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ATA Nº. 1.867/2014 – DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 23.06.2014.
Aos vinte e três 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 trinta minutos, foi constatada a presença dos Vereadores: Rogério Mauri
de Oliveira, Silvestre Antônio Rebelato e Ilvo Adam Schlintwein, integrantes da Bancada do PMDB;
Vanderlei Santos de Souza, Abel Grave e Alberi Antônio Behnen, integrantes da Bancada do DEM;
Carlota Elisa Artmann, Leomar Scheffler 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. De
imediato o Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura do Pedido de Licença do vereador
Érico P. Nogueira (PP), pelo período compreendido entre dezessete (17) de junho até vinte e seis (26)
de julho, por motivo de saúde, sendo que foram convocados os suplentes de vereadores, os quais
informaram que no momento não poderiam assumir no lugar do vereador requerente, pois o 1º
suplente já está no exercício da vereança; o 2º suplente está exercendo o cargo de Secretário
Municipal de Obras e Viação, assim como a 4ª suplente está exercendo o cargo de Secretária
Municipal de Saúde, considerando ainda que a 5º suplente está exercendo o cargo de Assessora de
Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, da mesma forma a 6ª suplente informou que está
exercendo o cargo de Secretária Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Também o 7º
suplente comunicou que no momento está exercendo o cargo de Coordenador do Departamento de
Empreendimentos junto à Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendimentos e o 8º suplente
informou que no momento não assume por motivos particulares, assim como o 9º suplente informou
que está exercendo o cargo de Coordenador do DMD, por isso não assumirá a vereança e também a
10ª suplente informou que no momento não assumirá por estar no cargo de Coordenadora da
Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Por fim o 11º suplente também informou que no
momento não assumiria a titularidade, sendo por fim convocado o décimo segundo (12º) suplente de
vereador, Sr. Leomar Scheffler, o qual assumir a titularidade de vereador. Na sequência o Presidente
convidou o Sr. Leomar para prestar seu juramento e em seguida convidou o mesmo para ocupar seu
lugar junto aos demais vereadores, efetuando posteriormente a leitura do Termo de Posse e
registrando ainda que o mesmo apresentou sua certidão de suplente e entregou sua declaração de
bens. 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 1.866/14 (ordinária):
Aprovada com nove (09) votos favoráveis e uma (01) abstenção do vereador Leomar. O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Ofício nº 436/14 do Ministério Público / Promotoria de Justiça de Ibirubá, dando ciência do resultado
da vistoria dos móveis da Câmara Municipal; Ofício nº 005/14 do COAJU – Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Alto Jacuí; Ofício nº 189/14 do Executivo em relação a
resposta do Pedido de Informação nº 009/14; Ofício Circ. nº 004/14 da ASCAMAJA; Ofício do
DAER de Passo Fundo; Convite da Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação, através
do grupo Conviver, para Baile Junino; 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 126/2014 para o Tribunal de Contas; Ofício nº 128/14 para o Executivo; Ofício Circ. nº
129/14 para o DAER de Cruz Alta, Passo Fundo e Porto Alegre; Ofício nº 130/14 para o Executivo;
Ofício nº 131/14 para a imprensa; Ofício nº 132/14 para a Escola Edison Quintana; Ofício nº 133/14
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para o SER Florestal; Ofício nº 134/14 para o Clube Atlético Bangú; Ofício nº 135/14 para a
Comunidade de Santo A. do Bom Retiro; Ofício nº 136/14 para a família enlutada de Cyro Roewer
(in memorian); Ofício nº 137/14 para a família enlutada de Elisabeth Falcade (in memorian); Ofício
nº 138/14 para a família enlutada de Adroaldo Tedesco (in memorian); Ofício nº 139/14 para a
família enlutada de Pablo Bohrz (in memorian); Ofício nº 140/14 para a família enlutada de Alice
Lagemann (in memorian). LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 047/2014: O vereador ELÓI FERRAZ
DE ANDRADE, integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie a instalação de uma lixeira na quadra de esportes do
“ACISÃO” – Ginásio do Bairro Planalto. Justificativa: Esta indicação se justifica devido não haver
nenhuma lixeira naquele espaço e quando são realizados eventos no Pavilhão de Esportes ocorre
acúmulo de lixo devido não haver um local adequado para depósito destes. Acrescenta-se que esta
quadra é um local frequentado por várias famílias, necessitando deste utensílio para que o ambiente
permaneça limpo. Sendo esta uma reivindicação dos moradores daquele Bairro. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 048/2014: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do
PDT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie
três cargas de cascalho na propriedade do Senhor Irno Blasi, na Localidade de Linha Pulador Sul.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido às condições precárias que se encontra a estrada de
entrada da propriedade citada acima, sendo que em dias de chuvas os caminhões transitam neste
trecho somente sendo arrastados. Sendo esta uma reivindicação do Sr. Irno, o qual já solicitou
providências ao Poder Executivo, mas até o momento ainda não foi atendido. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 049/2014: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do
PDT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a
colocação de lâmpadas na Rua Porto Alegre entre a Avenida Brasil até o final da Praça do Bairro
Jardim. Sendo esta uma solicitação do morador Marcos Raaber. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido segundo informações do morador Marcos Raaber que as Ruas citadas acima estão
muito escuras e os postes de iluminação estão distantes destas Ruas, e que segundo o morador, todos
pagam igualmente iluminação pública. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 050/2014: O vereador
ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras, providencie a revisão da iluminação pública de nosso
Município, devido haver várias lâmpadas que ficam ligadas 24hs. Justificativa: Com este trabalho de
revisão, seria evitado o desperdício de energia elétrica, pois quanto maior o desperdício de energia,
maior é o preço que o consumidor e o meio ambiente pagam por ela. Sendo que atualmente o
Município tem arrecadação altíssima nos cofres públicos. O Brasil possui um grande número de
fontes de energia e foi abençoado por grandes rios, o que permitiu construir usinas hidrelétricas.
Mesmo assim, o país precisa economizar energia. Por isso, evitar o desperdício de energia é uma
maneira eficaz de preservar o meio ambiente. Não adianta somente cobrar medidas de racionamento
dos consumidores, também é preciso dar o exemplo como Poder Público e evitar o desperdício,
ajudando o País a preservar suas reservas ecológicas e, consequentemente, a vida do planeta.
Acrescento que conforme informações da mídia, já houve um reajuste de aumento num total de
22,77% de energia elétrica da concessionária RGE, aumento este aprovado pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) que entrou em vigor no último dia 19 de junho de 2014. Ressalto que esta
indicação já foi apresentada por este mesmo vereador anteriormente (indicação nº 178/2011,
indicação nº 072/2012, indicação nº 189/2013), e devido esta proposição ainda não ter sido atendida é
que estou reapresentando a mesma. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 051/2014: O vereador ELÓI
FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras e Viação, providencie a troca das lâmpadas no trajeto do trecho compreendido
até a Vila Aparecida. Justificativa: Esta indicação se justifica devido este trecho apresentar grande
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trafegabilidade de estudantes e trabalhadores e da maneira como está causa perigo pela escuridão do
local. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 052/2014: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE,
integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras
e Viação, providencie a continuidade do calçamento da Rua Três de Outubro, mais precisamente a
partir da frente do Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal, até o entroncamento com a Rua
Arnoldo Wollmeister. Justificativa: Esta indicação se justifica devido este trajeto apresentar vários
buracos e estar em péssimas condições de trafegabilidade, sendo que após o conserto serão
beneficiadas várias pessoas que passam seguidamente pelo referido trecho. Ressalto que esta
indicação já foi apresentada por este mesmo vereador anteriormente (indicação nº 137/2013), e
devido esta proposição ainda não ter sido atendida é que estou reapresentando a mesma. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 053/2014: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da
bancada do PDT: Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de disponibilizar com urgência
uma profissional da área da limpeza e um Jovem Aprendiz para desempenhar funções junto à Brigada
Militar de nosso Município. Justificativa: A Brigada Militar não possui uma profissional para função
de limpeza já algum tempo, sendo que em anos anteriores esta já era cedida pela Municipalidade,
bem como no momento não disponibiliza de nenhum jovem aprendiz sendo necessários seus
serviços. Ressalto que esta indicação já foi apresentada por este mesmo vereador anteriormente
(indicação nº 002/2012), e devido esta proposição ainda não ter sido atendida é que estou
reapresentando a mesma. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 054/2014: Os vereadores ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras e Viação, providencie a recuperação da estrada da localidade de Boa Vista até Saldanha
Marinho, principalmente nas proximidades da família Thiesen, na Esquina Zeilmann. Justificativa:
Esta indicação se justifica devido às péssimas condições de trafegabilidade que esta estrada
apresenta, levando em consideração que pela mesma passam os caminhões que transportam a
produção de leite e suínos, assim como o transporte escolar. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
055/2014: Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal, através do setor competente, providencie a coleta de lixo nas localidades do interior do
Município, no mínimo uma vez por mês, marcando/agendando e divulgando o dia em que este
serviço será realizado em cada localidade. Justificativa: Esta indicação já foi realizada anteriormente,
mas por não ter sido atendida estamos reapresentando a mesma na esperança de que efetuem este
simples serviço, mas de grande importância, pois a situação atual está gerando transtornos para os
moradores do interior do nosso Município que ficam com acúmulo de lixo. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 056/2014: 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 a instalação de
uma lixeira no Centro Social do Bairro Progresso. Justificativa: Esta indicação se justifica devido não
haver nenhuma lixeira naquele local, sendo que a que existia foi retirada, ficando sem local
apropriado para depositar o lixo, o qual acaba se acumulando e se espalhando. Cabe ressaltar que
vários eventos acontecem junto ao referido Centro Social, necessitando deste utensílio para que o
ambiente permaneça limpo. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO N.º
025/2014: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, da bancada do PDT: Requer que esta Casa
Legislativa encaminhe ofício para o 16º BPM – Batalhão da Polícia Militar de Cruz Alta; para o
Comando Regional de Policiamento Ostensivo Alto Jacuí (CRPO-AJ); para o Comandante Geral da
Brigada Militar do Estado, Cel QOEM Fábio Duarte Fernandes e para a Secretaria de Segurança
Pública do Estado, solicitando a destinação de mais efetivos para a Brigada Militar de Ibirubá.
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Justificativa: Esta solicitação se justifica devido a grande defasagem de efetivo junto à Brigada
Militar de Ibirubá, sendo maior que 50%. Levando em consideração que alguns municípios menores
que Ibirubá possuem um maior número de soldados. Em Ibirubá temos 16 efetivos, sendo que destes,
apenas 10 vão para as ruas, e em algumas situações este número fica ainda menor, quando alguns são
deslocados para trabalhar em outras ações fora do Município, assim como acontece com as viaturas,
gerando uma sobrecarga de horário de trabalho e um desgaste emocional a estes poucos soldados,
pois existe um aumento na criminalidade, exigindo assim um maior desempenho da Brigada Militar.
Desta forma, solicitamos encarecidamente um maior número de efetivo, assim como que não
desloquem viaturas e soldados de Ibirubá para outros fins fora do Município: Aprovado com nove
(09) votos favoráveis e uma (01) abstenção do vereador Leomar. PARTICIPAÇÃO DO
PREFEITO MUNICIPAL, EXMO. SR. CARLOS JANDREY, em atendimento ao
Requerimento nº 023/14: O Secretário da Mesa efetuou a leitura do Requerimento e em seguida o
Presidente passou a palavra para o Prefeito Municipal, Carlos Jandrey, sendo que o mesmo
cumprimentou a todos se colocando a disposição para o debate e análise dos Projetos de Lei que se
referem ao Plano Municipal de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos. O vereador Silvestre
iniciou dizendo que o Prefeito compareceu nesta sessão atendendo a um chamado dos vereadores da
bancada de oposição, que apresentaram o requerimento, e enfatizou a importância da presença do
Prefeito, tendo em vista que neste ano ainda não havia comparecido. Falou sobre os Projetos,
enfatizando sobre a complexidade dos mesmos, e observou que deverá ser feita algumas
modificações, sendo que propuseram algumas alterações através de Emendas, e disse que se trata de
projetos de suma importância para a população de Ibirubá. Parabenizou a qualidade da equipe que
trabalhou na elaboração e pelo preço reduzido. Frisou sobre a responsabilidade de votar um Projeto
desta envergadura. Perguntou ao Prefeito se analisou tecnicamente e juridicamente com sua equipe os
Projetos? Se considera este projeto pronto? Observou que se preocupou com a criação de um
Conselho, talvez uma Secretaria e cargos. Comentou que em determinado momento a população vai
ter mais uma cobrança, na taxa de recolhimento de lixo, sendo que questionou o Prefeito sobre quais
os critérios que serão adotados? O Prefeito observou que participou de três audiências públicas, das
quatro que houveram. Comentou que não concordou com algumas colocações, citando a criação da
Secretaria de Saneamento, sendo que depois verificaram que caberia como Departamento, dentro da
Secretaria de Obras e Viação. Em relação às revisões, disse que se procura um regramento e que haja
uma educação ambiental e que possam trabalhar a sustentabilidade no meio ambiente. Elogiou a
equipe que trabalhou, citando o trabalho de mobilização do coordenador Everton Lagemann,
trazendo para Ibirubá um Plano de Saneamento muito próximo do que necessitamos, sendo que é
para vinte (20) anos, e a cada quatro (04) anos pode ser feito revisão, mas qualquer momento também
pode ser feito uma movimentação extraordinária, e também através do Conselho que será formatado,
de forma paritária. Quanto à questão dos custou disse que no futuro isso pode acontecer,
exemplificou citando a Corsan como concessionária que distribui água potável e no contrato também
consta sobre saneamento básico. Comentou que foi renovado o contrato com a Corsan e que teriam
que ter feito mais cobranças de contrapartidas. O vereador Silvestre perguntou como será criado o
Conselho? O Prefeito respondeu dizendo que será seguido as mesmas regras dos outros Conselhos e
que precisam amadurecer, talvez através de um Decreto de chamamento público, sendo este um
trabalho técnico, levando em consideração que o trabalho tem um prazo de 180 dias depois da sanção
para se dar início às ações. O vereador Silvestre falou sobre a Corsan, que recolhe mensalmente dos
contribuintes de Ibirubá, em torno de trezentos e quarenta mil reais (R$340.000,00), sendo histórico e
neste projeto estão propondo uma alteração através de uma Emenda da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final e observou que devem cobrar mais da Corsan. Comentou que o Prefeito disse
que em determinado momento o contribuinte será cobrado e que isto está escrito neste “amansa
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loco”, referindo-se ao extenso anexo do projeto, sendo que perguntou ao Prefeito a partir de quando
isto começará a acontecer? O Prefeito respondeu dizendo que hoje o Plano já tem algum custo para o
contribuinte, referindo-se à conta de água, e observou sobre a importância de participar do conselho,
que irá opinar sobre isso. Disse que o recolhimento de lixo os contribuintes já estão pagando há
muito tempo, o que traz alguma renda para o Município, mas que não efetivamente cobre os custos
que o Município despende para este serviço, até a destinação final. Observou que tudo será discutido,
juntamente com o Conselho e o objetivo não é onerar o contribuinte e sim continuar com o trabalho e
serviço público, melhorando o mesmo, principalmente na questão de resíduos sólidos, fazendo um
sistema de coleta seletiva. O vereador Rogério disse que participou de duas audiências, das quatro
que aconteceram. Observou que somos um povo que trabalha praticamente cinco meses só para pagar
os impostos e que quase tudo sempre acaba estourando no bolso do contribuinte, o qual fica
preocupado. Perguntou o que já se planejou, e se vai ter oneração ainda neste governo? O Prefeito
respondeu dizendo que irão estimular o Departamento e o Conselho a atender as diretrizes elencadas
no Plano, pois vão também criar junto o Fundo Municipal que em algumas ações dará sustentação.
Falou também sobre a área de drenagem e captação de águas pluviais, assim como da implantação da
coleta seletiva de lixo. Disse que precisam cobrar a Corsan referente um projeto de esgotamento
sanitário, revendo o contrato. O vereador Rogério pediu explicações sobre o Fundo, referente
critérios e valores? O Prefeito disse que primeiramente este Fundo será constituído de recursos
próprios do Município, livres. Adiante poderão solicitar uma contrapartida da concessionária, que
poderá trazer algum resultado para este Fundo, através de uma nova contratação, sendo que poderão
ver diversas formas para “engrossar” este Fundo para que dê suporte ao custo de todas as ações. O
vereador Elói questionou se o Departamento será criado ou deslocado? O Prefeito disse que a Lei nos
dá condição de criação do Departamento de Saneamento Básico, ficando a cargo do gestor na questão
da estruturação deste Departamento que vai trabalhar diretamente nestas atividades. O vereador Elói
observou que hoje o Município gasta em torno de setecentos mil reais com a empresa que faz o
recolhimento de lixo, por isso pediu, caso decidam que estes recursos investidos serão repassados
para o cidadão, se farão por Decreto ou em forma de Projeto para ser deliberado nesta Casa? O
Prefeito respondeu que isto nem está em pauta e que é uma especulação. Disse que é lógico que
existem custou e que terão que buscar uma forma gradativa de suportar este altos custos, que ainda
podem aumentar, mas que acredita que muitas receitas podem ser direcionadas e atribuídas como
suporte das despesas que temos em relação ao recolhimento de resíduos sólidos. Disse que talvez
aconteça, mas de forma moderada, de contribuir um pouquinho mais, levando em conta que o valor
que hoje tem na contribuição do imposto é bastante irrisório, haja vista um ano todo de recolhimento.
O vereador Elói pediu se será seguido a mesma linha do que é feito com o IPTU, que é feito por
Decreto? O Prefeito disse que isto não está na Lei e que esta ação será debatida democraticamente e
amplamente, onde todos poderão ser ouvidos. O vereador Alberi agradeceu a presença do Prefeito e
observou que hoje o Brasil está regrando estas questões de meio ambiente, citando as APPs, etc.,
assim como estes Planos e se o Município não faz fica “inadimplente”, sujeito até de não conseguir
mais recursos, sendo que através do Consórcio, da AMAJA, se buscou esta facilitação deste apoio
aos funcionários do Município para elaboração destes Planos, baixando os custos. Comentou sobre a
votação de um projeto sobre o PAC 2, e sugeriu que estes recursos que serão gerados posterior com a
devolução da contribuição de melhorias, podendo ser reinvestido sempre, multiplicando estes
recursos e aplicando em pavimentação. Disse que se queremos uma cidade com saneamento básico,
com coleta seletiva de lixo e com destinação final dos resíduos sólidos, é preciso dinheiro, por isso é
preciso discutir sobre o assunto e a comunidade precisa participar. Comentou sobre o trabalho da
Corsan e da cobrança que deve ser feita, sendo mais exigentes, pois estão faturando muito e dando
pouco retorno. Encerrou dizendo que a comunidade vai ter aquilo que quer, pois é ela que vai decidir.
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O vereador Ilvo disse que este Projeto é muito importante e que no decorrer dos anos poderá ser
reajustado. Observou que precisam entrar em um acordo para que os munícipes sejam bem sucedidos
com este projeto. O Prefeito disse que este projeto é bastante complexo, mas que a qualquer
momento pode ser alterado, levando em conta também as novas tecnologias que vem surgindo.
Comentou sobre a parceria da empresa Inove, que fez auditoria, consultoria, acompanhamento e
assessoramento deste projeto. O vereador Silvestre pediu se o projeto foi revisado pelo departamento
jurídico? Falou sobre as três emendas que estão propondo. Falou também que abriu o “amansa louco”
aleatoriamente onde diz o seguinte: “O contrato com a Corsan vai até 2033”. Afirmou que este
projeto não está pronto, pois não está prevendo algumas coisas, que deveriam estar elencadas, como
caminhões de lixo, pontes, tamanho, vazão, etc. Falou sobre o “encontro das cidades” que participou
e que considerou muito importante. Disse que o Projeto está 85% pronto, faltando algumas coisas. O
Prefeito observou que em nenhum momento disse que estava pronto. O vereador Silvestre disse que a
taxa do lixo é irrisória, mas comparou com a votação do IPTU e que de dois reais e pouco, alguns
contribuintes irão pagar cento e pouco. Falou que o Prefeito não sabe disso porque não leu o Projeto.
Encerrou dizendo que a intenção do convite foi de tirar dúvidas, até para dar respostas para a
população e assim agradeceu a presença do Prefeito Municipal. O Prefeito disse que o debate é
importante e que realmente o contrato com a Corsan é de vinte e cinco (25) em 25 anos e o comodato
que é de dez anos. Falou que a elaboração deste projeto foi um trabalho zeloso e dedicado, por
técnicos, e em alguns momentos o vereador Silvestre trouxe o adjetivo de “amansa louco”, e não é,
sendo um desprestígio a estes funcionários e profissionais. O vereador Silvestre interrompeu dizendo
que é um termo gaudério e que elogiou diversas vezes este trabalho e agora quer distorcer, sendo que
mais uma vez afirmou que o Prefeito não leu o projeto, e disse que perdoa o Prefeito porque de
tradicionalismo o Prefeito não entende nada, pois nem bota e bombacha nunca usou. O Prefeito
encerrou dizendo que todas as manifestações devem ser observadas para que possam atender a
demanda da melhor forma possível. Agradeceu a oportunidade, dizendo que acompanhou a
elaboração do plano, participando das audiências. Disse ainda que este Plano atende principalmente a
Legislação Nacional que obriga os Municípios a terem este Plano Municipal, esta Política Municipal
integrada na questão do Saneamento Básico e que os vereadores podem contribuir muito com o
aperfeiçoamento deste projeto. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos e reabriu em
seguida dando continuidade à ordem do dia. VOTAÇÃO DOS PARECERES, DAS EMENDAS
SUBSTITUTIVA, SUPRESSIVA E 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. Leitura, discussão e votação dos
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e redação Final, da Comissão de Obras e Serviços
Públicos e da Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente: Aprovados
por unanimidade. Discussão e votação da Emenda Supressiva e das duas Emendas Substitutivas:
Aprovadas por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 015/2014, com
redação das Emendas: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 016/2014: Dispõe sobre a Política Municipal de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, e dá outras providências. Leitura, discussão e votação
dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e redação Final, da Comissão de Obras e Serviços
Públicos e da Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente: Aprovados
por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 016/14: Aprovado por
unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 006/2014: Altera dispositivos da Lei Complementar 003/2002. Leitura, discussão 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 Complementar nº
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006/2014: Aprovado por unanimidade. O vereador Alberi pediu para registrar o seu desabafo,
dizendo que é lamentável a não presença dos funcionários nesta sessão, pois quando é para vir
“encher o saco” eles vêm, e hoje que estão votando um projeto de interesse desta classe, nem o
Presidente do Sindicato compareceu. Observou que o Prefeito não vota o Projeto, e sim os
vereadores, e se esses rejeitarem os funcionários não vão ganhar este triênio, sendo que teve vontade
de votar contra pela falta de mobilização. Disse que em outra oportunidade estiveram na sessão
reivindicando o que não cabia aos vereadores fazer, para pressionar, então vaiaram, criticaram e
colocaram os vereadores numa “saia justa”. Ironizou dizendo que acha que os servidores estão
ganhando bem, pois não estão aqui nesta Casa hoje e nem o Sindicato, sendo um desrespeito e uma
falta de interesse. O vereador Jair também registrou que continua pensando que na Prefeitura existem
alguns funcionários ruins e que não retira nada do que disse na última oportunidade, quando votaram
o reajuste. O Presidente pediu autorização do plenário para dar continuidade à sessão devido o
horário regimental ter se esgotado, sendo que todos concordaram. VOTAÇÃO DOS PARECERES
E DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO LEGISLATIVO Nº 002/14: Dispõe sobre o
quadro de funcionários públicos do Poder Legislativo e dá outras providências. Leitura, discussão 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
Complementar nº 002/2014: Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O
vereador Vanderlei solicitou que esta Casa encaminhe ofício para o Lions Clube de Ibirubá,
parabenizando pela 7ª edição da Sopa de Pedras. O vereador Leomar pediu para que esta casa
encaminhe ofício para a família enlutada de Eldir Paulo Tombini (in memorian), assim como para a
Comunidade da Várzea, parabenizando pela organização e realização da festa do último domingo. O
vereador Liberto solicitou que esta Casa encaminhe ofício para a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Rincão Seco, parabenizando pela excelente festa junina que ocorreu no dia vinte de
junho. O Presidente lembrou a todos que na próxima sexta-feira, dia 27 de junho, a reunião da
ASCAMAJA será realizada em Ibirubá e pediu para que todos compareçam. Comentou sobre uma
ajuda para a APAE e sobre uma Moção Verbal que teriam solicitado sobre a ERS 223. O vereador
Jair solicitou licença ao presidente para poder se retirar, sendo que o Presidente consentiu. 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 SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Comentou que hoje estiveram muitas pessoas nesta Casa e disse que isso é
muito bom, e que as pessoas pedem que ele diga o nome delas nesta Tribuna, mas saudou
principalmente o Senhor Dózio Dal Castel, de Sede Aurora, que está enfermo e que seus familiares
estão cuidando dele e que está se recuperando e que através dele cumprimenta todas as pessoas que
lhe ouvem. Falou que nesta noite foram votados dois projetos importantes para o município de
Ibirubá, Projeto que se pode pensar em dez, vinte ou trinta, quarenta e cinquenta anos, ele disse ter
sido um dos que questionou e procurou juntamente com os vereadores, melhorar o projeto, pois este
projeto não é para esse governo, não é para estes vereadores, é para população que vai nascer ainda,
disse ele. Falou que em uma iniciativa sua, juntamente com os vereadores Rogério, Ilvo e Elói,
acharam por bem convidar o Prefeito para vir aqui, e segundo ele “até uma altura ele estava tendo o
comportamento de um Prefeito e alguém que administra uma cidade que nem Ibirubá” e acrescentou
que na sua despedida, por este vereador ter usado um termo gaudério “amansa louco”, disse que ele
quis colocar palavras na sua boca, que nunca foram permitidas e faladas, disse este vereador. Falou
que se passou um pouco, mas que entendeu, pois disse que para uma pessoa que nunca colocou botas,
bombacha e um lenço e nunca montou no lombo de um cavalo disse ser fácil de se compreender,
pediu que quando for representar o Município, se não tiver bota e bombacha ele sugere que coloque
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uma gravata, disse ser o mínimo que se pode fazer em respeito àqueles que entendem um pouquinho
de tradição. Disse que o Prefeito “estava com pressa”, derrepente por “estarem lhe esperando para um
joguinho de sinuca no bar”, segundo suas palavras. Disse que graças a compreensão dos vereadores,
não foi deixado um cheque em branco nas mãos do Prefeito, não somente deste Prefeito, mas dos
outros que virão nos próximos anos, disse querer deixar registrado que o Prefeito deveria ter a
grandeza de um Prefeito e não vir aqui se comportar e ele demonstrou em certos momentos uma falta
de conhecimentos do projeto que enviou para esta Casa, ele disse que fez perguntas duas vezes e que
ele não lhe respondeu e certamente nem vai lhe responder se analisou juridicamente e tecnicamente.
Disse que falou que as pessoas que trabalharam e disse ter elogiado várias vezes e que o coordenador
destes projetos por ser do PMDB, disse ele, que ficou encostado recebendo dinheiro público e
segundo suas palavras, não lhe deixaram trabalhar e agora o Prefeito não queria que ele trabalhasse e
que agora viu que a pessoa tem competência, que é paga com dinheiro público, e que elaboraram
junto com outros técnicos uma projeto de uma envergadura tamanha, ele disse querer “frisar” que
estes projetos elaborados custaram uma “merreca” para Prefeitura, para o Município e para o cidadão
porque o dinheiro não é do Prefeito, disse que o dele é o que ele recebe, e recebe bem, e deveria
cuidar melhor pelo que ele recebe do dinheiro da população. Salientou que pelo contrário de que se
pagou quase meio milhão de reais para fazer um plano que não deu em nada, que os vereadores estão
trabalhando, que a Casa precisa ajeitar, e disse saber que os vereadores estão se empenhando.
Quando está errado se diz e quando se está certo se reconhece, disse ele. Falou que neste final de
semana ele se questionou e disse que se o senhor ou a senhora ficaram insatisfeitos com o feriado de
quatro dias, que não devem culpar os funcionários se a creche não funcionou, se não teve
medicamento, se o posto de saúde estava fechado, a culpa não é dos funcionários, ele disse que a
responsabilidade é do Prefeito Municipal, ele que deu um “canetaço” e determinou, falou que pessoas
vieram lhe procurar porque sexta-feira era dia de buscar medicamento e o posto estava fechado e se
ocorrer outra vez isso, ele salientou que é para irem às emissoras de rádio e falarem isso, ele disse
saber que colocaram cartazes nos postos. Pediu desculpas para população que ele esqueceu e promete
que na próxima sessão, se não abriu o posto ao meio dia, ele irá convocar a Secretária da Saúde para
vir até aqui e repetiu que aqueles que ficaram chateados não devem culpar os servidores municipais.
O vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos, especialmente a
comunidade que se fez presente. Se reportou a comunidade dizendo que foi convidado, e que não
pode participar, de um ato em Santo Antônio do Triunfo por ocasião da visita do Deputado Pimenta,
ocasião em que esteve juntamente com lideranças, Prefeito Municipal, Secretários e simpatizantes do
Partido dos Trabalhadores num ato de participação da entrega do calçamento que demanda o Triunfo
em direção a nossa cidade com recurso encaminhado pelo Deputado Paulo Pimenta, uma Emenda
Parlamentar, disse que com frustração não pode estar presente, pois foi convidado pelo Caio Tiemann
para participar daquele ato e gostaria de ter participado. Disse ter ficado feliz também porque
transmitido pelo Presidente Vanderlei que muito bem lhes representou a confirmação do Prefeito de
que o calçamento não vai parar naqueles dois mil e setecentos metros e que vai até a cidade, ele disse
que por ser daquela comunidade fica muito feliz e transmitiu abraço para aos cidadãos de Santo
Antônio do Triunfo, da Linha Oito, do Rincão dos Diesel e de Santo Antônio do Umbú que por ali
passam, assim como de Colorado que por ali passam. Disse que na noite de hoje votaram vários
projetos e que tiveram a presença do Prefeito Carlos Jandrey para alegria e satisfação, disse que o
vereador Silvestre que lhe antecedeu disse que o Prefeito foi bem até uma altura e que no
entendimento dele cometeu um deslize, disse acreditar que não, pois o Prefeito esteve brilhante mais
uma vez, estava numa categoria que é peculiar do Prefeito Carlos com aquela tranquilidade de
sempre transmitindo confiança e credibilidade da administração aos vereadores e a comunidade que
esteve presente, disse que se fosse feita uma enquete aqui o “Tuta”, na opinião dele, seria vencido
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pelas pessoas que estavam aqui porque analisando a todos que estavam aqui, o “Carlos” agradou no
mínimo a noventa e oito por cento dos presentes que estavam aqui pelas suas colocações, firmeza e
tranquilidade, especialmente naquele momento em que ele disse que vocês tem toda liberdade de
trabalhar o projeto e votar da maneira que vocês acham que é o certo e se fizerem emendas está bem,
pois é aqui que as coisas se decidem e parabenizou o prefeito Carlos Jandrey. Falou que em visita ao
seu pai, viu que os governos do Frentão fizeram tantas redes de água que dá para ligar daqui a Porto
Alegre mais ou menos pelo montante que fez em quilômetros está chegando-se quase em Porto
Alegre, disse que viu com demagogia que de Lajeado está se passando com certeza. Disse também
que hoje com frustração na aprovação de um projeto, destacou a presença de um funcionário público,
o Senhor René, foi votado um projeto de interesse do funcionalismo público e que não estavam
presentes os funcionários nem o Presidente do Sindicato, disse que gosta de falar no “olho a olho”,
mas que vai dizer transmitindo que é com frustração, porque os vereadores são cobrados e
reivindicam e lutam e como responsável pela criação do vale alimentação há alguns anos atrás bem
verdade, e que todos os vereadores têm se preocupado com o funcionalismo, disse ser uma falta de
consideração com o Poder que decide através do voto se vai ser aprovado ou não, o Prefeito pode ter
feito reunião e dito que encaminharia o projeto para Câmara, mas segundo ele, quem delibera e quem
vota é a Câmara de Vereadores então o Prefeito apenas encaminha o projeto, a vontade do
Legislativo que prevalece nestas horas, ele disse que felizmente para eles o projeto foi aprovado por
unanimidade, mas que seria importante que tivessem aqui acompanhando e também para ver como
seria o comportamento de cada um. Disse que faz este registro, pois quando são cobrados e muitas
vezes vaiados, como já foram aqui nesta Casa, agora também era o momento de estarem aqui e
fiscalizar para ver quem iria votar a favor ou contra. Aproveitou para agradecer mais uma vez a
presença dos senhores e das senhoras que estiveram aqui hoje dizendo que é importante, reforçando
que a comunidade venha e compareça para fiscalizar seu vereador, analisar os projetos e para ver
como é o trabalho dos vereadores, situação ou oposição, mas que na verdade todos estão preocupados
com o crescimento da Terra da Pitangueira, desejou uma grande Copa do Mundo para todos. O
vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Cumprimentou o
colega Leomar que está assumindo uma cadeira no lugar do vereador Érico Pimentel Nogueira que
está se afastando por problemas de saúde, tirou uma licença saúde, e disse ter certeza que o Leomar
tem conhecimento e que irá somar aqui nesta Casa e disse como Presidente que deixa todos os
funcionários à disposição daquilo que ele necessitar, as solicitações que precisar, pois assim como
eles têm atendido a todos com qualidade, disse ter certeza que também será atendido com qualidade e
disse ter certeza de que também terá este apreço e disse saber que ele irá fazer um grande trabalho
nestes dias que estará aqui. Deixou também sua saudação à localidade do colega Alberi Antônio
Behnen, Santo Antônio do Triunfo, pois na última sexta-feira esteve lá, juntamente com o deputado
Paulo Pimenta, através do seu assessor Caio Tiemann, que tem feito um grande trabalho, e
juntamente com o Prefeito Municipal, para que fosse feito uma inauguração do calçamento de Santo
Antônio do Triunfo, numa Emenda Parlamentar do deputado “Pimenta” que certamente as pessoas
estavam felizes. Reforçou que o Prefeito no momento que usou da palavra citou o nome do vereador
Alberi, falou das suas cobranças nestes longos anos de trabalho nesta Casa em defesa daquela
localidade e se comprometeu com a Comunidade de Santo Antônio do Triunfo com recursos próprios
para trazer o calçamento até a cidade, ele falou que ficou feliz e que a comunidade ficou feliz, ele
disse que esteve lá representando todos os vereadores e especialmente a pessoa do vereador Alberi.
Disse que no sábado esteve presente na “Sétima Sopa de Pedra” do Lions Clube, e estiveram lá com
vários vereadores presentes, num grande jantar dançante, parabenizou a direção através do Senhor
Olando Kanitz e da Dona Nelci que estarão nos próximos dias entregando a presidência e disse ter
certeza parabenizar pelo grande trabalho que eles têm feito na frente do Lions, uma equipe que
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participa e colabora, uma entidade que tem ajudado muito o Município de Ibirubá, especialmente as
pessoas carentes do Município, disse que deixa seu reconhecimento dizendo que em todas as
programações que o Lions teve ele esteve lá representando esta Casa. Falou que na noite de hoje
foram votados projetos importantes que, como foi falado aqui, provavelmente o Prefeito Carlos não
vai nem poder fazer muita coisa por ser um projeto de vinte ou trinta anos, um projeto de saneamento
que foi bastante discutido. Cumprimentou e agradeceu a presença do Prefeito Municipal, que através
dos vereadores da oposição, foi feito um convite, o qual levou pessoalmente em mãos, sendo que o
Prefeito aceitou e veio tirar dúvidas referentes ao projeto, que deixou estes vereadores mais
tranquilos para votarem este projeto, disse que como o vereador Rogério citou provavelmente poderá
ser feita a estrutura deste projeto e os prefeitos que ainda virão pela frente poderão gerenciar, toda a
população de Ibirubá para saber o que nós queremos para nossa cidade e foi o que debateram aqui.
Falou também do projeto que foi votado hoje, referente aos quinquênios para os funcionários que foi
mudado para triênios onde a cada três anos o funcionário terá um ganho de três por cento. Disse
ainda que como Presidente desta Casa ficou muito frustrado em não ver nenhum funcionário público
a não ser dois apenas, e nem o Presidente do Sindicato se fez presente. Encerrou mandando um
abraço para seu pai, seu Duca, que no próximo sábado estará completando oitenta anos. O vereador
ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos. Falou que na semana passada foi
aprovado um projeto para que a administração faça um empréstimo para construção de asfaltos e
obras. Disse também que entrou com uma solicitação para que se coloque uma lixeira na esquina do
ginásio “Acisão”, pois esta é uma solicitação dos moradores do bairro Planalto, outra solicitação
também para que leve cascalho na propriedade do seu Irno Blasi, Jair, e seu amigo Pacheco, pois o
caminhão do leite precisa ser arrastado toda vez que chove para fora da sua propriedade. Também
solicitou, a pedido de alguns moradores do bairro Chácara para que providencie, em frente ao bairro,
a continuação do calçamento, para que amenize os buracos até o trevo. Outra solicitação, a pedido do
amigo Paulinho Martins, para que a administração Municipal troque as lâmpadas daquele trajeto até a
vila Aparecida, pois está uma escuridão e tem jovens que estudam pela parte da noite. Outra
solicitação a pedido do seu amigo Marco Raaber, do bairro Jardim, pois o trajeto da rua Porto Alegre
está também com problema de iluminação. Disse que mais uma vez entrou com uma solicitação que
já havia feito antes e novamente está fazendo, disse que em nosso Município inúmeras lâmpadas
ficam acesas vinte quatro horas por dia e isso é um desperdício de iluminação, de dinheiro público,
pois isso fazem quatro anos que solicita e ainda não teve resultado algum e acredita que isto seja uma
questão de Ministério Público, pois é um desperdício de iluminação pública e alguém está deixando
de ter algum benefício. Falou também que hoje foi aprovada a questão dos triênios que foi baixado de
cinco anos para três. Disse também que entrou hoje com um requerimento sobre a Brigada Militar,
pois existem poucos efetivos e devido os últimos acontecimentos no final de semana na nossa Praça
Central, e estão levando policiais de nossa cidade para outras localidades, inclusive os veículos e eu
entrei com um requerimento e nossa casa aprovou que agente vá até a secretaria do estado pedir mais
efetivos e mais veículos para nosso Município. Falou também do Presidente do DEM, Saulo Souza,
onde teve a convenção no último sábado que homologou a frente que estará disputando a candidatura
com o nosso pré-candidato Vieira da Cunha e nosso Senador Lasier Martins e registrou que quando
fala de segurança pública e que hoje estamos precisando de segurança para nossos cidadãos.
Encerrou convidando toda a comunidade à participar da final do campeonato municipal sub dezessete
que será no próximo final de semana. A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP:
Cumprimentou a todos. Disse que nesta noite irá fazer uma leitura de um artigo o qual lhe chamou
muita atenção que reflete sobre nossa agricultura e este artigo se encontra num livro da fundação
Milton Campos que é uma gestão Progressista. “Deixe o agricultor brasileiro trabalhar e produzir em
paz, o Brasil na atualidade parece não gostar de quem trabalha e produz em silêncio sem
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manifestações em relação aos seus interesses, prova disso é a perseguição que sofre o agricultor de
autoridades governamentais e de determinados segmentos da sociedade mesmo garantindo o
desenvolvimento econômico e social do País, produzindo alimentos saudáveis e de preços acessíveis
para a população brasileira e o excedente é exportável que assegura o superávit na balança comercial.
O agronegócio é sempre punido, perturbado com notícias negativas e ameaças de medidas judiciais a
atividade, mesmo gerando um terço dos empregos das rendas, dos tributos, e do produto interno
bruto, o PIB, sem receber incentivos e proteção equivalente ao dos outros setores a agropecuária é
discriminada e enfrenta preconceitos inaceitáveis até de quem deveria lhe oferecer tranquilidade e
segurança para realizar seu trabalho como se não bastasse a falta de investimentos em transportes o
que impõe os mais elevados fretes do mundo, o produtor rural é ameaçado com tributações e
exportações de soja e desapropriações de terra para reservas indígenas ou quilombolas, ou a proibição
de aplicação de defensivos agrícolas desenvolvidos por institutos de pesquisas e aprovados pela
ANVISA o que pode simplesmente inviabilizar diversas culturas devido as novas pragas. Na questão
ambiental apesar de exercer atividade econômica a céu aberto exposta a temporais inclusive de
granizo, enchentes e estiagem. O agronegócio é responsabilizado pelo equilíbrio que em dois mil e
doze matou sete milhões de pessoas e só ocorreu nas cidades, como também são exclusividades de
centros urbanos a contaminação do solo e mananciais de água por falta de coleta e destino correto do
lixo domiciliar e industrial. Nesta gestão o produtor rural e tão discriminado a ponto de ser o único
cidadão obrigado a investir dinheiro particular na preservação das matas nativas e os cursos de água.
Enquanto as mesmas ações são bancadas por recursos públicos na cidade. O preconceito contra o
agricultor então ate mesmo na idealização na comunicação, até mesmo todos os efêmeros são contra
o homem do campo, as invasões de propriedades privadas passam a ser chamadas de ocupação e os
invasores são tratados como trabalhadores em terra, mesmo depois de permanecer anos no campo e
anos acampados sem nada a produzir vivem de recursos públicos. Em eventuais conflitos são sempre
ruralistas investindo contra trabalhadores, no caso dos indígenas que na época do descobrimento se
concentravam em áreas litorâneas e margem de grandes rios, hoje se encomendam estudos
antropológicos para provar que os habitantes nas áreas produtivas do interior do País embasam em
desapropriações de ex-agricultores, resta saber até quando o produtor vai suportar tanta injustiça e
preções e continuar insistindo em produzir para alimentar os brasileiros e habitantes de uma centena
de outras nações.” Subscreve esta matéria o Deputado Dirceu Sperafico do Paraná. O vereador
LEOMAR SCHEFFLER, do PP: Cumprimentou a todos. Cumprimentou a todos, em especial seus
familiares e agradeceu a Deus. Disse que está “desprevenido”, pois não pôde apresentar projetos, pois
foi “pego” de surpresa devido doença do Vereador Érico e lhe desejou melhoras. Falou também que
estava muito afastado da política, mas que nesta semana irá falar com o secretário e prefeito e todos
que integram o Frentão, do qual faz parte, e disse que pode ser útil com ajudas e ideias. O Presidente
deu por encerrado os trabalhos à meia noite e vinte e cinco minutos (00h25min.). 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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