Fl. 01 (11ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.866/2014 – DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 16.06.2014.
Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, tendo como local o Plenário
Honorina Ribas Lopes, na sala de sessões Edmundo Roewer, à Câmara Municipal de Vereadores de
Ibirubá, às dezenove horas e quinze minutos, foi constatada a presença dos Vereadores: Rogério
Mauri de Oliveira, Silvestre Antônio Rebelato e Ilvo Adam Schlintwein, integrantes da Bancada do
PMDB; Vanderlei Santos de Souza, Abel Grave e Alberi Antônio Behnen, integrantes da Bancada
do DEM; 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. O vereador
Érico P. Nogueira esteve ausente, sendo que o Presidente justificou dizendo que o mesmo ligou
avisando que estava realizando exames de saúde em Cruz Alta. 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 1.865/14 (ordinária): Aprovada por unanimidade dos
presentes. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS: Convite da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto para a
cerimônia de encerramento da exposição “Mídia e Ditadura e Mídia da Ditadura”; Ofício nº 073/14
do Executivo referente Balancete do 2º Bimestre de 2014, o qual foi baixado para a Comissão de
Finanças e Orçamento, sendo que o Presidente, vereador Silvestre, designou a vereadora Carlota
para ser a relatora; Ofício nº 077/14 do DAER de Cruz Alta; Convite da Löser Cereais para o Baile
Safra da Sorte; Requerimento do Sr. André Sena Madureira Figueiró solicitando informações e
cópias de documentos do Legislativo; Telegramas do Ministério da Saúde e do Ministério da
Educação informando 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 116/2014 para o Executivo; Ofício nº 117/14 para a imprensa; Ofício nº 118/14 para o
Executivo; Ofício nº 119/14 para o Fratelli; Ofício nº 120/14 para o Esporte Clube União; Ofício nº
121/14 para a Primeira Dama do Município; Ofício nº 122/14 para o Clube dos Amigos Oswaldo
Vargas; Ofício nº 123/14 para o Sr. Clóvis Garmatz; Ofício nº 124/14 para a família enlutada de
Alfredo Maciel de Souza (in memorian); Ofício nº 125/14 para o Setor de Patrimônio da Prefeitura
Municipal; Ofício nº 127/14 para a família enlutada de José Antônio Panozzo (in memorian).
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 045/2014: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE da
Bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie melhorias e a recuperação da Rua Feliz, situada entre a Rua Carlos Soares e a Rua
Francisco Emílio Trein, no Bairro Floresta. Justificativa: Esta indicação se justifica devido este
trecho se encontrar em péssimas condições de trafegabilidade, sendo esta uma reivindicação dos
próprios moradores. Proporcionando maior segurança para os veículos neste que transitam neste
Bairro. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 046/2014: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE
da Bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, providencie a construção de churrasqueira no Ginásio de Esportes do Bairro Floresta, bem
como melhorias e a recuperação dos banheiros feminino e masculino deste mesmo Ginásio.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido este espaço não ter churrasqueira e os banheiros
estarem em péssimas condições de uso, sendo esta uma reivindicação dos próprios moradores,
sendo que verifiquei “in loco” a atual situação descrita acima. Cabe salientar, que já apresentei este
pedido anteriormente através da Indicação nº 237/2010. LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO Nº 017/2014: Os vereadores SILVESTRE ANTONIO REBELATO, ILVO
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ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da Bancada do
PMDB e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE integrante da Bancada do PDT: Que o
Executivo Municipal, através do setor competente, informe por que a reivindicação da Comunidade
Evangélica de Ibirubá, encaminhada para a Administração Municipal através da Indicação nº
211/13 (anexo), não foi atendida até o presente momento? Cabe salientar a importância da
instalação de redutores de velocidade na Rua Júlio Rosa, mais precisamente entre as ruas Getúlio
Vargas e Firmino de Paula, pois veículos muitas vezes, passam em alta velocidade, colocando em
risco a vida de pedestres e principalmente dos alunos das escolas: Sinodal, Viscondinho e Edmundo
Roewer, assim como das senhoras da OASE e demais pessoas que utilizam o Lar Evangélico para
eventos sociais ou desportivos. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO N.º
023/2014: 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, da Bancada do PDT, vêm por meio deste requer que o
Presidente da Câmara Municipal convide o Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Carlos Jandrey, para
participar de uma sessão ordinária, escolhida pelo Presidente, para discutir sobre o que versa o
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), e o Projeto de Lei Municipal nº 016/2014 (Dispõe sobre a Política Municipal de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, e dá outras providências). Cabe salientar que a
presença do mesmo deverá acontecer antes da votação dos referidos projetos: Aprovado por
unanimidade. O vereador Silvestre pediu para registrar uma avaliação muito positiva das pessoas
que trabalharam na elaboração destes projetos e o baixo custo que se teve. Registrou que teria umas
emendas fundamentais para estes projetos, que acredita estar 85% pronto, assim iria colocar três
caminhões para recolher lixo, outro caminhão para construção civil, uma draga, vários tubos e tudo
isto precisa estar previsto e contemplado, dentre outras coisas. O vereador Elói disse que a presença
do Prefeito será importante para responder algumas perguntas para ficar registrado nesta Casa.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO N.º 024/2014: Os vereadores
SILVESTRE A. REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, integrantes da bancada do PMDB, vêm por meio deste requerer que esta Casa
Legislativa encaminhe ofício para o DAER de Porto Alegre, Cruz Alta e Passo Fundo solicitando
que façam, com urgência, um trabalho de recuperação da ERS 223, pois em alguns pontos a
situação é realmente preocupante, oferecendo grande perigo de ocorrerem acidentes. Cabe salientar
que a população Ibirubense e inúmeros empresários continuam aguardando ansiosos pela instalação
de redutores de velocidade junto a área industrial de Ibirubá, assim como a construção de ruas
laterais neste mesmo trecho. Acreditamos que estes serviços deveriam ser priorizados, evitando que
mais vidas sejam ceifadas, pois é inadmissível que acidentes continuem acontecendo, não somente
pela imprudência de alguns motoristas, mas também pelas péssimas condições do asfalto e pela
falta de adequações, como a instalação de redutores de velocidades em pontos estratégicos, etc:
Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO
LEGISLATIVO Nº 002/14: Dispõe sobre o quadro de funcionários públicos do Poder Legislativo
e dá outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a
Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Alberi, Presidente da CLJRF, designou o vereador
Jair para ser o relator. O vereador Silvestre, Presidente da CFO, falou que será o relator. LEITURA
DA EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 015/2014, de autoria
dos vereadores Silvestre A. Rebelato, Rogério M. de Oliveira, Ilvo A. Schlintwein e Elói
Ferraz de Andrade. Baixado para as mesmas comissões do Projeto (Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, para a Comissão de Obras e Serviços Públicos e para a Comissão de
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Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente), ficando os mesmos relatores.
LEITURA DA PRIMEIRA EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 015/2014, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Baixado para as mesmas comissões do Projeto (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), ficando os mesmos relatores. LEITURA DA SEGUNDA
EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 015/2014, de autoria
dos vereadores Silvestre, Rogério, Ilvo e Elói. Baixado para as mesmas comissões do Projeto
(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), ficando os
mesmos relatores. LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2014: Altera
dispositivos da Lei Complementar nº 005/2002. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Alberi, Presidente da
CLJRF, designou o vereador Jair para ser o relator. O vereador Silvestre, Presidente da CFO, falou
que será o relator e solicitou cópias das Leis antigas. LEITURA DO PARECER Nº 16.742 DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXECUTIVO MUNICIPAL, DO EXERCÍCIO DE 2011: Baixado para a Comissão de Finanças
e Orçamento, sendo que o Presidente da mesma, vereador Silvestre, disse que será o relator.
VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 017/2014:
Autoriza o Poder Executivo a contratar e garantir operação de crédito com a Caixa Econômica
Federal e dá outras providências. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, da Comissão de Obras e Serviços Públicos e da Comissão de Finanças e
Orçamento: Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº
017/14: Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Abel
solicitou que esta Casa encaminhe ofício para a Escola Edison Quintana, parabenizando pelo 46º
aniversário. Pediu também que se encaminhe ofício para a nova diretoria do SER Florestal,
parabenizando pelo jantar dançante de posse ocorrido do último sábado. Solicitou ainda o envio de
ofício para o Clube Atlético Bangú, parabenizando pela organização e realização da galinhada de
tacho ocorrida no último sábado. O vereador Ilvo solicitou que esta Casa encaminhe ofício para a
Comunidade de Santo Antônio do Bom Retiro, parabenizando pela organização e realização da
festa do padroeiro que ocorreu no último domingo. O Presidente convidou a todos para participarem
da tradicional Sopa de Pedras do Lions Clube que será realizada no dia 21 de junho. O vereador
Silvestre também convidou a todos para participarem do jantar dançante da Comunidade de Capela
Fátima que será realizado no dia 28 de junho. Também fez um comentário sobre um e-mail que
recebeu da CNM sobre a situação das propostas votadas e aprovadas na Câmara e Senado Federal,
como das Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias Rurais; Piso Salarial do Enfermeiro, do
Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira; Estatuto das Guardas
Municipais; dentre outros. O Presidente também convidou a todos para o evento da APAE, que diz
respeito a um Show Beneficente com Timbre de Galo: “O Bilhete” e Raul Seixas Cover, no dia 06
de julho, junto a Casa de Cultura. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos e reabriu em
seguida passando 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 VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou
a todos. Falou que na semana passada não houve Tribuna, pois houve um acordo por unanimidade
entre todos os vereadores de que não seria feita, retornando aos trabalhos nesta noite, esclareceu
para toda comunidade que cobra este espaço. Cumprimentou o colega Leomar Scheffler que estará
assumindo uma Cadeira nesta Casa nos próximos dias, por um certo período no lugar do colega
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vereador Érico Pimentel Nogueira que estará afastado por licença médica, pois está fazendo
tratamento de saúde, assim, está Casa será bem representada, disse ele. Esclareceu que na noite de
hoje tiveram leitura de indicações, pedidos de informações, requerimentos e dois projetos do
Executivo para leitura e por fim um projeto que veio do Executivo referente aos triênios, sendo que
em cada três anos os funcionários terão direito a três por cento de aumento de salário, assim esta
Casa também está se adequando. Falou do projeto do magistério do Município, reforçando o pedido
na pessoa do vereador Silvestre que será o relator deste projeto, para que seja votado na próxima
segunda-feira estes dois projetos. Falou que aproveitando este momento da tribuna, convida os
funcionários públicos e do magistério para que venham prestigiar os vereadores que com certeza
votarão a favor desta mudança, disse que este é o momento, mesmo não sendo tudo o que os
funcionários merecem, este é um ganho e pede que todos compareçam e venham prestigiar. Falou
também da votação dos pareceres e projeto de lei que autoriza o Poder Executivo contratar e
garantir operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal que a comunidade já está sabendo,
recurso no valor de hum milhão de reais, que foi bastante debatido, mas que segundo ele, chegou-se
num acordo, cada um com a sua opinião e que no final todos os colegas votaram a favor, disse ter
certeza de que este recurso será bem aplicado, assim como todos os recursos de esfera estadual e
federal foram sempre bem aplicados, e sempre pensando na comunidade, mostrou-se contente pela
aprovação deste projeto que tem um prazo limite para que o Executivo apresente os projetos, disse
que já estão sendo feitas reuniões juntamente com os moradores das ruas, para que seja um
“desafogo” até para o transporte no nosso Município através do asfaltamento das ruas, vindo a
somar o engrandecimento do nosso Município, esse é o papel dos vereadores, fiscalizar e aprovar
leis que venham ao encontro dos moradores do Município, disse ele, e que estão aqui para serem
representantes do povo. O vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a
todos. Disse que a exemplo do colega e Presidente Vanderlei Santos de Souza, cumprimenta o
Senhor Maurício Silvestre que prestigia esta noite, iniciou dizendo que hoje pensava que a imprensa
muitas vezes, critica e coloca situações e notícias e muito pouco tem se feito presente aqui disse ele,
e disse ser importante esta participação assim como de toda a comunidade, a presença das pessoas
que tem o reconhecimento dos vereadores, ele disse que muitas pessoas, principalmente da
imprensa, não sabem o que está acontecendo nos debates importantes da nossa comunidade. Falou
ao público que estará lhe ouvindo, que hoje foi votado mais um projeto importante, que diz respeito
a contratação de recurso através do PAC 2 terceira etapa que terá o valor de hum milhão e
quinhentos mil reais ou até hum milhão e quinhentos mil reais que vem para pavimentação asfáltica
e para melhorias nos calçamentos e acessibilidade para as ruas da nossa cidade, é importante por ser
um recurso extra orçamentário, e segundo ele, bem verdade que é um financiamento num processo
que dura vinte anos, mas este é um programa do PAC com participação da Caixa Federal, ele disse
que este recurso será um “divisor de águas” no nosso Município quanto a pavimentação, pois este
recurso sendo aplicado numa primeira etapa nas ruas, como exemplo na Rua Jorge Walter Dürr, que
falando em mobilidade urbana esta rua é um exemplo, pois vai tirar o fluxo que vem da Progresso e
do Bairro Hermany que vão se dirigir rumo a COPREL que vão usar aquela Avenida em direção as
Empresas e ao Posto da Cotribá, desde a sinaleira da Mauá, pois nesta direção será facilitado, esses
recursos num primeiro momento sendo investido e retornando em melhorias num “grande
montante” irão servir de “fomento” para novas obras e na sequência a cidade estará se
transformando, pois as obras estão acontecendo assim como os asfaltos estão acontecendo e são
uma necessidade. Hoje o que se fala é em asfalto, melhorias no trânsito, tirar o fluxo das ruas
principais para “desafogar”, e isso que se está fazendo, calçamentos no interior, pois o orçamento é
muito bom e está sendo retornado em obras, pois o dinheiro vem do povo e deve voltar através de
investimento para o povo. Disse que se questiona muito porque o Município só contrata, sendo
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citados hoje dois ou três recursos através de financiamentos, assim ele disse que para se contratar
financiamentos deve-se ter capacidade de endividamento, isso felizmente é uma questão de gestão,
e segundo ele, a nossa gestão tem proporcionado oportunidade de ter capacidade de endividamento
e o Município pode captar estes recursos para transformar em obras. Disse que na Marcha a Brasília
viu-se a dificuldade das Prefeituras onde a União fica com grande parte dos recursos e repassa
pouco de volta, mas os que têm são bem gerenciados e tem esta capacidade de investir, aí ele disse
que aonde ele vai nas festividades e eventos, percebe-se que a comunidade está satisfeita com a
Administração, graças ao Executivo que executa, de um planejamento bem organizado, de uma
Câmara de Vereadores atuante e participativa que critica a oposição algumas vezes, mas uma crítica
construtiva em muitos momentos e que os vereadores da situação dão respaldos ao Governo
buscando recursos cada vez mais para Terra da Pitangueira. Falou que o recurso da Capela Fátima
está assegurado e que será mais uma conquista deste Governo. O vereador ELÓI FERRAZ DE
ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos. Falou que na semana passada e nesta semana foram
inúmeros trabalhos apresentados, citou suas indicações como recapeamento e tapa buracos na Rua
Feliz entre a Rua Soares e Emílio Trein, disse ele que esta rua está intrafegável e em péssimas
condições no Bairro Floresta. Falou que já havia solicitado anteriormente no ano de dois mil e dez
que a Administração construa a churrasqueira no Ginásio do Bairro Floresta e falou que neste final
de semana, juntamente com os vereadores Liberto e Carlota, prestigiando o jantar do Florestal e
salientou que os banheiros daquele Ginásio “só faltava-se entrar de canoa”, disse ele. Pediu que a
Administração Municipal olhasse com carinho para o Bairro Floresta e que atendam as suas
reivindicações para esta comunidade. Disse que entrou, em conjunto com os vereadores do PMDB,
com uma reivindicação antiga do Bairro Chácara, em que os moradores lhes cobram que vem desde
dois mil e nove, primeiro que aqui nesta Casa foi prometida, disse eles, a Creche, pois saindo a
Creche no Bairro Hermany se faria, e aquela comunidade espera desde dois mil e nove a construção
ou que se abra uma Creche para as crianças do Bairro Chácara, e também a quadra de esportes e a
quadra de brinquedos, pois em período eleitoral ele disse que passaram e aplainaram os terrenos,
mas que a comunidade continua esperando. Disse que entrou também com outro trabalho, pedindo
que a Administração olhe para as Empresas em frente a Rádio CBS nas Empresas Titânio, Flávio
Kuhn, Futura e Mil Utilidades que estão em total escuridão e que há muito tempo estão esperando,
salientou que muitos trabalham a noite naquele local. Falou também de uma solicitação do
empresário Gilmar Rizzi que precisa em torno de cem cargas de terra, empresário este que tem
recolhido muitos impostos para o nosso Município, que tem contribuído muito com arrecadação de
nosso Município e que está esperando há muito tempo estas cargas de “pedra”. Citou o nome do
vereador Alberi, falando da última Comunidade que está solicitando água potável, até parece que
tem “praga de madrinha” naquela Comunidade, disse ele. Falou ter muita dificuldade para esta
Comunidade ter água potável e que agora finalmente está sendo atendida esta Comunidade. Disse
ele que precisa registrar publicamente e agradecer que foi a primeira vez que o Secretário da
Administração “Fucks” lhe ligou na semana passada, disse que é o primeiro respeito que ele tem
nesta Administração através do Secretário da Administração, lhe afirmando que ele tinha “um
pouquinho” de parceria para que esta Comunidade tivesse este poço e estas redes de água e caixa
d’água ele lhe ligava em respeito, deixou seu agradecimento pelo Secretário “Fucks” que lhe ligou e
avisou desta situação. Registrou também que o Senhor Quinto Formentini solicitava e que também
foi responsável o Doutor Guilherme Barbosa do SEHABS – Secretaria de Habitação e Saneamento
do Estado do Rio Grande do Sul, que foi parceiro para que pudessem vir recursos para esta
Comunidade que há muito tempo esperava, está de parabéns aquela Comunidade que agora terá sua
água potável, sendo atendidas mais de vinte famílias. Falou também sobre esta ligação do Secretário
“Fucks”, registrando a dificuldade de algumas pessoas em dividir e repartir o “ônus” muitas vezes
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das conquistas, pois escutou a dias atrás, o Coordenador da Saúde, João Paulo, que veio aqui dar a
resposta do assunto do Hospital, dizendo na dificuldade deles para repartir os “ônus” das ações.
Disse que o PDT quando entrou na base e trouxe seus sete deputados para votarem e dar a
Governabilidade ao Governador Tarso Genro ele disse que tiveram o direito de governar suas
Secretarias com total liberdade, ele disse que ali se falava que vieram recursos com o também do
Bairro Hermany, liberados pelo Secretário do PDT, que vieram mais de oito redes de água da
Secretaria da Saúde que o PDT comandou e ainda tem dificuldades em dizer que o PDT faz parte
destas obras, disse que o Estado deve mandar doze por cento para os Municípios e que ele esqueceu
de dizer que era o Deputado Marlon Santos, deputado do PDT, disse que as pessoas devem dividir
as ações no qual são todos parceiros, vejam bem, disse ele, quantos recursos são parceiros, como o
PDT tem contribuído muito com estas ações para o Município. Encerrou citando o “ídolo
Fernandão” que faleceu tragicamente, este cidadão foi um exemplo de homem, de caráter, de pai e
que como colorado, tem quem sabe as melhores conquistas devem a este cidadão, segundo suas
palavras, os gremistas e o povo brasileiro devem reconhecer suas ações. O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Citou as famílias que perderam
“seus entes queridos” durante o final de semana e posteriormente falou sobre sua satisfação da
destinação de um recurso para o Bangú, sendo um trabalho “deste” vereador e dos vereadores do
PMDB e do Deputado Osmar Terra que este já está autorizado para fazer a licitação. Falou também
que durante a semana recebeu ligações do pessoal da Linha Seis onde o transporte escolar não
estaria funcionando devido às precárias estradas do interior. Fez um agradecimento por ter sido
atendido um pedido seu para resolver um problema, onde caiu uma árvore no bairro Progresso,
havendo danos em uma residência. Falou também que uns falam que nosso Município está cem por
cento, e disse que hoje recebeu uma ligação na hora do almoço e se deslocou até o Postão de Saúde
e tirou uma foto das pessoas aguardando na chuva pelo lado de fora e disse que senão abrirem o
Postão esta semana, sendo que já mandou por escrito para secretaria, Prefeito, Vice Prefeito, vai
fazer uma convocação para a Secretária comparecer na próxima segunda-feira, e disse que é
inadmissível um Município onde se tem quase seiscentos funcionários não se digna a atender as
pessoas, pois as pessoas quando procuram um posto de saúde já estão fragilizadas, porque não tem
outro recurso, é as pessoas que mais precisam, por isso fez uma pergunta se o Município que
arrecada por dia cento e setenta e um mil quatrocentos e setenta e nove mil com cinquenta e sete
centavos, durante os sessenta e um dia dos últimos dois meses, e disse que será que a população está
errada em reclamar da saúde? Disse que fica triste, pois é um vereador que faz um desafio
publicamente, pois todos buscam recursos, mas ninguém busca mais ou tenta mais do que tem feito.
Disse também que os doze por cento da saúde, quantas idas à Brasília que coordenou e disse que
traz esses números para que as pessoas possam refletir e ver o que você faria com esses cento e
setenta e um mil na conta e se eu estiver errado que me condenem e se eu estiver certo vou
continuar dando essas informações. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Iniciou falando da Copa do Mundo e como um desportista que é falou que
vai torcer pelo Brasil e que na sua opinião não se mistura política com futebol e vice-versa e que
depois de sessenta anos estamos sediando esta integração com outros países e isso é muito bonito,
turistas no Brasil, e isto é uma parte boa, então quando se fala que as eleições futuras serão decidias
se o Brasil será campeão ou não, disse que torce para o Brasil e que o Brasil hoje esta politizado e
comentou o que aconteceu na abertura da Copa do Mundo e disse ainda que todos os Governantes,
Presidentes sempre tem a intenção de fazer o melhor e que o nosso País melhorou e muito nos
últimos anos, mas sabem que ainda tem muito a ser feito e que hoje a questão do partido é um mal
necessário e observou que sempre fala que uma das esperanças dos brasileiros era o PT, e disse que
é favorável a alternância de poder e que o nosso país precisa de uma oposição forte, muitos as vezes
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não querem oposição, aqui mesmo em nossa cidade nos fortalece tendo uma oposição, falou que o
Brasil está vendendo muito bem o seu peixe, ainda têm pessoas insatisfeitas, muitos protestos, mas
que tudo se aprende em relação a isso. Disse que na Marcha dos Prefeitos já teve a oportunidade de
ouvir os presidenciáveis e assim já pode ver quem tem condições e isto é muito importante.
Encerrou parabenizando a rádio CBS que na última sexta-feira realizou o debate dos prefeitos. A
vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Iniciou falando da
Copa do Mundo e que é muito bom ligar a televisão e ver todo aquele povo, aqueles países
festejando e que bom que a imprensa não está dando tanta importância a todos esses protestos que
vem acontecendo, algumas até justas, mas hoje vamos dar mais importância à Copa do Mundo.
Falou também da aula inaugural do projeto mulheres mil no Instituto Federal que aconteceu no
último dia onze, e este projeto faz parte dos cursos do Pronatec, e que nossas mulheres aqui da
nossa cidade estão tendo uma oportunidade de se aperfeiçoar e melhorar, pois isso é muito
importante. Agradeceu a população de Alfredo Brenner pela compreensão, pois não está havendo
atendimento no posto de saúde devido a reforma que está acontecendo, mas esta com certeza será
para dar melhores condições à população. Falou também sobre o calçamento que vai começar na
localidade da Várzea que foi um projeto encaminhado pelo nosso colega Liberto Franken e o
Deputado Luiz Carlos Hanzin, que gentilmente o atendeu e atendeu a nossa população, pois este
recurso não é somente para a população, mas sim para a cidade de Ibirubá e ele está sendo aplicado.
Agradeceu também a comunidade do bairro Floresta e a diretoria do Florestal que fez uma festa no
final de semana para ajudar arrecadar fundos a todos aqueles que gostam do futebol. Também fez
um convite a todos os membros da Comunidade Evangélica de Ibirubá que no dia dezenove terá
uma galinhada de tacho para também arrecadar fundos, pois está sendo feita a reforma da igreja e
para isso precisamos da colaboração dos membros e da comunidade de Ibirubá. Falou também que
no sábado o Lions Clube de Ibirubá irá promover a sopa de pedra e fez um convite a todos que
possam participar. O vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos.
Falou de um editorial de uma escritora Holandesa que falou sobre o Brasil: “Os brasileiros acham
que o mundo todo presta, menos o Brasil, realmente parece que é um vício falar mal do Brasil.
Todo lugar tem seus pontos positivos e negativos, mas no exterior eles maximizam os positivos,
enquanto no Brasil se maximizam os negativos. Aqui na Holanda, os resultados das eleições
demoram horrores porque não há nada automatizado. Só existe uma companhia telefônica e
pasmem: Se você ligar reclamando do serviço, corre o risco de ter seu telefone temporariamente
desconectado. Nos Estados Unidos e na Europa, ninguém tem o hábito de enrolar o sanduíche em
um guardanapo - ou de lavar as mãos antes de comer. Nas padarias, feiras e açougues europeus, os
atendentes recebem o dinheiro e com mesma mão suja entregam o pão ou a carne. Em Londres,
existe um lugar famosíssimo que vende batatas fritas enroladas em folhas de jornal - e tem fila na
porta. Na Europa, não-fumante é minoria. Se pedir mesa de não-fumante, o garçom ri na sua cara,
porque não existe. Fumam até em elevador. Em Paris, os garçons são conhecidos por seu mau
humor e grosseria e qualquer garçom de botequim no Brasil podia ir pra lá dar aulas de ‘Como
conquistar o Cliente’. Você sabe como as grandes potências fazem para destruir um povo? Impõem
suas crenças e cultura. Se você parar para observar, em todo filme dos EUA a bandeira nacional
aparece, e geralmente na hora em que estamos emotivos... Vocês têm uma língua que, apesar de não
se parecer quase nada com a língua portuguesa, é chamada de língua portuguesa, enquanto que as
empresas de software a chamam de português brasileiro, porque não conseguem se comunicar com
os seus usuários brasileiros através da língua Portuguesa. Os brasileiros são vítimas de vários
crimes contra a pátria, crenças, cultura, língua, etc… Os brasileiros mais esclarecidos sabem que
temos muitas razões para resgatar suas raízes culturais. Os dados são da Antropos Consulting: 1. O
Brasil é o país que tem tido maior sucesso no combate à AIDS e de outras doenças sexualmente
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transmissíveis, e vem sendo exemplo mundial. 2. O Brasil é o único país do hemisfério sul que está
participando do Projeto Genoma. 3. Numa pesquisa envolvendo 50 cidades de diversos países, a
cidade do Rio de Janeiro foi considerada a mais solidária. 4. Nas eleições de 2000, o sistema do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) estava informatizado em todas as regiões do Brasil, com
resultados em menos de 24 horas depois do início das apurações. O modelo chamou a atenção de
uma das maiores potências mundiais: os Estados Unidos, onde a apuração dos votos teve que ser
refeita várias vezes, atrasando o resultado e colocando em xeque a credibilidade do processo. 5.
Mesmo sendo um país em desenvolvimento, os internautas brasileiros representam uma fatia de
40% do mercado na América Latina. 6. No Brasil, há 14 fábricas de veículos instaladas e outras 4 se
instalando, enquanto alguns países vizinhos não possuem nenhuma. 7. Das crianças e adolescentes
entre 7 a 14 anos, 97,3% estão estudando. 8. O mercado de telefones celulares do Brasil é o segundo
do mundo, com 650 mil novas habilitações a cada mês. 9. Telefonia fixa, o país ocupa a quinta
posição em número de linhas instaladas. 10. Das empresas brasileiras, 6.890 possuem certificado de
qualidade ISO-9000, maior número entre os países em desenvolvimento. No México, são apenas
300 empresas e 265 na Argentina. 11. O Brasil é o segundo maior mercado de jatos e helicópteros
executivos. Por que vocês têm esse vício de só falar mal do Brasil? 1. Por que não se orgulham em
dizer que o mercado editorial de livros é maior do que o da Itália, com mais de 50 mil títulos novos
a cada ano? 2. Que têm o mais moderno sistema bancário do planeta? 3. Que suas agências de
publicidade ganham os melhores e maiores prêmios mundiais? 4. Por que não falam que são o país
mais empreendedor do mundo e que mais de 70% dos brasileiros, pobres e ricos, dedicam
considerável parte de seu tempo em trabalhos voluntários? 5. Por que não dizem que são hoje a
terceira maior democracia do mundo? 6. Que apesar de todas as mazelas, o Congresso está punindo
seus próprios membros, o que raramente ocorre em outros países ditos civilizados? 7. Por que não
se lembram que o povo brasileiro é um povo hospitaleiro, que se esforça para falar a língua dos
turistas, gesticula e não mede esforços para atendê-los bem? Por que não se orgulham de ser um
povo que faz piada da própria desgraça e que enfrenta os desgostos sambando. É! O Brasil é um
país abençoado de fato. Bendito este povo, que possui a magia de unir todas as raças, de todos os
credos. Bendito este povo, que sabe entender todos os sotaques. Bendito este povo, que oferece
todos os tipos de climas para contentar toda gente. Bendita seja, querida pátria chamada BRASIL!".
Encerrou mandando um abraço a toda comunidade ibirubense e pedindo para todos refletir antes de
falar mal de nossa querida Pátria Brasil. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e duas
horas e quarenta e cinco minutos (22h45min.). 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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