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ATA Nº. 1.978/2017 – DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 27.03.2017.
Aos vinte e sete dias do mês de março 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, 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; Leonardo Fior, integrante da Bancada do PTB; e Marcelo Antônio Dellay, do SD
- Solidariedade. 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 propôs que o Projeto de Lei
Municipal n° 004/2017, que regulamenta a Lei Federal n° 13.019/2014, seja retirado da ordem
do dia, por se tratar de um projeto delicado e para ser melhor estudado antes de ocorrer a
votação. Todos os vereadores concordaram com a retirada do Projeto de Lei Municipal n°
004/2017 da pauta. Posteriormente a Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA:
Aprovada por unanimidade. A Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.977/17
(ordinária): Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite para o jantar dançante da Rádio
CBS, em comemoração aos 30 anos, em parceria com a ASIF/Vence Tudo/Cotribá, que será
realizado no dia 1° de abril de 2017 no Clube Divertido em Ibirubá, a partir das 20hs; Ofício N°
125/17 recebido do Executivo, encaminhando Estimativa de Impacto Orçamentário – Financeiro;
Oficio Cir. N° 003/2017 recebido da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sobre a
Comissão de Assuntos Municipais; E-mail Recebido da Assessoria da ASCAMAJA, Moção de
Apoio; Convite para a Assembleia Geral do COREDE (Conselho Regional de Desenvolvimento)
Alto Jacuí, no dia 29 de março de 2017, a partir das 08h30min, no Campus Unicruz; Cursos
Diversos. O vereador Silvestre solicitou a leitura do Ofício que encaminhou para os Deputados
Federais e Senadores sobre sua preocupação com os efeitos da PEC n° 287/2016. A Presidente
solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício n° 026/2017
expedido para o Executivo, com a matéria da última sessão ordinária; Ofício n° 027/2016
expedido para O Jornal Alto Jacuí com matéria da última sessão ordinária; Ofício n° 028/2017
expedido para a RGE solicitando a substituição de postes da rede de distribuição de energia em
nosso Município. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 057/2017: 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 fazer um projeto
para melhorar a iluminação pública da Praça do Bairro Jardim. Justificativa: Esta indicação é
uma reivindicação de moradores e integrantes da Associação do Bairro, os quais solicitam
melhoras na iluminação pública e na rede principal da Praça, para que na programação de Natal
consigam ornamentar a Praça com luzes natalinas, e também para que nos próximos eventos que
pretendam realizar, não ocorra incidentes como ocorreu na Mateada realizada no dia 19 de março
de 2017, onde um disjuntor queimou e acabou causando estragos em um dos brinquedos.
Também seria necessário posicionar melhor a Caixa Central, a qual se encontra muito baixa,
colocando em risco as crianças que ali transitam. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 058/2017: A
vereadora PATRÍCIA SANDRI, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal,
através do setor competente, elabore e encaminhe Projeto de Lei para esta Casa Legislativa, que
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dispõe sobre a troca de lixo seletivo por alimentos, buscando atender preferencialmente as
comunidades de baixa renda, conforme modelo em anexo. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido ser matéria privativa do Poder Executivo, e também pela relevância do projeto, o
qual vem ao encontro das necessidades que o município enfrenta no que se refere a coleta
seletiva de resíduos sólidos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 059/2017: O vereador VAGNER
OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, coloque uma placa de informação indicando as localidades de
esquina São José, Boa vista, São Sebastião, Saldanha Marinho e Santa Bárbara do Sul na saída
do Bairro Unida. Justificativa: Esta indicação atende ao pedido dos motoristas e comunidade que
ali transitam, possibilitando assim a fácil localização dos trajetos a serem percorridos, ainda mais
na época de safra, facilitando o tempo e trajeto a ser percorrido. LEITURA DA INDICAÇÃO
Nº 060/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie uma
pracinha de lazer no Bairro Buona Vita. Justificativa: Esta indicação atende ao pedido dos
moradores daquela localidade, pois ali residem crianças que não possuem espaço adequado para
brincar, considerando que lá existe um espaço de área verde e um espaço para construção da
praça de recreação. Atendendo essa solicitação, estaremos beneficiando o bem estar daquelas
crianças e da comunidade que ali residem. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 061/2017: O
vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a reforma da ponte localizada na
Rua Ido Weissheimer, no bairro Unida. Justificativa: Esta indicação se justifica tendo em vista a
precariedade e as más condições de trafegabilidade neste local. LEITURA DA INDICAÇÃO
Nº 062/2017: O vereador MARCELO ANTÔNIO DELLAY, integrante da bancada do
Solidariedade: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie solução no bueiro em Santo Antônio do Bom Retiro, nas proximidades do cemitério,
pois não dá vazão quando ocorrem chuvas médias, mais especificadamente na estrada que
demanda São Paulo Pontão e Linha Duas. Justificativa: Quando à ocorrência de chuvas, não
necessariamente fortes, a água acaba passando sobre a estrada, por existir somente uma carreira
de tubos, impedindo assim o trânsito, comprometendo, principalmente, os transportes escolares e
demais transportes, bem como pessoas que utilizam aquela via para o acesso a RS-506.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 063/2017: O vereador MARCELO ANTÔNIO DELLAY,
integrante da bancada do Solidariedade: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie a desobstrução do bueiro, localizado no trevo de
acesso principal da cidade, o qual, em dias de chuva, permanece o acúmulo de água.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido à água empoçada que se acumula em dias de
chuva naquele local devido ao bueiro existente estar obstruído. Também, por ser próximo da
calçada, acontece dos carros que ali transitam, disparar a água em funcionários da Cotribá e
demais pessoas que por lá circulam. Cabe destacar, que este é um fato preocupante também,
devido à água ficar acumulada por vários dias, tendo assim a possibilidade de propagação do
mosquito da dengue. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 064/2017: O vereador MARCELO
ANTÔNIO DELLAY, integrante da bancada do Solidariedade: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie uma forma de escoamento de
água em via pública, localizada na Avenida Brasil, próximo à residência n° 2243, adentrando o
trevo da RS-506. Justificativa: Na localidade, existe uma empresa de sorvetes e picolés, onde o
proprietário faz a lavagem das máquinas; há também moradores que escoam suas piscinas e
lavam canil, e por não existir bueiros neste local, a água acaba atravessando a via causando
transtornos a quem ali transita e, além disso, ocorrem estragos de grande monta no asfalto ali
existente. Deve-se considerar também, que se trata de uma Avenida com grande fluxo de
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veículos e pedestres, pois é onde se tem acesso à área industrial e à Coprel. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 065/2017: O vereador MARCELO ANTÔNIO DELLAY, integrante da
bancada do Solidariedade: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras
e Viação, providencie o patrolamento e encascalhamento no acesso da residência do Sr. Ari
Henkes, na localidade de Marco Grande. Justificativa: Esta indicação se justifica devido à
solicitação do morador do local, para que seja feita a melhoria da estrada, são apenas 800 metros
da estrada principal até sua propriedade, pois em dias de chuva consegue sair de casa somente
com trator. Cabe destacar ainda que, existe crateras se formando, inclusive no meio da estrada.
Desta forma solicitamos urgência nesta indicação. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 066/2017:
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, verifique a
iluminação pública na Rua Getúlio Vargas entre a Av. Mauá e a Rua Serafim Fagundes.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido à reclamação dos moradores daquela área, pois
possui enorme deficiência de iluminação nesse trecho, ainda por possuir uma grande arborização
dificultando ainda mais a luminosidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 067/2017: 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 uma melhor iluminação pública na Rua Vitorio Caponi no Bairro Santa
Helena. Justificativa: Esta indicação se justifica devido à reclamação dos moradores daquela
área, pois a noite se encontra grande deficiência na iluminação pública, causando assim
preocupação aos moradores que ali residem. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 068/2017: O
vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
e do Prefeito Municipal, efetue uma ligação de água na propriedade do Sr. Francisco Hepp, na
localidade da Linha Pulador Sul. Justificativa: Cabe ressaltar que existe uma rede de água que
passa a uma distância de 50 metros em frente à propriedade do Sr. Francisco. O mesmo já
solicitou esta reinvindicação por diversas vezes aos funcionários da Prefeitura Municipal, sem
lograr êxito. O contribuinte informa ainda, que a água consumida para as necessidades pessoais é
comprada em bombonas, sendo o consumo diário de 60 litros, e a água para as demais
finalidades é captada da chuva. É inadmissível que o morador ainda não está sendo atendido
através desta rede de água que foi construída com dinheiro público. Há de se considerar também
que lá existem outras pessoas que trabalham na propriedade. Portanto, solicito urgência no
atendimento desta indicação, pois se trata, além de tudo, de uma medida de saúde pública.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 069/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES,
integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, efetue a
fiscalização da substituição dos postes da rede de distribuição de energia em nosso Município,
conforme solicitado à RGE, através do Ofício n° 028/2017, em anexo. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido à urgência da troca de alguns postes de madeira que apresentam
situação precária devido a sua vida útil, inclusive colocando em risco a segurança da
comunidade, como o poste localizado na Rua Ernesto Wilms. Portanto, requer-se uma
fiscalização da Administração Municipal neste caso. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
070/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB: Que o Executivo
Municipal, através do setor competente, providencie uma forma de cadastramento dos animais
domésticos onde determinam o registro e a identificação eletrônica de cães, gatos e equinos por
seus proprietários, para tipificar o abandono de animais em vias públicas. Justificativa: Esta
indicação tem a iniciativa de disciplinar o registro e a identificação eletrônica de cães, gatos e
equinos, e o duplo objetivo de colaborar com o controle de zoonoses e de promover o bem estar
animal, punindo os responsáveis por seu abandono. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
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REQUERIMENTO Nº 012/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES,
integrante da bancada do PT: Requer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para a
Companhia Rio Grandense de Saneamento Básico (Corsan), a fim de solicitar a substituição de
redes da água e melhorias na infraestrutura da atual sede da companhia. Justificativa: Esta
solicitação se justifica pelo fato de que em nosso município a rede d’água é muito antiga, e que
ainda existe redes de água de fibrocimento, o que acaba registrando uma incidência grande de
vazamentos. Solicitamos que haja a substituição deste material por um de maior durabilidade, no
caso canos de PVC. Pode se observar que em muitas ruas de nosso município, principalmente
aquelas que estão recebendo melhorias, no caso asfaltamento, o serviço de substituição está
ocorrendo, mas é necessário que se estenda para todo o Município. Também que se realize
melhoramentos na estrutura da sede da unidade de Saneamento, a fim de melhorar o visual:
Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
013/2017: A vereadora PATRÍCIA SANDRI, integrante da bancada do DEM: requer que esta
Casa Legislativa encaminhe ofício para o DAER, solicitando que seja providenciada a roçada e a
implantação/construção de acostamento na VRS 324, que liga o município de Ibirubá/RS ao
município de Quinze de Novembro/RS. Justificativa: Este requerimento se justifica devido ao
fato do intenso tráfego de veículos que transitam nesta rodovia, fato que é evidenciado tantos nos
dias de semana, quanto aos finais de semana, pois se trata de município vizinho, onde muitos
moradores deslocam-se diariamente para fins de trabalho e educação e inúmeras pessoas
possuem casas de veraneio à beira da barragem naquele município, motivos pelos quais se
justifica o intenso fluxo de veículos transitando na referida via, mostrando-se necessário a roçada
e a construção de acostamento na via: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N° 009/2017, de autoria dos vereadores Vagner
Oliveira, Dileta de Vargas Pavão das Chagas, André Oliveira Ferreira, Giovani Moacir
Diesel, Dácio Azevedo Moraes, Henrique Antônio Hentges e Marcelo Antônio Dellay:
Denomina o logradouro que inicia na ERS-223, percorrendo o eixo da Linha Seis, e termina no
final do perímetro urbano de “Rua Jeremias Marques de Oliveira”. Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Henrique, Presidente da referida Comissão,
disse que a vereadora Patrícia seria a relatora. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO
DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2017: Altera as atribuições dos Cargos
de Procurador e Assessor Jurídico do Município. Leitura do Parecer da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 002/2017:
Aprovado por unanimidade. MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS) EM
TRIBUNA: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos.
Disse que entrou com um requerimento para a CORSAN, e entrou em contato com a gerente da
unidade em Ibirubá, Srª Lia Denise Tiemann, que lhe recebeu muito bem. Disse que viu algumas
necessidades que a unidade está passando e que o trabalho da unidade vem sendo elogiado.
Através do requerimento solicitou as trocas das redes de água em todo o Município, que
atualmente são de fibrocimento, por PVC, pois há grandes números de vazamentos ocorridos no
Município e em várias áreas por apresentar esse material mais antigo e também que façam
melhorias na infraestrutura na Unidade da Corsan. Disse que as obras em nosso Município
continuam, que mudou o governo, mas o Frentão continua o processo, unido no proposito de
continuarmos transformando para melhorar a Terra da Pitangueira. Comentou que nessa semana
que passou aconteceu a retomada dos asfaltos nas Ruas Diniz Dias, em direção ao bairro Unida,
uma obra aguardada por muitos moradores, também a segunda camada de asfalto na Rua
Firmino de Paula, obra de emenda do deputado Ervino Bonh Gass e também teve participação do
Secretário de Indústria e Comércio, Sr. Olindo de Campos. Disse da ERS 506 (quinhentos e
seis), obra extra que foi realizada com recursos da Administração Municipal e que foi prometido
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em campanha do Prefeito Abel e Vice Alberi. Parabenizou pelo empenho a Administração, o
Secretário Vanderlei, os funcionários de obras, o Zalo e o ex-vereador Liberto Franken. Disse
que a nível federal teve a aprovação do projeto das terceirizações, e que não entende por que um
governo ilegítimo, formado por ricos, brancos e velhos, sustentar tantas alterações quanto ao
povo brasileiro, estão tirando o direito do trabalhador brasileiro, garantido na Constituição e na
CLT em nome do lucro de empresas. Para ele, isto é inadmissível. Alertou para a divulgação dos
nomes dos Deputados que estão votando para aprovar a Reforma da Previdência, pois muitos
virão à Ibirubá para fazer campanha e pedir o nosso voto. Relatou ainda estar feliz, por ver que
outros vereadores estão se manifestando contra a Reforma da Previdência, independente de
partido. Em nível de Estado, diz continuar o mesmo discurso, não podemos fazer nada porque
não temos direito, irão passar quatro anos reclamando do governo Tarso. Finalizou com uma
mensagem de Martin Luther King: “Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não
puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito.”. O vereador DÁCIO
AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Disse que faz o uso da tribuna com certa
satisfação, em função de ver que o trabalho político de conscientização a respeito da questão da
Reforma da Previdência está tomando definições cabíveis. Disse que receberam na Câmara um
ofício do colega vereador, que seria situacionista, sensível a esta situação, o qual valoriza muito.
Falou sobre a questão da Previdência, que tem absurdos incríveis acontecendo, porque se tem a
informação da Procuradoria da Fazenda, onde dois frigoríficos devem oitocentos bilhões para a
Previdência, o Bradesco, que é um dos maiores bancos do país, oitocentos e sessenta e cinco
bilhões deve pra Previdência, os Correios trezentos e setenta e oito bilhões, ou seja, é tanta
“gente” grande que é capaz de gerar capital e está devendo, e o governo se dirige ao trabalhador
assalariado. Disse também que as pessoas tem que começar a batalhar na questão das
aposentadorias dos deputados, dos políticos, a aposentadoria dos deputados já sendo votado e
cogitado. Relatou que o governador Sartori é aposentado numa categoria privilegiada de
aposentados políticos que existia na época, mas que não existe mais. Disse que Ibirubá está bem,
uma administração boa, aberta, que escuta e busca a situação e a oposição, que tem discutido
situações de ambas as frentes, mas todos dirigindo o trabalho para o mesmo lado. Convocou toda
comunidade para prestigiar os vereadores e fazer uma Ibirubá melhor. O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Mencionou que está grato pelo
reconhecimento público que está adquirindo. Relatou o êxito logrado com a criação do
COMUTRAN, pois se passou oito (8) anos com um Prefeito que relutava e não ouvia nem a base
de seus vereadores, mas que agora, despida de politicagem, aconteceu uma reunião com
grandeza e não tem dúvida que foi a mão do pai da Ione que a nomeou de Presidente. Disse
ainda, que tem certeza absoluta que irá acontecer às mudanças necessárias no trânsito de Ibirubá.
Pediu calma para as pessoas, pois a Previdência não vai ser votada, que não haverá “louco” para
aprovar uma Previdência do jeito que está. Relatou que esta semana ligou para todos os
Senadores e Deputados para que não votassem em uma Previdência desastrosa. Mencionou que
ontem o Brasil foi até as ruas de verde e amarelo pedir que a Lava-Jato continue. Disse que todos
os partidos estão envolvidos em corrupção, inclusive seu partido, mas o PT é especialista. Disse
ouvir notícias de que o Lula é mais inteligente do que o Sérgio Moro e o Defensor Público, mas
que não acredita nesta comparação. Fez ainda, um desafio ao vereador Henrique, em trazer
quanto o Governo dele investiu em saúde e ele irá trazer quanto o seu Governo investiu,
inclusive trazendo também quanto o Sartori pagou o que o PT ficou devendo aos Hospitais.
Falou que está aqui ajudando, e tem certeza que o Prefeito Abel está caminhando por um rumo
mais tranquilo e sereno, mas quer ver até quando. Se o Prefeito manter as posições certas,
poderá continuar contando com ele e com seu partido. A vereadora PATRÍCIA SANDRI, do
DEM: Cumprimentou a todos. Iniciou a tribuna saudando a todos os agricultores que estão
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fazendo a safra de soja, que estão se empenhando, estão trabalhando e também as esposas que
estão firme, que às vezes tendo que cozinhar para vários peões. Disse que aprovaram um
requerimento, onde solicitou a esta Casa que enviasse um ofício ao DAER e também numa
comunhão de esforços com a Prefeitura e a Administração que seja providenciado com urgência
à roçada, a construção do acostamento na VRS-824 que liga nosso município à Quinze de
Novembro, pois é uma questão bem urgente, de extrema necessidade e apresentando esse
requerimento, tiveram a notícia que já existe esse projeto pra efetuar a tirada dessas árvores e
construção desse acostamento. Disse também que na Rua São Paulo, no Bairro Jardim, que
solicitaram nesse final de semana, e que já requereu ao Prefeito que o setor responsável
providencie a troca das lâmpadas queimadas naquela rua. Disse da indicação que fez que é de
extrema importância para o Município, pedindo ao Poder Executivo, pois trata-se de uma Lei
que precisa partir do Poder Executivo, que seja estudado e implantado o projeto troca solidária
do Município, esse projeto nasceu na cidade de Caxias do Sul e deu certo. Disse que a troca
solidária garante que as pessoas possam trocar quatro quilos de resíduos seletivos por um quilo
de alimento, essa ação além de ajudar a cuidar da limpeza da cidade, também é oferecido um
complemento alimentar de qualidade. Relatou ter recebido total aprovação nos municípios em
que o projeto foi implantado e correspondido às expectativas iniciais como um dos mais
inovadores programas de cunho socioambiental lançado na região. Disse que esse projeto é
extremamente importante e que fez essa indicação e que tem tudo pra dar certo. Disse que teve
acesso ao contrato que a Prefeitura fez no ano passado ainda, com a empresa que faz o
recolhimento do lixo da coleta seletiva, e que vence dia vinte e nove de abril. Disse estar
surpresa que é gasto seiscentos mil reais por ano para recolher lixo e que isto tem que mudar,
pois não podemos gastar dinheiro para levar lixo embora. Destacou ainda que o projeto se trata
da troca de lixo por comida e pediu que o Executivo analisasse esse Projeto de Lei. O vereador
VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a todos. Iniciou agradecendo à Deus e à
família. Contou que entrou com uma indicação para a reforma de uma ponte na Rua Ido
Weissheimer, no bairro Unida, que está precária, que já foi trocado algumas planchas, mas já
está caindo de novo. Mencionou também, o projeto que protocolou juntamente com os demais
vereadores da coligação Frentão, para nomear a rua que liga a ERS-223 à Linha Seis, de Rua
Jeremias Marques de Oliveira, o qual foi Presidente desta Casa, um homem que lutou pelo
trânsito da nossa cidade e merece todo seu respeito e acredita que de toda a sociedade ibirubense.
Disse também que entrou com um pedido solicitando placas para a indicação das localidades de
Esquina São José, Boa Vista, São Sebastião, Saldanha Marinho e Santa Bárbara, pois se sabe que
é uma época de safra e ali, para não haver transtornos nos trajetos, não há nenhuma indicação.
Contou que entrou também, com uma indicação ao setor competente, para que seja feita um
cadastro de todos os animais de estimação, de pequeno e grande porte de nosso Município, onde
haja um controle digital, para identificar os proprietários e tipificar o abandono dos animais. Isto
tem um duplo objetivo de colaborar com o controle de zoonoses e de promover o bem estar dos
animais, punindo os responsáveis por seu abandono, pois devemos ter a preocupação de
solucionar o abandono dos animais e não aumentando a população do canil municipal. Relatou
ainda que está aqui para contribuir como munícipe e como legislador, pois tem total interesse em
solucionar essa questão tanto debatida. Comentou que já conversou com o Prefeito e estão
procurando uma solução, e convida a todos os vereadores, caso tiverem alguma indicação ou
meio para tentar solucionar este problema. Parabenizou também a diretoria do Conselho
Municipal do Trânsito (COMUTRAN) que foi formado na quarta-feira passada no Plenário da
Câmara, pois tem certeza que foram eleitas pessoas com capacidade, competentes e profissionais
da área. O vereador MARCELO ANTÔNIO DELLAY, do SD: Cumprimentou a todos. Iniciou
dizendo que na sua manifestação na tribuna passada acabou falando da efetividade, e para alguns
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ficou mal entendido, por isso voltou a frisar que a efetividade que comentou é para não ser
desviado o foco dos projetos e requerimentos, nada com a direção dos trabalhos da Presidente
Dileta que com muita distinção e competência vem comandando esta Casa. Agradeceu ao
vereador Silvestre que o convidou para mandar um ofício para os senadores, deputados junto
com o vereador Vagner, que foi de grande valia, que fez algumas ligações e serve pra ele ter um
pouco de contato com o pessoal, e ficarão bem satisfeitos com a providência e foi com esse
material que conseguimos chegar ao grande número de deputados e senadores. Agradeceu ao
Secretario de Obras Vanderlei pelo pronto atendimento naquele acúmulo de água que estava
acontecendo no trevo de acesso a Cotribá, foi concluído o asfalto e passou pelo local e conferiu,
tirando fotos. Disse que fez duas indicações, uma de um bueiro que existe em Santo Antônio do
Bom Retiro há muitos anos que não dá mais vasão da água o suficiente, dias de chuva muito
forte ele acaba obstruindo, tendo muitos galhos e não dá vasão, acaba atrapalhando o transporte,
que é uma via que dá demanda a São Paulo Pontão. Ressaltou que é de muita importância e que
seja providenciado, e que não é investimento muito alto, vai beneficiar a comunidade e as outras
próximas. Disse também que solicitou do problema da água que corre do trevo da quinhentos e
seis, desde o tempo que foi feito o asfalto que vai até Avenida Brasil, passando da Coprel, ele
não tem tubulação. Disse que tem muitas casas que tem canil e lavam os canis, lavam calçadas e
a própria chuva atravessa aquela água. Disse que tem uma empresa que fábrica picolé de sorvete
e é na frente da sua residência, e água corre dia e noite. Disse que foi reformado o asfalto e que
ficou em ótimo estado, só que tem água e grande fluxo de veículos naquele local e acaba
removendo o asfalto, e que é desperdício de dinheiro público. Terminou fazendo um convite para
no dia primeiro de abril, no Jantar Dançante da ASIF, e os trinta anos da Rádio CBS. A
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos.
Disse para a comunidade ibirubense, que esteve ausente na quinta e sexta-feira onde esteve em
Porto Alegre participando de um curso juntamente com os vereadores Dácio e Henrique. Contou
também que, hoje retornou a Porto Alegre com o Prefeito Abel Grave, acompanhada do
Presidente da Acisa, Sr. Telmo Predrinho Prass, do Diretor do Hospital Odair Funck, das
lideranças da comunidade do Bairro Hermany, mais conhecidos como Escurinho e Alemão, da
Jornalista e Secretária da Acisa Jéssica, do Assessor Jurídico Tales, e o Secretário da Agricultura
Sr. Érico, onde estiveram juntamente com o Secretário do Estado, Sr. Pedro Westphalen, fazendo
uma solicitação para uma área do DAER, que está abandonada, para que seja feito algo em
benefício a comunidade da Hermany e também a Acisa. Relatou que foram atendidos muito bem
e que com certeza a reivindicação será atendida, o qual estão aguardando retorno do Secretário.
Disse também que entrou com algumas indicações aos órgãos competentes de iluminação
pública, na Rua Vitório Caponi e na Rua Getúlio Vargas, que faz divisa com a Av. Mauá e a Rua
Serafim Fagundes. Solicitou melhoras na iluminação pública no Bairro Jardim, que após a
realização da Mateada, recebeu a visita de lideranças do bairro informando que a luz na praça é
fraca, que quando é ligada várias lâmpadas cai o gerador, e a caixa de luz é muito baixa
causando perigo para as crianças do bairro. Ressaltou que a comunidade fique tranquila, pois
conversou com o Prefeito, e que realmente deverá ser feito um projeto para a iluminação pública
destas ruas e do bairro. Também se manifestou em relação ao Requerimento n° 013/2017, sobre
a estrada que faz divisa com Quinze de Novembro e Ibirubá. Disse que além do pedido de roçada
e calçamento, o vereador Oneide alertou que existe um projeto aprovado pelo Meio Ambiente
para uma plantação de árvores pelo Rotary, então pediu para que esta Casa que encaminhe ofício
ao Secretário de Obras, ao Secretário da Agricultura, ao Prefeito e também ao Município de
Quinze de Novembro. Mencionou o comentário do ver. Silvestre de que o município de Quinze
de Novembro já está fazendo sua parte, mas ela quer registro nesta Casa que foi solicitado a
manutenção para ambos os municípios. Terminou dizendo, que além de Presidente, é vereadora
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desta cidade e quer trabalhar em prol de todas as indicações e requerimentos da comunidade. A
Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte horas e cinquenta e cinco minutos
(20h55min.). 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.

