ATA Nº. 1.822/2013 – DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 18.03.2013.

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e treze, tendo como local o Plenário
Honorina Ribas Lopes, na sala de sessões Edmundo Roewer, à Câmara Municipal de Vereadores
de Ibirubá, às dezenove horas e vinte minutos, foi constatada a presença dos Vereadores:
Silvestre Antônio Rebelato, Ilvo Adam Schlintwein e Rogério Mauri de Oliveira, integrantes da
Bancada do PMDB; Oneide Neuland, 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 e Olindo de Campos da bancada do PT e Elói Ferraz de Andrade
da Bancada do PDT. Constatado quórum regimental o Senhor Presidente, Liberto Leomar
Franken, declarou abertos os trabalhos e determinou que o Secretário, Abel Grave, fizesse à
leitura do texto bíblico. Dando sequência o Presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura
da CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA, sendo que após colocou a mesma em discussão.
Posteriormente o Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por
unanimidade. O Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.820/13 (solene) e ata
nº 1.821/13 (ordinária): Aprovadas por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário
fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício Circ. nº 005/13 da Secretaria de
Educação, Cultura, Turismo e Desporto; Convite do Instituto Federal para formatura dos
técnicos em Agropecuária, Eletromecânica e Informática; Convite da Secretaria Municipal do
Trabalho, Assistência Social e Habitação e do COMDIM para o V Fórum Regional do Alto Jacuí
“Ser Mulher”; Ofício nº 011/13 da Associação de Radiodifusão Comunitária de Ibirubá; Ofícios e
telegramas informando liberação de recursos por parte do Ministério da Saúde, Ministério da
Educação e Ministério do Desenvolvimento Social e Caixa Econômica Federal; Ofícios e folders
sobre cursos diversos. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS
EXPEDIDOS: Ofício Circ. nº 057/13 para o Executivo; Ofício nº 061/13 para o Executivo; Ofício nº
062/13 para a imprensa; Ofício nº 063/13 para a Cotrijal; Ofício nº 064/13 para a AMISA; Ofício
nº 065/13 para o Tenente Dalmiro Leal da Rocha, Comandante do Corpo de Bombeiros; Ofício
Circ. nº 066/13 para Presidente da Assembleia Legislativa do RS, Deputados Estaduais líderes de
bancadas e chefe da Casa Civil; Ofício nº 067/13 para o Presidente da CNM – Confederação
Nacional dos Municípios; Ofício nº 068/13 para o Executivo. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
049/2013: O vereador ABEL GRAVE, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, viabilize estudo para instalação de um
quebra molas em frente a Escola Estadual de Ensino Fundamental Edison Quintana localizada na
Avenida Brasil. Justificativa: Esta indicação é uma solicitação do referido educandário visto a
demanda de alunos da referida escola e por ser uma via de grande circulação de veículos e
motocicletas. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 050/2013: Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN,
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do
PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal da Saúde e/ou Secretaria
Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação, estude a possibilidade de firmar convênio
com empresas que possuam piscinas térmicas com o objetivo de oferecer às pessoas de
Terceira Idade, com problemas nas articulações e aos alunos da APAE, a prática de
hidroginástica e/ou hidroterapia. Justificativa: Hoje em dia pode‐se observar que a população
idosa tem crescido de forma expressiva, e para melhorar a vida desse grupo que vem se
massificando surgem várias formas diferenciadas de auxiliar para que essas pessoas
envelheçam com qualidade. Um fator que leva a um envelhecimento mais rápido é a falta de
atividade física, pois leva á perdas importantes no sistema cardiovascular, na força, e no

equilíbrio. Ao chegar a uma idade mais avançada, muitas pessoas ficam impossibilitadas de se
exercitarem do jeito tradicional devido às alterações no corpo. Desta forma, uma das
modalidades de atividade física que vem se destacando para contribuir para um
envelhecimento mais saudável é a hidroginástica, pois é uma atividade realizada na água,
proporcionando menos impacto. A prática da hidroginástica melhora o sistema
cardiorrespiratório e cardiovascular, diminuição da gordura corporal e aumento da massa
muscular, aumento da autoestima, melhora da insônia e da coordenação motora e força
muscular e diminuição da necessidade de medicamentos. Salientamos ainda os benefícios da
hidroterapia, indicada para pessoas com problemas ortopédicos e reumatológicos, com
alterações neurológicas, idosos e com alterações cardíacas e respiratórias, oferecendo alívio de
dores e espasmos musculares, melhorar na mobilidade muscular e do equilíbrio, fortalecimento
muscular, redução da pressão arterial, dentre outros benefícios. Portanto, com a criação do
convênio proposto, inúmeras pessoas da comunidade seriam beneficiadas, oferecendo
tratamento fisioterápico às pessoas com disfunções ortopédicas e traumatológicas,
neurológicas e às pessoas com mais de 60 anos de idade, além de crianças e adolescentes de
baixa renda, portadoras de necessidades especiais, ofertando a este público uma melhor
qualidade de vida, sendo que as mesmas poderão ser encaminhadas pelas unidades do Sistema
único de Saúde (SUS) ou por médicos do Município, com aval da Prefeitura Municipal. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 051/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do
PDT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie
reparos na iluminação pública da Rua Valença, no Bairro Floresta, efetuando a troca de
lâmpadas queimadas por novas, especialmente em frente à residência da Srª. Cenira Duarte, a
qual fez esta reivindicação. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 052/2013: A vereadora CARLOTA ELISA
ARTMANN, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal através do setor
competente providencie a limpeza da caixa d’água localizada na localidade de São Roque mais
precisamente nas propriedades dos senhores Roni Schemmer e Osmar Aldebrand e a colocação
de uma tampa na mesma. Justificativa: Esta indicação se justifica pelo fato de haver acúmulo de
limo e pássaros mortos dentro da caixa d’água visto que a mesma está destampada, não
havendo mais condições de aproveitamento da água nem para trato dos animais. Fotos em
anexo. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 053/2013: A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN,
integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor competente,
providencie a limpeza, capina e roçada da Praça localizada na localidade de Alfredo Brenner.
Justificativa: Esta é uma reivindicação de moradores da localidade, a praça por ser um local de
lazer e encontro da comunidade local deveria permanecer em constante limpeza, sendo que
nas condições em que se encontra está difícil para as crianças brincarem e também a
caminhada das mulheres. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 054/2013: A vereadora CARLOTA ELISA
ARTMANN, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Educação, estude a possibilidade de pintar nas mesas localizadas na área de
recreação das Escolas Municipais jogos de tabuleiros, como por exemplo xadrez, damas,
moinho, incentivando as crianças a se interessarem por jogos de raciocínio inclusive
posteriormente realizando um campeonato interno para valorizar o aprendizado. Justificativa:
Os jogos de tabuleiro são úteis para estimular e desenvolver importantes habilidades, como a
comunicação verbal, o raciocínio lógico e a interação social, qualquer que seja a idade dos
jogadores. Para as crianças em idade pré‐escolar, os jogos auxiliam na transmissão dos
conceitos básicos de comportamento e convivência, como a paciência, a partilha, bem como o
conceito de vitória e derrota. Além disso, os jogos são importantes para ensinar o conceito de
limites: assim como na vida, o jogo tem certas regras que devem ser obedecidas. Para as
crianças em início de idade escolar, os jogos de tabuleiro podem oferecer uma grande ajuda

para estimular conceitos da alfabetização básica e do raciocínio lógico e numérico. Ao jogar, as
crianças exercitam esses conceitos de uma forma lúdica e divertida, absorvendo conhecimentos
que ajudarão no seu crescimento pessoal. Aos jovens e adultos, o jogo funciona como uma
excelente ferramenta de convívio e interação social. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 055/2013: Os
vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente,
apresente Projeto de Lei Complementar redefinindo a faixa de enquadramento e o subsídio dos
cargos de técnico em agropecuária e de técnico em enfermagem. Justificativas: Este Projeto foi
apresentado para deliberação dos senhores vereadores, sob nº 005/2008 (anexo), e
protocolado dia 05 de dezembro de 2008 pela administração municipal gestão 2005/2008,
sendo que na época, por decisão da Casa Legislativa, através do Parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, o mesmo acabou prejudicado porque estaria infringindo a
legislação eleitoral e também a Lei de Responsabilidade Fiscal. Cabe salientar que a
apresentação deste Projeto estará equiparando os subsídios de todos os servidores que
possuem a titulação de técnicos, fazendo justiça e corrigindo algumas questões sobre o grau de
complexidade, responsabilidade, supervisão e esforço que estes cargos exigem. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 056/2013: 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 instalação de placas indicativas nas estradas das
localidades do interior, constando o nome das mesmas, assim como sinalizando a divisa entre
municípios, facilitando assim o trajeto para quem não é morador destas localidades. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 057/2013: 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 reforma da Ponte localizada
em Capela Fátima, divisa com Santa Bárbara do Sul, nas proximidades da residência do Sr. Cézar
Formentini. Que também providencie conserto de uma boca‐de‐lobo (bueiro) na localidade de
Capela Fatima, nas proximidades da residência do Sr. Hélio Lewes. LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO Nº 005/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTONIO REBELATO, ILVO ADAM
SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, da Bancada do PMDB e o vereador ELÓI FERRAZ
DE ANDRADE do PDT: Que o Executivo Municipal informe quais prédios públicos foram locados
para uso de entidades filantrópicas ou não filantrópicas e particulares, anexando cópia dos
respectivos recibos de pagamento. Da mesma forma informe o nome das entidades
filantrópicas ou não filantrópicas e particulares que fizeram uso de prédios públicos sem o
pagamento de aluguel. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 020/2013: Os
vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE
OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Requerem que esta Casa Legislativa encaminhe
ofício para o Governador do Estado, Excelentíssimo Sr. Tarso Genro, solicitando que o Governo
Estadual faça o mesmo que o Governo Federal, o qual anunciou a isenção da cobrança de
impostos (PIS, COFINS e IPI) dos produtos da cesta básica. Justificativa: Anunciada há pouco pela
presidenta Dilma Rousseff, a desoneração beneficiará oito tipos de produtos da cesta básica
que ainda pagavam tributos federais: carnes, café, óleo, manteiga, açúcar, papel higiênico,
pasta de dente e sabonete. Outros oito produtos ‐ leite, feijão, arroz, farinha de trigo e massas,
batata, legumes, pão e frutas ‐ já eram totalmente desonerados. A presidente Dilma Rousseff
destacou a importância do corte de impostos federais dos produtos da cesta básica como
medida para diminuir a inflação. A redução a zero de impostos federais para a cesta básica fará
o governo deixar de arrecadar R$ 5,54 bilhões em 2013, informou o Ministério da Fazenda. A
partir de 2014, a renúncia total corresponderá a R$ 7,387 bilhões por ano. Desta forma,
consideramos extremamente importante reivindicar para que o Governo Estadual siga este

exemplo, levando em conta que o mesmo está relutante neste sentido, deixando de também
beneficiar a população gaúcha, pois baixando o preço desses produtos as pessoas poderão
aumentar o consumo de alimentos e de produtos de limpeza e ainda terão uma sobra de
dinheiro para poupar ou aumentar o consumo de outros bens: Aprovado por unanimidade. O
vereador Silvestre solicitou para encaminhar ofício também, neste mesmo sentido, para a Casa
Civil e Deputados Estaduais líderes de bancadas. PARTICIPAÇÃO DO COMANDANTE DO CORPO
DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ, TENENTE DALMIRO LEAL DA ROCHA, em atendimento ao
Requerimento nº 014/2013: O Presidente convidou o Tenente Dalmiro Leal da Rocha,
Comandante do Corpo de Bombeiros de Ibirubá e o Sargento Luis Carlos Beck Maidano, para
fazerem parte da Mesa Diretora. O Tenente Rocha fez a leitura de um relatório aonde consta a
atual situação dos prédios públicos e escolas, em relação ao PPCI – Plano de Prevenção e
Proteção contra Incêndio, mostrando que a grande maioria não está em dia, sendo que alguns
têm advertência, outros multas, levando em consideração que existem prazos legais, mas que
todos já foram notificados. Para cada segmento a Lei exige alguma coisa. O vereador Silvestre
observou a importância de se ter pelo menos o básico, para evitar uma tragédia como ocorreu
em Santa Maria. Questionou sobre qual o tamanho da área protegida ao redor do para‐raios
localizado junto ao Silo da CESA. O Tenente Rocha respondeu que todo cidadão tem o dever de
ter esta preocupação com a segurança e que a Lei nº 10.987/97 de prevenção, é para todo o
Estado. O Sargento Maidano respondeu que antes da tragédia em Santa Maria predominava um
“bom‐senso”, mas agora não podem tolerar mais nada. Respondeu ainda que seria necessário
um estudo técnico, de um engenheiro eletricista para verificar em relação ao para‐raios, mas
que a grande maioria oferece proteção somente para o próprio prédio e o que determina a
proteção é o tamanho da haste. A vereadora Carlota externou a preocupação das comunidades
do interior do Município, pois muitos pavilhões onde acontecem eventos, não têm condições
financeiras para se adequarem. O Sargento Maidano sugeriu que estas comunidades se unam e
peçam orçamento para todas, pois assim conseguirão a diminuição do preço. Observou que se
pode encontrar outras alternativas e que podem conseguir contatos de empresas diversas para
se fazer esta pesquisa pelo melhor preço, levando em consideração que um para‐raios custa
cinco mil reais (R$5.000,00) para mais, dependendo do tamanho da área. Observou uma
preocupação especial, que já vem de muito antes da tragédia na boate Kiss, com as escolas,
lugar onde frequentam muitas crianças e também o Hospital, com vários enfermos em estado
grave que não possuem condições de evacuar o local em caso de incêndio e também não
podem ser removidos de qualquer forma. Disse que especialmente nestes lugares é necessário
ter um plano de evacuação, ter alguém treinado para estas situações, não somente de incêndio,
mas também de vendavais. A vereadora Carlota observou que não se tem registro de eventos
com raios e o custo de um para‐raios é muito alto. O Sargento Maidano comentou que no Brasil
se tem o maior índice de quedas de raios e que cada vez vai ser cobrado mais e não menos,
devido às inúmeras ocorrências. O vereador Elói registrou sua surpresa em ter conhecimento de
que quase 100% dos órgãos públicos estão com pendências. Aproveitou a oportunidade para
justificar o requerimento que apresentou, o qual originou um ofício encaminhado aos
bombeiros, solicitando informações, dizendo que servirá para que possam colaborar, pois
possuem o dever de fiscalizar e legislar. O vereador Elói questionou se com o valor do
FUNREBOM – Fundo Reequipamento Bombeiros, os mesmos tem conseguido suprir as
demandas do Corpo de Bombeiros? Perguntou também se a prestação de contas que fazem é
pública? Se os bombeiros voluntários estão na ativa? Se há necessidade de se ter mais uma
porta para saída no Ginásio Assissão? O Tenente Rocha respondeu que, em relação ao
FUNREBOM, tudo é avaliado de acordo com as reais necessidades e prioridades. Falou que a
prestação de contas é feita a cada seis meses, sendo encaminhado ofício para os

representantes do FUNREBOM, Prefeitura, Promotora e dois jornais. Relatou que o saldo atual
do FUNREBOM é de trinta mil reais, porque sempre estão poupando. Disse que os bombeiros
voluntários precisam estar cadastrados junto a Secretaria da Segurança Pública do Estado,
assegurando que estas pessoas estejam seguras. O vereador Elói lembrou da Lei Municipal nº
1.861/2002, que cria o Voluntariado junto ao serviço público municipal e dá outras
providências. O vereador Olindo falou sobre os custos, e perguntou se não poderiam avaliar
caso a caso, para que não se exija toda a regra. Os bombeiros responderam que já havia, de
longa data, o fornecimento de prazos, mas que chegou num momento que se afunilou e de
acordo com a Lei não poderiam dar mais prazos, levando em consideração que trabalham
dentro da Lei, se cumpriu é liberado o alvará. Responderam ainda que todo ginásio de esporte
precisa ter uma porta de entrada e outra de saída, em conformidade com a Lei. O vereador
Silvestre se prontificou em ajudar na busca de recursos e perguntou qual a responsabilidade do
poder público municipal na liberação dos alvarás? O Sargento Maidano disse que já, de longa
data, solicitaram apoio do Executivo, auxiliando em fornecer informações junto ao setor de
alvará da prefeitura, os quais irão fornecer uma listagem, a qual irão comparar com a que
possuem para verificar quem ainda não visitaram. O vereador Alberi perguntou sobre a porta de
entrada do plenário? O sargento Maidano falou que existe a necessidade de inverter a abertura
da porta, para que seja para fora, pois antes da tragédia tinham o bom senso de não cobrar esta
mudança, mas depois do que aconteceu não podem mais tolerar. O vereador Ilvo enfatizou a
importância da participação dos bombeiros nesta sessão, oportunizando sanar dúvidas e
aprender ainda mais. O vereador Rogério observou que todos precisam fazer a sua parte.
Comentou sobre a responsabilidade que todos devem ter, mas que é importante um técnico
avaliar, pois cada caso é um caso, e que seria interessante usar o bom senso com as
comunidades do interior, as quais possuem dificuldades financeiras. Também falou da
importância de se fazer um trabalho de conscientização. O sargento Maidano explicou como
que funciona todo o processo, dizendo que primeiro fazem a notificação, tendo sessenta dias
para se adequar, observando que existe o PSPCI – Plano Simplificado, para pequenos
estabelecimentos, e o PPCI – Plano Completo, o qual é formado de vários documentos do
estabelecimento, com o responsável técnico, sendo que depois que recebeu a adequação
precisam procurá‐los para que possam analisar que tipo de estabelecimento esta pessoa tem e
que tipo de informação ela precisa prestar, através de uma ficha de informações gerais que
depois é cadastrada e é dado o pontapé inicial, pois a partir daí fornecem um documento
chamado de certificado de conformidade. Feito isto a pessoa goza de prazos legais para se
adequar. Observou que se não houver esta procura no prazo de sessenta dias, a pessoa recebe
uma advertência/lembrete e se mesmo assim não procuram os bombeiros, recebem uma 1ª
multa com prazo de 30 dias, uma 2ª multa com prazo de 30 dias e uma 3ª multa com prazo de
trinta dias, vencendo tudo isto fazem cópia de todo o processo e encaminham para a
Promotoria Pública informando que aquele estabelecimento não cumpriu com a Legislação. A
Promotoria tem duas maneiras de se manifestar, a primeira é através do TAC – Termo de Ajuste
de Conduta, com prazo. O Presidente suspendeu a sessão e disponibilizou a palavra para o
Secretário Geral Gustavo Schroeder e para a Secretária de Educação Jussara Rodrigues. Em
seguida o Presidente reabriu a sessão e de imediato colocou a palavra a disposição dos
bombeiros para as considerações finais. O Tenente Rocha agradeceu pelo convite, observou
que cada caso é um caso, mas que a Lei existe para ser cumprida. O Sargento Maidano também
agradeceu o espaço e falou que o Corpo de Bombeiros está a disposição. O Presidente
agradeceu a explanação e deu continuidade a ordem do dia. LEITURA DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 019/2013: Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a Associação Ibirubá
de Futebol – ASIF, abre crédito especial de Elemento e dá outras providências. Baixado para a

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Finanças e Orçamento e
para a Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência. O vereador Alberi, Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final falou que será o relator. O vereador Rogério
Mauri de Oliveira, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator. O
vereador Elói Ferraz de Andrade, Presidente da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e
Assistência, falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 020/2013:
Autoriza o Município de Ibirubá firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da
Secretaria Estadual da Saúde, via PROSAN – Programa de Saneamento. Baixado para a Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a
Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência. O vereador Alberi, Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final falou que será o relator. O vereador Rogério
Mauri de Oliveira, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator. O
vereador Elói Ferraz de Andrade, Presidente da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e
Assistência, falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 021/2013:
Concede isenção do pagamento do ISS à BUCCO & MARTINS TECNOMETAL LTDA. Baixado para
a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Finanças e Orçamento e
para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. O vereador
Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final falou que será o relator. O
vereador Rogério Mauri de Oliveira, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento,
designou a vereadora Carlota para ser a relatora. O vereador Olindo, Presidente da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, falou que será a relatora. LEITURA
DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 006/2013, de autoria do vereador Silvestre A. Rebelato:
Proíbe a cobrança pela utilização de prédios públicos por entidades sem fins lucrativos. Baixado
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e
Orçamento. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
designou o vereador Rogério para ser o relator. O vereador Rogério, Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento, designou o vereador Abel para ser o relator. VOTAÇÃO DOS PARECERES
E DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 004/2013, de autoria da Mesa Diretora: Define o
percentual destinado à Revisão Geral Anual dos vencimentos do quadro de cargos efetivos e em
comissão do Legislativo Ibirubense. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento: Aprovados por unanimidade.
Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 004/13: Aprovado por unanimidade.
VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 005/2013, de autoria da
Mesa Diretora: Altera o valor do auxílio‐alimentação. Leitura e votação dos Pareceres da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento:
Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 005/13:
Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
010/2013: Autoriza a contratação temporária de médico. Leitura e votação dos Pareceres da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento:
Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 010/13:
Aprovado por unanimidade. O Presidente pediu autorização para dar continuidade a sessão
devido o horário regimental ter se esgotado, sendo que todos concordaram. VOTAÇÃO DOS
PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 011/2013: Autoriza a contratação temporária
de Farmacêutico. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final e da Comissão de Finanças e Orçamento: Aprovado por unanimidade. Discussão e votação
do Projeto de Lei Municipal nº 011/13: Aprovado por unanimidade. O vereador Silvestre
solicitou para registrar que na reunião que realizaram para discutir os projetos, o Secretário
Geral da Administração, Gustavo Roberto Schroeder, tinha o entendimento que não havia

concurso público para este cargo, sendo que tinham a informação de que havia, graças às
pessoas que se inscreveram e fizeram o concurso, mas posteriormente o Secretário ligou se
redimindo e dizendo que tinha se equivocado. Observou que desta forma acontece a perda da
credibilidade, pois se fez um concurso para este cargo. O vereador Alberi observou que isto não
impede de se contratar emergencialmente. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 013/2013: Autoriza o Município de Ibirubá firmar Convênio com a Obra Social
Nossa Senhora da Glória – Fazenda Esperança Mãe Admirável, e dá outras providências. Leitura
e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de
Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência: Aprovados
por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 013/13: Aprovado por
unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 016/2013:
Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Adicional Suplementar para o exercício de 2013 e dá
outras providências. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento: Aprovados por unanimidade. Discussão
e votação do Projeto de Lei Municipal nº 016/13: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS
PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 017/2013: Concede revisão geral anual, ao
quadro de servidores estatutários – plano de carreira do quadro geral e do magistério, aos
funcionários do quadro celetista, aos contratados pelo regime CLT, aos cargos em comissão ou
DCAs, aos aposentados e pensionistas, e aos contratos temporários e/ou emergenciais. Leitura
e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de
Finanças e Orçamento: Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei
Municipal nº 017/13: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE
LEI MUNICIPAL Nº 018/2013: Define o percentual de reposição dos conselheiros tutelares.
Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da
Comissão de Finanças e Orçamento: Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do
Projeto de Lei Municipal nº 018/13: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E
DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2013: Altera e revoga dispositivos da Lei
Municipal nº 756/82. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final e da Comissão de Obras e Serviços Públicos: Aprovados por unanimidade.
Discussão e votação do projeto de Lei Complementar nº 004/13: Aprovado por unanimidade.
VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2013: Altera o
“caput” do Art. 1º da Lei Complementar nº 032/2006. Leitura e votação dos Pareceres da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento:
Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 007/13:
Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Silvestre para que o Líder
do Governo, vereador Abel, interceda junto ao Executivo Municipal para que o mesmo atenda o
pleito dos técnicos de enfermagem e auxiliares de ensino em relação a remuneração dos
mesmos. O vereador Alberi solicitou que esta Casa encaminhe ofício para o Sr. Gilmar Galera
parabenizando por ter sido eleito Presidente da ASCAMAJA e que também encaminhe ofício
para o Prefeito Carlos Jandrey parabenizando por ter sido eleito Presidente da AMAJA. O
vereador Silvestre solicitou para que esta Casa encaminhe ofício para a comunidade de Capela
Fátima parabenizando pela excelente festa, assim como para a Associação de Moradores do
Bairro Pôr‐do‐Sol parabenizando festa realizada no domingo, dia 17 de março, ocasião em que
foi oferecido delicioso almoço. O vereador Silvestre solicitou para registrar em ata que
conversou com o Vice‐Prefeito Rogério referente a um Decreto, o qual será reeditado,
possibilitando assim que as pessoas possam retirar as árvores que foram derrubadas pelo
temporal em setembro do ano passado e estaleirar as mesmas. Dando continuidade o
Presidente passou para o último ítem da ordem do dia, em um espaço máximo de cinco

minutos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: A
vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos. Citou as indicações de n.º
052/2013, 053/2013 e 054/2013, ambas de sua autoria. Falou que nesta noite houve um amplo
debate com participação do Corpo de Bombeiros, representado pelo Tenente Rocha e pelo
Sargento Maidano, esclarecendo sobre as questões de prevenção dentro do Município. Contou
que ele colocou uma situação que lhe deixou preocupada, mas também visualizou que o
Município através dos setores responsáveis está tomando as devidas providência para as
escolas e locais públicos se adequarem. Falou que estiveram presentes representantes de
comunidades e fez referência a Comunidade de Linha Duas que está com uma preocupação
muito grande porque tudo o que se faz gera custo. Sugeriu promover uma reunião com todas as
entidades para em conjunto se fazer alguma coisa inclusive na questão dos custos. Parabenizou
o vereador Abel Grave pela indicação de Líder do Governo, representando então o Poder
Executivo e também o Prefeito Carlos Jandrey pela indicação de Presidente da Associação dos
Municípios do Alto Jacuí – AMAJA, e o vereador Galera do Município de Quinze de Novembro
pela indicação de Presidente da Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí – ASCAMAJA,
contou que ocorreu um acordo na primeira reunião da Associação das Câmaras Municipais do
Alto Jacuí – ASCAMAJA quando ficou decidido que o primeiro ano ficaria a cargo do Partido
Progressista, o segundo do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o terceiro do Partido
Democrático Trabalhista e o quarto ano a cargo dos demais partidos que irão se unir e escolher
um representante. O vereador OLINDO DE CAMPOS, do PT: Cumprimentou a todos. Disse que
ouviu hoje dos colegas vereadores aquela dica para que cada um, onde a Presidente Dilma que
tanto se esforça pelo povo brasileiro fazendo um decreto abaixando o imposto sobre os
alimentos para que as pessoas tenham mais condições, disse que é um Decreto Federal, mas
que irão trabalhar para que aconteça a nível Estadual. Falou que, sobre a última tribuna, foi
citado na rádio pelo comentarista Almir Braatz em seu espaço e que agora irá falar dele, contou
que foi elogiado por falar bem na tribuna, mas que ficou calado na votação do Projeto, disse
então para o Almir Braatz que ele fala muito bem na rádio e que talvez um dia possa estar como
vereador, pois tem muitas ideias podendo as incrementar como vereador. Falou que nesta
noite foram aprovados vários Projetos do Executivo, aprovados por unanimidade, e contou que
percebeu o esforço que o Prefeito faz para que a comunidade tenha mais retorno dos impostos
arrecadados e exemplificou com o crédito do Badesul que foi aprovado nesta noite
proporcionando mais ruas asfaltas e o acesso pelo Bangu. Contou que hoje visitou a empresa
Indutar e percebeu o grande investimento que desta empresa, conversou com o empresário
Airton e sua esposa Magali e colocou do contentamento deles de agora ter uma Secretaria das
Indústrias acompanhando o setor industrial que cada vez mais investem no Município, e a
pedido convidou os demais vereadores para visitarem a Indutar. Falou que foi um esforço muito
grande para se criar esta Secretaria para que se pudesse dar apoio para as empresas que geram
muitos impostos para o Município e como vereador irá cobrar as pessoas que lá trabalharem
para darem retorno do investimento que o Município está fazendo. Parabenizou o Prefeito que
ficou eleito Presidente da Associação dos Municípios do Alto Jacuí – AMAJA, e disse que agora o
Prefeito irá representar nosso Município em nome de todos os Prefeitos e buscar mais
incentivos para nosso Município e região. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Falou que o trabalho nesta Casa está sendo um aprendizado e que hoje
saiu orgulhoso porque as comissões se reuniram na sexta‐feira, vereadores de situação e
oposição junto com o Secretário quando foram colocadas questões sobre os projetos o que
facilitou muito a troca de informações, desejou que se fizesse isto mais vezes. Falou para os
colegas vereadores que como a bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
comentou quando forem projetos de benefício, salientou que hoje foram votados nove projetos

inclusive de aumento para o funcionalismo e corrigiu para investimento, e que este tipo de
projeto sempre irá votar com orgulho a favor, agregando, discutindo e respeitando os projetos
onde ocorre a situação de oposição e situação. Falou que nesta noite houve a participação do
Corpo de Bombeiros, o Tenente Rocha e o Sargento Maidano, disse que é um assunto
importante de forma responsável, que trouxe tranquilidade para as comunidades do interior e
falou que a Aliança Popular iniciou em hum mil novecentos e oitenta e oito (1988)
investimentos em pavilhões do interior deixando uma história de certeza de investimentos
naquela época. Disse que a partir de agora o Corpo de Bombeiros, a Câmara de Vereadores e o
Município tem a responsabilidade de buscar soluções com muita calma e disse ter certeza que
as comunidades irão “acertar o passo”, mas salientou que precisam fazer dentro de casa e que
se preocupou ao ver que há irregularidades, mas o Secretário da Administração e a Secretária
da Educação que estavam presentes colocou que irão buscar formas para deixar tudo legalizado
no Município. Falou que ficou feliz em votar estes nove projetos que irão beneficiar a
comunidade. Finalizou falando sobre uma reportagem da “Página 10”, da Rosane Oliveira, que
no dia dezessete de março tratou sobre a troca de Ministérios e criação de mais Ministérios,
com comentários que o Brasil deveria ter menos Ministérios para maior eficiência, pois para
agregar precisam acomodar todos os partidos da base governista o que atrapalha a gestão,
pediu que todos façam esta reflexão. Falou que o nosso Prefeito terá que trabalhar mais e
buscar a capacidade de gerenciar todos os partidos e fez um apelo como oposição para os
partidos do Frentão para que deixem o “homem” escolher as pessoas de uma forma gestão e
responsável para o Município. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou
a todos. Parabenizou a Comunidade de Capela Fátima pela grande festa ocorrida ontem, dia
dezessete, onde se fez presente juntamente com os vereadores Rogério e Silvestre de
reinauguração do pavilhão. Falou que na sessão desta noite esteve presente o Tenente Rocha e
o Sargento Maidano do Corpo de Bombeiros, agradeceu a presença deles, contou que eles
deram uma aula para que os vereadores possam transmitir para a comunidade a situação que
se encontra Ibirubá e os problemas que tem o Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro, falou que foi
de grande proveito. Citou as indicações n.º 056/2013 e n.º 050/2013, ambas de sua autoria em
conjunto com o vereador Silvestre e o vereador Rogério. Disse que está sempre a disposição da
comunidade de Ibirubá. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBALATO, do PMDB: Cumprimentou
a todos. Falou que os técnicos de enfermagem estavam vestidos de preto nesta noite assistindo
a sessão buscando seus direitos sendo que o vereador Abel, líder do Governo, se encarregou de
encaminhar a reposição que eles pleiteiam e também dos auxiliares de ensino. Falou que hoje é
um dia de reflexão, contou que começou dando entrevista na rádio CBS e foi sabatinado pela
população de Ibirubá sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e que somente uma
pessoa lhe ligou dizendo que não teve aumento. Falou que nesta noite por uma iniciativa dos
vereadores de oposição, e disse que segundo informação do Secretario Fucks o Estado sabia
que o Corpo de Bombeiros estaria em Ibirubá e que se indignou porque deveriam ter ligado
para a Câmara para elogiar. Citou o Projeto de Lei do Legislativo n.º 006/2013, de sua autoria.
Falou que na última sessão se referiu ao interior e foi cumprimentado por sua coragem e por
sua atitude e colocou que algumas coisas positivas aconteceram porque as mesmas pessoas
que lhe ligaram cobrando no Arroio Grande e em Alfredo Brenner viu patrolas trabalhando no
domingo, mas em São Paulo Pontão continua a situação, e também na região do vereador
Alberi, e lhe pediram para que na Secretaria de Obras tenha alguém com afinidade no interior.
Falou que o vereador Rogério já citou que quando vem projetos para esta Casa importantes e
bons votam a favor e quando tem projetos que entendem não serem importantes para a
sociedade fazem um esforço, jogam argumentos, votam contrário, referindo‐se ao aumento do
Imposto Predial e Territorial Urbano‐IPTU e a criação dos cargos. Falou sobre a renúncia do

Papa que “mexeu” com o mundo inteiro e que em poucos dias saiu a fumaça branca, desejou
que Deus queira que ele agrade a todos e que aqui em Ibirubá faz seis meses e não saiu a
fumaça branca dos Secretários. Encerrou referindo‐se à assessora Patrícia Sandri que hoje se
despede da Casa, falou que ela foi uma grande colega e como líder da bancada do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, disse que ela prestou um grande trabalho para
Casa e levou a maldade da política, o preço que se paga na política. Disse que é testemunha que
a Patrícia bateu de casa em casa pedindo votos para o Frentão e está tendo a resposta hoje,
mandou ela “tocar pra frente” porque ela tem capacidade, e mesmo sendo adversário político
agradeceu pela compreensão, pelo que fez pela bancada e pelo povo de Ibirubá. Convidou para
que assistam uma reportagem da RBSTV que talvez seja transmitida no dia de amanhã. O
vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos. Parabenizou a vereadora
Carlota por assumir o cargo de Tesoureira da Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí –
ASCAMAJA e desejou sucesso e citou a Patrícia que sempre lhe atendeu com competência e
lealdade, agradeceu por tudo que ela lhe ajudou enquanto esteve na Casa. Falou que participou
nesta noite da sessão o Tenente Rocha e o Sargento Maidano do Corpo de Bombeiros por meio
de um pedido dos vereadores do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB para
falar sobre a situação das empresas e dos órgãos públicos de Ibirubá. Ele os parabenizou pela
explanação dada, pois a comunidade cobra e reivindicam informações sobre as situações e
como ele teve um sobrinho na boate Kiss também gostaria de saber a situação dos prédios
municipais, estaduais e federais. Falou que ficou surpreso por noventa e oito por cento (98%)
dos prédios municipais não terem total condição de atuação, já sendo autuados, mas tendo o
direito de colocar em dia, e o que mais lhe chamou a atenção foram as escolas e as creches.
Falou que muitas vezes é dito que são contra tudo e todos, mas que o que deseja é aprovar os
projetos que beneficiam a comunidade, citou que esta noite foi aprovado um projeto que abre
crédito suplementar para liberação de empréstimo de um milhão de reais (R$ 1.000.000,00) no
Badesul e também fez referência a um projeto que deu entrada hoje nesta Casa dando
incentivo à Associação Ibirubense de Futebol ‐ ASIF no valor de vinte e cinco mil reais (R$
25.000,00) e contou que se sentiu padrinho porque conseguiu aprovar no orçamento,
parabenizou a Administração Municipal. Citou uma indicação dos vereadores do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB para que o Executivo aligeirasse um poço em
Capela Fátima e que agora está vindo o Projeto para que se encaminhe tudo. Fez referência à
Presidente Dilma que no último sábado empossou três novos Ministros, sendo um a saída do
Brizola Neto e a entrada do Manoel Dias uma pessoa que foi de confiança do Brizola e relatou
sua alegria ao ler a coluna de sábado da Carolina Bahia que colocou que o primeiro ato do
Ministro Manoel Dias foi convidar Rodrigo Miotto e Flávio Zacher, seu amigo, para formar seu
gabinete. Falou que o Flávio Zacher é oriundo do metal mecânico e que sua família tem uma
fábrica de balanças em Porto Alegre, terá o compromisso de trazer divisas e auxiliar o metal
mecânico. O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Falou
que nesta sessão foram aprovados vários projetos e também houve a participação do Tenente
Rocha e do Sargento Maidano prestando esclarecimentos sobre os trabalhos do Corpo de
Bombeiros. Falou que não se manifestou naquele momento, pois o Presidente não entendeu
sua solicitação, ficou chateado porque todos os vereadores se manifestaram e gostaria de ter
feito uma colocação sobre o setor da construção civil ondem ocorrem muito acidentes. Disse
que a construção civil é um grupo desunido para terem um sindicato, disse que falta mão de
obra e inclusive falou que se alguém estiver desempregado e tiver interesse que procure os que
contratam as obras. Falou que irá buscar este entendimento com o Sargento Maidano para que
façam um encontro com todos os construtores responsáveis para que eles lhes informem o
básico para então repassarem para seus funcionários e convidou os colegas vereadores para

que contribuam neste sentido. Parabenizou o vereador Gilmar Galera da cidade de Quinze de
Novembro pela eleição como Presidente e a vereadora Carlota como Tesoureira da Associação
das Câmaras Municipais do Alto Jacuí – ASCAMAJA, disse que não se fez presente porque já
havia agendado previamente compromisso. Parabenizou o Prefeito Carlos Jandrey que ficou
Presidente da Associação dos Municípios do Alto Jacuí – AMAJA e desejou um bom trabalho
nesta Presidência e no Município, e colocou que acredita que nesta semana o Secretariado seja
definido e que tudo comece a funcionar, disse que não é uma crítica, mas uma cobrança, pois
os projetos foram aprovados. Falou que nesta semana mais um vereador da Casa certamente
será empossado na direção da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul – UVERGS, os
representando, citou o vereador Alberi. Finalizou desejando sucesso para a Patrícia que hoje
está encerrando os trabalhos nesta Casa, falou que a vida continua, agradeceu todas as
sugestões que ela deu. O Presidente deu por encerrado os trabalhos à meia noite e dez minutos
(00h10min.). Os trabalhos foram presididos pelo Presidente, vereador Liberto Leomar Franken,
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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