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ATA Nº. 1.864/2014 – DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 26.05.2014.
Aos vinte e seis 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 1.863/14
(ordinária): Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura
das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 157/2014 do Executivo referente resposta
do Pedido de Informação nº 004/2014; Ofício nº 137/14 do Executivo, em atenção ao ofício nº
075/14 que trata sobre o ofício Gab. DG nº 2846, do Tribunal de Contas do Estado do RS; Ofício nº
359/14 do Ministério Público, solicitando informações de agentes políticos e servidores que tenham
perdido seus cargos; Ofício da UNIMED agradecendo apoio da Câmara durante a programação
científica do 8º Simpósio de Enfermagem do Alto Jacuí; Ofício nº 154/14 do Executivo, referente
resposta do Pedido de Informação nº 008/14; Ofício nº 150/14 do Executivo, referente resposta do
Pedido de Informação nº 005/14; Ofício nº 158/14 do Executivo, referente resposta do Pedido de
Informação nº 007/14; Ofício nº 037/14 da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia
Legislativa; Correspondência eletrônica do Sr. Gilberto Guarda contendo sugestões para o trânsito;
Convite da Liga Feminina de Combate ao Câncer para o Chá beneficente com escolha da Glamour
Baby e Infantil 2014/2015 e suas respectivas princesas; Ofício nº 350/14 do Ministério Público,
comunicando a assunção no cargo de Promotora de Justiça da Comarca de Ibirubá/RS a Srª Rafaela
Hias Moreiro Huergo; 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 094/2014 para o Executivo; Ofício nº 095/14 para a família
enlutada de Gilberto José De Bortoli; Ofício nº 096/14 para a CNM; Ofício nº 097/14 para CTG
Rancho dos Tropeiros; Ofício nº 098/14 para o Grupo Folclórico Die Lustigen; Ofício nº 099/14
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para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rincão Seco; Ofício nº 100/14 para a Comunidade
Católica do bairro Jardim; Ofício nº 101/14 para Clube de Mães Olinda Schmidt do Pinheirinho
Fundos; Ofício nº 102/14 para a Comunidade de São Sebastião; Ofício nº 103/14 para o Clube de
Mães Ilda Fleck de São Paulo Pontão; Ofício Circ. nº 104/14 para o DAER de Cruz Alta e de Passo
Fundo; Ofício nº 105/14 para a imprensa; Ofício nº 106/14 para a SAJO – Sociedade Atlética
Juventude Operária. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 033/2014: A vereadora CARLOTA ELISA
ARTMANN, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente providencie reparo no lado direito da guarda de proteção da ponte localizada na Rua
Claudino Thiesen, Bairro Bangu, sentido para o centro da cidade. Justificativa: Esta solicitação se
justifica devido fato de muitos pedestres utilizarem a ponte para se deslocar ao centro da cidade,
que no estado que se encontra oferece perigo para os mesmos, pois sem a proteção ficam
diretamente expostos a acidentes. Saliento também que a guarda de proteção também serve de
proteção para os veículos para que em caso de colisão na ponte os mesmos não caiam no rio.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 034/2014: Os vereadores ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
SILVESTRE A. REBELATO e ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da bancada do
PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, providencie a devida
limpeza e posteriormente a continuidade do passeio público na Rua Edmundo Roewer até a Rua
General Osório, no bairro Hemany, mais precisamente a partir do Clube Divertido até o Bar da
Loreci. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 035/2014: Os vereadores ROGÉRIO MAURI DE
OLIVEIRA, ILVO ADAM SCHLINTWEIN, e SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO,
integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras e Viação, providencie a instalação de lixeiras comunitárias no bairro Hermany, sendo esta
uma justificativa dos próprios moradores. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 036/2014: 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, providencie com urgência o cascalhamento de alguns
trechos da estrada de Capela Fátima, principalmente no Guamirim, até a divisa com Santa Bárbara
do Sul. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a proximidade do evento tradicional da
referida localidade (27º Jantar Italiano), no dia 28 de junho, sendo inclusive uma reivindicação do
próprio coordenador deste evento, o qual também sugeriu que não fosse patrolada a referida estrada,
pois há previsão de chuva, o que dificultaria a locomoção dos participantes, prejudicando o evento.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 037/2014: Os vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ILVO
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ADAM SCHLINTWEIN, e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do
PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, se organize para que
o Postão não feche no horário do meio dia durante a estação do inverno, oferecendo maior conforto
aos munícipes, principalmente idosos e crianças, que atualmente precisam aguardar a abertura do
referido Posto do lado de fora, expostos às intempéries, como frio, vento e chuva, levando em
consideração que o Postão é bastante amplo e foi construído para melhor atender a população. Cabe
ressaltar que conversamos com alguns idosos e mães com crianças de colo, as quais relataram a
situação, reivindicando esta adequação de horário, que deve partir de uma decisão de Governo.
Solicitamos que seja remetida uma cópia desta indicação para a Secretaria Municipal da Saúde, para
o Prefeito e Vice-Prefeito Municipal. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº
010/2014: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE
OLIVEIRA, ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da bancada do PMDB e ELÓI
FERRAZ DE ANDRADE, da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal informe, através do
setor competente, por qual motivo ainda não foram feitas as devidas melhorias na pracinha das
crianças, junto a Praça General Osório, como a recuperação dos brinquedos estragados, e
principalmente a substituição da areia? Justificativa: Cabe ressaltar que vários vereadores,
independente de partidos políticos, já solicitaram, por inúmeras vezes, as devidas melhorias no
local, mas até o momento nenhum logrou êxito, levando em consideração que o Executivo
respondeu o Pedido de Informação nº 043/13 (anexo) neste sentido, dizendo que no mês de janeiro
do corrente ano seria feito a troca da areia, e já estamos no mês de maio e ainda nada foi feito.
Desta forma, pedimos para que a Administração Municipal dê uma maior atenção para o problema,
pois se trata da saúde e segurança de inúmeras crianças que frequentam a referida pracinha, sendo
que inclusive já solicitamos a interdição da referida pracinha, através da indicação nº 011/14
(anexo), atendendo pedido de mães preocupadas com a segurança e o bem estar de seus filhos e até
mesmo com o objetivo de evitar que alguma criança se machuque seriamente. LEITURA DO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 011/2014: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da Bancada do PMDB e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Que o
Executivo Municipal informe, através de um relatório, todos os prédios/salas alugados pela
Municipalidade, informando para qual finalidade e o valor pago pelo aluguel. LEITURA DO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 012/2014: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
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integrantes da bancada do PMDB, e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, da Bancada do
PDT: Que o Executivo Municipal informe, através do setor competente, quais os passos que foram
dados pela Municipalidade para reativar o serviço de transporte coletivo, após o vencimento do
antigo contrato com a empresa Cardoso Tur, que efetuava o Transporte Coletivo Urbano
Municipal? Informando ainda como pretendem solucionar este problema? Justificativa: Estas
informações são necessárias para que possamos dar uma resposta aos contribuintes que estão
esperando ansiosamente a retomada deste serviço de transporte coletivo, sendo inadmissível que o
Poder Público Municipal não se importe com esta situação que prejudica principalmente as pessoas
mais humildes do Município, que possuem baixa renda, além de idosos e trabalhadores, dificultando
a locomoção dos mesmos. HOMENAGEM À SAJO – SOCIEDADE ATLÉTICA
JUVENTUDE OPERÁRIA, PELOS 55 ANOS DE FUNDAÇÃO, em atendimento ao
Requerimento n.º 007/2014: O Presidente solicitou para que o Secretário fizesse a leitura do
Requerimento nº 007/14, de autoria dos vereadores Elói Ferraz de Andrade, Rogério Mauri de
Oliveira, Ilvo A. Schlintwein, Érico P. Nogueira, Carlota E. Artmann e Jair L. Scortegagna, o qual
foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 17 de março do corrente ano. Em seguida
o Presidente convidou o Sr. Jair Refatti, Vice-Presidente da SAJO, para fazer parte da Mesa
Diretora e de imediato convidou o mesmo para receber o quadro de homenagem das mãos dos
vereadores proponentes, sendo que durante a entrega o secretário Abel fez a leitura do texto do
quadro: “SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA: A Câmara Municipal de
Vereadores de Ibirubá tem a honra de prestar-lhes esta justa homenagem pelos 55 anos de fundação,
completados no dia 23 de março de 2014, sendo uma data significativa, principalmente a todos que
ajudaram a escrever a história desta importante Sociedade em nosso Município, merecendo o
registro de nosso reconhecimento e admiração.”. “Se todas as batalhas dos homens se dessem
apenas nos campos de futebol, quão belas seriam as guerras...” *Augusto Branco. Ibirubá (RS), 26
de maio de 2014. Vanderlei Santos de Souza – Presidente e Abel Grave - Secretário. Dando
continuidade o Presidente deu início às Manifestação dos Líderes de Bancada, na seguinte
sequência: 1º - Liberto Leomar Franken – Líder da Bancada do PP; 2º - Alberi Antônio Behnen –
Líder da Bancada do DEM; 3º - Ilvo Adam Schlintwein – Líder da Bancada do PMDB; 4º - Jair
Luiz Scortegagna – Bancada do PT; 5º - Elói Ferraz de Andrade – Bancada do PDT e 6º - Rogério
Mauri de Oliveira - em nome dos proponentes. Todos parabenizaram a SAJO pelos 55 anos de
fundação, em especial aos atuais e antigos dirigentes que não medem esforços e batalham pelo
sucesso do time. Também recordaram algumas passagens e fatos da história do Juventude e
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observaram que o patrimônio do Juventude se deve à velha guarda e que Ibirubá e região é muito
forte no futebol e esta homenagem é um reconhecimento de toda a comunidade, através do
Legislativo, por tudo aquilo que esta entidade fez dentro do Município de Ibirubá, levando o nome
de Ibirubá em um cenário gaúcho e brasileiro. Posteriormente o Presidente convidou o Sr. Jair
Rafatti para fazer uso da palavra, sendo que o mesmo agradeceu a homenagem, comentando sobre
as dificuldades que enfrentam como dirigentes, dentre elas em manter e aumentar o patrimônio,
vendendo rifas, fazendo melhorias e que espera que os próximos dirigentes continuem este trabalho
de manter vivo o nome do Juventude para continuar levando o nome do Município e encerrou
dizendo que se sentem orgulhosos por estarem recebendo esta homenagem. O Presidente Vanderlei
também fez sua manifestação dizendo que é um desportista e que começou no Juventude,
enfatizando que aprendeu muito com o Sr. Osmar Kappaun e que participou de vários momentos
dentro do Juventude, relembrando alguns destes, e falou que tem muito carinho e respeito, por isso
parabenizou todos os juventudistas, agradecendo os mesmos. O Presidente agradeceu a presença de
todos e encerrou a homenagem suspendendo a sessão por alguns minutos para os cumprimentos e
para tirar algumas fotos, sendo que reabriu em seguida. O Presidente reabriu a sessão passando para
o próximo item da ordem do dia. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO N.º
020/2014: Os vereadores
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REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB, vêm por
meio deste requerer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para a 5ª Superintendência
Regional do DAER de Cruz Alta, para que providenciem o conserto da guarda da ponte na
Localidade de Santo Antônio do Bom Retiro sendo que a mesma está quebrada há mais de dois
meses: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO
N.º 021/2014: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM
SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB, vêm
por meio deste requerer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício ao Exmo. Senhor Ministro da
Agricultura e Líderes de Bancada de ambas as Casas do Congresso Nacional, bem como encaminhe
e-mail a todos os Deputados Federais e Senadores, solicitando apoio na derrubada do veto
presidencial ao Projeto de Lei nº 3312/2012, que desobriga o registro e licenciamento anual de
máquinas agrícolas. Justificativa: Desde 1997, com a aprovação do novo Código Nacional de
Trânsito, estava previsto o registro e licenciamento anual de máquinas agrícolas, causando grande
preocupação no meio rural. Segundo estimativas, o custo do registro e emplacamento pode atingir o
equivalente a 3% do valor da máquina agrícola, além do próprio licenciamento anual, que poderá
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chegar ao valor de R$1.000,00 (hum mil reais). No ano de 2012, o Deputado Estadual Alceu
Moreira apresentou o Projeto de Lei nº 3312/2012, que altera a Lei 9.503/97 (Código Nacional de
Trânsito) para desobrigar as máquinas agrícolas do registro, emplacamento e licenciamento anual.
Após aprovação do Projeto pelo Congresso Nacional, o mesmo foi enviado a sansão – presidencial,
tendo sido integralmente vetado pela Presidente Dilma Roussef. Em meados do mês de maio a
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados recebeu as razões do veto Presidencial tendo encaminhado
ofício ao Senado Federal com vistas à composição da Comissão Mista incumbida de analisar e
relatar o veto. Dessa maneira, para que prevaleça a vontade popular, legitimamente representada
pelo Congresso Nacional, deverá ser derrubado o veto presidencial, mantendo – se o texto aprovado
pelo Parlamento: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 015/2014: Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, cria o
Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento, e dá outras providências.
Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e redação Final, para a Comissão de Obras e
Serviços Públicos e para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio
Ambiente. O vereador Alberi, Presidente da CLJRF, designou o vereador Jair para ser o relator. O
vereador Érico, Presidente da COSP, falou que será o relator. O vereador Liberto, Presidente da
CAPICMA, disse que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
016/2014: Dispõe sobre a Política Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, e dá
outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e redação Final, para a
Comissão de Obras e Serviços Públicos e para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria,
Comércio e Meio Ambiente. O vereador Alberi, Presidente da CLJRF, falou que será o relator. O
vereador Érico, Presidente da COSP, designou o vereador Ilvo para ser o relator. O vereador
Liberto, Presidente da CAPICMA, disse que será o relator. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 014/2014: Altera a alínea “b” do Art. 2º da Lei Municipal
n.º 2.506/2013. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
e da Comissão de Finanças e Orçamento: Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do
Projeto de Lei Municipal nº 014/2014: Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS
VERBAIS: O vereador Silvestre comentou que a votação dos “royalties” está programado para a
próxima quarta-feira e por isso pediu para que cada vereador encaminhe e-mail para seus Deputados
Federais e Senadores, para fazerem pressão, manifestando preocupação com o adiamento da
Votação na CCJ da PEC que garante 2% (dois por cento) de reajuste no FPM - Fundo de
Participação dos Municípios e solicitando a inclusão da PEC 39/2013 na pauta do dia 28 de maio de
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2014, para que seja votada pelos Senadores componentes da Comissão de Constituição e Justiça, do
Senado Federal. O vereador Silvestre solicitou para que esta Casa encaminhe ofício para a
Comunidade de São Paulo Pontão parabenizando pela organização e realização da festa no último
domingo. O vereador Vanderlei comentou sobre a repercussão da Moção de Apoio à
responsabilização de menores de 16 anos pelo cometimento de atos infracionais, a qual deve ser
levada adiante. O vereador Rogério falou sobre o Projeto da Cotribá e que teriam uma audiência
pública na Assembleia Legislativa, para a qual seriam convidados, através da OCERGS, mas a
agenda foi cancelada, sendo que foi remarcado, dentro da Comissão de Agricultura da Assembleia,
para quinta-feira, às 11hs e convidou a todos que puderem participar. O vereador Elói disse que
ligou para a OCERGS para comparecer e que falou com o Presidente Socella sobre o assunto. Falou
também que a Prefeitura recebeu um ofício da RBS TV, através da repórter Roberta Saline,
perguntando se em Ibirubá existia algum trabalho social/voluntário com crianças, sendo que este
ofício foi respondido informando o trabalho feito com o Clube Amiguinhos do Clóvis/Escola
Sinodal, sendo que este foi classificado junto com outros quatro de todo o Estado (Porto Alegre,
Passo Fundo, Tapes e Canoas) e a repórter veio até aqui e filmou, por isso convidou a todos para
assistir a reportagem de 08 a 10 minutos, no Jornal do Almoço, no dia três de junho. 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: A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Falou
que hoje, com felicidade, foi prestada homenagem ao Juventude, a Associação Atlética União
Operária, pelos cinquenta e cinco anos de fundação e de orgulho para Ibirubá, pois esta associação
tira muitos jovens das ruas com a ajuda dos seus dirigentes que estão sempre batalhando para
manter o nome desta agremiação e que leva o município de Ibirubá ao esporte. Falou de uma obra
que ela se empenhou muito e que hoje está quase finalizada, uma obra que teve a ajuda da
comunidade de Alfredo Brenner, ela disse que foi uma luta, até que se conseguisse a documentação
para se conquistar a construção e ampliação daquele posto de saúde, por isso agradeceu a todos que
se empenharam para que pudessem deixar a escritura para o Município, este posto na sua
modernização e ampliação irá atender o que aquela comunidade precisa e sempre busca e disse que
como vereadora tem a obrigação de tentar sempre o melhor para as comunidades, pois todas as
comunidades ao redor de Alfredo Brenner poderão utilizar este posto, procurando o atendimento
médico feito pelo Doutor Etiane que é uma pessoa que se dedica muito as comunidades do interior.
Falou que o que lhe encheu de orgulho e alegria foi neste final de semana com a Pré Convenção do
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Partido Progressista, um grande evento que aconteceu no dia vinte e quatro sábado, em Porto
Alegre com o lançamento da pré-candidatura da Senadora do Partido do PP, a Senadora Ana
Amélia Lemos, e a palavra esperança segundo ela, será uma grande ferramenta para sensibilizar o
povo gaúcho a todos os militantes para se fazer uma mudança no nosso Rio Grande do Sul, disse
ela. Falou que a Senadora Ana Amélia, com o seu carisma e sua maneira de trabalhar, contagiou a
todos os presentes, disse que, com certeza, ser um evento que emocionou pela empolgação e
participação de todas aquelas pessoas que procuram fazer da política um momento único e lá foi um
momento único de quem estava presente e pode presenciar aquela movimentação do povo gaúcho.
Convidou a comunidade de Ibirubá para o Baile que vai ser realizado no dia trinta, quinta-feira,
Décimo quinto Baile Municipal e Baile Regional da Terceira idade no Clube Divertido, onde serão
nove candidatas de Ibirubá e da Região, momento importante para nossa comunidade participar e
para estas Senhoras que se dispõe em debutar naquela ocasião. Falou também de um grande
trabalho que a Liga Feminina de Combate faz na nossa comunidade, será no dia primeiro, no
domingo, com a escolha da Glamour Baby e Glamour Infantil, encerrou dizendo que é muito
importante participarmos dos eventos no nosso Município. O vereador LIBERTO LEOMAR
FRANKEN, do PP: Cumprimentou a todos. Inicialmente cumprimentou ao colega vereador
Rogério, Presidente do Juventude que foi homenageado nesta noite pelos cinquenta e cinco anos de
fundação, em nome dele parabeniza todos que integram a Diretoria do Juventude e parabenizou
todos os Ex-Presidentes em nome do primeiro Presidente, o Senhor Ernani Bohn, deixou seus
cumprimentos a todos que integram a família Juventudista. Falou que no dia vinte e um participou,
juntamente com o Vereador Elói, na Creche Municipal Nona Olga, juntamente com muitas pessoas
da comunidade onde foi inaugurada esta creche, e parabenizou o vereador Elói por ter nomeado esta
Creche com o nome Nona Olga, cumprimentou os integrantes dos Corais que também participaram
desta inauguração é de elogiar os integrantes destes corais onde estas pessoas engrandecem estes
momentos em que testemunharam as suas vontades que demonstram em bem fazer ao nosso
Município, cumprimentou aos Corais do Grupo Fratelli e Conviver que naquele momento se
apresentaram. Falou que no dia vinte e dois, junto a esta Casa, participou juntamente com o
Vereador Elói de uma reunião com a Comissão que elegeu a nova diretoria da COAJU onde foram
escolhidos o Presidente, o Senhor Paulo Roberto Servi, administrador da CORSAN de Não Me
Toque e como Vice Presidente o Senhor Gustavo Solig, Presidente do Sindicato Patronal de
Carazinho, neste dia foi formado a Comissão de Fiscalização do Conselho na qual este vereador foi
convidado a fazer parte, representando as Câmaras que se fizeram presentes, ficando nesta
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Comissão integrado pela sua pessoa, juntamente com o Senhor Saul Lopes Amaral, representando a
Prefeitura de Fortaleza dos Valos e o Instituto da Universidade de Passo Fundo que fazem parte do
Conselho Fiscal do COAJU. Contou que no sábado, dia vinte e quatro, esteve juntamente com a
vereadora Carlota, com o Presidente do Partido Progressista de Ibirubá e demais integrantes do
Partido, participando da Pré-candidatura e lançamento da Senadora Ana Amélia Lemos ao Governo
do Estado, onde teve a presença do Senador Aércio Neves se colocando como Pré-candidato a
Presidência da República, estiveram lá milhares de pessoas participando e dando apoio para que
realmente de início se tenha a Senadora Ana Amélia Lemos, para os integrantes do Partido
Progressista, uma certeza de que será vitoriosa nesta eleição para o Governo do Estado. Finalizou
dizendo que passou no dia de ontem, onde estava o colega vereador Silvestre, um dia maravilhoso
junto a Comunidade de São Paulo Pontão, onde desfrutaram de momentos de lazer e descontração
com amigos, reconhecendo a colaboração do colega vereador Silvestre, parabenizou-o pelo preparo
da deliciosa polenta. O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, do PP: Cumprimentou a
todos. Primeiramente falou da homenagem prestada a SAJO - Sociedade Atlética Juventude
Operária pelos seus cinquenta e cinco anos de existência, cumprimentou a todos os seus Presidentes
e inicialmente ao Senhor Ernani Bohn que foi o primeiro Presidente e todas as Diretorias pelo belo
trabalho na defesa dos esportes. Falou que participou também como Vice - Presidente nos anos
noventa juntamente com o Senhor Luis Carlos Pedersen e disse sentir-se honrado de poder trabalhar
junto a esta entidade. Falou que na semana passada aconteceu uma reunião aqui na Câmara para
tratar do trânsito, onde na pauta o mapa delimitava novas áreas de estacionamento para carga e
descarga onde será estipulado um horário das dez horas da manhã até às quatro horas da tarde onde,
segundo ele, não poderão caminhões circulando no centro da nossa cidade, mas ele disse que
defende que seja proibido o trânsito de carretas e caminhões de grande porte em todos os horários
no centro da cidade, daí lhe perguntaram como seria para abastecer no Posto da Amisa, daí ele disse
que respondeu dizendo que se fosse proibido carretas no centro da cidade, não seria possível fazer o
abastecimento com “caminhões truque”? Da mesma forma, ele esclareceu a Loja Quero-Quero que
transporta cimentos em carretas, pois se fosse proibido o trânsito de carretas não poderia ser feito
também com “caminhões truque”? Deixou esta sugestão para que seja proibido o trânsito de
caminhões de grande porte no centro da cidade em todos os horários e que seja permitido carga e
descarga para caminhões de apenas dois eixos que são os “caminhões truques” e furgões, ele disse
que esta seria uma solução de imediata, pois ele salientou que não vê nenhuma cidade que transitem
caminhões no centro da cidade e aqui em Ibirubá, volta e meia depara-se com esta situação, disse
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ele que precisa-se “bater nesta tecla”. Falou do Hospital de Ibirubá, que está carecendo
urgentemente de recursos e disse sentir na pele a falta de uma UTI aqui na nossa cidade, pois desta
maneira o Hospital daqui está perdendo de manter os pacientes dentro da nossa cidade, pois
pacientes com problemas um pouco mais sérios devem se deslocar a outra cidade. Disse achar que
desta maneira o Hospital está perdendo de deixar os pacientes aqui na cidade por falta de uma UTI,
disse reconhecer que é difícil, mas que precisam se mobilizar, o Poder Público, pois estão fazendo a
sua parte, pois Ibirubá irá perder para outro Hospital Regional que vai “lograr êxito” neste sentido.
Falou também que na semana passada consultaram e que as pedreiras que ainda não foram liberadas
pela DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral, em Ibirubá e disse estarem no aguardo
com muita ansiedade, pois ele acha que é uma das coisas que precisam lutar, pois leva em torno de
noventa dias para serem liberadas segundo o geólogo e que no mês de junho pode ser que sejam
liberadas. Falando do transporte coletivo, ele disse saber que o Executivo fez a licitação e que
ninguém apareceu, precisa-se insistir, pois as pessoas merecem e os vereadores devem ajudar de
alguma maneira, não se pode obrigar ninguém a fazer o transporte, deve-se tomar uma atitude mais
drástica, mas ele disse que necessita-se de transporte coletivo na cidade, pois as pessoas precisam.
O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Inicialmente
falou de uma audiência que vão participar através desta Casa e que acontecerá na quinta-feira que
foi iniciado aqui por parte de todos os vereadores a oportunidade aqui se teve a presença do
Presidente da Cotribá, referente a mudança no cálculo de ICMS, principalmente os insumos
agrícolas, onde já participaram através da ASCAMAJA e os colegas vereadores participaram de
audiência em Porto Alegre e agora através do cooperativismo ele disse que na quinta-feira terá esta
audiência que o colega vereador da Bancada do PDT marcou audiência com o Presidente da
Assembleia Legislativa Gilmar Sossella, onde nesta oportunidade estarão entregando mais este
Projeto e mais parceiros pensando neste sentido por ser um projeto amplo, com certeza é um
decreto que deverá chegar a nível de Governador na verdade a classe política e o Legislativo está
fazendo a sua parte, os Deputados precisam fazer e assim, sensibilizar o Executivo do Estado do
Rio Grande do Sul, através do Governador do Estado, para que entre na pauta porque os produtores
gaúchos tem esta diferenciação, pois esta luta que parte do cooperativismo tem esta diferenciação,
pois dá uma redução de quatro a cinco por cento na redução no custo das lavouras principalmente
de insumos, ele disse que esta Casa está fazendo a sua parte com o apoio do Presidente e os demais
colegas que estarão participando ele disse que certamente terão uma audiência onde estarão
participando junto a Comissão de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, onde será levado
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este debate para que seja feito este impacto junto as receitas do Estado do Rio Grande do Sul,
deixou este convite e fez esta prestação de contas aos ouvintes e a comunidade ibirubense e
principalmente aos agricultores no qual onde o agronegócio está se destacando em números e
negócios. Disse que conversou com o Deputado Federal Alceu Moreira que está tratando desta
questão do emplacamento de tratores, quando a “Companheira Dilma” vetou este Projeto e disse
que como Agente Político tem a obrigação de no mínimo e quem é do Partido dos Trabalhadores
deve sensibilizar a Presidenta, pois segundo ele não tem cabimento mais este imposto, ele disse que
o Governo faz as suas ações e disse que viram em Brasília a dificuldade dos outros municípios a
nível de País, ele disse aqui que se tem o agronegócio e metal mecânico em expansão se sabe que é
daqui que saem recursos, ele disse que está na hora de sensibilizar e que os Deputados e Senadores
devem “chegar lá”, que devem os vereadores devem fazer a sua parte trabalhar em prol dos
agricultores, os sindicatos e o Legislativo para que chegue no momento certo e na hora certa. Falou
da reunião sobre o trânsito ter esperado algo a mais e disse ter visto que veio tudo pronto e esperase que o Município com a arrecadação que tem precisa ter uma visão mais ampla, disse que não é
culpa do Executivo, mas função do Executivo, disse ele, achar solução para o trânsito que tem
crescido, deve-se ter atitude na prática. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do
PMDB: Cumprimentou a todos. Iniciou agradecendo ao apoio popular que lhe dá força para
continuar na luta e no seu trabalho, falou sobre o requerimento apresentado nesta noite para que seja
derrubado o veto do emplacamento dos tratores e disse que recebeu a notícia de mais recursos para
duas Câmeras e melhoramento deste sistema na Brigada Militar, falou que continua trabalhando
para buscar recursos para o hospital de nossa cidade. Falou da satisfação em estar na sua Terra
citando a localidade de São Paulo Pontão. Pontuou dois assuntos: Disse ter em mãos encaminhado
onde vários vereadores e várias pessoas reclamaram do trânsito, pois bem, veio o Prefeito e falou
não ter participado da reunião, pois segundo suas palavras sabia do Projeto pronto onde “não
estavam fazendo o dever de casa” ele disse que em quatro oportunidades com os vereadores propôs
ao Executivo Municipal trazer um engenheiro de trânsito de tráfego gratuitamente, mas que não
quiseram, disse que andando pelas ruas a insatisfação dos empresários é extraordinária e disse que
numa reunião convocada pelo Prefeito Municipal com Assessor de Imprensa que ganha quase
quatro mil reais, segundo ele, que tem vários Secretários e Vice-Prefeito “pensantes” colocaram
aqui sessenta pessoas para reunião, segundo ele, quando se faz reunião da agricultura foi feita na
Casa de Cultura porque o espaço aqui é pequeno, o que será que está acontecendo disse eles, será
que é falta de credibilidade ou que será que está acontecendo, é dever de quem administra. Outro
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assunto foi presenciado por ele na sexta-feira ao fazer a vacina no posto de saúde de nossa cidade,
foi muito bem atendido ao chegar, mas quando foi sair, segundo ele, a porta de frente de entrada já
estava fechada, precisou sair pela porta lateral, sendo que estava chovendo no momento e ele
presenciou as pessoas para o lado de fora que segundo ele, disseram que foram tocadas de dentro do
Posto de Saúde, aguardando na chuva e no frio, com crianças de colo e idosos, um desrespeito
segundo ele, mostrou a sua indignação e disse ter feito um documento sobre isso, solicitou a ajuda
dos vereadores, sugeriu que se façam banheiros para que as pessoas utilizem no lado de fora. Falou
também que no posto odontológico da Rua Sete de Setembro o Prefeito Mauri, segundo ele disse,
deixou impecável, e hoje não tem um abrigo para as pessoas esperarem para o lado de fora. Disse
que continua dizendo que falta planejamento. A culpa, segundo ele, não é somente do Prefeito, mas
que ao seu lado existem Secretários, Vice-Prefeito e tem funcionários ocupando cargos importantes,
e que todos devem pensar juntos. O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM:
Cumprimentou a todos. Iniciou cumprimentando a turma do Rincão do Seco que organizou o jantar
da última sexta-feira e falou que já encaminhou para o Executivo as reivindicações que recebeu
disse que o Secretário de Obras lhe confidenciou que nesta semana irão atender estes pedidos. Falou
que na última quarta-feira, nesta Casa, junto com demais vereadores prestigiou a reunião sobre o
trânsito em Ibirubá e parabenizou o Executivo por este espaço que foi aberto para as pessoas se
manifestarem e colocarem sua opinião e desejou que agora o Executivo, com todas estas
informações e pedidos das pessoas, faça um trabalho que possa agradar a todos os munícipes. Falou
que não concorda com algumas das colocações das pessoas que estiveram presentes, e afirmou que
as sinaleiras devem existir, pois é uma segurança especialmente para os pedestres. Informou que
através de um Decreto Municipal será diferenciado o horário de carga e descarga. Parabenizou a
Administração pela inauguração da Creche Nona Olga e justificou sua ausência, pois tinha exames
médicos pré-agendados, mas disse que tem certeza que foi bem representado pelo vereador Liberto
e pelo vereador Elói, que foi o proponente do nome da Creche. Parabenizou a Secretaria de Obras
pelo serviço de podas do centro da cidade e disse que em sua opinião ali não deveriam ser
replantadas novas árvores. Parabenizou a Secretária de Saúde, dona Ilse, pelo empenho que junto
com a Administração, fazendo referência aos médicos cubanos que já começaram a trabalhar
atendendo a comunidade. O vereador ABEL GRAVE, do DEM: Cumprimentou a todos.
Compartilhou um texto que se encontra em sua página pessoal do facebook. E citou: “Este garoto
tirou a sede de meio milhão de africanos. Ryan nasceu no Canadá, em maio de 1991. Quando
pequeno, na escola, com apenas seis anos, sua professora lhes falou sobre como viviam as crianças
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na África. Profundamente comovido ao saber que algumas até morrem de sede, sendo que para ele
próprio bastava ir a uma torneira e ter água limpa. Ryan perguntou a professora quanto custaria para
levar água para a África, e a professora lembrou que havia uma organização chamada “WaterCan”,
que poderia fazer poços custando cerca de setenta dólares. Quando chegou em casa, foi direto a sua
mãe Susan e lhe disse que necessitava de setenta dólares para comprar um poço para as crianças
africanas. Sua mãe disse que ele deveria conseguir o dinheiro pelo seu esforço, e deu-lhe tarefas em
casa com as quais Ryan ganhava alguns dólares por semana. Finalmente reuniu os setenta dólares e
foi para a “WaterCan”. Quando o atenderam, disseram-lhe que o custo real da perfuração de um
poço era de dois mil dólares. Susan deixou claro que ela não poderia lhe dar todo esse dinheiro, mas
Ryan não se rendeu e prometeu que voltaria com os dois mil dólares. Passou a realizar tarefas na
vizinhança e acumulando dinheiro, o que contagiou seus irmãos, vizinhos e amigos, que começaram
a ajuda-lo até reunir o dinheiro necessário. E em janeiro de mil novecentos e noventa e nove foi
perfurado um poço numa vila ao norte de Uganda. Quando o poço ficou pronto, a escola de Ryan
começou a se corresponder com a escola que ficava ao lado do poço, assim Ryan conheceu Akana:
um jovem que lutava para estudar a cada dia. Ryan cativado, pediu aos pais para viajar para
conhecer Akana. Em 2000, chegou ao povoado, e foi recebido por centenas de pessoas que
formavam um corredor e gritavam seu nome. Sabem meu nome? Ryan surpreso pergunta ao guia.
Todo mundo que vive cem quilômetros ao redor sabe, respondeu o guia. Hoje em dia Ryan, com
quase vinte e dois anos, tem sua própria fundação e já levou mais de quatrocentos poços para a
África. Encarrega-se também de proporcionar educação e de ensinar aos nativos a cuidar dos poços
e da água.”. Falou que este fato lhe lembrou da fábula do beija-flor e o incêndio devastando a
floresta, e citou: “Um beija-flor voava até um rio próximo e punha no bico uma gota de água e
voltava para despejá-la no incêndio, mas o macaco lhe disse que de nada adiantava aquilo e o beijaflor respondeu, eu faço a minha parte.”. Pediu que todos continuem fazendo sua parte mesmo em
situações difíceis. Encerrou lendo Eclesiastes, capítulo nove, versículo dez: “Tudo que vier a nossa
mão faça conforme as nossas forças.”. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT:
Cumprimentou a todos. Falou da homenagem à Sociedade Atlética Juventude Operária pelos seus
cinquenta e cinco anos, citou o nome de todos os representantes que estavam presentes, em nome do
Senhor Ernani Bohn, seu primeiro Presidente e do Rogério de Oliveira que é atual Presidente,
desejou que continuem tendo forças para manter esta agremiação por muito tempo. Fez referência
ao Presidente Vanderlei e agradeceu publicamente, pois cumpriu com o que havia prometido aos
colegas Vereadores, segundo suas palavras, pela honra juntamente com o vereador Liberto, poder
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representar e falar em nome desta Casa na inauguração da Creche Nona Olga, onde falou em nome
de todos com muito orgulho, onde como proponente ao nome da Creche, falou juntamente com o
vereador Liberto, apreciando uma obra que abrigará mais de setenta crianças, orgulho segundo ele,
por olhar aquela estrutura onde e tudo o que vem de encontro as crianças ele disse se orgulhar de
poder fazer, pois vem de uma linha política de um partido político, onde teve seu líder como criador
da linha CIEP da Escola Integral, Leonel de Moura Brizola, onde as demais escolas são qualidade
de vida, com boa comida, bom atendimento e bem estar social, disse que foi uma honra ter falado
em nome dos colegas, também grande orgulho pela amizade com a família Refatti, onde na
residência dela estará abrigando muitas crianças. Falou que a Secretária Jussara falou em
planejamento e ele citou que na Escola do Bairro Hermany faltam umas quarenta vagas, falou dos
recursos que estão atrasados para o nosso hospital, pois no passado estava com falta de médicos,
dificuldades no pronto atendimento e disse ser uma surpresa ouvir na imprensa que recebia recursos
do Estado. Fez referência à reunião sobre o trânsito, esperava mais do que proibir caminhões de
carga e descarga em certos horários, levou por surpresa que nem a portaria do COMUTRAN foi
baixada, segundo ele, a comunidade vem reclamar e pedir aos vereadores, e ele disse acreditar que
não será só proibir os caminhões no centro da cidade, e o Governo vem somente com uma questão,
disse acreditar que tem muito mais coisas a resolver e solucionar no trânsito. Falou que a RBS TV
do Estado escolheu cinco cidades que fazem trabalho social e que através da Escolinha do Clóvis –
Colégio Sinodal, para quem quiser assistir será em torno de dez minutos, cinco escolas escolhidas
no Estado todo passará esta reportagem sobre este trabalho social que o Clóvis faz, onde mais de
quarenta crianças jogam seu futebolzinho nos domingos de manhã. Encerrando falou do PréCandidato ao Governo do Estado Vieira da Cunha, onde o Partido PSC - Partido Social Cristão,
onde terão igualdade com mais cinco, seis partidos que irão disputar de igual para igual com os
demais partidos do Estado. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e duas horas
(22hs.). 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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Presidente do Legislativo Ibirubense.
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