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ATA Nº. 1.860/2014 – DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 22.04.2014.
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, tendo como local o Plenário
Honorina Ribas Lopes, na sala de sessões Edmundo Roewer, à Câmara Municipal de Vereadores de
Ibirubá, às dezenove horas e quinze minutos, foi constatada a presença dos Vereadores: Rogério
Mauri de Oliveira, Silvestre Antônio Rebelato e Ilvo Adam Schlintwein, integrantes da Bancada do
PMDB; Vanderlei Santos de Souza, Abel Grave e Alberi Antônio Behnen, integrantes da Bancada
do DEM; Érico Pimentel Nogueira e Liberto Leomar Franken, integrantes da Bancada do PP; Elói
Ferraz de Andrade, da Bancada do PDT e do Jair Luiz Scortegagna, da Bancada do PT. A vereadora
Carlota Elisa Artmann esteve ausente. Constatado quórum regimental o Senhor Presidente,
Vanderlei Santos de Souza, 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: Aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em deliberação e
votação a Ata nº 1.859/14 (ordinária): Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Ofício nº 104/14 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Câmpus Ibirubá; Ofício
nº 02/14 do Comitê Alto Jacuí – COAJU; Ofício da Secretaria Municipal de Obras e Viação
solicitando cópia da gravação da última sessão; Ofício Circ. Nº 003/14 da ASCAMAJA; Ofício
Gab. Nº 2519/14 do Tribunal de Contas do Estado; Convite da Agroindústria Horto Hortelã e do
escritório Municipal da EMATER para solenidade de entrega do Selo Sabor Gaúcho; Convite do
Instituto Federal para o lançamento do livro “Mulheres Mil: Receitas de Vida”; Convite para
solenidade de abertura da Exposol 2014; 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
054/2014 para o Executivo; Ofício nº 055/14 para o Executivo; Ofício nº 056/14 para o setor de
patrimônio; Ofício nº 057/14 para a imprensa; Ofício nº 058/14 para a empresa HCC Engenharia;
Ofício Circ. nº 059/14 para a CNM – Confederação Nacional dos Municípios e para a FAMURS;
Ofício Circ. Nº 060/14 para o Sistema EPU de Comunicações e para o CFC Zeni; Ofício nº 061/14
para o Esporte Clube São José; Ofício nº 062/14 para o Pastor Davi dos Santos Paixão; Ofício nº
063/14 para a Associação de Moradores do Bairro Hermany; Ofício nº 064/14 para a família
enlutada do Sr. Arnildo Carlos Artmann (in memorian). LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO Nº 004/2014: Os vereadores ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
SILVESTRE ANTÔNIO 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 informe, através do setor competente: Quantos CCs – Cargos de
Confiança existem atualmente, a função que exercem (atribuições do cargo) e a remuneração de
cada cargo. Quantidade de funcionários da SOBENI, função de cada funcionário e seus devidos
salários. Quantidade de funcionários terceirizados, função que exercem, locais de trabalho e
salários. Quantidade de DCAs, função que exercem, locais de trabalho, assim como seus salários.
HOMENAGEM A EMPRESA HCC ENGENHARIA, por ter recebido o Prêmio Melhores
Fornecedores da AES Brasil, na Categoria Serviços de Engenharia da AES Sul, em
atendimento ao Requerimento nº 002/2014: De imediato o Presidente pediu para que o Secretário
fizesse a leitura do Requerimento nº 002/14, de autoria dos vereadores Silvestre A. Rebelato,
Rogério Mauri de Oliveira e Ilvo Adam Schlintwein, integrantes da bancada do PMDB, o qual foi
aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 10 de março do corrente ano. Posteriormente
o Presidente convidou o Sr. Júlio Silvestre Hentges, Diretor da HCC Engenharia, para fazer parte da
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Mesa Diretora. Na sequência pediu para que o secretário também fizesse a leitura de um texto
explicativo, referente a conquista do “Prêmio Melhores Fornecedores da AES Brasil”, na Categoria
Serviços de Engenharia da AES Sul: “A AES Brasil realizou no dia 17/12/2013, o Prêmio Melhores
Fornecedores para comemorar as parcerias e reconhecer aqueles que se destacaram em 2013, sendo
que, de olho na Copa, a premiação teve como tema “Toda seleção é feita de craques. A nossa não
poderia ser diferente”. Na terceira edição do Prêmio Melhores Fornecedores da AES Brasil, foram
elegíveis 181 fornecedores, dos quais 57 foram finalistas, os quais disputaram 11 categorias, sendo
que a HCC Engenhariam foi premiada como a melhor fornecedora do grupo AES na categoria:
Serviços de Engenharia. A Premiação é realizada com base no IDF – Índice de Desempenho do
Fornecedor, que avalia os critérios ligados à saúde e à segurança dos prestadores de serviço,
qualidade de entrega, nível de produtividade e tratamento dos impactos ambientais e sociais. A
parceria da HCC Engenharia com a AES Sul, empresa do grupo AES Brasil, já dura 6 anos e nesse
período a HCC já realizou mais de 25.000 projetos de distribuição e fiscalizou mais de 27.000 obras
da concessionária. Durante todo esse processo, o respeito e a pontualidade sempre estiverem juntos
nesta relação, e no outro extremo, estão os propulsores dessa conquista que são de fato todos
colaboradores e lideranças da HCC de todas as Unidades de Trabalho, que sempre se
comprometeram com a proposta de trabalho da empresa e, buscam em cada dia de trabalho o
cumprimento dos indicadores estratégicos do todo o planejamento da empresa.”. O Secretário
também fez a leitura do nome dos demais sócios-proprietários da empresa: Márcio Truss; Odair
Neuss; Luis Alberto Wagner Pinho Junior e Mauro Vinkoski. Dando continuidade o Presidente
convidou os vereadores proponentes: Silvestre, Ilvo e Rogério, para procederem a entrega da placa
de homenagem ao Sr. Júlio Silvestre Hentges, Diretor da HCC Engenharia! Durante a entrega da
placa o secretário efetuou a leitura do texto da mesma: “A Câmara Municipal de Vereadores de
Ibirubá tem a honra de prestar homenagem à empresa HCC Engenharia por ter recebido o Prêmio
Melhores Fornecedores da AES Brasil, na Categoria Serviços de Engenharia da AES Sul.
Registramos o reconhecimento desta Casa Legislativa pelo excelente trabalho que esta empresa
realiza, demonstrando que este prêmio é o fruto de um trabalho sério e eficiente de todos os
colaboradores e lideranças da HCC, que com comprometimento e dedicação, não medem esforços
para fazerem a diferença e consequentemente se destacar no seu setor. Ibirubá (RS), 22 de abril de
2014. Vanderlei Santos de Souza – Presidente. Abel Grave - Secretário.”. Dando continuidade, o
Presidente anunciou o início das Manifestações dos Líderes de Bancada, sendo que fizeram uso da
palavra os vereadores Jair Luiz Scortegagna (PT); Elói Ferraz de Andrade (PDT); Liberto Leomar
Franken (PP); Alberi Antônio Behnen (DEM); Ilvo Adam Schlintwein (PMDB) e um dos
proponentes; e o vereador Silvestre A. Rebelato (PMDB), em nome dos proponentes. Todos os
vereadores enalteceram a importância da empresa, registrando o reconhecimento pelo trabalho que
realizam com muita capacidade, criatividade e seriedade, contando com um espírito empreendedor,
orgulhando a todos pela consolidação desta grande empresa em nosso Município, sendo que
também parabenizaram e agradeceram pelos relevantes serviços prestados. Posteriormente o
Presidente convidou o Sr. Júlio Silvestre Hentges, Diretor da HCC Engenharia, para fazer uso da
palavra, sendo que o mesmo fez um relato sobre sua história e também da empresa, destacando que
além de elaborarem projetos, também comercializam materiais e executam a obra. Encerrou
agradecendo a Câmara Municipal pela homenagem e especialmente à Coprel, onde iniciou todo o
processo. Para finalizar a homenagem o Presidente também registrou seu reconhecimento e
agradecimento pelo trabalho realizado pela empresa HCC Engenharia, comentando sobre o projeto
de iluminação do futuro campo do Esporte Clube São José. Parabenizou também os proponentes e
os demais vereads que aprovaram o requerimento para realizar esta homenagem. Observou sobre a
iluminação do trevo de acesso secundário e colocou a Casa Legislativa a disposição da empresa.
Agradeceu a presença de todos e assim encerrou esta homenagem suspendendo a sessão por alguns
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minutos para os cumprimentos e fotos com todos os vereadores e os homenageados. Durante a
sessão suspensa o Dr. Elemar Sand fez uso da palavra agradecendo o apoio no tempo em que esteve
exercendo o cargo de Secretário Adjunto da Saúde do Estado e também houve a participação do Sr.
Décio Miguel Marcon que apresentou o trabalho “Introdução da Atividade Física em Grupos de
Saúde na promoção e prevenção no Município de Ibirubá-RS”. O Presidente reabriu a sessão e deu
continuidade a ordem do dia. PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO CONSTITUÍDA PARA
TRATAR SOBRE O ASFALTAMENTO DA ERS 506: O Presidente convidou os integrantes da
Comissão para se aproximarem, sendo que estiveram presentes o Sr. Olindo de Campos, Secretário
Municipal da Indústria, Comércio e Empreendimento; Romildo Lorenzini, Motorista do Transporte
Escolar; Gustavo Roberto Schroeder, Secretário da Administração e Planejamento; Francisco
Rogério Rebelato, Vice-Prefeito Municipal; Carlos Jandrey, Prefeito Municipal; Jussara Rodrigues,
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto e o Sr. João Batista Machado de
Lima. Em seguida, por determinação do Presidente, o Secretário Abel efetuou a leitura do
Requerimento nº 009/14. O vereador Silvestre iniciou dizendo que este convite tem o intuito de
saber o que está acontecendo atualmente em relação ao asfaltamento da ERS 506, para que tenham
conhecimento e possam dar satisfação e informação correta aos que lhes perguntam. Lembrou de
alguns fatos e reuniões que aconteceram em relação a este pleito e agradeceu a presença dos
integrantes da comissão. O Secretário Gustavo R. Schroeder lembrou que no ano passado foram
chamados até esta Casa Legislativa, pelo vereador Liberto, Presidente da época, o qual externou o
convite para todos os vereadores, membros do poder Executivo e outros para participar daquela
reunião. Posteriormente explicou todo o trâmite burocrático deste pleito, licitações, prazos, etc., até
a atual situação. Disse ainda que sempre que encontram o Governador Tarso Genro, cobram do
mesmo o cumprimento da sua promessa, o qual diz que vai assinar a ordem do inicio de serviço,
sem que esta é a esperança que possuem. O Secretário Olindo disse que estão lutando por esta obra
desde 2002, época do Governador Olívio Dutra. Lembrou que o Governador Tarso esteve em
Ibirubá e deu sua palavra que esta obra irá acontecer, sendo que desde então esta comissão não
descansou, lutando por este pleito e possuem esperança, pois estão recebendo documentos que
comprovam que até dia 25 de abril, sexta-feira, sai a decisão para que se possa contratar a empresa.
Disse que estão cobrando constantemente do Governador, o qual continua prometendo que ainda
este mês estará assinando a ordem de trabalho. Comentou que foi uma pena ter dado este
“atrapalho” de que esta empresa que tinha ganhado a licitação para fazer a supervisão ter desistido
de última hora, mas desde então o pessoal do Governo está trabalhando em cima para que esta nova
empresa “Bourscheid” aceite a proposta e se dê sequência, para sair a ordem de trabalho e iniciar a
obra. Falou que vão continuar acompanhando a tramitação até iniciar a obra. Observou que a
comissão sofre com algumas críticas, pois muitas vezes escutam coisas de pessoas que deveriam ser
parceiros e teriam a obrigação de ajudar, porque esta é uma obra para toda a comunidade e não para
esta comissão ou governo. A Secretária Jussara efetuou a leitura de dois documentos: “Informamos
que a licitação do Lote IV do CAT (Contrato de Apoio Técnico) necessário para as atividades de
fiscalização da obra está em processo de conclusão. A empresa vencedora SD desistiu e está sendo
avaliada a segunda colocada que é a empresa Boursheid. O prazo para homologação da licitação
pela Celic encerra no dia 25/04. Após a homologação devem ser realizados os procedimentos para a
contratação da empresa, após a assinatura do contrato a empresa terá até 30 dias para mobilização
da equipe técnica. Após termos equipe do CAT (supervisão) podemos dar ordem de início à obra.
Att. Misiara Cristina Oliveira, Chefe de Gabinete do Diretor Geral do DAER”. O outro documento
é o seguinte: “Por solicitação da Diretora Rosane, informo que a licitação referente ao Apoio e
Fiscalização de Obras do DAER – CAT, está finalizada quanto aos procedimentos das fases
internas e externas, somente aguarda a análise prévia do Controle Interno – CAGE, para ter
publicada sua homologação. No entanto, a empresa classificada com o menor preço – SD
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Consultoria e Engenharia Ltda, apresentante do valor de R$ 5.482.164,80 não renovou sua proposta,
então, esta Central de Licitações contactou com a 2ª colocada – Boursheid Engenharia e Meio
Ambiente, proponente do valor de R$ 6.270.644,47, requerendo que esta renovasse sua proposta
pelo valor apresentado pela 1ª colocada, para viabilizarmos a contratação. A empresa Boursheid
Engenharia e Meio Ambiente, em 16 de abril do corrente, enviou a esta CELIC a renovação
requerida, todavia pelo valor de R$ 5.998.995,00. Assim, esta Central de Licitações encaminhou o
processo administrativo à análise da SEINFRA, Pasta requisitante do certame, para manifestação,
eis que o valor renovado é maior que o cotado pela 1ª colocada. Portanto, ora aguardamos o retorno
de expediente, para a continuidade dos procedimentos referentes a homologação final do certame.
Atenciosamente, Marion Costa dos Santos, Assessora Técnica/CELIC.”. Falou ainda sobre o
trabalho incansável da comissão. O Presidente também falou que todos precisam se engajar e
acreditar que a obra irá acontecer. O vereador Rogério disse que esta comissão deve ser apartidária
e também deveria trabalhar para melhorar a ERS 223. Comentou sobre a falta de comunicação que
às vezes existe e sobre a cobrança da comunidade. Disse que precisam parar com vaidades, pois esta
obra será uma vitória de Ibirubá e que também não podem existir “mágoas”. Falou que é parceiro e
está torcendo, mas perguntou se a comissão tem um “plano B”? Se a comissão tem alguma
estratégia caso ocorra algum problema? O Secretário Olindo respondeu dizendo que possuem
“plano B” e que estarão acompanhando todo o trâmite, pressionando para que as coisas aconteçam
como planejado. O vereador Elói pediu qual o prazo limite para que o recurso saia antes do período
eleitoral. O Secretário Olindo disse que possuem este prazo até o dia 25 de abril. O vereador Elói
fez algumas colocações referindo-se a formação da comissão de Ibirubá para tratar sobre o
asfaltamento da ERS 506, dizendo que não vê uma comissão pluripartidária, pois algumas pessoas
gostariam de ter participado e contribuído desde o início. O Secretário Olindo disse que os
vereadores foram convidados para participarem e que inclusive o vereador Elói disse que não tinha
interesse de participar. O vereador Elói discordou. O Secretário Olindo disse que ninguém foi
excluído e que todos podem participar, mas que tinham um limite de pessoas. O Sr. Romildo falou
que não devem olhar partidos políticos, pois isto não interessa, dizendo que devemos se unir e
pensar na comunidade e que esta questão partidária atrapalha um pouco. A Secretária Jussara disse
que está havendo um equívoco, pois entende que o Presidente da Câmara estava na reunião
representando todos os vereadores, e lembrou que naquele dia o vereador Elói entrou na sala e
olhou que o Presidente da época estava presente, e disse que se o Presidente estava então estavam
bem representados e depois saiu. O vereador Elói disse que não está criticando a comissão e sim os
critérios, e que o Presidente da Casa não representa o PDT. O vereador Rogério disse que não
adianta ficar debatendo coisas que já se passaram e que precisam olhar para frente. O Presidente
Vanderlei disse que todos os vereadores têm seus líderes em Porto Alegre e quando vão para lá
podem se inteirar sobre o assunto e também colaborar, sem precisar estar na comissão. O vereador
Ilvo também falou para todos se empenharem e que torce para que este asfalto aconteça e se
colocou a disposição para ajudar. O vereador Silvestre observou que estamos lutando por esta obra
graças a governadora Yeda. Disse ainda que gostaria de ouvir o Prefeito Municipal, e que já disse
que é preciso parar de mentir para as pessoas dizendo que sai a obra semana que vem, ou dia tal,
sem realmente saber ao certo. O Prefeito Municipal Carlos Jandrey falou sobre todo o trabalho que
estão realizando na busca da efetivação desta obra. Disse que continua acreditando que esta obra
será iniciada, pois possuem o comprometimento do Governador. Fez uma retrospectiva do trabalho
que já foi realizado e disse que precisam aguardar os prazos. O vereador Silvestre agradeceu os
integrantes da comissão por terem atendido o convite e se colocou a disposição para ajudar. O
vereador Rogério falou sobre a insegurança da ERS223. O Secretário Gustavo falou sobre projetos,
prazos e que resta torcer para que os homens de boa vontade façam a sua parte. O Presidente
agradeceu os integrantes da comissão por atenderem o convite feito por esta Casa Legislativa e
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justificou a ausência da Vice-Presidente Carlota Elisa Artmann, dizendo que está em viagem para
Brasília. Encerrou dizendo que está torcendo para que dia 25 de abril esta questão se resolva. O
Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos, reabrindo em seguida e dando continuidade a
ordem do dia. DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 012/2014: Os vereadores
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, SILVESTRE A. REBELATO e ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, integrantes da Bancada do PMDB; ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, da
Bancada do PDT: Requerem que esta Casa Legislativa convide os diretores da Cotribá e da CCGL
para participarem de uma sessão ordinária desta Casa Legislativa, com o objetivo de discutir sobre o
valor adicionado do ICMS da Bacia Leiteira de Ibirubá. Justificativa: Conforme informativo da
CCGL do mês de março/2014, mais de R$ 98 milhões de valor adicionado ao ICMS do ano de 2013
serão distribuídos entre municípios fornecedores de leite para a CCGL. O valor do ICMS
adicionado pela indústria de laticínios da CCGL é partilhado proporcionalmente ao fornecimento de
leite distribuído entre os municípios conveniados que entregam produto para a empresa, sendo que
para Ibirubá este valor seria de R$ 1.745.229,31: Aprovado por unanimidade. DELIBERAÇÃO
DO REQUERIMENTO Nº 013/2014: Os vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ROGÉRIO
MAURI DE OLIVEIRA e ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da Bancada do PMDB:
Requerem que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para o Secretário de Segurança Pública do
Estado, Sr. Airton Michels, para o Presidente e líderes de bancadas da Assembleia Legislativa do
Estado, assim como correspondência eletrônica para os demais Deputados Estaduais, solicitando
que não retirem do nosso Município PMs e nem viaturas da Brigada Militar e nem da Delegacia de
Polícia Civil, para reforçar a segurança de Porto Alegre, durante a Copa do Mundo. Justificativa:
Conforme reportagem do jornal Zero Hora, do dia 21 de abril, Porto Alegre terá reforço de 2 mil
PMs do interior durante a Copa para reforçar a segurança. Haverá um efetivo de 4,8 mil na sede
gaúcha do Mundial, entre aqueles que atuarão no evento e os responsáveis pelo policiamento
regular. O desfalque em pelotões de outras cidades causa apreensão na categoria. Segundo o
Secretário da Segurança, essa eventual falta será suprida com horas extras para os policiais que
ficarem. De fato, cidades e regiões com melhores índices de policiamento cederão mais policiais
para a Copa. Regiões como Serra, Vale dos Sinos e Norte devem enviar um número menor de
agentes. A área que mais cederá profissionais para o evento será a Academia de Polícia Militar, com
integrantes dos cursos de formação de sargentos e de oficiais. Cabe ressaltar que Ibirubá já sofre
com a carência de efetivo, e algumas viaturas foram conquistadas através da Consulta Popular, por
isso devemos nos empenhar ao máximo para que Ibirubá não fique desassistida em relação à
segurança, durante a copa do mundo: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO
DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 008/2014, de autoria da Mesa Diretora: Altera o artigo 8º da
Lei Municipal nº 2.077/2006, de 28 de junho de 2006. Baixado para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O ver. Alberi, Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que será o relator. O ver. Silvestre,
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator. VOTAÇÃO DOS
PARECERES E DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2014: Acresce dez cargos
de Auxiliar de Ensino ao Quadro de Cargos Efetivos. 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 Complementar nº 005/14: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS
PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 012/2014: Concede acomodação em
hotel, pousada ou imóvel residencial e ajuda alimentação aos médicos participantes do “Projeto
Mais Médicos para o Brasil” que exercer atividades no município de Ibirubá-RS e dá outras
providências. 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
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Projeto de Lei Municipal nº 012/14: Aprovado por unanimidade. O Presidente pediu autorização
do plenário para dar continuidade a ordem do dia, devido o horário regimental ter se esgotado,
sendo que todos concordaram. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 013/2014: Autoriza realizar serviços de escavadeira hidráulica à Industria de
Implementos Agrícolas “Vence Tudo” Importação e Exportação Ltda. Leitura e votação dos
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e
Orçamento e da Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente:
Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 013/14:
Aprovado por unanimidade. O Presidente informou que a sessão ordinária do dia 12 de maio será
antecipada para o dia 05 de maio devido a Marcha dos Vereadores à Brasília. Também comunicou
que estará indo para Brasília no dia 29 de abril, juntamente com o Prefeito Municipal, Secretária de
Educação e com a Diretora do Instituto Federal, encaminhando um projeto no Ministério de
Educação. O vereador Jair pediu licença para se retirar, sendo que o Presidente autorizou. O
Presidente de imediato passou para o último item da Ordem do Dia, em um espaço máximo de
cinco minutos e tolerância quarenta segundos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS)
VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do
PMDB: Cumprimentou a todos. Disse que hoje a Bancada da Oposição, mais uma vez deu uma
contribuição fantástica, pois convidaram a Comissão da ERS506 onde ele disse afirmar que sairia
este asfalto, porém hoje não arrisca mais, sendo que a Comissão segundo ele, não afirmou nenhum
momento que irá sair. Comentou que hoje foi visitar o empresário o Ivanor Trein, sendo que foram
visitar a fábrica de seu filho Márcio, na cidade de Selbach, onde ficou feliz pelo sucesso desta
empresa e triste, lamentado lamentou pelo fato do Município ter perdido uma empresa como esta.
Falou que o Prefeito e Vice Prefeito e secretários deveriam visitar esta empresa, segundo ele, o
empresário disse estar feliz da vida, sendo este um exemplo de modelo de construção para qualquer
pequena ou grande empresa, sendo lamentável que perdemos mais esta empresa. Falou que hoje foi
aprovado na Casa um projeto de duzentas horas de trabalho de uma máquina da Prefeitura que fará
um trabalho na Empresa Vence Tudo onde irá gerar setenta novos empregos, assim se começa a
recuperar, segundo ele. Falou que a população não aguenta mais que a obra da Rua Henrique
Roetger, desde dezembro está autorizada esta obra e continua um desleixo, dinheiro em que a
população está pagando para fazer esta obra, segundo ele, está saindo naquela lentidão de sempre
por falta de planejamento. Outro assunto que ele destacou nesta noite refere-se a falta coragem e
determinação que continua causando acidentes na ERS223, onde não possuem coragem de colocar
redutores de velocidade, onde o principal responsável, segundo ele, é o Prefeito de Ibirubá que
precisa fazer esta avaliação. Enfatizou que é uma falta de coragem para ir em busca de solução.
Outro assunto que ele falou nesta noite é sobre o Hospital de Ibirubá que está para fechar e que o
Governo do Estado está fazendo obras e não paga cem mil reais, falou que hoje esperou que o
Doutor Elemar Sand falasse sobre o recurso do Hospital que não veio e sobre a SAMU. Salientou
que os agricultores de Arroio Grande falaram que ao terminar a safra as patrolas arrumaram as
estradas e que isto considera falta de planejamento. O vereador ROGÉRIO MAURI DE
OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que todos procuram fazer o melhor
comentando e debatendo da melhor forma, assim, falou da luta pelo trabalho na ERS506 onde foi
recebida nesta noite a Comissão da ERS506 que certamente estão preocupados como todos os
cidadãos que participam, como os produtores e transportes, disse ter conversado com a Secretária
Jussara que falou ter o “plano B” para esta questão, pois é um trabalho sério e uma conquista para
Ibirubá, onde até sexta – feira estas questões legais de licitação deverão estar resolvidas e a
comunidade precisa ficar atenta e todos devem fazer a sua parte, pois aqui o Governador Tarso
Genro falou e devemos acreditar, vamos torcer para que ele cumpra o que falou com muita
propriedade e colocou certamente os companheiros do Município nesta obrigação de trabalhar, pois
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este asfalto é uma conquista de toda a comunidade. Falou estar feliz, pois a bancada colocou um
requerimento no sentido de provocar um debate onde fazem parte de um setor cooperativo e que
através da CCGL juntamente com a Cooperativa num projeto de valor agregado de ICMS na
questão da bacia leiteira repassando recursos e colocando aquilo que retorna ao Município, onde
segundo ele, projetos bons devem ser copiados, e que certamente este é um projeto que deve ser
debatido juntamente com o Executivo para que posteriormente possa também ser revertido este
valor para o município de Ibirubá. O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, do PP:
Cumprimentou a todos. Falou que ouvindo os outros colegas vereadores sobre o trânsito,
principalmente o vereador Silvestre, fica parecendo que a culpa é toda do Prefeito, por não ter
quebra-molas, sendo que na área urbana também “não existem”. Falou que achou justa a
homenagem feita a empresa HCC. Também comentou sobre a participação da comissão da ERS
223 que vieram dar informações sobre a atual situação e acreditamos que este asfalto seja iniciado
ainda este ano. Falou sobre o vandalismo em todo o País, e acredita que os vereadores devem
sempre fazer o início, acha que cabe aos vereadores darem sugestões ao Congresso Nacional para
que pensem seriamente em reduzir a idade penal, e que talvez esta seja uma iniciativa de pessoas
que usam os menores para cometerem roubos, como hoje aconteceu aqui em Ibirubá um roubo com
a participação de um menor. Pediu para sensibilizarmos os deputados para que esta Lei seja mudada
e implantada, ele disse ser a favor da pena de morte, pois não se pode conviver com a realidade de
pais matando filhos e filhos matando pais. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT:
Cumprimentou a todos. Falou da sua participação no Lar do Idoso, de um culto e disse ser salutar, e
que mais vezes deveriam participar daquele momento no Lar do Idoso e que irá participar com mais
frequência. Disse que recebe reclamações sobre os valores do IPTU do nosso Município.
Parabenizou a empresa HCC que é 100% do nosso Município e cumprimentou os Vereadores pela
homenagem. Destacou a presença do Dr. Elemar Sand que trouxe assuntos onde o PDT teve a
participação, como a vinda de vários recursos para o nosso Município e o PDT contribuiu e
continua contribuindo para o crescimento do nosso Município. Deixou sua indignação com a RS
223, esclarecendo que no ano passado aconteceu uma reunião que inclusive havia ficado acordado
com o DAER que engenheiros viriam para fazer um planejamento na RS 223 então a Administração
Municipal e o Governo do Estado precisa resolver esta situação, precisa de alguém que solucione o
problema. Disse que a comissão de segurança desta câmara deverá puxar a frente e disse ainda que
esta Casa deverá solucionar este problema com a ajuda do Presidente. O vereador VANDERLEI
SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Falou que nesta noite foi prestada
homenagem para a empresa HCC Engenharia e parabenizou esta empresa pelo grande trabalho que
vem prestando. Falou que também houve a participação da Comissão constituída em prol do
asfaltamento da ERS 506 que relatou como está a situação atual e disse que acredita, pois já
participou de reuniões e sabe que os trâmites legais são demorados, e é necessário respeitar a lei.
Citou o Projeto de Lei Complementar n.º 005/2014, o Projeto de Lei Municipal n.º 012/2014 e o
Projeto de Lei Municipal n.º 013/2014, os quais foram aprovados. Aproveitou a oportunidade para
colocar que neste ano terá eleição Estadual, e contou que foi procurado e questionado sobre o caso
do menino Bernardo de Três Passos, e assumiu o compromisso de cobrar de seu Deputado para que
se mudem as leis quanto a punição dos acusados e também aos jovens que se aos dezesseis anos têm
responsabilidade para votar, também podem ser punidos por delitos. Falou que na próxima sessão
será apresentada uma moção para ser apresentada na reunião da Associação das Câmaras
Municipais do Alto Jacuí para que todos mobilizem seus Deputados para que se mudem as leis
dando maior punição aos que fazem mal para a sociedade. Falou que está a disposição da
comunidade. O vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos. Disse
que há vereadores que insistem em dizer que falta planejamento no Município, e falou para o
vereador Elói que se este achar um cidadão em Ibirubá que o Imposto Predial e Territorial Urbano

Fl. 08 (5ª Sessão Ordinária)
(IPTU) não está em conformidade com a lei, que lhe traga que irá efetuar este pagamento, se provar
que o imóvel não vale na avaliação dois décimos de porcentagem (0,2%) usados para o cálculo, pois
este é um fato superado. Falou que outro vereador que nunca esteve preocupado com a Rua
Henrique Roetger agora que vai sair o asfalto está preocupado porque está demorado. Comentou
que na semana passada outro vereador estava preocupado com o calçamento do Triunfo, disse que
também está preocupado, mas que até o final do Governo estará calçado de Ibirubá ao Triunfo.
Disse que as estradas do interior se encontram em condições de trafegabilidade e disse que foram
pessoas da comunidade que lhe falaram este fato. Citou o programa Água Potável para Todos,
saúde destacada, o parque de máquinas renovado, asfalto nas ruas centrais da cidade e alguns
bairros, calçamento no interior, contas em dia, pagamentos à vista, perguntou se isto não é
planejamento? E se não for então não sabe o que é. Disse que a crítica quando verdadeira é bem
vinda, mas não dizer que está sendo mal planejado, e pediu que lhe digam onde está sendo mal
gasto o dinheiro. Finalizou parabenizando o Presidente e dizendo que ele está conduzindo bem a
Câmara de Vereadores, mostrando para os que falavam que ele era semianalfabeto este grande
exemplo. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e três horas e cinquenta minutos
(23h50min.). Os trabalhos foram presididos pelo Presidente, vereador Vanderlei Santos de Souza, 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.

VANDERLEI SANTOS DE SOUZA
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Secretário.

