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ATA Nº. 1.863/2014 – DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 19.05.2014.
Aos dezenove 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 cinco 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 1.862/14
(ordinária): Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura
das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 141/2014 do Executivo solicitando prazo
por mais quinze dias para Resposta do Pedido de Informação n.º 002/2014; Ofício Circular nº
009/14 do Executivo convidando para Reunião sobre o trânsito da área central; Ofício Circular nº
013/14 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto referente ao Dia do
Desafio; Ofício Circular n.º 03/14 do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Alto
Jacuí informando o Edital de Convocação; Ofício Circular n.º 01/2014 da Comissão de Ética
Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul convidando para o
Seminário Ética e Transparência; Ofício Circular n.º 009/2014 do Tribunal de Contas do Estado do
Rio Grande do Sul sobre os Decretos Legislativos; Ofício n.º 169/2014 do Gabinete do Governador
do Estado do Rio Grande do Sul em resposta ao Ofício n.º 073/2014 desta Casa sobre o concurso
público para Inspetor de Polícia e Escrivão da Polícia Civil; Ofício n.º 041/2014 do Departamento
Autônomo de Estradas de Rodagem em resposta ao Ofício n.º 074/2014 desta Casa sobre roçada de
vegetação na ERS 223 e VRS 824; Ofício da Associação de Radiodifusão Comunitária de Ibirubá
informando os dias e horário que transmite a tribuna; Convite para jantar de posse do Ser Florestal;
Convite para inauguração da Creche Municipal Nona Olga; Telegramas do Ministério da Saúde
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 081/2014 para o
Executivo; Ofício nº 082/14 para a imprensa; Ofício nº 083/14 para o Promotor de Justiça
Substituto; Ofício nº 084/14 para o Presidente da Coprel; Ofício nº 085/14 para a Comunidade da
Várzea; Ofício nº 086/14 para a Associação Comercial, Industrial, Prestação de Serviços e
Agropecuária de Ibirubá – ACISA; Ofício nº 087/14 para a Associação das Câmaras Municipais do
Alto Jacuí - ASCAMAJA; Ofício nº 088/14 para a Associação das Câmaras Municipais do Alto
Jacuí – ASCAMAJA; Ofício nº 089/14 para a Sociedade de Cantos Concórdia; Ofício n.º 090/2014
para o Clube de Mães Sibila Nussbaumer; Ofício n.º 091/2014 para Granja Laranjeiras; Ofício n.º
092/2014 para o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Mecânicas e de Material Elétrico de
Ibirubá; Ofício n.º 093/2014 Ofício para o Executivo. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 030/2014:
Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO, e ROGÉRIO
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MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Obras e Viação, priorize a construção de calçamento dentro da
Localidade de Esquina São José. Esta indicação se justifica devido este trecho não se encontrar em
bom estado de trafegabilidade, sendo que já foram apresentadas várias indicações e ser um pleito
antigo dos moradores. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 031/2014: Os vereadores ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO, e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal providencie com urgência um estudo
técnico, laudo a ser realizado por Engenheiro da Prefeitura, na ponte situada na divisa entre a
localidade de Boa Vista e o município de Colorado e após a conclusão do mesmo defina sobre a
necessidade de reforma ou construção de uma ponte nova. Salientamos que a construção de uma
ponte nova de concreto traria maior segurança para as pessoas que por ali trafegam visto que na
semana passada um veículo ficou suspenso nesta ponte. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
032/2014: Os vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN, e
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal providencie com urgência reparos e cascalhamento nas estradas do interior,
principalmente na Linha 8, onde os moradores têm principal preocupação em função do transporte
escolar. Salientamos que este trabalho deve ser executado e priorizado em toda a rota do transporte
escolar e também de recolhimento de leite. Há urgência quanto a este pleito visto que estamos nos
encaminhando para o inverno, e não se vê nas localidades este trabalho sendo feito para assim
tranquilizar pais e moradores. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 008/2014: Os
vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE ANTONIO REBELATO e
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, da Bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal informe
quais os motivos que justificam a não realização da instalação da Rede de Água na Localidade de
Capela Fátima, até o presente momento, sendo que há mais de um ano foi perfurado o poço
artesiano na propriedade do Senhor Quinto Formentini. LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO Nº 009/2014: 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 o Médico Veterinário da Prefeitura
está realizando castração dos cães do Município. Se afirmativa a resposta quantas castrações já
realizou e se contrária o porquê de não estar executando o serviço. HOMENAGEM A EMPRESA
COPREL por ter recebido o Troféu Campeador da RBS TV, tendo como destaque o Projeto
Coprel na Escola, na categoria “Comunidade e Lideranças”, em atendimento ao
Requerimento n.º 008/2014: De imediato o Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura
do Requerimento n.º 008/2014, de autoria dos vereadores Vanderlei Santos de Souza, Abel Grave e
Alberi Antônio Behnen, integrantes da Bancada do Democratas, o qual foi aprovado por
unanimidade na sessão ordinária do dia 17 de março do corrente ano. Posteriormente o Presidente
convidou o senhor Jânio Stefanello, Presidente da Coprel, para fazer parte da Mesa Diretora e pediu
para o Secretário fazer a leitura de um texto explicativo referente a conquista do Troféu Campeador
da RBS TV: A Coprel recebeu no dia 10 de março, junto à Casa RBS no parque de exposições da
Expodireto, o Troféu Campeador, da RBS TV, em sua primeira edição. O projeto Coprel na Escola
foi destaque na categoria "Comunidade e Lideranças", que contempla ações de desenvolvimento
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voltadas para a comunidade rural. A premiação reconhece iniciativas que estão contribuindo para o
futuro das atividades ligadas ao campo. “O Troféu Campeador nasceu com o objetivo de aprofundar
a relação com o agronegócio, entender melhor essas pessoas que estão construindo o futuro do
agronegócio”. Houve um processo de seleção pelo qual passou a comissão julgadora das entidades
parceiras para chegar aos premiados. “Dentre dezenas foram selecionados oito, entre eles, o Coprel
na Escola, que é um exemplo de integração comunitária.” O Coprel na Escola leva aprendizado à
inúmeras crianças da cidade e do interior - tendo como principal público alvo os filhos da família
rural: futuros cooperantes da Coprel. Incentiva o cooperativismo, a preservação do meio ambiente e
da energia elétrica, e a importância da energia para o desenvolvimento do campo. Através deste
projeto a Coprel se aproxima das comunidades onde atua, valorizando a vida do jovem no campo. O
Presidente convidou os vereadores Abel e Alberi para que, junto com ele, procedessem a entrega da
placa de homenagem para o Senhor Jânio Stefanello. Durante a entrega da placa a Vice-Presidente,
vereadora Carlota, leu o texto da mesma: “A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a
honra de prestar homenagem à COPREL por ter recebido o Troféu Campeador – Gente que faz o
amanhã do Agronegócio, da RBS TV, em sua primeira edição, tendo como destaque o projeto
Coprel na Escola, na categoria "Comunidade e Lideranças", que contempla ações de
desenvolvimento voltadas para a comunidade rural. Registramos nosso reconhecimento pelo
excelente trabalho que esta empresa realiza, seja elaborando projetos significativos como este, que
aproxima a empresa das comunidades onde atua, valorizando a vida do jovem no campo, seja
prestando serviços de qualidade, com muita eficiência e comprometimento, levando energia e
desenvolvimento ao campo e contribuindo com o crescimento do nosso Município e região. Ibirubá
(RS), 22 de abril de 2014. Vanderlei Santos de Souza – Presidente. Abel Grave - Secretário”. De
imediato o Presidente passou a palavra para os líderes de bancada, sendo que se pronunciaram os
vereadores Jair Luiz Scortegagna (PT); Liberto Leomar Franken (PP); Elói Ferraz de Andrade
(PDT); Ilvo Adam Schlintwein (PMDB); Alberi Antônio Behnen (DEM), em nome dos
proponentes. Todos vereadores enalteceram a importância do Projeto Jovem no Campo como forma
de manter os jovens no Agronegócio, salientaram que a linha de trabalho da Coprel valoriza seus
colaboradores e associados, sendo uma das empresas que mais cresce na região tendo iniciado com
o espírito de empreendedorismo do senhor Olavo Stefanello, refletiram também o quanto a Coprel é
importante para o crescimento do Município, sendo que lembrar de Ibirubá é lembrar da Coprel e
parabenizaram toda equipe que trabalha no projeto vencedor do prêmio. O Presidente convidou o
Presidente da Coprel, senhor Jânio para fazer o uso da palavra, sendo que este cumprimentou a
todos e falou o quanto é importante para a Coprel o reconhecimento do Legislativo e agradeceu as
palavras dos vereadores. Ele fez um relato de como são os procedimentos dentro da empresa e disse
que todos trabalham como equipe, buscando sempre qualidade de vida para todos. Encerrou
agradecendo a homenagem e enaltecendo o trabalho de todos os coprelianos. Para finalizar a
homenagem o Presidente falou de seu orgulho em prestar esta homenagem e parabenizou a Coprel
pelo cuidado e respeito que tem com seus associados e toda equipe que participa deste Projeto tão
grandioso e colocou o Legislativo à disposição da Coprel e agradecendo ao Presidente Jânio por se
fazer presente nesta noite. O Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a homenagem
suspendendo a sessão por alguns minutos para cumprimentos e fotos. O Presidente reabriu a sessão
passando para o próximo item da ordem do dia. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
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REQUERIMENTO N.º 016/2014: O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, da Bancada
do PP: requer que esta Casa Legislativa preste uma homenagem ao Clube Amigos da Terra, pelos
25 anos de fundação, que serão completados no dia 06 de junho do corrente ano. Sugiro que a
homenagem seja realizada durante uma sessão ordinária, ocasião na qual entregaríamos uma placa
de reconhecimento. O vereador Silvestre solicitou para registrar em ata que o Clube Amigos da
Terra foram os pioneiros do plantio direto em nossa região. Aprovado por unanimidade.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO N.º 017/2014: A vereadora CARLOTA
ELISA ARTMANN, integrante da bancada do PP: requer que esta Casa Legislativa preste uma
homenagem ao Programa “Die Deutsche Stunde”, A Hora Alemã, que completou 20 anos dia 29 de
março deste ano. O Programa Alemão, como é mais conhecido, é transmitido todo sábado das
10h30min até às 11h30min pela Rádio Ibirubá. Ressalto que A Hora Alemã tem por coordenador o
senhor Rudi Schweig, sendo que é transmitido na língua alemã assim enaltecendo a cultura de
nossos colonizadores e levando entretenimento para todos. Sugiro que a homenagem seja realizada
durante uma sessão ordinária. Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO N.º 018/2014: O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, da bancada do
PP: requer que esta Casa Legislativa encaminhe um ofício à 5ª Superintendência Regional do
DAER, de Cruz Alta e para a 6ª Superintendência Regional do DAER, de Passo Fundo, solicitando
que façam as devidas adequações no acostamento da ERS 223, em toda sua extensão, e da VRS
824, que liga Ibirubá ao município de Quinze de Novembro, realizando o alargamento do
acostamento nos trechos onde acontecem paradas de ônibus e também nas entradas para estradas
vicinais, de acesso ao interior do Município. Esta indicação se justifica devido o acostamento nestes
trechos ser relativamente estreito, não oferecendo espaço suficiente para que os ônibus e caminhões
possam sair totalmente da pista, sendo que já aconteceram acidentes devido não existir este recuo.
Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 014/2014,
Altera a alínea “b” do Art. 2º da Lei Municipal n.º 2.506/2013. Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que o Presidente da referida Comissão, vereador Alberi,
falou que ele mesmo fará a relatoria e para a Comissão de Finanças e Orçamento sendo que o
Presidente da referida Comissão, vereador Silvestre, designou o vereador Abel para ser o relator.
REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Silvestre informou que há duas horas saiu na internet
notícia sobre o aumento do Fundo de Participação dos Municípios reivindicado na Marcha e que
será votado dia vinte de maio, solicitou que cada vereador faça o trabalho com seu Deputado e
Senador. O vereador Vanderlei, Presidente da Casa, solicitou para que os relatores do Plano Diretor
terminem os trabalhos para os projetos entrarem em pauta e informou que dois projetos que
chegaram do Executivo não entraram na ordem do dia por serem protocolados após o horário. O
vereador Rogério solicitou para que sejam reduzidos os números de homenagens. O vereador
Silvestre colocou que confia na Comissão do Plano Diretor, mas solicitou um certo tempo para
analisar em conjunto com especialista em urbanismo e que precisará de aproximadamente um mês
para estudar os relatórios. O vereador Silvestre solicitou para encaminhar ofício para o Clube de
Mães Ilda Fleck de São Paulo Pontão pela comemoração do dia das mães e para a Comunidade de
São Sebastião pela festa do último final de semana. O vereador Liberto solicitou ofício para a
Escola Rincão Seco parabenizando pelo jantar em homenagem ao dia das mães; para o CTG pelo
jantar de posse da nova patronagem; para os organizadores do 24º Maifest pela organização e

Fl. 05 (8ª Sessão Ordinária)
realização do evento; para a Comunidade Católica do Bairro Jardim pela realização do almoço do
último final de semana e para o Clube de Mães Olinda Schmidt do Pinheirinho pela realização do
almoço. O vereador Alberi solicitou ofício para a Confederação Nacional dos Municípios, em
especial seu Presidente, pela organização e realização da XVII Marcha. O vereador Érico solicitou
encaminhar ofício de pesar para os familiares de Gilberto José De Bortoli (in memorian). O
Presidente passou para o último item da Ordem do Dia, em um espaço máximo de cinco minutos e
tolerância quarenta segundos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES
(AS) EM TRIBUNA: O vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos.
Transmitiu para a comunidade as razões e os efeitos da ida dos vereadores à Brasília na semana
passada e colocou que a marcha é o clamor de prefeitos e vereadores, o grito de socorro dos
municípios diante da crise financeira que assola as prefeituras e perante a burocracia que emperra o
desenvolvimento das cidades e de seus munícipes. Parabenizou o vereador Silvestre, pelo trabalho
efetuado junto a Confederação Nacional dos Municípios, como coordenador do Fórum Nacional
dos Vereadores, pela mobilização junto aos vereadores de todo Brasil, onde abriu o evento em
Brasília. Salientou que foram em busca de recursos junto ao Governo Federal e que a marcha se
transformou no maior encontro político de todos os tempos, onde se encontraram mais de cinco mil
vereadores e prefeitos em busca do tão falado pacto federativo, que nada mais é do que a
distribuição do bolo tributário nacional, que está centralizado, a sua maior fatia, no Governo
Federal. Falou que forma em busca de uma “fatia maior”, pois entende que é no município de
origem que as coisas acontecem, é no município de origem que se produz e se paga os impostos, e
nada mais justo, de que a maior parte seja transferida para os municípios. Falou que todos devem
responsabilizar também os Deputados que poderiam e deveriam estar mais atentos em suas votações
na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Congresso Nacional e por estes motivos foram e
continuarão a ir à Brasília, pressionar o Governo Federal, Deputados e Senadores, pois se nos
omitirmos, cada vez mais receberemos mais encargos e menos recursos. Falou que o resultado
efetivo desta marcha, foi decidido em plenário e levado à Presidente. Contou que na abertura da
marcha o Governo Federal foi representado pelo Assessor de Assuntos Federativos da Secretaria de
Relações Institucionais, que elencou os feitos do Governo Federal para os municípios brasileiros,
como a ajuda financeira de três bilhões de reais garantidos pela Presidenta Dilma Rousseff na
Marcha de 2013, e os maquinários entregues por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário
para recuperação de estradas vicinais. Disse que a carta da XVII Marcha foi entregue no último dia
do encontro, quinze de maio quando a Presidenta recebeu o líder do movimento, Paulo Ziulkoski e
representantes regionais no Palácio do Planalto ele disse que os principais itens da pauta
municipalista foram apresentados na reunião com a Presidente, com ênfase para duas questões: a
necessidade de uma Lei Complementar para regular o novo Imposto Sobre Serviços, e a elevação
do Fundo de Participação dos Municípios em dois por cento (2%). Disse que estes dois temas
compuseram a pauta prioritária da XVII Marcha, formada por outros quatro itens: encontro de
contas de débitos previdenciários; apreciação de liminar dos royalties de petróleo; que as
desonerações do governo não impactem os cofres municipais; e os pisos salariais de diversas
categorias. Falou que ficou agendada uma reunião para a terça-feira dia vinte de maio, às dez horas,
entre o Presidente Ziulkoski e o Ministro Guido Mantega para dar continuidade às negociações,
para o Governo avaliar melhor as duas postulações e colocou que não houve por parte do Governo

Fl. 06 (8ª Sessão Ordinária)
nenhuma posição de veto às propostas apresentadas. Falou para a comunidade que este foi um
resumo das questões debatidas nesta Marcha e que se continuarem com a luta terão os pleitos
atendidos. Em tempo ele colocou que obtiveram a pouco a notícia, através do vereador Silvestre de
que dia vinte e um de maio será votado no Senado os dois por cento do Fundo de Participação dos
Municípios. Encerrou dizendo que também visitou os Gabinetes dos Deputados e encaminhou
outros pleitos junto ao Deputado Federal Paulo Pimenta. O vereador LIBERTO LEOMAR
FRANKEN, do PP: Cumprimentou a todos. Iniciou seu discurso mencionando sobre o Seminário
sobre do Novo Código Florestal e CAR – Cadastro Ambiental Rural, salientando que a participação
dos agricultores foi satisfatória e agradeceu a colaboração dos palestrantes e debatedores,
agradecendo também a participação de todos os vereadores neste evento. Falou sobre dois
requerimentos que ele apresentou nesta noite, pedindo mais uma vez que o DAER – Departamento
de Estradas e Rodagem – construa junto às estradas sinais nos recuos e nas paradas de ônibus e para
caminhões, evitando acidentes nestes locais, pois segundo ele, os acidentes nestes locais acontecem
porque não tem espaço para ônibus e caminhões saírem no estreito acostamento e não retiram os
veículos da pista de rolamento, este requerimento já foi encaminhado no ano passado, e mais uma
vez está sendo encaminhado para que o DAER atenda esta solicitação. Segundo ele, o outro
requerimento encaminhado é por motivo muito justo, ao Clube Amigos da Terra, que no dia seis de
junho, completará vinte e cinco anos aqui em nosso Município e teve aprovação de todos os colegas
vereadores para que se preste esta homenagem ao Clube. Ressaltou que tem participado de vários
eventos de entidades no Município e que vê a grandiosidade de todos que se preocupam em mostrar
a cultura e as etnias do Município, citou ainda as apresentações durante o Fandango de posse da
nova Patronagem, as apresentações de todas as Invernadas do CTG Rancho dos Tropeiros, ele
lembrou que dias atrás, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rincão Seco promoveu
apresentações de Dia das Mães da Escola de Rincão Seco e que neste último sábado, participou do
vigésimo quarto MAIFEST, onde tiveram apresentações de grupos de outros municípios e do grupo
Die Lustigen que realizou uma bela apresentação neste evento. Disse que participou na segundafeira dia onze da abertura da Semana da Solidariedade e lhe impressionou a participação de tantas
entidades envolvidas que se colocaram a disposição da comunidade para desenvolver atividades
nesta semana, ele participou no dia quatorze juntamente com a Secretária da Saúde Senhora Ilse
Hubner, o Administrador do Hospital Senhor Odair Funk e Dênia Costa, juntamente com o Senhor
Olindo de Campos Secretário da Indústria e Comércio e com a Senhora Jussara Rodrigues a
Secretária de Educação, onde participaram de uma audiência com a Secretário da Saúde do Estado
na qual o Administrador e a Secretária da Saúde explanaram o motivo desta audiência, onde nos
próximos dias poderá se ver os resultados desta audiência. A vereadora CARLOTA ELISA
ARTMANN, do DEM: Cumprimentou a todos. Falou que cada um tem a sua opinião, mas sempre
com respeito a todos. Destacou com alegria a homenagem à empresa COPREL, que recebeu o
“Troféu Campeador” recebido pela RBS TV, com destaque ao programa Coprel na Escola,
categoria “Comunidade e Liderança”, parabenizou a Empresa, seus Diretores e Colaboradores.
Falou também com alegria das programações do Dia da Solidariedade, tanto nas doações feitas no
Pedágio, como também pela doação de sangue, sendo este um gesto de amor e grandeza da
comunidade, falou também da participação da comunidade no evento realizado na praça,
agradecendo as doações da Campanha do Agasalho que estará acontecendo nestes próximos dias.
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Destacou que participou com muita fé, neste último sábado do vigésimo oitavo Assembleia Sinodal
da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil – ISLB- Sinodo do Planalto Rio Grandense,
onde vinte e quatro comunidades e paróquias se fizeram presentes no nosso Município e debateram
assuntos referentes à Igreja com relatórios e metas, onde mais de duzentas e vinte pessoas, entre
obreiros, pastores, pastoras e lideranças de diversas igrejas participaram, com grande preocupação
com a família cristã, um dia para refletir, pois devemos caminhar juntos, somos igreja, destacou
ainda que com o propósito de trabalhar junto com Deus, assim todos tem a oportunidade de juntarse a caminhada juntamente com o Lema da Comunidade ISLB “Vida em comunhão, Vidas com
família”. Também destacou que os moradores ligam e procuram os vereadores e que neste final de
semana recebeu ligações de pessoas que lhe falaram com as mais diversas preocupações, mas
também as pessoas que vieram falar com muita satisfação com o que está acontecendo na nossa
cidade, pois como vereadora deve escutar o lado ruim e o bom, pois muita coisa boa está
acontecendo e ainda vai acontecer. O vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM:
Cumprimentou a todos. Primeiramente falou da sua alegria em ver a Rua Henrique Roetger
asfaltada, sendo esta uma conquista nos seus dezessete anos de mandato como vereador e espera
que mais obras desta natureza aconteçam, segundo ele. Falou do requerimento feito pelo vereador
Liberto em homenagem aos vinte e cinco anos do Clube Amigos da Terra e falou da notícia triste da
morte de um amigo e grande incentivador da agricultura especialmente das novas tecnologias, o
amigo Danilo Belló, cidadão de coração grande e alma pura, segundo ele, e que incentivou a prática
do plantio direto e se recorda da sua insistência em realizar e experimentar esta prática e nova
técnica, mas que tem certeza do reconhecimento dos produtores de Ibirubá por ele é muito grande,
no momento da formação do Clube Amigos da Terra, ele sempre esteve presente, ele disse se sentir
na obrigação de fazer este registro e destacou que dias atrás recebeu uma ligação deste amigo, e que
esta será uma perda muito grande, pois ele era uma pessoa que se dedicava muito as causas da
agricultura. Falou da viagem à Brasília feita pelos vereadores, salientou que criticados por alguns e
elogiados por outros, mas que estiveram “engrossando” este movimento com milhares de
municipalistas e que mais uma vez ele tem a certeza de que sairão vitoriosos, e disse que segundo as
palavras do Líder Municipalista Paulo Ziulkoski, que disse que deveriam se focar no objetivo
principal que era o aumento da arrecadação através do Fundo de Participação dos Municípios no
valor de dois por cento e ele disse acreditar que nos próximos dias irá se confirmar esta votação no
Congresso Nacional. Disse que para a comunidade ter ideia do que isso representa, salientou que os
municípios vão ficando com “as fatias menores do bolo”, que os municípios estão dividindo os
problemas nacionais que são implantados e devem continuar fazendo suas partes para não serem
penalizados através de apontamentos do Tribunal de Contas e segundo ele, a União fica com grande
parte do “bolo” e gerando programas para os municípios desenvolverem, salientou que participou
da primeira Marcha, participou de muitas e irá incentivar os colegas a participarem, pois ele
acredita que o Prefeito deve ir, os Secretários devem ir porque lá está o recurso que é gerado aqui,
ele disse que onde elaboraram o Município, convivem com as famílias, nascem, crescem, constroem
famílias e acaba um dia morrendo, por isso que o dinheiro deverá ficar aqui, segundo suas palavras,
especialmente aqui onde as obras acontecem e as comunidades precisam do apoio dos vereadores e
aqui que a comunidade bate a porta do Prefeito e dos Vereadores, e aqui se sabe do uso do dinheiro
público para o bem da comunidade. O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM:
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Cumprimentou a todos. Disse que hoje mais uma Sessão Ordinária com poucas indicações,
requerimentos, pedidos de informação e a leitura de um projeto vindo do Executivo. Falou sentir-se
feliz e emocionado juntamente com os colegas da Bancada dos Democratas por apresentar o
Requerimento em homenagem a Coprel, que conquistou com reconhecimento o “Troféu
Campeador” da RBS TV em sua primeira edição, empresa que tem feito muito pelo nosso
Município e toda a região do Alto Jacuí onde são em torno de setenta municípios que a Coprel
abrange e faz um grande trabalho. Salientou que abrilhantaram esta noite a presença do Presidente
Jânio Vital Stefanello, juntamente com toda a sua equipe, que o Presidente Jânio mesmo com sua
agenda extensa veio prestigiar pessoalmente esta homenagem, que este prêmio vai para todos os
cooperantes, associados, aos funcionários e colaboradores que fazem parte da história da Coprel,
que lhe deixa feliz como Presidente esta homenagem a uma empresa muito destacada, pois traz
muitos recursos para nosso Município, muitos investimentos vários empregos e esta é uma empresa
muito destacada, pois no Rio Grande ou no Brasil sempre leva o nome de Ibirubá. Falou que
estiveram durante a semana na décima sétima Marcha dos Municípios em Brasília com os colegas
vereadores e ele quer dizer a comunidade que autorizado e avaliado para todos os vereadores que
quiseram participar, pois ele disse ter a tranquilidade de como Presidente que com certeza terão
resultados desta Marcha, assim como na Marcha de dois mil e treze. Parabenizou o vereador
Silvestre que ajudou a coordenar os vereadores e parabenizar pela organização, pois os vereadores
cobravam sempre que presentes neste evento apoiando este movimento, todos foram valorizados
segundo ele, isso engrandece esta Casa e parabenizou novamente a pessoa do vereador Silvestre por
coordenar o Fórum dos Vereadores, dizendo que especialmente os municípios do Alto Jacuí terão
êxito por terem buscado recursos para seus municípios, que movimentos desta grandeza, sempre
terão seu apoio como Presidente com a participação dos vereadores. Parabenizou o vereador Liberto
pela Coordenação do Seminário do Novo Código Ambiental que foi um sucesso, juntamente com a
participação de todos desta Casa que auxiliaram, com certeza foi para ajudar a comunidade.
Parabenizou sua irmã e a Assistência Social, juntamente com as demais Secretarias pela
coordenação do Dia da Solidariedade onde a Câmara prestigiou este evento, parabenizou as pessoas
que doaram sangue em torno de oitenta pessoas, levando Ibirubá a ser um exemplo em doação de
sangue. Finalizou convidando para uma importante reunião que acontecerá na próxima quarta-feira
dia vinte e um de maio às dezenove horas nesta Câmara de Vereadores todos os empresários do
comércio local e toda a comunidade onde será debatido sobre alterações no trânsito nas ruas
centrais, para que juntamente com o Executivo possamos debater sobre este importante assunto. O
vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos. Parabenizou o
Presidente da Comissão de Agricultura, o vereador Liberto, vereador Érico e vereador Rogério, que
organizaram o Seminário sobre o Novo Código Florestal e o Cadastro Ambiental Rural que teve um
grande sucesso e que teve grande participação que, com certeza, será bem “venérico” a todos os
agricultores e a todas as pessoas que vão precisar de informações sobre estas duas situações.
Parabenizou também o Presidente da CNM Paulo Ziulkoski em nome do vereador Tuta que ajudou
a organizar a décima sétima marcha e que também teve grande sucesso e grande êxito em Brasília
na semana passada. Falou sobre a homenagem que teve para a Coprel e parabenizou os proponentes
desta homenagem. Falou sobre a Festa da Comunidade do Bairro Jardim, onde era cobrada a
emenda parlamentar sobre o término da quadra de esportes e disse que entrou em contato com o
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gabinete do Deputado Giovani Cherini e que está na Caixa Federal só no aguardo para dar a
liberação desta emenda parlamentar de duzentos e cinquenta mil para que se faça a licitação, então
noventa e nove por cento está garantida essa emenda e que depois de mais de quinze anos vamos
acabar com a construção da quadra de esportes do Bairro Jardim. Falou também que na semana
passada, o PDT, firmamos coligação com o partido do DEM, do Presidente Onix Lorenzoni e que
isso é um motivo de grande orgulho, fez uma referência ao DEM de Ibirubá sendo que agora somos
parceiros no Estado, onde sempre provocamos vários debates nessa Casa, mas sempre com grande
respeito e hoje estamos na mesma linha e no mesmo caminho, que é o bem da nossa comunidade e
disse para a comunidade que o mundo é uma bola, ele gira e acaba no mesmo lugar, e nossas vidas
são como uma roda gigante, uma vez está em cima e outra vez está embaixo, e assim é o dinamismo
da politica e neste momento estaremos em busca da melhor qualidade de vida para nosso povo
gaúcho. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou
que entrou com algumas indicações em prol do nosso município de Ibirubá, tentando ajudar sem
críticas para o bem da nossa comunidade. Falou que entrou com uma indicação para que seja feito
um calçamento na esquina São José e é um lugar onde “a gente” passa todo dia e é uma
reivindicação que não é a primeira vez e que apresentou no sentido de colaborar e ajudar com a
comunidade. Também solicitou uma ponte na Boa Vista, divisa com Colorado, solicitando que seja
feito um levantamento para ver o que pode ser feito. Falou também de um pedido de informação
referente a um poço artesiano que foi perfurado há mais de anos na Capela Fátima na propriedade
do Sr. Quinto Formentini e que a comunidade está ansiosa pela colocação da caixa d’água e o
encanamento. Agradeceu a Secretaria de Obras por uma reivindicação que fez em Santo Antônio do
Triunfo onde foi feito o concerto do calçamento, então deixou registrado seu reconhecimento e seu
agradecimento à Secretaria de Obras. Falou que anda “correndo nos bastidores” a volta de
emplacamento de tratores, máquinas agrícolas no nosso Brasil e isso não podemos deixar acontecer,
pois é o “fim da picada”, pois isso seria mais um imposto que viria para prejudicar o pessoal do
interior, então não podem deixar que isso aconteça. Falou sobre a décima sétima marcha em
Brasília da CNM “pleiteando” os dois por cento do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e
isso traz de setecentos a oitocentos mil por ano para os municípios, disse que foi muito importante e
que quem fez a abertura foi o vereador Silvestre Rebelato, representando todos os vereadores dos
municípios. Falou sobre a homenagem à Coprel que foi feita nessa noite, onde esteve o Presidente e
demais dirigentes, onde na oportunidade não pôde deixar de salientar o saudoso Olavo Stefanello
que foi quem deu o pontapé inicial e parabenizou o Sr. Jânio por estar dando segmento a esse
trabalho e com isso segurando os nossos jovens no campo. O vereador ROGÉRIO MAURI DE
OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que na semana passada foi dar uma
entrevista em uma emissora de rádio e foi perguntado sobre o trânsito e dizia que estava em busca
de atitude em relação ao mesmo e disse que o Executivo tem a obrigação de achar juntos uma
solução, e convidou a todos e a toda a comunidade para participar da reunião sobre o trânsito na
próxima quarta-feira, dia vinte e um de maio. Falou que quer deixar sua manifestação através da
CNM do Presidente Paulo Ziulkoski, disse que todos têm seus partidos e sentiu-se orgulhoso em
estar lá e disse que em todos os partidos existem pessoas capazes e eficientes. Parabenizou o
vereador Silvestre Rebelato por fazer a abertura do encontro e estar representando os vereadores do
Brasil. Falou que o seu partido também já tem candidato a Governador do Estado, Ivo Sartori, e
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falou do candidato ao Senado que era da base do governo do PT que é o Beto Albuquerque, disse
que é a “dança das cadeiras” e essa mistura de muitas vezes as ideologias politicas, mas que seja
bom para o Rio Grande e bom para o Brasil. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO,
do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que iria fazer um “gesto” este que foi feito em Brasília
que é o mapa do Brasil, onde de cinco a seis mil vereadores e prefeitos levantaram em Brasília para
buscar a solução, disse que percebeu nos olhos daqueles Prefeitos e Vereadores do Brasil que eles
dependem disto para dar água potável, saúde, para o seu povo. Agradeceu aos vereadores pelas
várias ligações que recebeu ao longo da semana, a rádio CBS e a rádio Cidade pelo convite,
cumprimentou também o vereador Vanderlei pela sua visão interessante, porque o visionário ele
precisa enxergar adiante, além do “morro” do outro lado, lá que esta a centralização dos recursos e
aqui estão os problemas. Falou que disse em uma entrevista que estava lá buscando resolver os
problemas dos munícipios que ficaram aqui no Município e disse que está muito grato pelo
reconhecimento dos colegas vereadores. Disse que foi “postado nas redes sociais” que o Senado
vota nesta quarta-feira e disse que tomou a liberdade e ligou para o Presidente Paulo Ziulkoski que
este indo a Brasília às seis horas da manhã e este pediu para que ligasse para lá, pois até que ele
chegue lá para ir agilizando esta mobilização e pediu para que transmitisse para cada vereador que
ficasse atento, que é um momento importante. Falou também que teve dois contatos um foi o
Ministro da Saúde, disse que conversou sobre nosso Hospital, o outro foi o Ministro da Educação e
falou do projeto que esta lá em Brasília. Falou que juntamente com a homenagem da Coprel na
noite de hoje, teve uma “luz” a respeito do nosso hospital, de todos os méritos que a Coprel tem,
lembrou-se do Sr. Olavo Stefanello e disse que a Coprel vai voltar a ter uma ligação com a saúde
para tornar o hospital filantrópico, pois é um “bico de luz que se ascende” que vai clarear muitas
vidas ainda porque a saúde está doente, a população está carente disso porque com essa correria
ninguém tem mais tempo e que vai continuar essa luta. O Presidente deu por encerrado os trabalhos
às vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos (21h55min.). 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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