Fl. 01 (2ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.856/2014 – DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 17.03.2014.
Aos dezessete dias do mês de março 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 dez minutos, foi constatada a presença dos Vereadores: Rogério Mauri
de Oliveira, Ilvo Adam Schlintwein e Silvestre Antônio Rebelato, 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; Elói Ferraz de Andrade, da Bancada do PDT e do Jair Luiz Scortegagna, da
Bancada do PT. 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. O vereador Silvestre propôs
alterar a ordem do dia, antecipando a votação dos projetos que dizem respeito ao reajuste salarial
dos funcionários do Executivo, desta forma o Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA,
com a sugestão: Aprovada com seis (06) votos para que permaneça a ordem original e quatro
(04) votos dos vereadores Silvestre, Ilvo, Rogério e Elói, para que se altere a ordem da votação
dos projetos. O Presidente colocou em deliberação e votação as Atas nº 1.854/14 (solene) e nº
1.855/14 (ordinária): Aprovadas por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário
fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício do Sr. José Roberto de Souza
Silva, Presidente do SISPI; Convite da Vence Tudo para solenidade comemorativa aos 50 anos,
bem como para o show nacional com Michel Teló; Convite do Instituto Federal – Câmpus Ibirubá
para solenidade de formatura dos cursos técnicos em Agropecuária, Eletromecânica, Informática,
Mecânica e Cooperativismo; Ofício Circ. Nº 002/14 da ASCAMAJA; Ofício Circ. Nº 04 e 06/14 do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos
ao Fundo Municipal de Assistência Social; Ofício nº 025/14 do Executivo, referente ao Balancete
de verificação contábil do 1º bimestre de 2014, o qual o Presidente baixou para a Comissão de
Finanças e Orçamento, sendo que o vereador Silvestre, Presidente da referida comissão, designou a
vereadora Carlota para ser a relatora. Telegramas do Ministério da Saúde, do Ministério da
Educação, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, do Executivo e da Câmara
dos Deputados sobre a liberação de recursos financeiros; Ofícios e folders sobre cursos diversos. O
Presidente solicitou ainda para que o secretário fizesse a leitura, novamente do convite para
seminário “O Estado do RS na Década de Ação pela Segurança no Trânsito”. O Presidente solicitou
que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício n.º 014/2014 para o
Executivo; Ofício nº 017/14 para o Executivo; Ofício nº 018/14 para a imprensa; Ofício nº 019/14
para o Executivo; Ofício nº 020/14 para o Departamento Municipal de Trânsito; Ofício Circ. nº
021/14 para o Congresso Nacional; Ofício Nº 022/14 para a Associação de Moradores do Bairro
Pôr-do-Sol; Ofício nº 023/14 para a Sociedade Hípica Ibirubense; Ofício Nº 024/14 para o Clube
dos Amigos Oswaldo Vargas; Ofício Circ. nº 025/14 para o Gabinete da 1ª Dama Gesmari Jandrey
e para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação; Ofício nº 026/14 para o Esporte
Clube Palmeira. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das Indicações: LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 009/2014: O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, da Bancada
do DEM: Que o Executivo Municipal, através do Setor competente, providencie na Localidade do
Passo dos Miguel nas proximidades da propriedade do senhor Valdir Miguel da Rosa, para que as
pedras da estrada sejam espalhadas e que também se encascalhe a entrada da propriedade.
Justificativa: Esta é uma solicitação da Localidade, pois o cano de água está aparecendo na estrada
podendo se romper ao passar um veículo mais pesado, tendo assim urgência para que se providencie
a presente indicação. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 010/2014: Os vereadores SILVESTRE
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ANTÔNIO REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, e ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie o patrolamento das estradas das localidades de
Linha Pulador e São Sebastião. Justificativa: Esta é uma solicitação dos moradores das referidas
Localidades, devido já ter iniciado a safra necessitando que as estradas estejam em boas condições
para escoamento da produção. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 011/2014: Os vereadores
SILVESTRE A. REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e ILVO ADAM
SCHINTWEIN, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a interdição do Parque da Criança, localizado
junto a Praça General Osório. Justificativa: Esta solicitação atende à reivindicação de algumas mães
que, preocupadas com a segurança e o bem estar de seus filhos, nos procuraram pedindo a
interdição da referida pracinha antes que alguma criança se machuque seriamente e até que o
Executivo viabilize recursos para fazer a troca da areia e o conserto dos brinquedos que estão
quebrados e/ou danificados. Cabe ressaltar que vários vereadores, independente de partidos
políticos, já solicitaram, por inúmeras vezes, as devidas reformas no local, mas até o momento
nenhum logrou êxito, levando em consideração que o Executivo respondeu um Pedido de
Informação (anexo) neste sentido, dizendo que no mês de janeiro do corrente ano seria feito a
substituição da areia, e já estamos no mês de março e ainda nada foi feito. Desta forma, pedimos
para que a Administração Municipal dê uma maior atenção para o problema, pois se trata da saúde e
segurança de inúmeras crianças que frequentam a referida pracinha. O vereador Silvestre pediu para
que fosse encaminhada cópia desta indicação para a Secretaria Municipal de Saúde e para a
Secretaria Municipal de Educação, sendo que o Presidente autorizou. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 012/2014: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada
do PDT: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de
elaborar Projeto de Lei, autorizando o Município a pagar aluguel ou concedendo a isenção do ISS –
Imposto Sobre Serviço às empresas, conforme a necessidade de cada uma, a exemplo do que já foi
feito para algumas empresas do nosso Município. Justificativa: Esta indicação se justifica devido o
setor metal mecânico estar em plena expansão, tendo algumas empresas iniciando no ramo e outras
já estão em funcionamento há muito tempo, beneficiando com a geração de vários empregos diretos
e indiretos, inclusive gerando impostos para o Município. Cabe ressaltar que já apresentei
indicações neste sentido (indicações nº 253/11 e nº 269/11), sendo que desde 2011 até o presente
momento várias empresas saíram do nosso Município, se instalando em municípios vizinhos, e em
não havendo a preocupação do Executivo neste sentido, muitas outras empresas deixarão Ibirubá,
havendo um prejuízo no que diz respeito à arrecadação de impostos e empregos. Por isso, peço uma
maior atenção por parte do Poder Público Municipal, pois o incentivo a estas empresas resulta no
desenvolvimento e crescimento do nosso Município. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 013/2014:
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 melhorias na estrada da Localidade de
Coxilha Dois Irmãos, em toda sua extensão. Justificativa: Esta indicação se justifica devido este
trecho se encontrar em estado intransitável de trafegabilidade, sendo esta uma reivindicação dos
próprios moradores. Havendo necessidades de melhorias nesta estrada devido ao período de início
de Safra, necessitando que este trabalho seja efetuado com a maior brevidade possível,
proporcionando maior segurança para os veículos e maquinários que trafegam nesta localidade.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 007/2014: Os vereadores ELÓI
FERRAZ DE ANDRADE, da Bancada do PDT, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e ILVO
ADAM SCHLINTWEIN, ambos da bancada do PMDB, ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA e
CARLOTA ELISA ARTMANN, ambos da Bancada do PP e o vereador JAIR LUIZ
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SCORTEGAGNA, da Bancada do PT: Requerem que esta Casa Legislativa preste uma
homenagem para a SAJO – Sociedade Atlética Juventude Operária, pelos seus 55 anos de fundação
que serão completados no dia 23 de março do corrente ano. Sugerimos que a referida homenagem
seja durante uma sessão ordinária, ocasião na qual seriam agraciados com uma placa e/ou troféu de
homenagem: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 008/2014: Os vereadores VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, ABEL
GRAVE e ALBERI ANTÔNIO BEHNEN da bancada do DEM: Requerem que esta Casa
Legislativa preste uma homenagem à Coprel por ter recebido o Troféu Campeador da RBS TV, em
sua primeira edição. Sugerimos que a homenagem seja realizada durante uma sessão ordinária,
ocasião na qual entregaríamos uma placa de reconhecimento para a Coprel. Justificativa: O Projeto
Coprel na Escola foi destaque na categoria “Comunidade e Lideranças”, que contempla ações de
desenvolvimento voltadas para a comunidade rural. A premiação reconhece iniciativas que estão
contribuindo para o futuro das atividades ligadas ao campo. O Coprel na Escola leva aprendizado à
milhares de crianças da cidade e do interior, tendo como principal público alvo os filhos da família
rural, iniciativa o cooperativismo, a preservação do meio ambiente e da energia elétrica, aproxima a
Copel das comunidades onde atua valorizando a vida do jovem no campo: Aprovado por
unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 009/2014: Os
vereadores SILVESTRE ANTONIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Requerem que esta Casa
Legislativa convide os integrantes da Comissão que foi constituída para tratar sobre o asfaltamento
da ERS 506, para que participem de uma sessão ordinária, a ser escolhida pelos mesmos conforme
disponibilidade e com agendamento prévio, com o objetivo de que tragam informações sobre a atual
situação deste pleito, pois os vereadores não estão se mobilizando em função de existir a referida
comissão e gostariam de saber como e no que podem colaborar para que esta demanda seja
concretizada: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 003/2014: Cria o cargo de Zelador e altera e acresce dispositivos a Lei
Complementar nº 003/2002. 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, falou que será o relator. O vereador Silvestre A. Rebelato, Presidente da
Comissão de Finanças e Orçamento, falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 004/2014: Acresce três cargos de Operador de Máquina ao Quadro de
Cargos Efetivos. 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 Silvestre A.
Rebelato, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, designou o vereador Abel para ser o
relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 010/2014: Autoriza o Poder
Executivo conveniar com a Viação Ouro e Prata S/A. 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, designou o vereador Jair para ser o relator. O vereador Silvestre A. Rebelato,
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, designou a vereadora Carlota para ser a relatora.
O vereador Elói, Presidente da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência, falou que
será o relator. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 003/2014, de autoria da Mesa Diretora: Altera o valor do auxílio-alimentação 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 do Legislativo nº 003/14: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS
PARECERES E DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 004/2014, de autoria da
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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 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 004/14: Aprovado por
unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 005/2014, de autoria da Mesa Diretora: Define o percentual de reposição inflacionária aos
agentes políticos do Município de Ibirubá. 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 º 005/14: Aprovado por
unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 007/2014, de autoria da Mesa Diretora: Concede aumento real aos servidores públicos
efetivos e comissionados da Câmara Municipal. 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 007/2014: Aprovados por
unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
001/2014: Institui o programa de estímulo à expedição de notas fiscais, valorização do comércio
local, estabelece sorteios e premiação 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 Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente: Aprovados por
unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 001/14: Aprovado por
unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
002/2014: Altera a alínea “b” do art. 2º da Lei Municipal nº 2.430/2012. 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
002/14: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE
LEI MUNICIPAL Nº 004/2014: Altera e acresce dispositivos da Lei Municipal nº 2.103/2006.
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 Municipal nº 004/14: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 007/2014: Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com
a Associação Ibirubá de Futebol – ASIF 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 007/14:
Aprovado por unanimidade. O Presidente convidou para fazer uso da palavra o Sr. José Roberto
de Souza Silva, Presidente do SISPI, atendendo a solicitação do mesmo, protocolada nesta Casa.
Desta forma, o Sr. José iniciou parabenizando o Presidente desta Casa e os demais vereadores pelo
aumento real que aprovaram para os colegas servidores do Legislativo e em seguida explanou sobre
a situação salarial dos funcionários públicos municipais e sobre as reivindicações dos mesmos,
dizendo que a receita corrente atual da Prefeitura de “três de 2013” até “dois de 2014” é de
R$43.235.969,33, e gastos com funcionários é de R$16.050.236,09, sendo um percentual de
37,12%, e com o aumento de sete porcento (7%) que está sendo deliberado nesta Casa, a receita fica
de “R$ 45.830,00” e o gasto com pessoal em R$ 17.173.752,62, ficando um percentual de 37,47%.
Disse que se fosse dado os dez porcento (10%) que os funcionários estão pleiteando, ficaria a
receita de Município em R$45.830.127,52 e gasto com pessoal de R$17.655.259,70, dando um
percentual de 38,52%, por isso observa-se que são números irrisórios, não tendo muita diferença em
relação dos sete para os dez porcento. Relatou ainda sobre o aumento da receita da Prefeitura:
“2010: 9,35%; 2011: 20,53%; 2012: 8,79% e 2013: 23,85%”. Disse que os 10% que estão
pleiteando não vai aferir em nada os cofres da Prefeitura. Pediu para os vereadores analisar estes
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dados e observar se realmente estão custando muito para a Prefeitura, sendo que a cada ano que
passa os funcionários públicos estão perdendo. Pediu a valorização dos funcionários públicos, pois
do jeito que está, daqui um pouco o primeiro funcionário/operário estará ganhando um salário
mínimo, pois um servente de pedreiro hoje ganha em torno de R$150,00 e questionou quanto ganha
o pedreiro da prefeitura? A auxiliar de ensino? O motorista? Disse que estão cansados e que
também querem um plano de carreira e a defasagem já está mais de 40% se forem colocar no papel.
Pediu para os vereadores rejeitar o projeto de reajuste e que estes sentem com o Prefeito para
discutir se realmente é somente este percentual de 7% que podem dar para os funcionários. O
vereador Jair cumprimentou a todos e comentou que já foi funcionário da Prefeitura por 34 anos e
passou por nove Prefeitos e que não poderia deixar de fazer alguns questionamentos ao Presidente
do Sindicato sobre alguns números que foram levantados. Desta forma pediu se o Presidente do
Sindicato fez um levantamento da reposição da inflação de 2008 para cá e do aumento real que
teve? O Presidente do SISPI disse que já vem de perdas salariais. O vereador Jair continuou dizendo
que a reposição da inflação de 2008 para cá deu em torno de 57% e o aumento real neste mesmo
período foi de aproximadamente 17%. Então observou que não tem nenhuma administração
municipal que tenha dado tanto ganho real no salário do funcionalismo como esta gestão, por isso
acredita que não há perdas salariais neste período. Falou que o Sr. José disse que não representa
nada de sete para dez porcento, mas fazendo um cálculo destes três porcento, que seria a
reivindicação a maior, isso representaria uma quantia de R$501.819,12 que para os cofres públicos
são significativos. Observou que são em torno de 530 funcionários públicos e no vale refeição teve
um aumento de 13,64%, bem além da inflação, que foi para R$250,00 e foi pedido R$300,00, sendo
que estes R$50,00 de diferença representa no ano para os cofres municipais cerca R$320.000,00.
Então somando o que o Município precisa desprender para pagar sua parte no IPÊ, chega a
aproximadamente um milhão de reais estes 3%. Também comentou sobre o benefício dos 3% a
cada cinco anos, e que estão pleiteando que seja novamente como era anteriormente: 5% a cada três
anos. Ditos quinquênios e triênios. Disse que tem vereador que fez indicações neste sentido, só que
se esqueceram de fazer as emendas no orçamento para suprir esta demanda. Disse que esqueceram
de vir às audiências públicas do Executivo e do Legislativo quando do orçamento, para reivindicar
aquilo que fizeram através de indicação. Esqueceram de mobilizar o funcionalismo na hora certa,
juntamente com o sindicato para reivindicar isto e outras coisas. Falou que esqueceram de fazer
uma assembleia autorizando o presidente do sindicato a negociar com o executivo esta
reivindicação e outras mais. Observou que temos que explicar à comunidade porque reivindicam o
aumento, mas iniciando o processo de uma forma legal e correta. Falou que o cálculo de impacto
financeiro nos gastos das reivindicações para ver se dá ou não. Por isso é preciso primeiro pensar e
planejar o que e como faremos, e como funcionário público e hoje como vereador se colocou a
disposição para ajudar, mas sozinho não terá êxito neste sentido, sendo preciso que todos se
mobilizem. Disse que os funcionários públicos precisam também procurar cumprir os deveres, e
não somente querer cobrar direitos. Observou que também seria tarefa para o presidente do
sindicato, colocar esta contrapartida, sabendo que todo benefício tem custo e isso o bom funcionário
sabe. Exemplificou: “Além do exercício das atribuições do cargo, são deveres do servidor público:
lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir; observância das normas legais
e regulamentares; cumprimento das ordens superiores; atendimento com presteza e correção;
mostrar eficiência nos serviços prestados; zelar pela economia e conservação do patrimônio público
que lhe for confiado; manter conduta compatível com a moralidade administrativa; ser assíduo e
pontual ao serviço. O funcionário não pode: • ausentar-se do serviço durante o expediente, sem
prévia autorização; retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou
objeto da repartição; opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo de
execução de serviço; referir-se de modo desrespeitoso às autoridades e atos da administração
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pública; utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou atividade particulares;
exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o
horário de trabalho.”. Disse que são mais ou menos 530 funcionários, e que hoje, tem 20 a 30 que
não trabalham de acordo, se ausentam em horário de expediente, põe resistência injustificada aos
chefes, referem-se de modo desrespeitoso às autoridades, utilizam pessoal ou recursos materiais das
repartições e exercem qualquer atividades que são incompatíveis com o horário da função. Falou
que precisam cobrar destes funcionários ruins e entender que tem funcionário que trabalha contra a
administração, e na realidade está trabalhando contra si e contra todos os outros que se esforçam,
por isso precisam se unir os bons contra os ruins. Disse que precisam cobrar daqueles que se
escondem e boicotam a administração, mas que na realidade não entendem que estão prejudicando
o Município, a si mesmo e não a administração. Então disse ao Sr. José para primeiro fazer a lição
de casa para depois vir cobrar dos vereadores justamente aquilo que é impossível de atender.
Justificou que não podem trabalhar a margem da lei e que não estão aqui para atender reivindicação
ilegal, dizendo que ou votam a favor do projeto ou contra, pois estão impedidos de alterar este
índice para mais. O Presidente do SISPI disse que ajudou a eleger o Prefeito e esta questão de plano
de carreira e investimento de funcionário é uma promessa de campanha. Vereador Jair perguntou se
já foi feito assembleia e quantos funcionários compareceram? O Sr. José disse que foi feito
assembleia e que compareceram meia dúzia de funcionários. O vereador Jair enfatizou que é preciso
mobilizar pelo menos quatrocentos funcionários para que tenham força para repercutir dentro do
Executivo. O Sr. José contou que normalmente as coisas são feitas dentro do gabinete e ficam
sabendo do aumento quando chega na Câmara de Vereadores e disse ainda que fizeram três
reuniões com o Prefeito. O vereador Jair disse que faltou negociação correta com o Executivo, pois
antes precisam fazer uma assembleia e que os funcionários precisam entender que precisam se
mobilizar e comparecer na assembleia e comparou com o público de funcionários presentes desta
sessão. O vereador Silvestre disse que vai “doar suas córneas” e disse que esperava que o vereador
Jair se mostrasse um grande parceiro em defesa dos funcionários públicos, pois o mesmo sabe o
caminho. Relatou sobre a demora em se resolver os problemas do funcionalismo, como das
auxiliares de ensino e técnicas de enfermagem. O vereador Silvestre também falou sobre a
arrecadação do Município. Disse para o Prefeito e Vice-Prefeito que precisam estreitar o
relacionamento com os servidores, pois quem está perdendo com isso é a população. Disse que se
vê funcionário perseguido, obrigado a ir para outros setores e relatou que tinha uma senhora grávida
trabalhando de vigia na Chácara e perguntou se acham justo isto? Pediu para o Sr. José recomendar
aos vereadores a aprovação deste projeto, e que no mês que vem façam essa mobilização para que o
Prefeito mande um aumento real, a exemplo do que fez o Presidente Vanderlei. Disse que hoje os
vereadores só possuem duas opções, votar contra ou a favor. Disse que é parceiro para ajudar e que
o vereador Jair também vai ajudar, pois sabe “mexer”. Disse que sabe da competência dos
funcionários e se estes forem tratados mal, irão retribuir da mesma forma, pois ficam desmotivados.
Disse para cuidarem com as promessas de campanha e que no ano que vem as coisas vão melhorar,
que não vai faltar vaga na creche, etc. Pediu para o Presidente do SISPI mobilizar os funcionários e
se juntar para reivindicar e buscar este aumento real. O vereador Rogério falou que este debate é
salutar e importante. Disse que tudo isso se decidiu no dia sete de outubro de 2012 e que a
responsabilidade hoje é de quem comanda o Município. Observou que estes cinco porcento de
aumento na Câmara foram para os servidores e não para os vereadores. Contou que é assustador a
quantidade de CCs que possuem em Brasília, nos Ministérios e no Governo do Estado, que
precisam cuidar isto aqui em Ibirubá também. Falou que lembra que a valorização do funcionário
público era uma das promessas de campanha do Frentão, mas que isso não pode ser feito só em
época de campanha, ter um plano de carreira. Lembrou que na última reforma administrativa foi
diminuído o número de cargos de CCs no Município, e o Prefeito da época teve que ter coragem, e
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até perdeu a eleição depois, mas hoje isto é importante. O vereador Elói disse que se não adiantou
conversar com o Prefeito então esta mobilização, que já foi sugerida, é o melhor caminho. O
vereador Ilvo disse que com a arrecadação que a prefeitura tem, mostra que possui condições de
atender a reivindicação dos funcionários, e que já diz o ditado: “O Patrão faz o peão, e o peão faz o
patrão”, ou seja, se os funcionários forem bem tratados irão mostrar mais trabalho como retorno. O
vereador Alberi disse que observou que talvez os funcionários estejam pecando em não dar apoio ao
Presidente do SISPI. Comentou que se tiveram dez porcento em três anos consecutivos, nos anos de
2010, 2011 e 2012. Falou que estão de parabéns em comparecer nesta sessão e lamentou que em
outros anos, quando votaram grandes aumentos, ninguém compareceu na sessão para ouvir os
discursos. Falou para a oposição que quem tirou os “triênios” foi o governo da Aliança Popular, por
ocasião da reforma administrativa. Disse que precisa haver mobilização, se organizando para
reivindicar seus pleitos. Observou que o Presidente do SISPI e funcionários precisam vir no final de
ano, quando é votado o Orçamento para ver se tem percentual para se dar a reposição que almejam.
Disse que o Prefeito tem responsabilidade em administrar bem e gerenciar o orçamento de milhões.
Contou que já era vereador em épocas em que não se tinha dinheiro para pagar todo salário dos
funcionários, porque a arrecadação não comportava e que uma vez chegou-se a gastar 68% da
arrecadação com folha de pagamento e não era porque o Prefeito queria, são as circunstâncias que
acontecem, pois hoje a arrecadação está boa, mas um dia ela pode cair e o que os funcionários
ganham nunca mais cai, e quem garante que um dia não terá uma crise, sendo que a Lei permite que
neste caso o Prefeito demita primeiro os CCs – Cargos de Confiança e depois os concursados,
podendo até ficar sozinho na Prefeitura, por isso é preciso responsabilidade. Sugeriu que lutem e se
mobilizem, porque é assim que se conseguem as coisas. O Presidente do SISPI agradeceu o espaço
e também a presença do Prefeito e do Vice-Prefeito e encerrou pedindo para que os vereadores
também debatam e auxiliem nesta luta. O vereador Alberi disse que é parceiro e citou a criação do
vale refeição. LEITURA E VOTAÇÃO DOS PARECERES E DA MENSAGEM
RETIFICATIVA AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 008/2014: Concede revisão geral
anual, ao quadro de servidores estatutária – plano de carreira do quadro geral e do magistério, aos
funcionários do quadro celetista, aos contratados pelo regime da CLT, aos cargos em comissão ou
DCAs, aos aposentados e pensionistas, e aos contratos temporários e/ou emergenciais. O Presidente
solicitou que o secretário efetuasse a leitura da Mensagem Retificativa e em seguida pediu para que
o assessor jurídico explicasse o porquê da referida Mensagem e posteriormente consultou os
colegas vereadores se concordariam e votar o projeto conforme a Mensagem Retificativa, sendo que
todos concordaram. 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 008/14: Aprovado por unanimidade, conforme Mensagem
Retificativa. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
009/2014: Define o percentual de reposição dos conselheiros tutelares. Leitura e votação 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 009/14:
Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 001/2014: Altera o “caput” do Art. 1º da Lei Complementar nº 032/2006.
Leitura e votação dos Pareceres e 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 001/14: Aprovado por unanimidade. 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 Nº 002/2014: Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria na
execução de obras públicas nas ruas Carlos Diehl, Campo Mourão, Irma Schweig e Etwin Schweig
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Filho. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da
Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Obras e Serviços Públicos: Aprovados por
unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 002/14: Aprovado por
unanimidade. O vereador Elói pediu para registrar em ata que um senhor do interior lhe disse que
se esta administração não tem pelo menos cinquenta porcento de lucro não fazem nada, nem uma
carga de pedra vai, pois precisa cobrar do povo, não sendo suficiente o dinheiro que tem, por isso
“estão metendo a mão do bolso sim”. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Liberto
solicitou que esta Casa encaminhe um ofício para o Esporte Clube Florestal parabenizando pela
realização e organização do jantar dançante realizado no dia 15 de março, com escolha de rainhas e
princesas, assim como parabenizando pela eleição da nova diretoria, desejando sucesso aos
mesmos. O vereador Ilvo pediu para que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para a comunidade
de Capela Fátima, parabenizando pela organização e realização do almoço e festividades realizadas
no dia 16 de março. O vereador Liberto solicitou ainda que esta Casa encaminhe ofício para o
Grupo de Idosos Brilho Dourado de Rincão Seco, parabenizando pela organização e realização do
baile de Terceira Idade que ocorreu no dia 16 março. O vereador Silvestre solicitou que esta Casa
encaminhe ofício para o Esporte Clube Atlético de Arroio Grande, parabenizando pela realização e
organização do evento esportivo que ocorreu no dia 16 de março. O Presidente suspendeu a sessão
por alguns minutos, reabrindo em seguida e de imediato 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 JAIR LUIZ
SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos. Falou que Ibirubá cresceu e pelo crescimento
que devemos tomar atitudes e desenvolver ações públicas para acompanhar o crescimento, disse que
devemos tomar uma posição para que tenhamos no trânsito uma solução que nos traga maior
tranquilidade quando saímos as ruas da cidade, pois o trânsito está muito difícil, tanto para os carros
como para os pedestres. Disse que as emissoras de rádio e os jornais têm falado muito sobre o
assunto, inclusive com a comunidade se manifestando de diversas formas, sempre tentando ajudar
na solução com alguma ideia. Salientou que este assunto deve ser tratado com seriedade, debater as
ideias para chegar a uma conclusão e que se não for feito algo por si só o trânsito não vai melhorar e
disse que no legislativo muito se tem falado e cobrado estas ações públicas e que já foram
convocados Secretários e Agentes de Trânsito, que realizaram reuniões com o Executivo onde
cobraram atitudes neste sentido. Falou que o Executivo deve se manifestar e tentar fazer algo até
que se tenha um melhoramento, pois disse que sabe que a solução é difícil. Contou que sabe que
existem projetos desenvolvidos há mais de um ano, que amenizariam os problemas e que estas
ideias devem ser apresentadas para a comunidade, para os órgãos competentes, com o Legislativo,
para discutir as viabilidades. Falou que o assunto foi e está sendo debatido em todos os segmentos
da sociedade sem que haja no mínimo uma satisfação por parte daqueles que tem a obrigação de
fazer, de atender as reivindicações de nossa comunidade. Mencionou que é evidente que teremos
custos para colocar em prática estas ações, mas disse que os impostos devem ser revertidos em
benefício da coletividade, colocou que a comunidade espera uma ação neste sentido, que ao menos
que se tente fazer algo. Falou que crescemos muito pelas ações da Administração, que muito está
sendo feito, que muitos programas foram e estão sendo executados e desenvolvidos, nos
compromissos assumidos pelo Frentão e que nunca foi feito tanto por Ibirubá e ele disse que um dos
compromissos é a reformulação do trânsito na cidade e a regulamentação do estacionamento na área
central. Falou que espera uma resposta do Executivo e que na semana que vem abordará sobre a
carga e descarga no centro da cidade. O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM:
Cumprimentou a todos. Falou que pela segunda vez está presidindo os trabalhos nesta Casa e
agradeceu a comunidade pelos cumprimentos recebidos durante a semana pela Presidência desta
Casa. Comunicou que estará sempre a disposição da comunidade, querendo fazer o melhor, ele
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disse que com a ajuda dos colegas Vereadores que os debates hoje foram calorosos e que com a
coerência dos vereadores vem ao encontro da comunidade. Convidou toda a comunidade e
funcionários públicos para que venham até a Câmara nas segundas – feiras prestigiar os trabalhos
de cada Vereador em que a comunidade depositou confiança, e que são eles que representam as
suas reivindicações. Falou que diariamente ele recebe reivindicações e sugestões e que como faz
parte do grupo que administra o Município que é o Frentão, sempre leva estas reivindicações nas
reuniões, cobrando o Prefeito, Vice Prefeito e os Secretários para que as coisas aconteçam,
buscando sempre o bom entendimento, ele falou que esta é uma administração de êxito com muitas
conquistas, mas que as vezes tem falhas. Falou para a comunidade ibirubense que é o vereador de
todos os bairros e que com coerência e dialogo estará tentando resolver as coisas, buscando
recursos, ajudando a administração, cobrando melhorias, sempre com coerência e diálogo. Pediu
desculpas aos vereadores, pois em certos momentos a sua palavra precisa ser respeitada. Encerrou
seu pronunciamento e agradeceu mais esta oportunidade de poder se manifestar. O vereador
LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do PP: Cumprimentou a todos. Falou para a comunidade que
procurou buscar junto ao Executivo as demandas que lhes são solicitadas e contou que procura
acompanhar a realização destes trabalhos, principalmente na Secretaria de Obras. Disse que todas as
semanas acontecem muitos eventos nas comunidades e disse que procura estar presente, contou que
participou, a convite de um grupo de amigos, de uma Romaria que visa visitar propriedades
buscando momentos de descontração e participou de alguns almoços e jantas deste grupo, sendo
que citou alguns participantes. Contou que na sexta-feira participou da Assembleia do Centro de
Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros, na qual foi escolhida a nova patronagem e desejou boa
sorte e bom trabalho para o novo Patrão, Fábio Carvalho, e registrou o bom trabalho desenvolvido
pelo Patrão Arão Escobar. Contou que também participou no sábado a noite do Jantar Dançante de
posse da nova Diretoria do Florestal e escolha de suas Rainhas para o ano de dois mil e catorze.
Falou que ontem, domingo, participou da promoção do Grupo de Terceira Idade do Rincão Seco
com a participação de vários grupos da região. Falou que com a autorização do Presidente da Casa
está providenciando a realização de um seminário sobre Meio Ambiente, principalmente sobre o
Cadastro Ambiental Rural com data reservada na Casa de Cultura para o dia vinte e quatro de abril,
disse que será realizado em conjunto com o Sindicato Patronal dos Trabalhadores Rurais e Clube
Amigos da Terra sendo iniciativa do senhor Nelson Nicolodi. A vereadora CARLOTA ELISA
ARTMANN, do PP: Cumprimentou a todos, principalmente os servidores. Disse que é bom ver os
servidores nesta Casa reivindicando reajuste salarial mais justo. Falou de um debate construtivo
nesta noite, e que os servidores que passaram no último concurso possivelmente foram mais
motivados a estarem nesta noite, mas que foi bom, pois foi votado e eles terão aumento tanto nos
vales refeição, quanto nos seus salários. Lembrou que o Vereador Liberto, falou de um debate que
será de interesse de toda a agricultura, de todos os pequenos ou grandes proprietários rurais, que
contra ou a favor, terão que fazer seus cadastros, no Cadastros Ambiental Rural (CAR), esclareceu
que esta lei que veio para ser cumprida e para isso, acontecerá este debate no dia vinte e quatro de
abril na Casa de Cultura para toda região, será de interesse de todos os agricultores, pois é um
cadastro obrigatório. Falou do convite para o Show do Michel Teló no dia vinte e um de março e
nos cinquenta anos da Empresa Vence Tudo, sendo esta uma Empresa de destaque Nacional no
nosso Município, que além do crescimento para Ibirubá, leva o nome do Município para todo o
Brasil e para fora do país, assim toda a comunidade está vinculada a esta Empresa e está convidada
para esta festa, comprando um quilo de alimento nos mercados e supermercados da cidade, para
serem doados à Entidades. Convidou as pessoas para que não deixem de pegar seus ingressos e
participarem desta grande festa da Vence Tudo. Encerrou agradecendo a presença de todos. O
vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Disse que
gosta quando as pessoas dizem que lhe escutam no rádio. Disse que hoje a Casa estava lotada pelo
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povo e que muitos deles saíram frustrados, não com a Câmara e sim, com o Executivo, pois a
promessa era de campanha e não foi cumprida, ele disse que o Prefeito poderá em breve fazer esta
recuperação para estreitar o relacionamento com os servidores públicos Municipais. Posteriormente
agradeceu ao Vice Prefeito Rogério, pois ao assumir a Prefeitura, respeitosamente ao ser solicitado,
confirmou a instalação da caixa d’água na Comunidade de São Paulo Pontão, estendeu nesta
oportunidade o agradecimento em nome da Comunidade. Disse que ofereceu gratuitamente um
Engenheiro de Tráfego para o Município e foi rejeitado, agora ele está esperando para ver o valor
gasto neste trabalho. Agradeceu ao povo de Capela Fátima pelo carinho, e ainda salientou que é
impressionante a falta de atendimento com o interior. Comunicou que recebeu ligação de algumas
mães que falaram do mau estado da Pracinha, onde a areia deveria ser trocada, pois desde janeiro
foi feita esta solicitação, tem brinquedos caindo, e falou que isso é uma questão de Saúde Pública, e
que a Bancada do PMDB fez por escrito o pedido solicitando o fechamento da Pracinha mesmo que
esta seja tão necessária. Disse que ouve pouco elogio e que não fica feliz por isso, disse também que
reconhece que existem coisas boas no Município. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do
PMDB: Cumprimentou a todos, em especial a Comunidade de Capela Fátima aonde no último
domingo, dia dezesseis de março, aconteceu uma das maiores festas do interior do Município, onde
foi questionado sobre o estado das estradas do interior, que se encontram ainda abandonadas. Falou
também sobre o reajuste dos funcionários públicos, onde comparou a Prefeitura com uma Indústria,
pois a Prefeitura está bem e pode dar um reajuste maior para seus funcionários, com certeza eles
irão retribuir em trabalho este aumento. Ele disse que os funcionários municipais pedem mais três
por cento de reajuste e acredita que isso possa ser feito para eles, e solicitou que Prefeito e o Vice
Prefeito estudem esta possibilidade. Parabenizou o Presidente pela condução e realização desta
sessão e agradeceu a todos. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Falou que os funcionários públicos estiveram presentes nesta noite, e quis
compartilhar com os ouvintes que os acompanham e julgam este trabalho. Comentou que falando
em democracia, é evidente que nem todos pensam da mesma forma, desde que haja respeito e que
devem respeitar os votos, pois nas duas últimas eleições foram colocados como oposição. Disse que
esta oposição tem procurado contribuir, que é importante ter situação e oposição, desde que seja
construtiva, mas que falta muito na comunicação. Disse que os funcionários públicos vieram devido
a votação do Projeto de reajuste salarial, o qual veio na semana passada, e disse que a oposição
procurou tentar mostrar que tem coisas a serem feitas, e que nenhum Governo quer fazer coisas
erradas, e hoje a Aliança por Ibirubá tem seu papel e aqui são em quatro e não poderiam votar
contra. Disse ainda que acredita que Ibirubá pode mais, que o funcionário público só é lembrado em
época de eleição, pois se criou cargos e lá fora se quer resultado deles, sendo que os vereadores
precisam fazer o seu trabalho. Falou que existem sim problemas na saúde, e que a Prefeitura está
inchada e por isso e outras questões que não podem dar hoje mais aumento. Parabenizou o
Presidente Vanderlei e disse que merecidamente deu este aumento para seus funcionários. Disse que
se deve fazer alguma coisa para valorizar os funcionários públicos. O vereador ELÓI FERRAZ
DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos. Iniciou falando sobre o Festival da Cuca e
Linguiça na cidade de Vitor Graeff, disse que foi um evento de criatividade e iniciativa criado pelo
Prefeito Flávio Lamel juntamente com a Associação Industrial, onde observou que a comunidade
daquele e de outros municípios através das barracas, trazem os recursos que ficam dentro da
comunidade e que para ele, é assim que se administra o dinheiro público. Também registrou que
recebeu inúmeras ligações sobre o pronto atendimento do Município, solicitou que a Secretária Ilse
dê uma atenção para aquele atendimento, pois é uma reivindicação e continuam as reclamações para
aquele setor de urgência e emergência de Ibirubá. Falou para o Secretário Olindo que recebeu
ligações de vários empresários do setor metal mecânico onde lhe solicitaram e que em outras
situações ele já havia pedido, a metade do aluguel de seus pavilhões, caso contrário estes estarão
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indo pra outros Municípios. Falou do projeto de aumento salarial do Executivo, onde afirma que o
Município tem recursos livres e que poderia ter dado este aumento. Salientou que não pode votar
contra o aumento salarial e que a Administração pode economizar em algum lado e garantir esse
aumento aos funcionários. Parabenizou o Presidente por valorizar os funcionários desta Casa, dando
um aumento real de cinco por cento, valorizando assim, o trabalho de todos nesta Casa. O
Presidente deu por encerrado os trabalhos à meia noite e cinco minutos (00h05min.). 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.

VANDERLEI SANTOS DE SOUZA
Presidente do Legislativo Ibirubense.

ABEL GRAVE
Secretário.

