanto na Câmara como no dia a dia porque foi eleito para trabalhar para a comunidade e assim
quer fazer, ouvir as pessoas e poder colaborar com elas. O Presidente pediu a sugestão dos
colegas vereadores para marcar a data da sessão solene de homenagem ao dia internacional da
mulher, sendo que todos concordaram que a mesma fosse realizada no dia oito (08) de março
do corrente ano, com início no horário habitual. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às
vinte e três horas e quarenta e cinco minutos (23h45min.). 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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