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ATA Nº. 1.861/2014 – DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 28.04.2014.
Aos vinte e oito 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 trinta 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, Carlota Elisa Artmann 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. 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 1.860/14
(ordinária): Aprovada com nove (09) votos favoráveis e uma (01) abstenção da vereadora
Carlota Elisa Artmann, a qual justificou sua ausência na última sessão, dizendo que esteve em
Brasília participando de um encontro organizado pela UVB – União dos Vereadores do Brasil,
sobre a reforma política, inclusive motivando as vereadoras “mulheres” de todo o Brasil. O
Presidente colocou em votação a justificativa da vereadora, sendo que todos os vereadores
aceitaram a mesma. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite para solenidade de abertura da Feira do
Vestuário; Ofício Circ. Nº 009/14 do Tribunal de Contas do Estado; Ofício Circ. Nº 005/14 do
Executivo; Boletim CNM do mês de abril; Ofício Circ. Nº 003/14 da ASCAMAJA; Ofício nº
242/14 da Promotoria de Justiça de Ibirubá; Ofício Gab nº 2846 do Tribunal de Contas do Estado
referente Processo de Atos de Admissão; 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
065/2014 para o Executivo; Ofício nº 066/14 para a imprensa; Ofício Circ. nº 067/14 para o
Secretário de Segurança Pública do Estado, para o Presidente e demais Deputados Estaduais; Ofício
Circ. nº 068/14 para a Cotribá e para a CCGL; Ofício nº 069/14 para a família enlutada do Sr. Erno
Schwarosky (in memorian); Ofício nº 070/14 para a família enlutada do Sr. Carlos Antônio Luft (in
memorian); Ofício nº 075/14 para o Executivo. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 026/2014: O
vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, integrante da bancada do PP: Que o Executivo
Municipal, através do Departamento de Trânsito, providencie com urgência melhorias no trânsito de
nosso Município, proibindo o tráfego de caminhões acima de dois eixos nas seguintes ruas centrais
do nosso Município: Rua General Osório, Rua Sete de Setembro, Rua Dumoncel Filho, Rua Getúlio
Vargas, Rua Firmino de Paula e ruas transversais a estas citadas. Criando – se assim, uma rota
alternativa para este tráfego de caminhões: Seguindo da ERS223 no sentido Tapera/ Ibirubá, sugere
– se que transitem na Rua Claudino Thiesen, até a Rua Frederico Walter Gawer (em frente ao
Frigorífico), seguindo na Rua Três de Outubro em direção ao Bairro Progresso, fazendo a rota até a
Avenida Mauá. Posteriormente entrando na Rua Albino Beskow, chegando ao acesso da CESA.
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Para quem vem na estrada de Boa Vista, acessar a Rua José Bonifácio, até a CESA. Caminhões que
trafegam na ERS506, utilizar a Avenida Brasil, em direção a COPREL. Também para quem trafega
do trevo principal de acesso a Ibirubá, pela Avenida Mauá, em toda a sua extensão até a Rua Albino
Beskow chegando na CESA. Justificativa: Esta indicação se justifica devido o trânsito de
caminhões de grande porte e carretas neste trecho nas ruas centrais, causando diversos transtornos
aos pedestres e motoristas que transitam nas ruas centrais, principalmente nos horários de maior
fluxo, como no início e final da manhã, início e final da tarde e horários com grande movimento de
pedestres, inclusive com muitas crianças, devido a localização de escolas nas ruas principais de
Ibirubá. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 027/2014: Os vereadores ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, e SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie a colocação de cascalho na localidade de Fazenda Itaíba,
mais precisamente entre o armazém da Cotribá e a residência do Sr. Alberi Kehll. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido o transporte escolar ter dificuldade de trafegabilidade pelo referido
trecho, principalmente em dias de chuva, sendo inclusive uma reivindicação dos próprios
moradores. PARTICIPAÇÃO DA COTRIBÁ E CCGL, em atendimento ao Requerimento nº
012/1014: O Presidente solicitou que o Secretário Abel efetuasse a leitura do Requerimento nº
012/14 e posteriormente convidou o Sr. Celso Leomar Krug para fazer parte da Mesa, passando
imediatamente o uso da palavra ao mesmo, o qual agradeceu o convite e falou sobre os projetos e
atividades realizadas pela Cotribá, especialmente no desenvolvimento da bacia leiteira. Enfatizou
que destinando o leite para a CCGL via cooperativa, estarão dando retorno de impostos
proporcional à matéria-prima que sai de cada município, beneficiando assim o Município. O VicePresidente da Cotribá, Sr. Enio Nascimento, também fez uso da palavra, explicando e apresentando
o Projeto que tem como proposta a modificação do regulamento do Imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação (RICMS). Disse que o objetivo é de aproveitar o Crédito de
acordo com a legislação de outros Estados, para que todos os produtores gaúchos tenham o mesmo
tratamento tributário dos outros Estados, e para que isto aconteça solicitou o apoio de todos, pois o
Governo precisa fazer essa modificação, revogando o § 8 do Art. 37 do Decreto – RICMS que
restringe a finalidade do crédito, qual seja, somente com débitos decorrentes de operações das
mesmas mercadorias. O vereador Silvestre disse que deveriam organizar e fazer uma mobilização
em busca deste pleito. O vereador Rogério disse que a Câmara Municipal tem o papel de abrir esse
debate para engrandecer e fazer essa integração entre Câmara Municipal, a Cotribá e a CCGL, no
sentido da valorização do sistema. O vereador Alberi disse que deveriam fazer uma campanha de
conscientização na mídia, para que os agricultores valorizem, na medida do possível, as empresas
como a CCGL, que dão retorno ao Município, beneficiam indiretamente os produtores, pois muitas
empresas exploram o Município, não dando nenhum retorno. O vereador Érico também falou sobre
impostos. O Sr. Celso Krug disse que a Cotribá é a segunda maior acionista da CCGL e que 20% do
resultado líquido voltou para os agricultores. O vereador Silvestre falou sobre a importância desta
participação da Cotribá na sessão e sobre o trabalho da Cooperativa. Disse que os vereadores
precisam fazer a sua parte, acionando suas lideranças, gerando um debate político. O vereador Elói
também fez uso da palavra se colocando a disposição para contribuir. A vereadora Carlota disse que
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a Cotribá poderá contar com a Câmara Municipal e os parabenizou por demonstrarem que não se
preocupam somente com a Cotribá, mas também com todos os agricultores. O vereador Ilvo
também se manifestou parabenizando a Cotribá e agradecendo a presença dos mesmos nesta Casa
legislativa. O vereador Jair também parabenizou a Cotribá pelo trabalho que desempenham, pela
gestão, empreendimento e planejamento da cooperativa e disse que irão lutar por este projeto que
considera importantíssimo para o Rio Grande do Sul. O Presidente, vereador Vanderlei, solicitou
para que o assessor jurídico da Casa providenciasse uma Moção para que possam levar e defender
na próxima reunião da ASCAMAJA, no dia 02 de maio, em Boa Vista do Incra, e colocou a
Câmara Municipal a disposição. O vereador Rogério solicitou que esta Casa deixe o Executivo
Municipal a par/ciente deste projeto da Cotribá. O vereador Silvestre observou que são dois
assuntos e que precisam trilhar dois caminhos. O Sr. Celso L. Krug, Presidente da Cotribá,
agradeceu a oportunidade e também se colocou a disposição. O Presidente suspendeu a sessão por
alguns minutos e reabriu em seguida dando continuidade a ordem do dia. DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 014/2014: Os vereadores VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, ABEL
GRAVE E ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, integrantes da bancada do DEM, vêm por meio deste
requerer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício dirigido ao Governador do Estado, solicitando
providências no sentido da convocação imediata dos candidatos aprovados no concurso público
para inspetor de polícia e escrivão da Polícia Civil, em número superior às vagas inicialmente
previstas em edital. Justificativas: Em 1980, a Polícia Civil contava com um quadro de 6.500
policiais para uma população de 7.5 milhões de habitantes. Atualmente, a população gaúcha tem
cerca de 11 milhões de habitantes e o efetivo da Polícia Civil diminuiu para 5.500 servidores, o que
representa praticamente um terço do número considerado ideal, haja vista a previsão legal de 8.137
cargos de inspetor e escrivão. Em 56 cidades gaúchas existe apenas um policial para atender a
população. Dos 496 municípios do Estado, só em 340 existe o que se pode chamar de contingente,
ou seja, mais de um policial. Aposentadorias, promoções, exonerações e óbitos estão entre as
principais causas que contribuem para a defasagem na instituição. Nos últimos dois anos (de junho
de 2011 até dezembro de 2013) a Polícia Civil contabilizou 1.056 aposentadorias, sendo que nos
meses de janeiro e fevereiro deste ano já foram concedidas 37 aposentadorias. Há uma situação
crítica com setores de plantão funcionando com apenas um agente policial, além de cartórios e
investigações com número muito reduzido para atender a demanda de serviços, o que acaba gerando
uma sobrecarga a todos os servidores. A situação da segurança pública torna-se mais preocupante
quando se sabe que grandes eventos estão previstos para 2014, destacando-se a Copa do Mundo. A
sociedade cobra e tem direito à segurança, cabendo às autoridades fazer com que esse direito seja
garantido, com uma policial civil bem estruturada, organizada e com efetivo suficiente para prestar
atendimento de forma qualificada e eficaz à população gaúcha: Aprovado por unanimidade.
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 015/2014: O vereador LIBERTO LEOMAR
FRANKEN, integrante da bancada do PP, vem por meio deste requerer que esta Casa Legislativa
encaminhe ofício para o DAER de Cruz Alta e Passo Fundo solicitando a roçada e retirada de
árvores que margeiam a ERS 223 e a VRS 824, em toda sua extensão, inclusive no perímetro
urbano, pois as árvores e capoeiras dificultam a visibilidade de placas de sinalização e do próprio
trânsito, em casos de curvas: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DA
PROPOSTA DE MOÇÃO Nº 001/2014, de autoria dos vereadores Vanderlei, Abel e Alberi:
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Moção de apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 7.446/14, que visa alterar o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) como forma de ampliar as salvaguardas disponíveis em casos como o que
vitimou o garoto Bernardo Uglione Boldrini: Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº 002/2014, de autoria dos vereadores Érico
e Vanderlei: Moção de Apoio à responsabilização de menores de 16 anos pelo cometimento de atos
infracionais: Aprovada por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E 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. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento: Aprovado por
unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 008/14: Aprovado por
unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Vanderlei solicitou que esta Casa
encaminhe ofício para o Instituto Federal parabenizando pela solenidade de inauguração da
Biblioteca e do Ginásio de Esportes. O vereador Alberi solicitou para que esta Casa confira a
informação e posteriormente encaminhe ofício para a família enlutada de Sadi Rodrigues (in
memorian) que estava residindo em Vacaria. O vereador Liberto solicitou que esta Casa encaminhe
ofício para o Coral Sempre Unidos de Linha Duas, parabenizando pela organização e realização da
festa no último domingo, promovendo encontro de corais. O vereador Vanderlei solicitou que esta
Casa encaminhe ofício para a Brigada Militar de Ibirubá, parabenizando e agradecendo pela
indicação da Comenda CRPO/AJ, realizada sábado, dia 26 de abril, no Clube Arranca de Cruz Alta.
O vereador Érico pediu para encaminhar ofício para o DAER de Cruz Alta agradecendo por terem
feito a instalação de placas indicativas das localidades e de sinalização. A vereadora Carlota Elisa
Artmann 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 ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos.
Contou que na última sexta-feira conduziu sua filha ao altar na cidade de Porto Alegre sendo um
momento de muita felicidade pessoal. Falou que seu pronunciamento da semana anterior não
agradou a todos e colocou que recebeu elogios, mas também uma crítica de um amigo seu que lhe
telefonou para discordar sobre a questão das estradas do interior dizendo que na Linha Pulador Sul a
estradas não estão boas e contou que então ligou para o Secretário que assumiu o compromisso de
arrumar nesta semana. Falou que participaram da sessão representantes da Cotribá, por convite
através de requerimento, e explanaram sobre projetos da Cotribá e principalmente sobre o retorno
que a CCGL tem propiciado através do leite ao Município e pediu para os agricultores refletirem
sobre este assunto na hora de negociar o leite, pois a Administração Pública sobrevive de recursos
arrecadados, gerados por tributos e impostos. Falou que tem acompanhado cada vez mais detalhes
da Administração e contou que encontrou hoje no pátio da Prefeitura um caminhão do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) que dará retorno para a classe rural, e mencionou que tem feito
este acompanhamento em função de se falar nesta Casa que não há gerenciamento e planejamento e
disse que devemos apresentar mais soluções e menos críticas. O vereador VANDERLEI SANTOS
DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Falou que nesta noite houve a participação de
representantes da Cotribá através de Requerimento dos vereadores trazendo esclarecimentos e
trazendo um projeto para auxiliar os produtores e solicitando apoio dos vereadores para o mesmo.
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Contou que na última quinta-feira acompanhou o Prefeito até a cidade de Santa Rosa no momento
da assinatura do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) para um caminhão caçamba que
já foi entregue no sábado e está no pátio da Prefeitura. Disse que também participou da inauguração
da Biblioteca e do Ginásio de Esportes do Instituto Federal e contou que foi a PP Engenharia de
Ibirubá que executou a obra que teve mais de dois milhões e quinhentos mil reais investidos. Falou
sobre a campanha para angariar livros para esta biblioteca. Falou que no sábado a noite juntamente
com sua esposa, o Secretário Olindo de Campos e a Delegada Diná, receberam a Comenda da
Brigada Militar e agradeceu ao Comandante Jaques, ao Sargento Graminho que juntamente com seu
batalhão de Ibirubá lhe escolheram para ser homenageado o que lhe deixou muito feliz. Citou as
Propostas de Moção n.º 001/2014 e 002/2014. Agradeceu todos os funcionários que tem realizado
grande trabalho em conjunto com a presidência, lhe deixando tranquilo nas decisões tomadas.
Convidou toda comunidade para a abertura da Feira do Vestuário dia primeiro de maio, às dez horas
em frente ao ginásio da Escola Santa Teresinha. O vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA, do
PT: Cumprimentou a todos. Comentou sobre a atuação dos vereadores no Legislativo, que tem
demonstrado muita maturidade nas sessões da atual legislatura e destacou os debates parlamentares
e disse que as sessões têm transcorrido em uma atmosfera de civilidade e respeito à opinião alheia,
com manifestações ordeiras, externadas no momento regimental adequado, sendo prova da
excelente formação dos integrantes da Casa Legislativa. Falou que a convivência entre os novos
vereadores e aqueles que já detinham mandatos em outras legislaturas tem se processado de maneira
harmoniosa, produzindo um feliz somatório da experiência dos mais antigos, com o entusiasmo e
vigor dos mais novos, indicando uma contínua qualificação no debate dos altos temas de nossa
comunidade. Falou sobre a respeitabilidade e independência desta Câmara de Vereadores quando as
decisões são tomadas de forma serena, no curso de uma discussão civilizada, com exposição
ponderada da argumentação pertinente demonstrando a seriedade de como são abordados os
assuntos. Parabenizou o vereador Vanderlei, Presidente da Casa, pelo desempenho sério e pela
sabedoria na condução de nossos trabalhos, pela perseverança com que tem atendido a todos
indistintamente, mantendo sempre a ordem e seriedade nas sessões, conduzindo com serenidade e
respeito e também se fazendo presente nos eventos representando os demais vereadores. Falou que
nesta noite foram apresentados para os vereadores os médicos cubanos e disse que espera que o
atendimento venha de encontro às necessidades de nossa comunidade, no que se refere a saúde
pública. Parabenizou o Executivo pela iniciativa. Convidou a comunidade para a quarta audiência
pública para a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico, a realizar-se no dia seis de
maio, às catorze horas, na Câmara de Vereadores e falou da importância da presença da
comunidade, pois poderemos reivindicar verbas junto ao Governo Federal para sanar os grandes
problemas de saneamento em nosso Município. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do
PDT: Cumprimentou a todos. Iniciou citando a presença do Sr. Celso Krug e do Sr. Enio
Nascimento, diretores da Cotribá. Agradeceu o convite da Bancada do PMDB para assinar junto o
Requerimento nº 012/14. Comentou sobre o que foi debatido no momento da participação da
Cotribá, sendo que parabenizou a empresa pela iniciativa. Falou sobre o pronunciamento do
vereador Alberi na última sessão, quando citou sua pessoa, sendo que esclareceu que foi eleito para
representar a comunidade e assim fez se manifestando sobre os assuntos que algumas pessoas da
comunidade lhe trouxeram, como o valor aumentado do IPTU. Disse que essas pessoas devem
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procurar o vereador Alberi para falar sobre o assunto, como os trabalhadores, pessoas portadoras de
câncer, aposentados, todos que têm dificuldade de pagar o IPTU. Comentou que o “Assissão” foi
interditado dia onze de novembro e até agora ainda não se tomou uma posição, sabendo que o
Campeonato de Futebol de Salão começa agora no mês de maio, levando em conta que 25% dessa
arrecadação do nosso Município, que vai gerar esse ano em torno de 55 milhões, sendo impossível
que não se tenha valores para se colocar a quadra em dia, por isso considera falta de planejamento,
uma demora de meio ano para se reformar uma quadra. Outro assunto que relacionou à falta de
planejamento refere-se a falta de vagas nas creches municipais, dizendo que a Secretaria de
Educação, sabendo que o Município está crescendo de uma forma assustadora, deveria saber que
tem um número grande de crianças fora das creches e por isso deveria ter se “projetado” para que o
Município absorvesse essa falta de vagas, mas até agora não estão se preocupando com essa
situação. Falou também sobre o transporte coletivo urbano, dizendo que mais do que pediram para a
Administração se sensibilizar sobre o assunto, não podem fazer, e que sabiam, a longo tempo, que
esta empresa precisava de recursos e que não iria mais assumir esse transporte, então não se
preocuparam em planejar caso não houvesse mais transporte coletivo, o que também considerou
falta de planejamento. Encerrou falando sobre a situação das empresas do setor metal mecânico do
nosso Município e que se não tiverem auxílio, com o pagamento do aluguel, estarão indo para
outros municípios, o que também considerou falta de planejamento, já que foi criada a Secretaria de
Indústria e Comércio. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Disse ser uma satisfação estar prestando conta e falar do seu trabalho para o
qual foi eleito, por isso falou do trabalho desta Casa, através da Comissão de Agricultura, onde o
vereador Liberto que é o Presidente e este vereador que lhes fala é o Vice – Presidente e deixou o
convite para o Seminário do Novo Código Ambiental e sobre o CAR - Cadastro Ambiental Rural,
sendo uma iniciativa da Casa, através da Comissão da Agricultura, onde foram feitas reuniões com
todas as entidades envolvidas e disse que é importante a comunidade saber que todos os vereadores
estão sempre atuando e este é um tema importantíssimo, onde todas as entidades, cooperativas,
sindicatos, a EMATER enfim, todos foram convidados e montaram esta participação, mas salientou
novamente que é importante a participação, pois este será um dia para todos aprenderem onde ano
passado o Engenheiro Florestal Nelson Nicolodi já colocava esta preocupação e ele será o
Debatedor que irá coordenar este trabalho que partiu desta Casa juntamente com todas as entidades,
mas que estão convidando os produtores para tirarem suas dúvidas, e que se tenha Casa cheia, pois
todos estão se empenhando. Falou que nesta Casa todos estão se empenhando, salientado a
valorização e o resultado deste importante debate, pois este é o resultado aquilo que no futuro
alcançar, citando a Cotribá e a CCGL que tem projetos bons e que devem ser analisados, ele falou
em relação ao Projeto do Cooperativismo, que trouxeram com o intuito de trazer a Cooperativa e a
CCGL que tem este projeto de valor agregado de ICMS, sendo a única Empresa de Lácteos do
Estado do Rio Grande do Sul que tem este modelo para retornar para o Município o ICMS e disse
ter visto no portal que foi arrecadado até o dia vinte e seis de abril quatro milhões, oitocentos e
setenta e dois arrecadado só em valor de ICMS, e este é o objetivo, que este assunto sirva para um
futuro debate, levando ao Executivo que possa trabalhar no setor de projetos sobre o que se possa
fazer legalmente em relação as outras Empresas, primeiro conscientizar o produtor que muitas vezes
exige, mas que cobre da Empresa que vai buscar na sua propriedade, segundo ele, esta é uma
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oportunidade de se trabalhar. Disse estar de parabéns e agradeceu ao Presidente Celso e VicePresidente Enio Nascimento que estiveram aqui colocando esta iniciativa, dando outra alternativa e
convidando o Legislativo a participar deste projeto que já foi encaminhado que é em relação a
ICMS dos insumos agrícolas, ele disse que esta proposta já está sendo trabalhada pelo setor
cooperativista através da OCERGS – Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul e disse
que aqui na Câmara todos por unanimidade, estão colocando uma moção que irá passar pela
ASCAMAJA onde envolvem todas as Câmaras aqui do Alto Jacuí. Salientou que este é o trabalho
dos Vereadores que está feliz por poderem participar com estas grandes ideias, debater na hora que
precisam debater, mas certamente estarão fazendo aquele trabalho na qual foram colocados aqui
como oposição, disse que hoje foi procurado na questão do transporte coletivo no município de
Ibirubá e que esta é uma responsabilidade, pois segundo ele quando se vê que tem orçamento e que
este é um recurso que o município tem dentro do seu orçamento municipal, a comunidade
ibirubense espera muito mais e que se deve deixar um legado, pois segundo ele administrações
passam, mas a comunidade fica e disse ter grande orgulho de ser ibirubense e enquanto vereador e
cidadão ibirubense quer o melhor para sua cidade, certamente as pessoas passam, mas o Município
fica e fica também uma história e nós temos que fazer nossa história. Disse que quer sempre
trabalhar pelas coisas boas, criticar quando tiver que criticar, trabalhar quando tiver que trabalhar, e
que se unirem-se, certamente chegarão num resultado positivo para toda a comunidade. O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou sentir honrado
em poder se comunicar com muitas pessoas e contribuintes e cidadãos da sua Terra. Falou que na
sessão passada e as pessoa precisam entender, segundo ele que quem fica por último quer falar mais
alto e se reportou ao vereador Alberi em duas situações, onde primeiro ele disse que este vereador
que vos fala nunca havia se preocupado com a Rua Henrique Roetger, mas às vezes somos traídos
pela memória, pois no dia vinte e oito de novembro de dois mil e onze ele disse que ele mesmo
colocou no orçamento e tem documento sobre o asfaltamento desta rua, com a prestação de um
contribuinte, o “Vianinha”, esta situação só não foi incluída porque já estava contemplada, e disse
que quando abordou este assunto, sabia que o vereador Alberi mora nesta Rua e que já deve ter
ouvido reclamações pela demora e quanto ao IPTU falou que se estivesse tudo certo, o Ministério
Público atribuiu algumas questões de irregularidade, solicitou que o vereador Alberi “dê uma
olhada em como está esta situação”, segundo ele, pois atualmente ele não sabe como está. Falou que
quer fazer um registro de agradecimento, pois quando existem coisas boas precisa reconhecer, pois
recebeu a ligação de uma pessoa que solicitou um procedimento de um atendimento que só iria
receber depois de um mês, ele disse ter ligado para Secretária e ela imediatamente mandou a pessoa
lá na outra manhã, onde esta pessoa foi atendida imediatamente, assim, devemos reconhecer e
agradecer. Comentou que “o telefone é uma arma poderosa”, pois recebeu uma ligação com a
situação dos professores que estão se formando aqui na nossa escola não conseguem fazer estágio
aqui nas escolas de Ibirubá, e a primeira coisa que a Secretária Jussara lhe falou, foi que o “Lulo”
assinou um TAC que impede isso, mas se precisa resolver, pois faz seis anos que este foi assinado e
os Municípios de Quinze de Novembro e Fortaleza dos Valos podem, sendo esta a primeira coisa
que a Secretária falou, mas não lembrou do que foi quem montou, segundo ele. Ressaltou que mais
uma vez a Bancada da Oposição, notam que alguém da imprensa tem dificuldade em falar o nome
dos vereadores, e falou que na semana passada assinada pela Bancada do PMDB e hoje também
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pela Bancada do PDT, trazendo a HCC na semana passada e hoje a Cotribá, dando aqui uma forte
oportunidade para que possam raciocinar, segundo ele, com um projeto pronto para dar retribuição,
e citou as palavras do vereador Jair que traz isso muito bem, que fala muito bem, que vem com um
discurso bem pontuado onde fala de gestão e planejamento da nossa Cotribá, ele disse que gestão e
planejamento é o que cobram aqui da Administração e o Vice-Presidente Enio trouxe uma riqueza
para darem um retorno para todos os agricultores de Ibirubá e do Estado. Pediu licença e parou de
falar da sua Terra e falou sobre o que está acontecendo com o nosso País, pois ele diz que se deve
estar atento a esta situação, sem querer ser negativo, ele torce para que esteja enganado, pois no ano
que vem, segundo ele, passando as eleições e a Copa, o Brasil irá dar uma mergulhada numa crise e
isso não é bom como os outros países, pois ele disse ter a impressão que este mundo maravilhoso é
uma bolha e que se está vivendo uma fantasia, segundo ele queira bem estar enganado, mas a sua
vida ele vai levar e recomenda cautela, não acelerem muito para que não possa se ver isso alí na
frente. Elogiou o Presidente da Casa por estar surpreendendo a todos positivamente e disse que irão
ajudar a colocar “livros lá, porém pede que não vendam livros a migalhas como aconteceu aqui num
passado bem recente aqui em Ibirubá.” O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Falou que as pessoas devem “fazer um exame de consciência” e pensar em
quem devem votar, pois o voto é algo muito sério e devemos parar e pensar se está bom ou devemos
mudar esse Governo, se tudo que está sendo prometido está sendo cumprido, se devemos eleger os
mesmos novamente, pediu para todos pensar! Falou que têm vereadores que acham que as estradas
estão boas, mas recebeu telefonema de que não estão, segundo ele recebeu elogios pedindo que
continue batalhando pelas estradas do interior sendo um defensor das estradas do interior e disse
que faz um mês que não chove, e no dia que chover vai haver carros, caminhões, transporte escolar
tendo que ser “puxados” e ai vêm novamente a história do cascalho que quem precisa resolver é
quem tem a caneta na mão. Novamente falou do calçamento no Triunfo que foi bem feito, mas que
está se “detonando” que precisa ser conservado e que tem umas “valetas” que estão terminando com
o calçamento sendo que é uma reivindicação da comunidade. Falou sobre o IPTU e que várias
pessoas vêm reclamar, pois os impostos estão caros e têm pessoas que não tem condições de pagar,
então está na hora de rever essa questão. Disse que foi uma reunião boa, onde esteve presente o
Presidente da Cotribá e Secretário, onde estão fazendo um bom trabalho em defesa dos agricultores
que pagam o ICMS, onde tem retorno ao nosso Município e está saindo um projeto muito bom que
vai apoiar com certeza com isso fortalecendo cada vez mais nossos agricultores e nosso Município.
Agradeceu a todos. O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, do PP: Cumprimentou a todos.
Falou que a sessão foi calma, onde estiveram presentes os novos médicos Cubanos apresentados
pela Secretária Ilse, sendo que desejou a eles muita sorte. Disse que passou pela Rua Henrique
Roetger, citada pelo vereador Silvestre, onde estaria “tendo” muita terra, muita poeira, barro e disse
que toda obra causa algum tipo de transtorno, mas que após ser asfaltada virá que recompensa.
Falou sobre um acidente entre Ernestina e Passo Fundo onde foi interrompida a ponte por seis
horas. Disse que um amigo do Pinheirinho lhe pediu um quebra molas em frente a sua residência
porque os veículos passam em alta velocidade, sendo que quando as estradas estão ruins as pessoas
reclamam e quando estão boas querem quebra molas, então nunca estão contentes. Falou que na
noite de hoje foi dado entrada a uma indicação e que semana passada passando pelo centro de
Ibirubá no acesso a General Osório, após Posto da Cotribá passou uma carreta com cinco eixos e
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foram até o Silo da CESA, por isso entrou com um pedido ao Executivo Municipal para que seja
proibido o tráfego de caminhões nas ruas Sete de setembro, General Osório, Dumoncel Filho,
Getúlio Vargas e Firmino de Paula caminhões acima de dois eixos e sugeriu uma rota alternativa
para caminhões de grande porte, para quem vem na ERS223, sentido Ibirubá-Tapera que entrando
na rua Claudino Thiesen até a Frederico Valter Gaüer, em frente ao frigorifico, seguindo até a rua
Três de Outubro, em direção ao bairro Progresso, fazendo a rota até a avenida Mauá, mais
precisamente a rua Albino Beskow, chegando até a CESA. Falou que quem vem da localidade de
Boa Vista, acesso a Rua José Bonifácio até a CESA e caminhões que utilizam a RS506 utilizar a
Avenida Brasil, sentido a Coprel isto também fica a critério dos responsáveis pelo trânsito. Falou
sobre o pedido de Moção que entrou, junto com o vereador Vanderlei de Souza, onde será cobrado
de nossos deputados e senadores para votarem a favor do projeto que responsabiliza menores
infratores, sendo que assim tentaremos vencer a impunidade que nosso país esta vivendo. O
vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do PP: Cumprimentou a todos. Convidou a todos
para o evento que será realizado dia 08 de maio de 2014 na Casa de Cultura sobre o Novo Código
Florestal e o Cadastro Ambiental Rural-CAR, onde será uma oportunidade a todos os proprietários
rurais, através dos palestrantes, receber esclarecimentos sobre esse assunto. Agradeceu a
oportunidade que teve, através da Coprel, no setor de comunicações, que foi participar da reunião
que aconteceu na sexta-feira juntamente com vinte e quatro (24) municípios que fazem parte do
Projeto Coprel Ecologia, onde deixou o seu reconhecimento, pois a Coprel tratou da distribuição de
mais de cinquenta e cinco (55) mil mudas aos municípios que participam deste projeto. Falou
também que participou de uma palestra na quinta-feira, ministrada por Milton Vargas da cidade de
Cruz Alta, sobre drogas, tendo sido muito válido. Disse também que no último sábado teve a
oportunidade de acompanhar o Secretario Chico Severo até a Fenasoja, na cidade de Santa Rosa,
para receber mais um caminhão caçamba do programa PAC 2 do Governo Federal onde este vem
especialmente para trabalhar no setor rural do nosso Município. Falou que em virtude de não ter
usado a tribuna na semana passada quer deixar ser reconhecimento a empresa HCC. Agradeceu a
comunidade de Linha duas pelo excelente almoço no último domingo no encontro de corais. Disse
que entrou com um requerimento para que seja enviada uma correspondência ao DAER para que
seja feita a roçada e poda de árvores que atrapalham a visibilidade nas rodovias: ERS223 e
VRS824. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e três horas e dez minutos
(23h10min.). 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.
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