Fl. 01 (03ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.974/2017 – DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 26.01.2017.
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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 cinco minutos, foi constatada a presença dos (as)
Vereadores (as): Silvestre Antônio Rebelato, integrante da Bancada do PMDB; Oneide Neuland
e Patrícia Sandri, integrantes da Bancada do DEM; Dileta de Vargas Pavão das Chagas,
Jaqueline Brignoni Winsch, Giovani Moacir Diesel e André O. Ferreira, integrantes da Bancada
do PP, Dácio Azevedo Moraes e Henrique Antônio Hentges, integrantes da bancada do PT;
Vagner Oliveira, integrante da Bancada PRB; e Leonardo Fior, integrante da Bancada do PTB.
Constatado quórum regimental a Senhora Presidente, Dileta de Vargas Pavão das Chagas,
invocou a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos e determinou que o Secretário, Vagner
Oliveira, fizesse à leitura do texto bíblico. Dando sequência a 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 solicitou para incluir na ordem do dia a leitura de um
ofício. Posteriormente a Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por
unanimidade. A Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.973/17 (ordinária):
Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Requerimentos de Rogério Gilberto Konrad de
Moura, manifestando interesse em adquirir um terreno junto a área industrial e solicitando
auxílio aluguel; Edital nº 001/17 da ASCAMAJA, convocando para a Eleição 2017/2018 dia 27
de janeiro, às 19hs, na Câmara Municipal de Ibirubá; Ofício nº 002/17 do Deputado Estadual
Nelsinho Metalúrgico, Presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, encaminhando
exemplar do Livro “O Retrato da Segurança Pública no RS”; Correspondência recebida da
Executiva Municipal do PP – Partido Progressista, indicando o vereador Giovani Moacir Diesel
como Líder da Bancada do PP nesta Casa Legislativa, e a vereadora Jaqueline Brignoni Winsch
como Vice-Líder; Correspondência recebida do Chefe da Central do Sistema de Controle Interno
da Prefeitura Municipal, encaminhado Agenda Anual de Auditoria do Sistema de Controle
Interno – ano 2017; Ofícios e folders sobre cursos diversos. O Presidente solicitou que o
Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 006/17 para o Executivo;
Ofício nº 007/17 para a imprensa; Ofício nº 008/17 para a família Eickstaedt, de Quinze de
Novembro, pelo falecimento do jovem Wallace Eickstaedt. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
017/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da
bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
estude a possibilidade de colocar quebra-molas na Rua Ida Berlet, entre a Rua João Francisco
Camargo e a Rua Alberto Adiers. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a alta
velocidade dos veículos que trafegam naquele local e por ser uma rua de grande movimentação
de crianças, onde passam em direção à escola e a praça do bairro. LEITURA DA INDICAÇÃO
Nº 018/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da
bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie com caráter de urgência o patrolamento e o encascalhamento da estrada que parte da
RS 223 e dá acesso ao passo da divisa Rincão dos Mendes. Justificativa: Esta indicação se
justifica pelo péssimo estado de conservação que se encontra esta via, e a reclamação dos
moradores que dela dependem, inclusive pacientes com necessidades especiais, no qual
impossibilita a vinda para tratamento. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 019/2017: A vereadora
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, faça o recolhimento de
lixo largado junto as vias públicas, sendo elas, nas ruas Fiorindo Cervieri e Arnoldo Wolmeister,

Fl. 02 (03ª Sessão Ordinária)
ambas localizadas no Bairro Chácara. Justificativa: Esta indicação se justifica devido ao acúmulo
excessivo de lixo largado nas ruas deste bairro. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 020/2017: A
vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, integrante da bancada do PP: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria de Assistência Social – Centro de Referência de Assistência
Social/CRAS, estenda o atendimento para grupo de mulheres do interior, nas comunidades de
São Roque e Santo Antônio do Umbú, através do Programa de Atenção Integral à Família, com
oficinas de recreação, socialização e atividades manuais. Justificativa: Esta indicação atende a
solicitação dessas comunidades que possuem muitas jovens e mulheres, onde serão
proporcionados o estímulo a socialização, integração, desenvolvendo a autoestima, valorizando,
incentivando e melhorando e qualidade de vida da mulher rural. LEITURA DA INDICAÇÃO
Nº 021/2017: A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, integrante da bancada do PP:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação - Departamento de
Desporto, incentive a modalidade esportiva VOLEIBOL, com a cedência de um professor de
educação física, devidamente capacitado, com dedicação exclusiva, oportunizando aulas de
voleibol semanais, em contra turno escolar, bem como a disponibilização de local e materiais
necessários para aprendizagem de fundamentos desta modalidade esportiva. E ainda que capacite
os profissionais desta área para massificar a modalidade de voleibol por meio das aulas de
educação física nas escolas. Justificativa: Esta indicação atende a carência de nosso Município
em disponibilizar uma modalidade de esporte coletiva, que não seja somente o futebol, para
adolescentes e jovens, oportunizando o desenvolvimento global, nos aspectos físico, social,
cognitivo, afetivo e ambiental, além de diminuir a ociosidade dos mesmos, despertando o
interesse pelo voleibol. Também desenvolver categorias de base, formando futuramente, equipes
representativas de nosso Município bem como a descoberta de novos talentos. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 022/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do
PRB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a reativação do
COMUTRAN - Conselho Municipal de Trânsito. Justificativa: Esta indicação atende pedido dos
munícipes do nosso Município, pois o nosso trânsito necessita com urgência de melhorias no
tráfego da nossa cidade, assim melhorando o fluxo. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 023/2017:
O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, faça uma análise sobre o porquê da falta de
água no final da rede, na localidade da Várzea. Justificativa: Esta indicação atende pedido dos
moradores daquela localidade, os quais solicitam que este trabalho seja realizado o mais breve
possível, pois está faltando água para o consumo e os mesmos têm que buscar outros meios para
suprir a necessidade, pela falta da água. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 024/2017: O vereador
VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, faça o conserto de algumas goteiras na Quadra
Municipal de Esportes Santa Teresinha, assim como providencie a instalação de ventiladores de
grande porte junto a mesma. Justificativa: Esta indicação atende pedido de grupos que praticam
esporte naquele local, os quais solicitam que este trabalho seja realizado o mais breve possível,
pois quando chove fica muito difícil usar a quadra, e também o calor no verão é insuportável.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 025/2017: O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES,
integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras e Viação, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, providencie a instalação de
uma faixa de segurança elevada na Rua Tiradentes, esquina da Rua Getúlio Vargas, ao lado da
Escola Estadual de Ensino Fundamental Ibirubá. Justificativa: A presença de alto fluxo de alunos
justifica a colocação de uma faixa de segurança elevada, que atenderá a diversos propósitos tais
como, a redução de velocidade na via principal (Rua Tiradentes), a acessibilidade de cadeirantes,
com a adequação ao passeio público, uma vez que inexiste, além da preferência aos transeuntes e
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escolares. Esta indicação é uma solicitação de pais de alunos e moradores do local. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 026/2017: O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, integrante da
bancada do PT: Que o Poder Executivo dê aplicação à Lei Municipal nº 2.681/16, que dispõe
sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize seu
abandono em via pública e dá outras providências. Justificativa: Esta indicação se justifica na
constatação de diversos veículos ocupando vagas de estacionamento público, além de
contribuírem para a proliferação de insetos vetores de doenças, ao acesso pelos órgãos públicos e
ao aspecto geral da cidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 027/2017: A vereadora DILETA
DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo
Municipal, através do setor competente, promova novamente em nosso Município Congresso de
Educação Ambiental e de Educação Ecológica, a exemplo dos que foram realizados em 2003,
sendo eles: III CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, e VI
CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCACAO ECOLÓGICA, que aconteceram nos dias 01, 02,
03 de outubro de 2003, junto a Casa de Cultura. Cabe ressaltar a relevância destes temas,
devendo o Poder Público Municipal se empenhar em promover amplo debate e discussão através
destes Congressos, disseminado conhecimento sobre os assuntos. LEITURA DA INDICAÇÃO
Nº 028/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a
extensão do videomonitoramento, que funciona atualmente junto à sede da Brigada Militar, para
o Departamento Municipal de Trânsito. Justificativa: Esta indicação se justifica pelo fato de que
a Brigada Militar de Ibirubá possui um efetivo reduzido, realidade esta enfrentada por várias
cidades de nosso Estado. A extensão do videomonitoramento servirá para auxiliar a BM na
vigilância do trânsito da cidade, e outras atividades que venham a expor a segurança dos
munícipes. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 029/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO
HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie a instalação de faixa de segurança elevada, na Rua
Getúlio Vargas, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Teresinha e Escola
Estadual de Ensino Fundamental Ibirubá. Justificativa: Esta indicação se justifica pelo grande
fluxo de veículos que transitam diariamente pela rua, e também, durante o período de aula a
entrada e saída de alunos. Observa-se que a segurança viária dos alunos é de suma importância,
sendo necessária a construção de um mecanismo que coíba a velocidade acima do permitido no
local. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 030/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO
HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie o recapeamento da Rua Castanhal. Justificativa: Esta
indicação se justifica pelo fato da rua apresentar buracos e também de haver um grande fluxo de
veículos e pedestres. Cabe ressaltar que as condições irregulares da rua podem ocasionar
acidentes e ainda, apresenta constante perigo às pessoas que transitam pela mesma. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 031/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante
da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, providencie a instalação de placas de sinalização nas estradas do interior, identificando
as localidades/comunidades. Justificativa: Esta indicação se justifica pelo fato da necessidade de
identificação dos acessos as localidades/comunidades, permitindo assim, que pessoas de outras
regiões possam se dirigir de forma correta, sem ocasionar problemas de direção. Também é
oportuno destacar que o Município de Ibirubá possui uma extensão territorial com mais de 650
Km², sendo que uma grande parte deste número destina-se as mais de vinte localidades do
interior. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 032/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO
HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie a compra de Telhas de Brasilit 4mm e 6mm e repasse
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ao Setor de Defesa Civil. Justificativa: Esta indicação se justifica pela necessidade de se ter um
estoque com Telhas de Brasilit, a fim de atender o Plano de Contingência do Município.
Constantemente o Município vem sendo atingido por fortes chuvas acompanhadas de vento, e
caso aconteça o destelhamento de residências é oportuno que o órgão competente disponibilize
aos atingidos uma forma de cobertura imediata. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 033/2017: A
vereadora PATRÍCIA SANDRI, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie calçamento na Rua General
Osório, no Bairro Hermany, precisamente na saída para a Localidade da Várzea. Justificativa:
Esta indicação se justifica devido ao fato do alto fluxo de veículos de carga naquele trecho e o
desenvolvimento acentuado do Bairro Hermany. A primeira situação vem tornando a vida dos
moradores daquela localidade bastante difícil, na medida em que o trânsito no local produz muita
poeira, pelo que os munícipes que ali residem não conseguem deixar suas residências com as
portas e janelas abertas, tampouco sentar-se à frente de suas casas para gozar de um momento de
lazer. Já a segunda situação demanda medidas públicas que venham a acompanhar o crescimento
do Bairro Hermany, exemplificando a futura instalação da Faculdade UNOPAR naquela
localidade, fatos estes que tornam essencial a construção deste calçamento no trecho final da Rua
General Osório. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 034/2017: A vereadora PATRÍCIA
SANDRI, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, providencie a instalação de “lixeiras coletivas com tampas” ao longo da Rua
Claudino Thiesen, no Bairro Bangú, nesta cidade. Justificativa: Esta indicação se justifica devido
ao fato de inexistir no local “lixeira com tampa”, restando o lixo produzido pelos moradores
locais posto diretamente no chão, permitindo, assim, que estes resíduos sejam violados e
espalhados ao longo da rua por animais. A Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos
para a manifestação do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirubá, Sr. Leonir
Fior, a convite do vereador Henrique A. Hentges, sobre a Reforma da Previdência, sendo que
pediu apoio dos vereadores para cobrarem de seus Deputados, pois da maneira que está sendo
apresentada irá prejudicar os trabalhadores. Em seguida a Presidente reabriu a sessão e deu
continuidade a ordem do dia. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 003/2017: O
vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal informe, através do setor competente, quantas pessoas tiveram suas propriedades
atingidas pela última enchente, ocasionada pela chuva torrencial do dia 31 de dezembro de 2016,
constando o nome e o endereço das mesmas. Que a resposta seja também assinada pelo
Coordenador da Defesa Civil do Município. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº
004/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da
bancada do PP: Que o Executivo Municipal informe, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação: 1º. Quais as últimas localidades em que foi feito o patrolamento e encascalhamento no
interior deste Município? 2º. Em quais datas os trabalhos foram realizados? LEITURA DO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 005/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO
DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, informe através da
Secretaria Municipal da Saúde, assinado pela Servidora Pública Maria Cristina Severo da Motta,
quais os critérios usados para as viagens de deslocamento dos pacientes em estado debilitado,
pacientes com doenças oncológicas e fragilizados, se existe alguma regulamentação, caso
afirmativo que forneça cópia desta documentação. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 003/2017: A Vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS, da Bancada do PP, vem por meio deste requerer que esta Casa Legislativa encaminhe
ofício para o Supervisor: Luiz Augusto Bassani, do DNIT - Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, Unidade de Cruz Alta, órgão responsável, para que faça o
patrolamento e o encascalhamento da BR 377 no limite do Município de Ibirubá com caráter de
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urgência. Justificativa: Este requerimento decorre da reinvindicação de moradores e usuários da
referida via pública, que se encontra em precário estado de conservação: Aprovado por
unanimidade. O vereador Silvestre sugeriu que fosse encaminhado ofício para as Câmaras
Municipais dos municípios de Santa Bárbara do Sul e de Cruz Alta solicitando que estes também
façam a mesma cobrança ao DNIT, pois esta rodovia faz divisa com os mesmos. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 004/2017: O vereador HENRIQUE
ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT, requer que esta Casa Legislativa
encaminhe ofício para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) de Passo
Fundo, e ao Gabinete do Governador do Estado, destacando as obras de recapeamento da RS
223, que compreende a extensão de Ibirubá e municípios vizinhos. Justificativa: Esta solicitação
se justifica pelo fato da rodovia acima mencionada possuir um trânsito intenso de veículos, e os
melhoramentos da mesma trará uma segurança maior a seus usuários. Lembra-se ainda, que os
resíduos asfálticos retirados da rodovia estão sendo depositados junto a ERS 506, num trabalho
conjunto que envolve o maquinário da Prefeitura Municipal de Ibirubá no que se refere ao
perímetro urbano: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 005/2017: A vereadora PATRÍCIA SANDRI, integrante da bancada
do DEM, requer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para a Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara dos Deputados, solicitando urgência na apreciação do Projeto de Lei nº.
528/2015, que cria políticas de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. A proposta
estabelece os diversos tipos de cargas e confere ao Ministério dos Transportes a competência
para regulamentar os valores mínimos a serem praticados pelo transporte de cada tipo de carga,
por quilômetro rodado e por eixo carregado. O projeto também prevê que pelo menos 40% dos
recursos empregados pelo Governo Federal com o pagamento de transportes rodoviários de
cargas sejam utilizados na contratação de fretes realizados por cooperativas de transporte de
cargas. Justificativa: Este requerimento se justifica devido ao fato de que os movimentos de
paralisação dos caminhoneiros realizados no início de 2015 em todo o Brasil, destacadamente
nas regiões Sul e Sudeste, bem como os últimos movimentos ocorridos em janeiro do corrente
ano, representaram literalmente um pedido de “socorro” desta categoria, diante das dificuldades
enfrentadas com os preços praticados no mercado. Esmagados pelos baixos valores que se viam
obrigados a cobrar pelo serviço de transporte de cargas, essa classe de trabalhadores autônomos
chegaram ao limite daquilo que se pode considerar razoável para a subsistência própria e de suas
famílias. Antes da paralisação, mostrando-se sensível a esse quadro, o Governo Federal firmou
compromissos com a categoria, no sentido de discutir as reivindicações dos caminhoneiros. No
entanto, fecharam-se as portas do Poder Executivo Federal e o quadro crítico permaneceu o
mesmo, justificando as últimas reivindicações e paralisações ocorridas nos últimos dias,
inclusive no nosso Município. Os preços hoje praticados não permitem que o caminhoneiro
sequer cubra os custos com o transporte (combustível, pneus, alimentação, manutenção do
veículo, pedágios, etc.). No desespero, o trabalhador se vê forçado a se submeter aos valores
“predatórios” que o mercado impõe. Há, assim, que se estabelecer uma tabela de preços
mínimos, específica para cada tipo de carga. Além do exposto, a reserva de 40% do transporte
contratado pelo Governo Federal para as cooperativas tem o intuito de proteger esse importante
instituto, que tem a função de amparar o profissional das estradas brasileiras. O presente
Requerimento se justifica na medida em que, agrupados, os caminhoneiros ganham força, ao
passo que fortalecer as cooperativas é uma forma de sobreviverem à crise. Por derradeiro, a
limitação proposta da remuneração das empresas de transporte visa coibir o abuso do Poder
Econômico exercido pelo empresário sobre a categoria trabalhadora que já sofre com os baixos
preços pagos pelo frete: Aprovado por unanimidade. O vereador Silvestre sugeriu para
encaminhar ofício também para todos os Deputados Federais e Senadores por e-mail, assim
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como para a ASCAMAJA, dizendo que também fará este trabalho particularmente, pois quanto
mais pressionarmos, melhor. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
006/2017: A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, no uso de suas
prerrogativas legais, especialmente as contidas no art. 137 do Regimento, vem por meio deste
requerer ao Colendo Plenário desta Casa Legislativa, a leitura, deliberação e aprovação em
regime de urgência especial do Projeto de Lei Municipal nº 001/2017 (Autoriza o Poder
Executivo firmar contrato com empresas de prestação de serviços médicos, com a Associação
Hospitalar ANNES DIAS e hospitais da região, com o objetivo de suplementar demanda de
atendimento oferecida pelo SUS.), possibilitando a deliberação do mesmo na sessão ordinária do
dia 26 de janeiro de 2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PARECER MISTO E
VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 001/2017: Autoriza o Poder Executivo
firmar contrato com empresas de prestação de serviços médicos, com a Associação Hospitalar
ANNES DIAS e hospitais da região, com o objetivo de suplementar demanda de atendimento
oferecida pelo SUS. Leitura do Projeto. A Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos
para elaboração do Parecer. Reabriu em seguida e solicitou que o Secretário fizesse a leitura do
Parecer Misto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e
Orçamento, e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência. Discussão e votação
do Projeto de Lei Municipal nº 001/2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 002/2017: Autoriza a contratação temporária de
Professores. 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 Henrique, Presidente da CLJRF, falou que será o relator. O vereador Dácio, Presidente
da CFO, falou que será o relator. A vereadora Jaqueline, Presidente da CESSA, designou o
vereador Dácio para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
003/2017: Autoriza a contratação temporária de Auxiliares de Ensino. 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 Henrique, Presidente da
CLJRF, falou que será o relator. O vereador Dácio, Presidente da CFO, falou que será o relator.
A vereadora Jaqueline, Presidente da CESSA, designou o vereador Dácio para ser o relator.
LEITURA DO PARECER E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº
001/2017, de autoria do vereador Vagner Oliveira: Institui a Semana Municipal da Cultura
Evangélica Protestante e o Dia Municipal do Evangélico. Leitura do Parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº
001/2017: Aprovado por unanimidade. O vereador Silvestre registrou que este Projeto deveria
ter sido encaminhado pelo proponente ou pelo relator para todas as religiões do Município, sendo
em torno de trinta e seis (36), para ter o aval das mesmas, o que teria enriquecido o Projeto. O
proponente observou que falou sobre o Projeto com a maioria das religiões. O vereador
Leonardo disse que teria que ser o Dia Municipal do Cristão, abrangendo todas as religiões, mas
que respeita o projeto do colega Vagner. LEITURA DO PARECER E VOTAÇÃO DO
PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 001/2017, de autoria da Comissão de
Finanças e Orçamento: Aprova as contas anuais de gestão referentes ao exercício de 2014, de
responsabilidade dos Senhores Carlos Jandrey e Francisco Rogério Rebelato, administradores do
Município de Ibirubá. O secretário fez a leitura do Parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento e posteriormente do Projeto de Decreto do Legislativo nº 001/2017. Discussão e
votação do Projeto de Decreto do Legislativo nº 001/2017: Aprovado com dez (10) votos
favoráveis e uma (01) abstenção do vereador Leonardo Fior. A Presidente Dileta pediu para
que o Secretário fizesse a leitura de um Projeto de melhoria das condições e redução dos cães no
Canil Municipal de Ibirubá/RS, o qual foi encaminhado pela Associação Ibirubense de Proteção
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Animal – Mi Au Juda. A Presidente lembrou a todos que ainda não indicaram uma mulher para
ser homenageada no mês de março, para que providenciem esta indicação, juntamente com o
currículo e uma foto da mulher escolhida. Dando continuidade a 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
PATRÍCIA SANDRI, do DEM: Cumprimentou a todos. Falou que tiveram dezessete indicações
naquele dia, o que demostrava que os colegas vereadores estavam bastante empenhados e o
Município só ganharia com isso. Disse que fez algumas indicações, sendo uma delas atendendo
reivindicação dos moradores do Bairro Hermany, principalmente os que residem na Av. General
Osório, para que o Executivo providenciasse o calçamento poliédrico daquele local. Lembrou
que o Bairro estava em constante crescimento e merecia esse prestígio do Poder Executivo.
Outra indicação seria de se instalar lixeiras com tampas, junto ao Bairro Bangú. Disse que
encaminhou um requerimento para que a Casa enviasse um ofício à Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara dos Deputados, solicitando urgência na apreciação do Projeto de Lei, número
quinhentos e vinte e oito (528) de 2015, sendo um projeto que cria políticas de preços mínimos
de transporte rodoviário de cargas e também prevê que quarenta por cento dos recursos
empregados pelo Governo Federal, destinado ao pagamento dos transportes, seja redirecionado a
cooperativas de transportes. Mencionou a manifestação de paralização que ocorreu no Município
na semana anterior na ERS 223, no qual esteve presente ouvindo as reivindicações. Colocou que
na noite foi aprovado por unanimidade, em caráter de urgência, o Projeto de Lei, que autoriza o
Poder Executivo, firmar contrato com empresas e prestadoras de serviços médicos, com a
Associação do Hospital Annes Dias e hospitais da região. Falou da presença da Sr.ª Liliani
Togni, representante da Ong Mi Au Juda, que apresentou aos vereadores reivindicações de
melhorias. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a
todos. Disse que teve surpresas positivas, pois vereadores da situação começaram ajudar, pois
várias das indicações que apresentaram na noite eles vereadores de oposição, encaminharam
diversas vezes, e daí os chamavam de “os vereadores raivosos” da oposição e agora os da
situação estavam repetindo essas indicações, citou um exemplo, como a indicação da vereadora
Patrícia, a respeito do calçamento, disse que apostava que tinha mais de trinta solicitações para
fazer esse pedaço de calçamento lá no Bairro Hermany. Falou que os moradores da Rua João
Thiesen haviam lhe solicitado uma limpeza lá e contou que ele falou com o Vice-Prefeito e com
o secretário Vanderlei, mas não teve resposta. Contou que na manhã seguinte aconteceria um dia
histórico, seria oficializada numa coletiva, a filantropia do Hospital, e ele estava extremamente
grato. Disse a população que não iria mudar a vida de um dia para o outro, mas que daqui há
cinco anos seria um dos melhores Hospitais do interior do Rio Grande do Sul. Falou de um
requerimento de sua autoria, apresentado no ano passado, com relação a ERS 506, onde foi dado
duas propostas, e que agora estavam fazendo uma delas, sendo um belo trabalho. Falou que
quem iria manter a ERS 506 agora, seria uma empresa contratada pelo Estado. Disse que de
Santo Antônio para frente estaria o problema, e que na opinião dele seria o Município que
deveria fazer e manter, esta estrada. O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, do PT:
Cumprimentou a todos. Agradeceu a presença do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Ibirubá, Sr. Leonir Fior, que fez alguns esclarecimentos sobre a Reforma da
Previdência, e principalmente os reflexos que pode trazer para os trabalhadores rurais. Disse que
é o início de uma caminhada da comissão especial que trata da Reforma da Previdência, e nos
próximos dias estarão usando os meios de comunicação para falar mais sobre essa questão.
Destacou também que participou, junto ao Gabinete do Prefeito Abel, com a presença do
Secretário de Indústria e Comércio Olindo de Campos, e do Coordenador de Indústria Luiz
Barbosa, de uma reunião com representantes da “Microfinanças IMEMBUÍ”, responsável pelos
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repasses financeiros, juntamente com o Banrisul aos microempreendedores de Ibirubá, através da
Secretaria de Indústria e Comércio. Destacou que foram repassados um (1) milhão em créditos,
distribuídos entre cento e setenta e dois (172) pequenos empreendedores de nosso Município.
Disse que fez um encaminhamento através desta Casa Legislativa ao DAER e ao Governo do
Estado, destacando o recapeamento da RS 223 e falou dos resíduos asfálticos que estão sendo
colocados junto ao perímetro urbano da RS 506, num trabalho que envolve a nossa Prefeitura
Municipal de Ibirubá, com a parceria do empresário Airton Stadtlober, que cedeu uma máquina
POCLAIN para a realização de trabalho de abertura de valas. Observou que a próxima etapa
seria a continuidade dos trabalhos na RS 506 feitos por uma empresa contratada pelo Governo do
Estado, e em seguida, aguardar a assinatura do convênio, passando a manutenção da rodovia para
a Prefeitura Municipal de Ibirubá, por tempo determinado. Está é uma reivindicação de toda a
comunidade ibirubense e que o Frentão adotou como discurso de campanha e agora está
realizando. Disse que vale o reconhecimento ao empenho e trabalho a todos os funcionários da
Secretaria de Obras e ao Secretário Vanderlei de Souza, do Vice-Prefeito Alberi Benhen e
também do ex-vereador Liberto Franken, do Secretário de Transportes e Mobilidade Deputado
Pedro Westphalen, que estão tratando de assuntos ligados a rodovia. Disse também que como
sendo da terra do cooperativismo, precisa fazer referência aos quarenta e nove (49) anos da
Coprel comemorados no dia quatorze (14) de janeiro, e dos cento e seis (106) anos da Cotribá,
comemorados no dia vinte e um (21) de janeiro. Relatou que o sistema cooperativo tem uma
identificação muito forte com nosso Município, e por vezes se confunde com a própria história
da Terra da Pitangueira. E falando em história, lembrou do ano de 2011, quando o Governo
Federal repassou mais de trinta e sete (37) milhões através do sistema Procap-Agro. Teve intenso
movimento e vontade política do Partido dos Trabalhadores, e da companheira professora
Jussara Rodrigues, através do deputado Marco Maia. Registrou também os vinte e oito (28) anos
do Esporte Clube São José, o Zequinha do Bairro Progresso, comemorados com uma excelente
jantar dançante realizado no último sábado. Contou que participou no último domingo, na
localidade de Linha Pulador Sul, de um almoço dançante promovido pela Sociedade de Damas
Estrela e destacou a importância das festividades nas localidades do interior. Encerrou deixando
uma mensagem: “Temos inimigos reais no mundo, estes inimigos devem ser encontrados,
perseguidos e derrotados. Barack Obama.”. O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT:
Cumprimentou a todos. Disse que foram votados projetos que condicionam e dão condições ao
Hospital continuar funcionando plenamente, através dos investimentos da municipalidade,
votando também uma verba adicional para complementar as internações, então existe uma
harmonia e um direcionamento dessa intenção de ajudar o Hospital em todas as bancadas, em
todos os vereadores, e conclamou à comunidade, para que, na medida do possível, se aliem a
todas as ações possíveis para que realmente tenhamos um Hospital que Ibirubá merece.
Cumprimentou também aos vereadores da Legislatura anterior que batalharam pela filantropia e
que está agora sendo consagrada e que vai ser lançada, publicamente e oficializada amanhã e que
isso é uma conquista que tem o mérito de toda a comunidade de Ibirubá, porque de alguma
forma todos que lutaram por isso são representantes de cada uma das pessoas nessa empreitada
que são os vereadores, enfim os Deputados na Câmara Federal e no Estado. Falou também sobre
a RS 506 que está sendo realmente trabalhada com a equipe contratada pelo Estado. Disse que a
RS 506 certamente vai ser uma estrada, embora não asfaltada, mas com condições ideias que as
comunidades merecem, até Itaíba, até Santa Bárbara. Disse que apresentou uma indicação ao
Executivo, a respeito de uma solicitação de uma faixa de segurança elevada, na Rua Tiradentes,
esquina da Getúlio Vargas junto a Escola Ibirubá, para que essa faixa seja elevada e contemple
também a falta da acessibilidade de cadeirantes que tem naquele percurso. Disse que apresentou
uma indicação para que seja efetivada pelo Município a Lei sobre retirada ou indicação aos
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proprietários de carros abandonados que tem na via pública, pois hoje o fluxo de automóveis que
se movimentam é enorme e ainda somado a vários automóveis que têm com as características de
depósito em via pública. Encerrou falando sobre as aposentadorias, pedindo atenção dos
cidadãos sobre a Reforma da Previdência, explicando sobre esta proposta. O vereador VAGNER
OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a todos. Parabenizou a localidade do Passo Bonito pelo
almoço que ocorreu dia quinze (15) de janeiro, onde foi servido um ótimo churrasco. Disse que
fez três indicações ao Poder Executivo, pois as pessoas vieram buscar esse meio até chegar a
Casa legislativa, que é o conserto do telhado da quadra da Escola Santa Teresinha, pois sempre
quando chove as pessoas que praticam esportes ficam prejudicadas, porque está sempre cheio de
goteira e que também se instale ventiladores apropriados naquela quadra. Outra indicação feita
ao Executivo para que façam um estudo, devido as pessoas da Várzea, que vieram lhe procurar,
por estar havendo muita falta de água naquela localidade no final da rede. Mencionou sua
terceira indicação feita ao Executivo para que faça a reativação COMUTRAN - Conselho
Municipal de Trânsito, pois reativando esse Conselho, com pessoas que tem conhecimento na
área, melhoraria o trânsito e o tráfego no nosso Município. Falou sobre a realização do
AGRODAY, promovido pela empresa Cereais Werlang. Encerrou falando sobre o Projeto de Lei
do Legislativo nº 001/17, de sua autoria, agradecendo a contribuição de todos e também o voto
favorável dos colegas vereadores. O vereador LEONARDO FIOR, do PTB: Cumprimentou a
todos. Agradeceu os colegas vereadores que na última sessão ordinária concordaram com o
adiamento desta sessão ordinária, o que não trouxe nenhum prejuízo ao erário municipal. Contou
que no mês de junho do ano passado, em contato com o Deputado Federal Ronaldo Nogueira, na
cidade de Carazinho, o qual é hoje Ministro da Previdência do Trabalho, solicitou um
encaminhamento de recursos para a municipalidade. Disse que solicitou recursos e verbas para a
Secretaria de Agricultura e para a Secretaria de Obras do nosso Município. Disse que na última
segunda-feira recebeu a comunicação pessoalmente do Deputado Federal e hoje Ministro
Ronaldo Nogueira de que em breve estará remetendo um valor de cento e trinta (130) mil reais
para a cidade de Ibirubá e para poder investir em melhorias para a população do interior.
Lembrou dos recursos que conseguiram trazer para o Município quando foi vereador no passado,
dizendo que é assim que devem trabalhar. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. Contou que nesta tarde ela conseguiu uma Emenda
para o Hospital e que agora vai ser filantrópico, e que inclusive está no Diário Oficial que foi
firmada a Filantropia. Disse que conseguiu a Emenda através do Deputado Luiz Antônio Covatti
Filho e que conversou com ele nesta tarde, o que mostra que para conseguir Emenda, às vezes,
nem precisam sair de dentro da Câmara Municipal. Disse também que pediu ao Executivo que
informe a esta Casa sobre os critérios que são usados para as viagens de deslocamento dos
pacientes com doenças oncológicas e pacientes fragilizados, porque ela vem recebendo muitas
reclamações sobre isso. Disse que fez várias indicações e dentre elas pediu ao Executivo que
trouxesse novamente para Ibirubá o Congresso, e que anos atrás tinham esses Congressos, e que
vinha pessoas de fora e de outros Estados e inclusive de outros Países, movimentando a cidade.
O vereador GIOVANI MOACIR DIESEL, do PP: Cumprimentou a todos. Agradeceu
especialmente aos vereadores que se sensibilizaram e votaram em caráter de urgência o Projeto
que foi lido e deliberado hoje, para que possamos beneficiar o Hospital. Falou também da
Filantropia que acontece amanhã, sendo um ato histórico junto ao Hospital. Disse também aos
vereadores que eles têm que se colocar politicamente junto ao Estado para formular o contrato do
Hospital, que é a segunda etapa. Disse também que tem que ir até a 9ª coordenadoria, cada um
dos vereadores tentar junto aos Deputados na esfera Estadual e conseguir fazer um contrato bom
para o Hospital e isso dará porte financeiro para que ele continue. A vereadora JAQUELINE
BRIGNONI WINSCH, do PP: Cumprimentou a todos. Disse que esteve recebendo no gabinete
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do PP o gerente da CESA, Sr. Lúcio Prado, o qual veio explorar um pouquinho sobre as
situações geral e de como se encontra a CESA em todo o Rio Grande do Sul. Disse também que
se reuniu com o supervisor Executivo do CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, para
levantar questões importantes no Município, que se reportam a Lei da Aprendizagem. Disse
também sobre a sua indicação referente ao incentivo e valorização do esporte no Município e
frisou sobre a necessidade de fomentar esta questão, oferecendo também outros esportes
coletivos, além do futebol, como o voleibol, por exemplo. Disse também na construção de uma
escolinha de voleibol, sendo que é o pedido de muitas famílias do Município, e formar uma
Associação Ibirubense de Voleibol. A Presidente comunicou que o mês de fevereiro é de recesso
e a próxima sessão será realizada no dia oito (08) de março, com homenagem ao Dia
Internacional das Mulheres. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e duas horas e
vinte minutos (22h20min.). Os trabalhos foram presididos pela Presidente, vereadora Dileta de
Vargas Pavão das Chagas, e secretariados pelo vereador Vagner Oliveira, 1º Secretário. Do que
eu, Vagner Oliveira determinei que fosse lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será
assinada por mim e pela Senhora Presidente.

Ver. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
Presidente do Legislativo Ibirubense .

Ver. VAGNER OLIVEIRA
1º Secretário.

