ATA Nº. 1.840/2013 – DA VIGÉSSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 16.09.2013.

Aos dezesseis dias do mês de setembro 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 dezessete horas e quinze minutos, foi constatada a presença dos Vereadores:
Silvestre Antônio Rebelato, Ilvo Adam Schlintwein e Rogério Mauri de Oliveira, integrantes da
Bancada do PMDB; Vanderlei Santos de Souza, Abel Grave e Alberi Antônio Behnen, integrantes
da Bancada do DEM; Érico Pimentel Nogueira, Carlota Elisa Artmann e Liberto Leomar Franken,
integrantes da Bancada do PP; Jair Luiz Scortegagna, integrante da bancada do PT; 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 e
posteriormente em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por unanimidade. O Presidente
colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.839/13 (ordinária): Aprovada com nove votos
favoráveis e uma abstenção da vereadora Carlota Elisa Artmann. O Presidente solicitou que o
Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 088/13 do Executivo,
encaminhando Balancetes de Verificação Contábil, referentes ao 4º Bimestre de 2013; Ofício nº
223/2013 do Ministério da Justiça referente resposta de ofício propondo redução de
maioridade penal; Convite para XV ENCOB aos representantes de Comites de Bacias
Hidrográficas do Brasil; Ofício nº 157/2013 da RGE, encaminhando cópia de correspondência
enviada à Prefeitura Municipal, solicitando a previsão de recursos orçamentários para atender
despesas com gastos de energia nos prédios públicos e iluminação pública; Ofício nº 259/2013
do Executivo, referente resposta do Pedido de Informação nº 030/2013; Ofício nº 030/2013 do
Major José Antônio Ferreira da Silva, Comandante da 2ª CIA PM Ibirubá; Telegramas do
Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e da Câmara dos Deputados 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 nº 277/13 para o Executivo; Ofício n.º
278/2013 para a imprensa; Ofício Circ. n.º 279/2013 para a Câmara de Vereadores de Santa
Maria e para a família enlutada de Maria de Lourdes Castro (in memorian); Ofício n.º 280/2013
para a família enlutada de Anna Ziulkoski (in memorian); Ofício Circ. n.º 281/2013 para os
Deputados Estaduais; Ofício nº 282/2013 para o DAER de Cruz Alta; Ofício nº 283/2013 para o
DAER de Cruz Alta; Ofício Circ. nº 284/2013 para o DAER de Cruz Alta e Passo Fundo; Ofício Circ.
Nº 285/2013 para os Senadores; Ofício nº 286/2013 para a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes;
Ofício nº 287/2013 para o jovem Matias Luft; Ofício nº 288/2013 para a Associação de
Moradores do Bairro Odila; Ofício nº 289/2013 para Associação de Moradores do Bairro
Progresso; Ofício nº 290/2013 para a família enlutada de Osmar Kanitz (in memorian); Ofício nº
291/2013 para a família enlutada de Wilian Jakson Duarte (in memorian); Ofício nº 292/2013
para a família enlutada de Hilda Bohrz (in memorian). O Presidente solicitou que o Secretário
fizesse a leitura das Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 163/2013: Os vereadores SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a
elaboração de um projeto e a posterior construção de um Ginásio Poliesportivo que possua
toda a infraestrutura necessária para comportar jogos/competições das mais diversas
modalidades de esportes (futebol, vôlei, basquete, etc.) de níveis estadual e nacional.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido a evidente necessidade de se possuir um Ginásio

grande e moderno, com infraestrutura completa, que ofereça todas as condições necessárias
para a realização de jogos a nível estadual e até mesmo nacional, atendendo todas as exigências
impostas pela Federação Gaúcha de Futebol e pelos Bombeiros, no que diz respeito ao PPCI –
Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio. Cabe salientar que nosso Município possui
atletas e jogadores que se destacam nas mais diversas modalidades de esporte e competições,
além de times que disputam campeonatos importantes a nível de Estado, como a ASIF –
Associação Ibirubá de Futsal que está disputando o Campeonato Estadual de Futsal ‐ Série Prata
2013, merecendo portanto que Ibirubá ofereça um Ginásio de alto nível, para viabilizar jogos
importantes, beneficiando assim os atletas e toda a comunidade ibirubense. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 164/2013: 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 os devidos reparos em um
bueiro (boca de lobo) localizado em Boa Vista, mais precisamente no início do calçamento,
próximo à Escola Olavo Bilac. Justificativa: Esta indicação se justifica devido haver tubos
entupidos, alagando a estrada e com isso surgem grandes valetas, dificultando o trânsito e se
tornando perigoso para os motoristas que por ali trafegam. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 052/2013: 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 ao deputado estadual Giovani Feltes demonstrando
apoio à aprovação, em reunião extraordinária no dia 20 de agosto, de seu parecer favorável ao
Requerimento Diverso (RDI) 109/2013 de autoria do deputado Frederico Antunes, que trata
sobre a instauração de processo de sustação do ato normativo do Executivo, responsável pela
cobrança do “imposto de fronteira” que corresponde a um diferencial de alíquota de 5% de
ICMS sobre as mercadorias provenientes de outros estados para as micro e pequenas empresas
optantes do Simples Nacional, e expressando ainda total apreciação à votação e aprovação do
mesmo no Plenário da Assembleia Legislativa prevista para este mês. Justificativa: Este
requerimento se justifica devido à importância deste relatório, o qual o deputado Giovani Feltes
argumenta que as diferenças de alíquotas de ICMS atacadas no RDI 109/2013 extrapolam a
competência regulamentar do Poder Executivo e ferem o tratamento diferenciado às micro e
pequenas empresas, estabelecido pela Constituição Federal e pela legislação ordinária sobre o
tema: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 053/2013:
O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, da bancada do PDT: Requer que esta Casa Legislativa
encaminhe ofício para o Excelentíssimo Senhor Manoel Dias, Ministro do Trabalho e Emprego,
para o senhor Flávio Zacher, Assessor Especial do Gabinete do Ministro do Trabalho e para o
senhor Heron de Oliveira, Superintendente Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul,
solicitando a elaboração de um projeto instituindo um Programa de Menor Aprendiz pra que
jovens de 14,15 e 16 anos possam trabalhar no comércio local; ou estudem outra forma para
inserir estes jovens no mercado de trabalho. Justificativa: Este requerimento é uma solicitação
dos pais que se preocupam para que se seus filhos ao invés de estarem nas ruas, estejam no
trabalho aprendendo noções de responsabilidade e comprometimento. E, se justifica pela
importância de inserir estes jovens no mercado de trabalho, levando em consideração que
muitos são carentes e necessitam ajudar financeiramente a família ficando também longe das
condutas ilícitas. Nunca esquecendo a busca da construção de uma sociedade mais justa e ideal,
diminuindo a distância entre ricos e pobres, através da distribuição equilibrada de riquezas:
Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 054/2013: O
vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, da bancada do PP: Requer que esta Casa Legislativa
encaminhe um ofício ao DNIT ‐ Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,
solicitando que façam as devidas adequações de sinalização e identificação na BR 377, entrada

para a Localidade de Estação Lagoão. Justificativa: Esta indicação se justifica devido não haver
placa sinalizando a entrada para a localidade de Estação Lagoão, e também existe a necessidade
de efetuar a instalação de redutores de velocidade no referido local, prevenindo possíveis
acidentes: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
055/2013: O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, da bancada do PP: Requer que esta Casa
Legislativa encaminhe um ofício à 6° Superintendência Regional do DAER de Passo Fundo,
solicitando que façam as devidas adequações de sinalização e identificação na ERS 223, entrada
para as Localidades de Arroio Grande e Linha Pulador do Sul. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido não haver placa sinalizando a entrada para as localidades de Arroio Grande e
Linha Pulador Sul, e também existe a necessidade de efetuar a instalação de redutores de
velocidade no referido local, prevenindo possíveis acidentes: Aprovado por unanimidade.
LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 048/2013: Autoriza o Poder Executivo firmar
Convênio com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria,
Comércio e Meio Ambiente. O Vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, designou o vereador Jair para ser o relator. O vereador Érico, Presidente da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, designou o vereador
Vanderlei para ser o Presidente. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 049/2013: Dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. 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 Jair
para ser o relator. O vereador Rogério, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou
que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2013: Dispõe sobre o
Código de Posturas do Município de Ibirubá‐RS e dá outras providências. Baixado para a
Comissão Especial. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 041/2013.
Prorroga os mandatos dos Conselheiros Tutelares do Município de Ibirubá. Leitura e votação
dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Educação,
Segurança, Saúde e Assistência: Aprovados por unanimidade. O vereador Jair, relator da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, retificou o ítem número seis (06) do seu
Parecer, solicitando que onde consta quatro de outubro de dois mil e quatorze (04/10/2014),
entenda‐se quatro de outubro de dois mil e quinze (04/10/2015). Discussão e votação do
Projeto de Lei Municipal nº 041/2013: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E
DA MENSAGEM RETIFICATIVA AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 036/2013: Dispõe sobre o
Plano Plurianual do município de Ibirubá para o quadriênio 2014‐2017. 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 da Mensagem Retificativa ao
Projeto de Lei Municipal nº 036/2013: Aprovado por unanimidade. Os vereadores conversaram
e decidiram realizar a Audiência Pública para discutir sobre o Projeto da LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias no dia vinte e quatro de setembro (24/09), às 19hs. O vereador Silvestre pediu
se a homenagem proposta para a empresa Vence Tudo pode ser realizada na próxima sessão,
porque é proponente e após pretende se licenciar. O Presidente falou que não tem tempo hábil
para organizar a referida homenagem, por isso disse que irá esperar o vereador Silvestre voltar
da sua licença. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Alberi solicitou que esta Casa encaminhe
ofício para a Igreja Assembleia de Deus parabenizando pela organização e realização do 10º
Congresso da UMADI – União da Mocidade da Assembleia de Deus de Ibirubá, que aconteceu
nos dias 14 e 15 de setembro. O vereador Vanderlei solicitou que esta Casa encaminhe ofício
para o CTG Rancho dos Tropeiros, parabenizando pela programação e pela belíssima abertura
da Semana Farroupilha. O vereador Alberi também solicitou que esta Casa encaminhe ofício

para o Major José Antônio Ferreira da Silva, Comandante da Brigada Militar, o qual informou
que a partir do dia dezessete de setembro (17/09) estará passando para a reserva
compulsoriamente, cumprimentando o mesmo pelo eficiente trabalho prestado em nosso
Município. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos, reabrindo em seguida e de
imediato informou que decidiram retirar o último ítem da ordem do dia, que se refere a
Manifestação dos (a) Vereadores (a) em Tribuna, devido a Sessão Solene que será realizada no
CTG Rancho dos Tropeiros, iniciar em alguns minutos, sendo que agradeceu a compreensão de
todos. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às dezenove horas e quinze minutos
(19h15min). 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.

LIBERTO LEOMAR FRANKEN ABEL GRAVE

Presidente do Legislativo Ibirubense. Secretário.

