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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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ATA AUTÊNTICA N°. 037-2016
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14-11-2016
Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, o Legislativo
Municipal reuniu-se em sua Sede, na Câmara de Vereadores em Novo Cabrais, em
Sessão Ordinária, com a presença dos Nobres Vereadores: ANDRÉ DE LACERDA (PT),
ANGÉLICA MARIA CERENTINI DE FRANCESCHI (PP), JOSÉ MAURO DE ARREAL
(PMDB), LUCIANO ANTONIO PIAZZA (PT), ODIR FERNANDES DA ROSA (PMDB),
RENILDO SCHAURICH (PSB), SILOMAR GARCIA SILVEIRA (PP), VANESSA ALVES DE
MOURA (PMDB) e VOLMIR LEMES DA SILVA (PMDB). Com número regimental e
invocando a proteção de Deus, o Senhor Presidente, Vereador ANDRÉ DE LACERDA,
declarou aberto os trabalhos da presente Sessão às dezoito horas, na seguinte ordem:
Abertura, chamada dos Senhores Vereadores, sendo verificada a existência de quórum
total. O Senhor Presidente solicitou a Vereadora Angélica Maria Cerentini de Franceschi
que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Foi dispensada a votação da Ata da
última sessão ordinária, tendo em vista que a mesma não pôde ser finalizada a tempo.
LEITURA DAS MENSAGENS DOS PROJETOS DE LEI E EXPEDIENTES DIVERSOS
efetuada com normalidade. Foi dispensada a LEITURA DOS PARECERES. PEQUENO
EXPEDIENTE. Ocupou o espaço o Vereador LUCIANO ANTÔNIO PIAZZA (PT).
Cumprimentou o Presidente, demais vereadores e assistentes. Comentou que os meios de
comunicação atualmente são muito rápidos, e pesquisando e lendo artigos na internet se
descobre muita coisa. Contou que recebeu através de e-mail alguns depoimentos e alguns
artigos sobre as questões da história no país, ligado obviamente à política, e ficou
sabendo que tem uma denúncia arquivada, feita em 2014 pelo advogado José Antonio
Ribas Paiva, OAB 35799. Observou que muitas denúncias que ocorrem na grande mídia
não são divulgadas, ficam na surdina, porque não é interesse principalmente da questão
política do país, porque vários políticos fizeram esta denúncia em campanhas eleitorais,
um exemplo claro quando o Dr. Enéas foi candidato a presidente da República, ele fez
denuncia mas não foi dado muito crédito e normalmente a grande mídia, como os próprios
governos, desde o tempo da ditadura, esconderam isto. Disse que aos olhos dos
brasileiros e aos olhos de estrangeiros, que vem a passeio, inclusive presenciou parentes
seus que vieram da Austrália, e fazem a constatação conhecendo o centro do país, São
Paulo, Rio, etc, que sabemos a riqueza que temos no nosso país, principalmente no fator
água, no fator de minério e de terras agricultáveis, e muita gente fala que o Brasil é o país
mais rico do mundo, mas por que estão sempre ainda “engatinhando” num sub
desenvolvimento, questionou. Observou que esta denúncia que este advogado fez
transcreve algumas coisas que teriam que refletir, que são oriundas do tempo da ditadura,
e esta denúncia que está arquivada, que a classe política, principalmente o governo
federal, o Ministério Público, o governo de Minas Gerais nesta questão ligada ao minério,
que eles por ignorância no tempo da ditadura e também por conivência da presidência da
república que passou –se, governos depois dos militares, José Sarnei, Collor, Itamar,
Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, e hoje Michel Temer. Ressaltou que a
denúncia transcreve sobre o metal precioso que temos aqui, principalmente em São José
da Cachoeira, e Araxá em Minas Gerais, um detalhe muito importante porque no
levantamento que foi feito nós temos um mineral, um minério da classe dos metais, na
tabela periódica de elementos químicos, que é um metal nióbio, que se funde a 2.400
graus, enquanto o ferro se funde a 1.500 graus, então para se ter uma idéia da
preciosidade do valor que tem este metal, usado principalmente na elaboração de
equipamentos hospitalares, para raios x, tomografias, e para naves espaciais, material
bélico e todo o equipamento hoje é utilizado na indústria metalúrgica mais avançada.
Esclareceu que ele fez esta denúncia através de dados comprovados naquela época, mas
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principalmente em 2014 quando fez a denúncia ele relatou desde que foi começado a se
fazer, ainda quando começou o governo Lula, que ainda em governos anteriores sempre
simplesmente foram coniventes com a situação, o próprio governo de Minas foi conivente
porque os principais órgãos que teriam que agir, que seria a presidência da república, o
governo de Minas e o Ministério Público, todos estes entes foram notificados e nunca
surtiu efeito. Disse que principalmente em Araxá, Minas Gerais, onde existe uma mina
deste metal, na época em que Fernando Henrique foi presidente, numa visita que Clinton
fez aqui, Fernando Henrique apresentou o prefeito de Araxá, e disse pro Clinton que
aquele era o prefeito mais importante que tinham no país, no que Clinton falou que o
conhecia. Observou que nós temos reserva de 98% de nióbio do mundo, enquanto
Canadá tem 2% só. Disse que leu um artigo de um brasileiro que mora em Canadá que
falou o seguinte, que em Canadá de toda a reserva de nióbio que tem 2% só faz com que
impulsione a economia de Canadá, que é um país bem superior ao nosso, enquanto que
no Brasil onde temos 98% a coisa é desviada, contrabandeada, para se ter uma idéia, o
levantamento que foi feito de nióbio, através da Companhia Brasileira de Mineração e
Metalurgia, esta companhia tem quatro filiais em todos os continentes, e exportam este
minério a 40 e poucos dólares o quilo e algumas ligas metálicas comercializam a dois mil
dólares o quilo, então existe aí uma coisa que é anunciada mas não é cobrada e a
presidência da República não se manifesta, o desvio deste minério a cada ano dá mais ou
menos em torno de 100 bilhões, então em 11 anos teriam 1 trilhão e 100 bilhões de
dólares, então poderia fazer uma comparação com a arrecadação da tributação nacional,
que todo imposto de renda, pessoa física, que hoje é arrecadado equivaleria a este
dinheiro que é desviado. Concedido aparte, o vereador Silomar parabenizou o colega pela
preocupação com uma matéria tão importante, e disse que tem um problema sério em
Cachoeira do Sul, na comunidade de Piquiri, cerro dos Peixotos, é extraído blocos de
pedras que é exportado in natura, bruto, e depois volta lapidado com uma grande
tributação ao inverso, tendo um exemplo a Granol em Cachoeira do Sul, maior polo que
Cabrais sedia uma unidade de recebimento, que hoje Cachoeira, Cabrais, Sobradinho,
Caçapava, Pantano Grande, está servindo apenas de recebimento, o benefício está indo
para São Paulo, então a maior parte do ICM quem está colhendo este dividendo é São
Paulo, e no caso do granito, daqueles blocos, vai para o exterior, é lapidado e volta para
cá com um preço muitíssimo mais alto, então o Brasil ainda está “engatinhando” quanto ao
gerenciamento de suas riquezas minerais, e precisa ainda de uma grande engenharia, e a
partir disto, com esta nova matriz tributária teremos um Brasil bem melhor. Piazza
agradeceu a colocação do colega, e ressaltou que a questão do nióbio de repente é um
ponto apenas, mas a questão do minério do Brasil há vários setores e vários produtos
como é a questão do granito em Cachoeira do Sul. Acrescentou que a denúncia que este
advogado fez, ele foi a fundo, ele tem inclusive protocolado e-mails que mandou, pois ele
foi no chefe da polícia Federal em São Paulo, logo que o Lula assumiu em 2003, e o chefe
da polícia federal disse que deveriam então prender o presidente, mas depois inclusive
José de Alencar foi ministro da casa militar, e quando ele ficou sabendo e o cobraram
disso ele simplesmente renunciou ao ministério da defesa, este fato vem se arrastando há
trinta anos e ninguém consegue mexer com esta questão de Araxá e São José da
Cachoeira. Disse que a companhia brasileira de mineração e metalurgia, é uma
companhia que 10% é do estado de Minas Gerais, então os governadores de Minas
Gerais deveriam cobrar isto também, porque é interessante, se dá 100 bilhões de dólares
por ano, imagina a riqueza que o Brasil está jogando fora, porque tudo é contrabandeado,
de uma maneira subfaturada na exportação. Disse que estava pesquisando já a duas ou
três semanas, sobre o envolvimento de todos os presidentes da República, então achou
muito interessante este material, esta denúncia arquivada, e por isso trouxe o assunto
nesta Casa para ficar registrado este fato. TRIBUNA LIVRE. Nenhum inscrito. GRANDE
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EXPEDIENTE. Nenhum inscrito. PAUTA: Não houve novas proposições e Projetos a
serem apreciados. Projeto de Lei Legislativo N° 001/2016 que Dispõe sobre a
contratação de Vigilância armada 24 horas nas Agências bancárias públicas e privadas e
nas Cooperativas de crédito do município de Novo Cabrais. ORDEM DO DIA: Chamada
dos vereadores. O Projeto de Lei Legislativo N°001/2016 permanece na Casa.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Nenhum inscrito. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: Sem
mais assuntos a tratar deu por encerrada a presente sessão convocando os Nobres
Vereadores para a próxima Sessão a ser realizada no dia vinte e um de novembro de dois
mil e dezesseis, às dezoito horas. Para constar lavrei a presente ata que depois de lida,
discutida e aprovada será assinada pelos Nobres Vereadores. SALA DAS SESSÕES,
AOS QUATORZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.
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