Fl. 01 (7ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.862/2014 – DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 05.05.2014.
Aos cinco dias do mês de maio 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 vinte 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 1.861/14
(ordinária): Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura
das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 680/14 da Câmara dos Deputados; Ofício
nº 128/14 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº 001/14; Ofício nº 130/14
referente resposta do Pedido de Informação nº 003/14; Convite do CTG Rancho dos Tropeiros para
o Fandango de Posse de Patronagem; Convite da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, da
Comunidade São José Operário do bairro Progresso, para festa em honra ao Padroeiro da
Comunidade; Convite do Grupo Folclórico Die Lustigen para o 24º Maifest; Ofício nº 026/14 da
Secretaria do Trabalho, Assistência Social; Convite da Escola Municipal de Ensino Fundamental de
Rincão Seco para o jantar em homenagem às mães; 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 071/2014 para o Executivo; Ofício nº 072/14 para a imprensa; Ofício nº
073/14 para o Governador Tarso Genro; Ofício Circ. nº 074/14 para o DAER de Passo Fundo e de
Cruz Alta; Ofício nº 076/14 para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul – Câmpus Ibirubá; Ofício nº 077/14 para o Coral Sempre Unidos; Ofício nº 078/14
para a Brigada Militar; Ofício nº 079/14 para o DAER de Cruz Alta; Ofício nº 080/14 para o
Executivo. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 028/2014: O vereador ELÓI FERRAZ DE
ANDRADE, integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie o encascalhamento da estrada geral da localidade de
Linha Jacuí Mirim, assim como do Pontilhão e da entrada da propriedade do Sr. Osmar Dias de
Souza. Justificativa: Esta indicação se justifica devido às condições precárias que se encontram os
referidos trechos, sendo esta uma reivindicação do Sr. Osmar, o qual já solicitou providências ao
Poder Executivo há mais de um ano e meio, mas até o momento ainda não foi atendido. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 029/2014: Os vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ILVO ADAM
SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA integrantes da bancada do PMDB: Que
o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, através do
Departamento de Trânsito, providenciem com urgência a pintura das faixas de segurança das ruas
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da cidade, assim como a pintura das faixas de delimitação dos estacionamentos oblíquos.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido a falta de visibilidade das faixas de segurança na
maioria das ruas e devido ao grande tráfego de veículos, sendo que facilitará a forma de
estacionamentos se os mesmos estiverem demarcados corretamente. Acrescenta – se também, que
será mais seguro para os pedestres que utilizam as faixas de segurança, principalmente nos horários
de maior fluxo de carros. Cabe salientar, que este pedido já foi realizado inúmeras vezes
anteriormente e até o presente momento não foi atendido. LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO Nº 005/2014: 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, a quantidade de jovens
aprendizes atual, o nome completo dos mesmos, onde estão atuando e a remuneração. Que também
informe a quantidade de estagiários (CIEE), nome completo dos mesmos, onde estão estagiando e a
remuneração. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 006/2014: Os vereadores
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA 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, se houve apontamentos do setor de Controle Interno, ao Tribunal de Contas e ao
Executivo Municipal, durante os anos de 2012, 2013 e 2014. Caso afirmativo que encaminhe cópia
dos mesmos. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 007/2014: 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, qual a previsão de término do calçamento da Av. Brasil, informando qual a empresa
que está executando a obra, encaminhando fotocópia do projeto técnico, e justificando o porquê da
demora. LEITURA E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº 004/2014, de autoria
de todos os vereadores: Moção de apoio à proposta de modificação do Regulamento do Imposto
Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS: Aprovada por
unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 009/2014, de
autoria dos vereadores Elói Ferraz de Andrade e Rogério Mauri de Oliveira: Denomina
logradouros do Loteamento Alto da Glória. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, sendo que o Presidente da referida Comissão, vereador Alberi, designou o vereador
Jair para ser o relator. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Silvestre solicitou para
encaminhar ofício para a Comunidade da Várzea, parabenizando pela organização e realização do
jantar dançante que ocorreu no último sábado. O vereador Elói solicitou para encaminhar ofício
para a ACISA parabenizando pela organização e sucesso da Feira do Vestuário e para o novo
Presidente da ASCAMAJA, vereador Leonel Moura, desejando sucesso, assim como para o Expresidente, vereador Gilmar Galera, parabenizando pelo trabalho que realizou. A vereadora Carlota
pediu para encaminhar ofício também para todas as empresas que participaram da Feira do
Vestuário. O vereador Ilvo solicitou para encaminhar ofício para o Grupo de Cantores Concórdia de
Boa Vista, parabenizando pelo excelente jantar dançante realizado no último sábado. O vereador
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Liberto solicitou para encaminhar ofício para o Clube de Mães Sibila Nussbaumer, da localidade do
Pinheirinho, parabenizando pela organização e realização da festa ocorrida no último domingo. O
Presidente, vereador Vanderlei lembrou a todos que no dia oito de maio será realizado o Seminário
sobre o Novo Código Florestal e CAR – Cadastro Ambiental Rural, junto a Casa de Cultura
Osvaldo Krames, solicitando que todos participem. Também agradeceu a presença dos vereadores
na abertura da Feira do Vestuário. O vereador Elói parabenizou o Presidente pelo seu discurso na
abertura da Feira do Vestuário. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos, reabrindo em
seguida e de imediato passou para o último item da Ordem do Dia, em um espaço máximo de cinco
minutos e tolerância quarenta segundos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS)
VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT:
Cumprimentou a todos. Iniciou parabenizando o Vereador Gilmar Galera, de Quinze de Novembro,
que entregou a diretoria da ASCAMAJA na última sexta-feira, sendo que fez um excelente trabalho.
Também parabenizou o Vereador Leonel Moura, de Boa Vista do Incra, da bancada do PMDB, e
toda sua diretoria e desejou que tenham um excelente ano, pois estarão representando os vereadores
do Alto Jacuí. Falou que também participou da Feira do Vestuário, e cumprimentou o Presidente da
ACISA, Sr. Luís Carlos Zorzi e toda administração Municipal pela parceria. Convidou a
comunidade, principalmente os agricultores para participar do Seminário sobre o Novo Código
Florestal e Cadastramento Ambiental Rural, sendo que é interesse dos agricultores e “pessoal” do
interior e que terá uma importância muito grande. Citou a indicação nº 028/14 e disse que já entrou
em contato com o Secretário “Chico”, Secretário Oneide, e segundo informações falou que já foi
“levada” uma carga de pedra na entrada da propriedade e que logo estará sendo feito esse trabalho
na Linha Jacuí Mirim, por isso desde já agradeceu aos dois secretários e suas equipes. Falou
também sobre a inauguração da quadra de esportes do Instituto Federal, sendo que o término da
mesma foi feita através de uma emenda do Deputado Federal Airton Dippi, em dois mil e um, o
qual foi solicitado por “este” vereador que na época não era vereador e hoje, após muito tempo, está
sendo concluída esta obra, oriunda de mais um recurso do PDT, e também registrou uma solicitação
do amigo Reinaldo Andrino, sendo que quatro anos de Instituto Federal e vinte e cinco anos de
Escola Agrícola e um projeto que começou com o ex-Prefeito Olando Kanitz, passou pelo Lulo,
passou pelo Matias e não poderia deixar de registrar esse assunto que também é muito importante
para o nosso Município. Falou sobre a ERS 506, e que os Secretários Olindo Campos e Gustavo
Schroeder afirmaram o início da obra, sendo que isso é uma honra e um orgulho saber que até dia 1º
de julho começará as obras da 506. Outro assunto que foi “levantado” nessa Casa, onde a vereadora
Carlota também participou, sobre o Sindicato Metalmecânico, onde “ouviu” que vários funcionários
que iriam trabalhar na JAN foram demitidos justamente por causa da jornada “intinere” estes foram
demitidos por causa dessa responsabilidade e esse assunto já havia sido tratado aqui nessa Casa com
o Superintendente Flávio Zacker e essa “luta” é muito importante, disse que esteve em Porto Alegre
na superintendência do Ministério, juntamente e o Presidente do Sindicato Jair já esteve levando
documentação e é um assunto de suma importância e já está acontecendo negativamente para os
trabalhadores. O vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos. Falou
que na segunda-feira passada participaram da Sessão da Câmara o senhor Celso Krug, Presidente da
Cotribá e o senhor Ênio Nascimento, Vice-Presidente da Cotribá, trazendo e expondo sobre a
reivindicação de mudanças no cálculo dos Impostos Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
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para insumos agrícolas. Contou que foi entregue para cada vereador uma cópia da proposta de
projeto para que cada um se empenhasse junto ao Governo do Estado e Deputados para o êxito
desta reivindicação, que se refere ao pedido de retirar a tributação na compra de produtos
agropecuários de outros Estados, tendo o direito de recuperar o Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços destas compras. Contou também que entregou em mãos esta proposta nas
diversas audiências em que foi na Assembleia Legislativa dia vinte e nove de abril, onde esteve
acompanhado do Secretário da Administração e do Secretário da Indústria e Comércio. Citou a
Proposta de Moção n.º 004/2014. Disse que a luta está começando e o debate está aberto, e estará
sempre alerta, levando e buscando estas reivindicações que vem em benefício do nosso agricultor,
onde certamente diminuirá os custos de sua produção, proporcionando maior rendimento ao seu
trabalho. Falou que esteve na Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, na Central de
Licitações tratando da ERS 506, onde recebeu o termo de homologação da licitação que visa a
contratação da Empresa Bourscheid para a prestação de serviços de apoio técnico à fiscalização
desta obra, ele disse que estará vigilante quanto a concretização deste pleito, atento para os
próximos passos, ou seja, a assinatura do contrato e a expedição da ordem de serviço pelo
Governador do Estado. Comentou que também esteve na Secretaria da Saúde do Estado,
verificando pleitos encaminhados anteriormente, da solicitação de recursos para compra de uma
ambulância, da reivindicação da consulta popular da verba de trinta mil reais para realização de
exames especializados, e do pleito de verba para compra do imobiliário para o Bairro Jardim e
Bairro Hermany. Disse que está trabalhando com afinco para que consigamos alcançar os objetivos,
e em cada viagem que realiza representando nossa comunidade sempre buscará os resultados que
objetiva. Disse que a prestação de contas de seu trabalho deve à comunidade, e sempre buscará
reivindicações, trabalhando para o bem comum, para o bem de todos indistintamente. A vereadora
CARLOTA ELISA ARTMANN, do DEM: Cumprimentou a todos. Falou sobre um trabalho que
realizou em sua viagem à Brasília, dos dias vinte e três a vinte e cinco de abril, onde a União de
Vereadores do Brasil (UVB) organizou um importante encontro de vereadores e assessores com os
temas “Debate sobre a Reforma Política e Fórum Nacional da Mulher Vereadora”, debate este que
contou com a participação de Deputados Federais das bancadas gaúchas, como o Deputado Vilson
Covatti do PP, que fez uma grande explanação, também Deputados Alceu Moreira e Tarcísio
Perondi, ambos do PMDB, trataram assuntos da Reforma Política nas suas diferentes visões e a
presença da Senadora Ana Amélia Lemos, do PP, que falou bastante deste tema, sendo que ela
esclareceu que o tema foi amplamente debatido, com ênfase no papel do vereador na reforma
política, a importância da Mulher na política e no Parlamento. Falou sobre o Fórum Nacional da
Mulher Vereadora da UVB, onde foi escolhida a primeira diretoria, a diretoria executiva e as
coordenadorias, com representantes de todas as regiões do nosso País, pois lá estavam presentes
vereadoras de todos os Estados brasileiros e todas as vereadoras que estavam lá, ficaram dentro
desta diretoria para fazerem a divulgação do Fórum da Mulher que se realizará em Florianópolis
nos dias vinte e três e vinte e quatro de julho de dois mil e quatorze, onde será o encontro das
vereadoras de todo o Brasil e onde todas se comprometeram em levar as colegas vereadoras para
este importante debate que vai acontecer, para que se tenha uma noção do papel da mulher dentro
da Política e que entre os vários temas, será debatido também a “Arte da Comunicação para o
Sucesso do Mandato”, “A visão de Futuro e nossos Medos”, “O Combate ao Câncer: a Importância
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da Prevenção”, “Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres seus objetivos e
os Direitos da Mulher no âmbito dos Serviços Públicos”, “A Participação da Mulher nos Espaços de
Poder e Decisão”, “Ética, Família e Poder”, “Mulher a Luta continua”. Falou que também foi
debatido sobre a força do vereador, o espaço como vereadores que podem ocupar e pressionar, pois
se os vereadores não se unirem para pressionar, lá em Brasília, disse ela, “acontece de tudo” e
ninguém fica sabendo, falou que são cinco mil quinhentos e setenta municípios, cinquenta e sete mil
duzentos e setenta e um vereadores, ela salientou que o poder está nas mãos dos vereadores, o poder
mais próximo do povo são os vereadores, a maior força política do País e disse ainda que as
decisões dos vereadores mudam a vida de muita gente. Acrescentou ainda que se pode sim construir
um País Municipalista, mas que para isso devem-se unir como vereadores e irem atrás do
conhecimento que acontecem nos debates, que acontecem em Brasília, ou em qualquer parte do
Brasil, mas que para isso, deverão ser vereadores que vão a procura deste conhecimento, não
vereadores que ficam esperando para ver o que vai acontecer, mas sim, o vereador que está atrás de
conhecimento para o bem da sua comunidade. Encerrou fazendo um convite muito especial para
todos os agricultores e proprietários de imóveis rurais, para que participem na quinta-feira do
Seminário sobre o Novo Código Florestal, Cadastro Ambiental Rural, este evento será de suma
importância para os agricultores, os painelistas são pessoas que trabalharam neste projeto, neste
programa e ele vai acontecer, segundo ela. O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do PP:
Cumprimentou a todos. Agradeceu aos colegas vereadores que já haviam mencionado sobre o
Seminário do próximo dia oito de maio de dois mil e quatorze, sobre o Novo Código Florestal e o
Cadastro Ambiental Rural e novamente reforçou o convite. Falou que “conforme foi dito” na
semana passada, na Agrishow em São Paulo, pelo Ministro Neri Geller da Agricultura, que a
Presidenta Dilma sancionaria o decreto sobre o novo cadastro ambiental durante o mês de maio,
falou também que no “noticiário” de hoje na Expo Zebu em Minas Gerais ela teria assinado e
sancionado esse decreto sobre o Novo Código Florestal e o Cadastro Ambiental Rural-CAR, sendo
que novamente convidou a todos e lembrou que quem não fizer este cadastro ficará sem a
aprovação de créditos junto aos bancos, e que todas as s instituições bancárias exigirão, a partir de
dois mil e dezessete, todos deverão ser cadastrados juntos aos órgãos ambientais e neste seminário
também será uma oportunidade onde os palestrantes estarão esclarecendo duvidas. Parabenizou
também o Sr. Antônio Prestes e dona Maria Luiza pela persistência onde inauguraram na última
semana, junto ao nosso Município, sua agroindústria na localidade de Linha Três. Falou também
que participou de um grandioso jantar no último sábado na Comunidade da Várzea e também no
domingo de um almoço junto ao Clube De Mães Sibila Nussbaummer, na localidade do
Pinheirinho, onde também esteve presente o Vereador Érico. Parabenizou também os participantes
da Feira do Vestuário, promoção da ACISA, juntamente com a Prefeitura de Ibirubá. O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que gostaria de
deixar registrado que no dia primeiro de maio o Poder Público deixou, ao menos na sua visão, o Dia
do Trabalhador, registrou que todas as classes, aqueles que mantêm o Brasil, o Município e a cidade
“em pé”, registrou os médicos, os professores, as empregadas domésticas, todas as pessoas que
estão “agigantando” e construindo prédios em todos os cantos deste Município e do interior, neste
dia de feriado, enalteceu o trabalho de cada um e de cada mulher desta Terra. Disse que esteve no
sábado na Várzea no jantar dançante que acontece, sendo uma maneira das comunidades se
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encontrarem, mas o mais importante que o encontro e a oportunidade do povo da cidade e da região
reivindicarem, falou também que a Comunidade da Várzea é jovem e que está fazendo um trabalho
muito sério, mas destacou também que ouviu lideranças do Pinheirinho que disseram estar no
aguardo do cascalho, no Rincão Seco Fundos solicitou que arrume somente um disse ele, aqueles de
São Sebastião, na divisa de Fazenda Itaíba, que disseram que a ponte está caindo e aí ele disse que
vai ouvindo e emprestando ouvido para esta gente. Disse para parar e pensa no que está
acontecendo, ele falou que reconhece publicamente que foi dada uma melhorada nas estradas, que
as coisas estão andando, mas que não tem o que o povo espera. Salientou que participou em Arroio
Grande de uma festa de família, onde poucas pessoas tem esta oportunidade de participar,
comemorando também, e ouviu que os vereadores precisam falar porque lá naquela localidade foi
passado o rolo compactador sem ter cascalho, segundo palavras de moradores, e ele disse que não
foi verificar, mas será que isto está acontecendo mesmo, ele se perguntou. Disse que isto não são
críticas, mas são coisas que está ouvindo. Esclareceu que deixando isto, falou da preocupação com a
cidade, preocupação com o calçamento da Avenida Brasil parece que, segundo ele, tem alguma
coisa “misteriosa” principalmente no aterro, um material de boa qualidade e um serviço bem feito,
mas que se precisa dar uma olhada, salientou ele sobre este assunto. Falando um pouco do Estado,
disse que hoje, no Jornal Zero Hora, aparecem sessenta toneladas de medicamentos jogados na rua e
aqui as pessoas precisam entrar na Justiça, falou que de repente quantas pessoas poderiam ser
salvas, ele disse que alguma coisa está acontecendo e que se precisa apurar as responsabilidades de
quem é o responsável. Disse que hoje recebeu uma ligação do Diretor do Hospital informando que
finalmente marcaram uma audiência para buscarem recursos para o nosso Hospital, mas que ele
estará em Brasília buscando recursos para o nosso Município e para o Brasil, mas tem a certeza de
que alguém irá lhe representar, para buscarem estes recursos que o Hospital precisa. Falou que no
Brasil, a nossa Presidente começa a cair visivelmente nas pesquisas, segundo ele que nas redes
sociais está “despencando”, ele disse arriscar dizer que a Presidente Dilma não é candidata ao PT a
Presidência da República, falou do PMDB está com o Vice e segundo ele, precisamos viver nesta
turbulência, com a briga de ideias para conseguir alguma coisa ao produtor, quando se vê, milhões
são jogados fora e que aí vem o Mensalão que é esquecido por algumas pessoas, por isso afirmou
que está é a hora de fazer uma reflexão. Falou que daqui uns dias tem eleição e falando nelas, a
maioria das pessoas esquecem em quem votou, ao contrário deste vereador, que sabe em quem ele
votou para Deputado Estadual, Deputado Federal, sabe em quem votou para Prefeito, Governador e
para Presidente da República, ele afirmou não esquecer em quem votou, assim, como não esquece
daqueles que votaram nele e disse que quer que as pessoas lhe cobrem e é para isso que eles estão
aqui, segundo ele. Falou que a Bancada de Oposição, que a comunidade tem conhecimento que este
Projeto da Cotribá é uma iniciativa destes vereadores, que numa viagem aconteceu numa busca de
ideias, falou que no dia, de amanhã, não estará presente na audiência pública que acontecerá aqui,
que ele vê isso como algo muito positivo, pois estará na FAMURS e na CNM para ver se estes
projetos andam, e deixou bem claro que este Projeto não é para beneficiar a Cotribá, mas para
beneficiar o produtor e os agricultores e que conseguir que este decreto seja homologado pelo
Governador do Estado assim irá beneficiar os agricultores. Falando em municipalismo, citou as
palavras da vereadora Carlota, dizendo ter “uma pitada de orgulho”, pois ele disse ser o primeiro
vereador do Brasil que coordenou um trabalho e tem principalmente da região e desta Casa um
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reconhecimento e uma participação dos senhores de uma importância muito grande, e disse
publicamente que Ibirubá sempre tem ido trazendo grandes resultados para população, ele disse que
isto não é resultado do trabalho do Presidente Paulo, do Prefeito, nem deste vereador, mas é da
coletividade, afirmou terem buscado mais recursos para nosso Município do que todas as emendas
parlamentares que vieram para o Estado do Rio Grande do Sul nesta mobilização, e disse que na
semana que vem estarão em Brasília ajudando e falou ficar feliz por esta Casa estar ajudando e ter a
compreensão e disse saber que o Presidente Vanderlei é um admirador do municipalismo. O
vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Iniciou seu
pronunciamento falando da posse da nova diretoria das ASCAMAJA, na sexta-feira, parabenizando
o Sr. Gilmar Luiz Galera e ao novo Presidente, Sr. Leonel Moura, dizendo que esta Casa levou
algumas moções neste evento. Falou em destaque que esta Câmara de Vereadores, representada
pela Comissão de Agricultura, através do Presidente Liberto, juntamente com todas as entidades,
cooperativas e sindicatos, levando esta informação sensibilizando o produtor para estar nesta
quinta-feira como sempre estiveram nas grandes lutas que Ibirubá teve, sempre foram exemplo
disso, lembrando da luta pelos transgênicos, certamente ouvindo hoje o Sr. Nelson Nicolodi, falou
que o tema é muito complexo, falando dos debatedores e painelistas que virão para aproveitar bem
o tempo, com perguntas bem dirigidas, mas para isso precisamos sensibilizar e convidar o produtor
para se fazer presente na quinta-feira, dia oito, na Casa de Cultura, para este evento que tem o apoio
de todas as entidades e a Câmara de Vereadores, através da Comissão de Agricultura está
empenhada para que o produtor venha participar e tirar suas dúvidas, quem sabe, segundo ele, sairá
no encerramento algum documento e que este possa futuramente, permitir que se tenha alguma
ajuda ou possa se criar alguma solução ou entendimento para os produtores. Salientou que seu
partido, sendo um ano político, na semana passada recebeu a oportunidade da presença do PréCandidato do seu Partido que tem uma responsabilidade neste Estado e esteve aqui, e parabenizou o
Presidente “Neco” Osmar Miguel Lauxen, que conduziu através das Coordenadorias este trabalho,
juntamente com o Vice-Presidente Estadual do Partido Sr. Clair Kuhn, Ex-Prefeito de Quinze de
Novembro e este projeto da presença em praticamente as trinta e duas Coordenadorias do Rio
Grande do Sul, falou desta visita e deste contato onde certamente outros candidatos também estarão
aqui. Falou que lhe chamou a atenção que o “Sartori”, Ex-Prefeito de Caxias do Sul, e que foi um
grande Prefeito e que terá a oportunidade de debater todas as ideias e problemas do nosso Estado,
ele destacou que todos deverão cuidar uma coisa em seus candidatos, que lhe chamou a atenção nas
palavras do “Sartori”, destacando que com simplicidade que para ele, como candidato, e se for
eleito, irá buscar a solução e não culpados pela crise do Estado, ele destacou que este será o desafio
para os candidatos e futuros candidatos. Por fim, salientou mais uma vez o convite para que todos
os produtores se façam presentes nesta quinta-feira, às treze horas, no Seminário sobre o Novo
Código Florestal o CAR - Cadastro Ambiental Rural. O vereador VANDERLEI SANTOS DE
SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Convidou a comunidade para participar na quinta-feira
do Seminário sobre o Novo Código Florestal e Cadastro Ambiental Rural e parabenizou o vereador
Liberto, Presidente da Comissão de Agricultura e demais integrantes da Comissão pela ideia do
Seminário, o senhor Nelson Nicolodi e demais apoiadores do evento. Contou que na última quartafeira participou, em Brasília, no Ministério da Educação, junto com o Prefeito Municipal Carlos,
Secretária Jussara e Diretora do Instituto Federal, Migacir, onde apresentaram um projeto de quatro
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milhões de reais de investimento para ampliação do Câmpus de Ibirubá e instalação de novos
cursos. Falou que participou na última sexta-feira, junto com demais vereadores, da reunião da
Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí (ASCAMAJA), em Boa Vista do Incra, na
Sessão de Posse e parabenizou o Gilmar Galera pela sua gestão do último ano e em especial a
vereadora Carlota que foi a tesoureira da última gestão. Ressaltou que as Moções apresentadas na
Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí (ASCAMAJA) foram todas encaminhadas e
parabenizou nossa Casa Legislativa que é uma das que mais trabalha encaminhando moções.
Parabenizou a ACISA e Prefeitura Municipal pela organização e realização da décima primeira
Feira do Vestuário e agradeceu aos vereadores que se fizeram presentes na abertura. Parabenizou o
senhor Jair Lauxen pelo evento do dia primeiro de maio, Dia do Trabalhador, com apresentação de
vários artistas. Encerrou convidando a comunidade para a Festa da Comunidade Católica São José,
do Bairro Progresso, no próximo domingo. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte
horas e cinquenta minutos (20h50min.). 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
Presidente do Legislativo Ibirubense.

ABEL GRAVE
Secretário.

