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ATA Nº. 1.981/2017 – DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 24.04.2017.
Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 dez 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. Posteriormente a Presidente colocou em votação a
ORDEM DO DIA: Aprovada por unanimidade. A Presidente colocou em deliberação e
votação a Ata nº 1.980/17 (ordinária): Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou
que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convocação do
COAJU – Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí para III Reunião
Ordinária dia 27 de abril, às 9hs no Campus da UPF Carazinho; Correspondência eletrônica (email) do Deputado Federal Heitor Schuch (PSB), em resposta ao ofício desta Casa,
encaminhando as assinaturas colhidas no Ato de Protesto e manifestando contrariedade a PEC
287/16, sendo que o mesmo informou que votará contra a PEC 287 da forma que ela foi
encaminhada para a Câmara Federal; Correspondência eletrônica (e-mail) do Sr. Leandro
Becker, assessor de comunicação do Deputado Zanchin, encaminhando convite para audiência
pública da Comissão Especial da Segurança da Assembleia Legislativa, dia 28 de abril, às 14hs,
na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, para debater desafios e discutir propostas para o
setor; Convite da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação para reunião no
município de Cruz Alta, no dia 27 de abril, às 14hs, no auditório do Sindicato Rural de Cruz
Alta, BR 158, Parque de Exposições, oportunidade em que serão debatidos assuntos ligados a
esta Secretaria de interesse do Município de Ibirubá e do Estado do RS; Convite da ASCAMAJA
para assembleia ordinária dia 28 de abril, às 19hs, na Câmara de Vereadores de Boa Vista do
Cadeado. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS:
Ofício nº 048/17 para o Executivo Municipal encaminhando material da sessão ordinária do dia
17 de abril; Ofício Circ. nº 049/17 para os Deputados Federais e Senadores da Bancada Gaúcha,
no Congresso Nacional, em atendimento ao Requerimento nº 019/17, encaminhando assinaturas
colhidas no Ato de Protesto contra a PEC 287/16; Ofício nº 050/17 para o Jornal O Alto Jacuí,
encaminhando material da sessão ordinária do dia 17 de abril para divulgação; Ofício Circ. nº
051/17 para o DMD, para o Revelação/Campeão Cat. Aspirante, para Estrela do Norte/Vicecampeão Cat. Aspirante, para o SER Florestal/Campeão At. Principal, e para o Revelação/Vicecampeão Cat. Principal, parabenizando pela organização, realização e conquistas no Campeonato
Municipal de Futebol de Campo/2017. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 088/2017: A vereadora
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o
Executivo Municipal, através do setor competente, estude uma forma para que os estudantes do
Curso Superior de Pedagogia realizem o estágio nas escolas infantis municipais sem haver
remuneração. Justificativa: Esta indicação se trata de uma reinvindicação de alguns estudantes
que querem realizar o estágio sem obter remuneração. Não sendo possível esta modalidade nas
escolas infantis municipais de nossa cidade, os estudantes acabam realizando, com dificuldades,
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os estágios em outras escolas de cidades vizinhas, gerando a eles gastos com locomoção.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 089/2017: A vereadora PATRÍCIA SANDRI, integrante da
bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie um
espaço para que os simpatizantes de som automotivo possam se reunir para escutar som, sem
perturbar a tranquilidade e o sossego dos demais munícipes de nossa cidade. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido ao fato de nossa cidade não possuir um local apropriado para
diversão das pessoas que curtem sons mecânicos e automotivos. A criação de uma área adequada
vai garantir segurança, proporcionar interação e confraternização entre as turmas, uma vez que
tal prática vem ocorrendo nas ruas centrais da cidade, fato este que perturba a tranquilidade da
comunidade que ali reside bem como faz com que os jovens sejam autuados, multados e
incorram em contravenções penais, respondendo processo crime pelo ato. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 090/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor competente,
providencie a plantação de árvores na Avenida Brasil, mais especificadamente após a Associação
Atlética Banco do Brasil - ABB até o entroncamento com a Rua Edmundo Roewer. Justificativa:
Esta indicação se justifica pela falta de arborização neste trecho e pela reinvindicação de
moradores naquele bairro, sendo necessária na forma de ornamentação e sombreamento além de
proporcionar valorização da qualidade de vida do local e a valorização visual das propriedades
ao entorno. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 091/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS
PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do
setor competente, providencie a pintura e a colocação de encostos nos bancos localizados na
Praça General Osório. Justificativa: Esta indicação se justifica devido à precariedade que se
encontram os bancos da Praça General Osório, necessitando de pintura e encosto para melhor
comodidade, principalmente das crianças e idosos que frequentam a Praça. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 092/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor competente,
providencie uma solução para o meio-fio localizado na Rua Eva dos Santos Depellegrins na
Cohabi do Bairro Hermany, os quais encontram-se rebaixados. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido à reivindicação de moradores do local, onde no final da Rua, possui uma área
verde, a qual vem sendo usada por vizinhos como garagem de veículos e assim estragando o
meio-fio do local. Além de tirar o direito dos moradores e das crianças de usar aquela área como
lazer, essa situação coloca em risco as crianças que ali transitam. Desta forma, solicito que sejam
tomadas as providências cabíveis. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 093/2017: O vereador
VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a colocação de iluminação pública na VRS824 Justino Guimarães, iniciando da Cotribá até o Bairro Esperança – no Loteamento Buonna
Vita. Justificativa: Esta indicação atende ao pedido dos moradores e pessoas que ali transitam,
sendo que fica na direção do Instituto Federal e a falta da iluminação ocasiona risco contra a
segurança dessas pessoas. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 094/2017: O vereador DÁCIO
AZEVEDO MORAES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a roçada do mato abundante e também
organização dos volumosos blocos contento PAVS depositados no acostamento ou passeio da
Rua Arnoldo Wollmeister, que impedem o trânsito de pedestres exatamente no trecho a partir das
obras de colocação da nova pavimentação. Justificativa: Esta indicação atende uma solicitação
dos moradores do local, grande número de caminhantes e ciclistas, pois são forçados a caminhar
na pista estreita de asfalto, disputando espaço com veículos leves e pesados, pondo em risco ao
grande número de pedestres, ciclistas e moradores que transitam diariamente no caminhódromo.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 095/2017: O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES,
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integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras e Viação, providencie a colocação de um redutor de velocidade – tipo quebra molas - na
Rua Arnoldo Wollmeister, exatamente no meio do trecho entre o trevo secundário de acesso a
cidade e o quebra molas já existente. Hoje é um percurso longo de asfalto livre. Justificativa:
Esta indicação atende uma solicitação dos moradores do local, pois os veículos que vem da ERS223 bem como os que demandam da cidade passam pelo local em alta velocidade, pondo em
risco ao grande número de pedestres, ciclistas e moradores que transitam diariamente no
caminhódromo. Considerando ainda que nas horas mais adiantadas da noite os motoristas
aumentam a velocidade, causando preocupação de acidente somada ao alto nível de ruído que
promovem perturbando o sossego noturno. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 096/2017: A
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que
o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie uma passarela ou alargamento
do passeio da Ponte do Bangu. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a reclamações das
pessoas que passam diariamente por aquele local, pois o espaço da ponte destinado a pedestres é
muito estreito, colocando em riscos àqueles que ali transitam. HOMENAGEM AO ESPORTE
CLUBE PULADOR, PELOS 60 ANOS DE FUNDAÇÃO, em atendimento ao
Requerimento nº 009/17, de autoria dos vereadores Henrique A. Hentges e Dácio A.
Moraes: A Presidente convidou para fazer parte da Mesa Diretora o Élio Budke Machado,
Presidente do Esporte Clube Pulador. Posteriormente pediu para que o Secretário fizesse a leitura
do Requerimento nº 009/17, de autoria dos vereadores Henrique A. Hentges e Dácio A. Moraes,
o qual foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 13 de março do corrente ano, e
posteriormente faça a leitura do Histórico do Esporte Clube Pulador (anexo). Em seguida a
Presidente Dileta convidou os vereadores proponentes Henrique A. Hentges e Dácio A. Moraes,
para que juntos fizessem a entrega do troféu de homenagem ao Sr. Élio Budke Machado, pelos
60 anos do Esporte Clube Pulador, sendo que o Sr. Élio pediu para que o Sr. Lidovino Blasi
também fizesse parte deste momento. Durante a entrega do troféu o Secretário Vagner fez a
leitura do texto da mesma: “ESPORTE CLUBE PULADOR: A Câmara Municipal de
Vereadores de Ibirubá tem a honra de prestar-lhes esta justa homenagem pelos 60 anos de
fundação, completados no dia 05 de março de 2017, sendo uma data significativa,
principalmente a todos que ajudaram a escrever a história deste importante Clube em nosso
Município, merecendo o registro de nosso apreço e admiração. Ibirubá (RS), 24 de abril de 2017.
Ver. Dileta de Vargas Pavão das Chagas - Presidente do Legislativo Ibirubense; Ver. Vagner
Oliveira – Secretário; Ver. Henrique A. Hentges - Proponente da Homenagem; e Ver. Dácio A.
Moraes - Proponente da Homenagem”. Dando sequência A Presidente deu início às
Manifestação dos (as) vereadores (as) (3minutos): 1º - Marcelo Dellay – do Solidariedade; 2º Leonardo Fior – do PTB; 3º - Vagner Oliveira – do PRB; 4º - Patrícia Sandri, do DEM; 5º Oneide Neuland, do DEM; 6º - Silvestre A. Rebelato, do PMDB; 7º - Giovani Moacir Diesel, do
PP; 8º - André O. Ferreira – do PP; 9º - Dácio A. Moraes – do PT e proponente da homenagem;
10º - Henrique A. Hentges – do PT e proponente da homenagem. Todos parabenizaram os
integrantes do Esporte Clube Pulador pelos sessenta (60) anos de fundação, dizendo ser uma
justa e merecida homenagem para esta entidade exemplar de nosso Município. Enfatizaram o
trabalho da família Blasi, que fundaram o Clube, e também elogiaram o trabalho desenvolvido
por todas as diretorias, especialmente a atual. Registraram que pela relevância do Clube,
merecem o carinho e respeito desta Casa Legislativa. Lembraram das pessoas que passaram pelo
Clube e ajudaram a construir sua história. Desejaram que os integrantes do Esporte Clube
Pulador continuem unidos, desenvolvendo um excelente trabalho na área esportiva. Também
enfatizaram a excelente receptividade e hospitalidade da comunidade do Pulador e desejaram
que continuem aliando experiência com juventude. A Presidente convidou o Sr. Élio Budke
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Machado, para fazer uso da palavra, o qual apresentou todos os integrantes da sua Diretoria que
se faziam presentes. Falou da felicidade em receber esta justa homenagem e agradeceu a Câmara
Municipal e especialmente os vereadores proponentes pela iniciativa. Comentou que os
vereadores Henrique e Dácio conseguiram encaminhar uma Emenda Parlamentar para o Pulador,
mas disse que na comunidade residem pessoas de vários partidos políticos, por isso pediu a ajuda
de todos os vereadores (as) para que assim tenham condições de remodelar o Clube, pois assim
conseguirão segurar a juventude no interior. Agradeceu a presença dos moradores do Pulador,
pois assim demonstraram que são unidos. Por fim a Presidente Dileta de Vargas Pavão das
Chagas fez uso da palavra: Cumprimentou a todos e agradeceu a presença de todos que vieram
prestigiar essa justa e merecida homenagem. Parabenizou os proponentes pela iniciativa. Falou
que seria interessante unir o Legislativo e o Executivo para conseguirem recursos, através de
Emendas ou outros, para beneficiar as entidades do interior, incentivando a juventude a
permanecer no meio rural. Falou que a comunidade sempre recebe muito bem as pessoas, e
assim deixou uma mensagem: “Sozinhos seremos medíocres, mas juntos seremos imbatíveis”.
Agradeceu a presença de todos e encerrou esta homenagem registrando as felicitações desta Casa
Legislativa pelos 60 anos do Esporte Clube Pulador, e desejando que continuem desenvolvendo
um excelente trabalho. Desta forma, suspendeu a sessão por alguns minutos para os
cumprimentos e para o registro com fotos. Com a sessão ainda suspensa a Presidente abriu
espaço para o Sr. Jair Carlinhos Lauxen, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, fazer uso da
palavra, o qual falou sobre a Reforma Trabalhista e sobre a Reforma a Previdência, manifestando
contrariedade e pedidndo o apoio dos vereadores (as) e de toda a comunidade para a mobilização
nacional que está sendo organizada para o dia 28 de abril, próxima sexta-feira. A Presidente
reabriu em seguida, dando continuidade a ordem do dia. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 020/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES,
integrante da bancada do PT, requer que esta Casa Legislativa realize homenagem ao Conselho
Regional de Contabilidade (CRC/RS) pelos seus 70 anos de Fundação. Justificativa: Este
Requerimento se justifica pelas comemorações dos 70 anos do Conselho Regional de
Contabilidade (CRC/RS), em Ibirubá sendo representado pelo Delegado Mário Romildo
Pedersen. Também que se estenda o convite a todos os contadores do Município, bem como, o
curso Técnico em Contabilidade do Instituto Estadual de Educação Edmundo Roewer e o Curso
Superior da UNOPAR: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 021/2017: Os vereadores HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES (PT),
ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA (PP), GIOVANI MOACIR DIESEL (PP) e ONEIDE
NEULAND (DEM), requerem que esta Casa Legislativa solicite a participação, em uma Sessão
Ordinária, do Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Ibirubá (SISPI), junto a
Câmara de Vereadores de Ibirubá. Justificativa: Este Requerimento se justifica pelo fato de que
inúmeros servidores públicos estão preocupados em saber qual a atual situação financeira do
Sindicato dos Servidores Públicos de Ibirubá (SISPI). Os vereadores solicitam a presença do
Presidente do Sindicato, com a cópia do Balanço e Prestação de Contas dos últimos dois anos.:
Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
022/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS e os vereadores
ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA, GIOVANI MOACIR DIESEL, integrantes da bancada do
PP, VAGNER OLIVEIRA integrante da bancada do PRB, DÁCIO AZEVEDO MOARES,
HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrantes da bancada do PT, MARCELO ANTÔNIO
DELLAY, integrante da bancada do Solidariedade, PATRÍCIA SANDRI E ONEIDE
NEULAND, integrantes da bancada do Democratas, SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO,
integrante da bancada do PMDB e LEONARDO FIOR, integrante da bancada do PTB,
requerem que esta Casa Legislativa realize uma homenagem a Sociedade Esportiva e Recreativa
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Florestal pelo seus 50 anos. Justificativa: Esta solicitação se justifica pelo 50º aniversário de
fundação do SER Florestal que aconteceu no dia 21 de abril do corrente ano, o qual foi fundado
por um grupo de amigos residentes do bairro Floresta. O Clube conquistou o 14º título do
Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Ibirubá no último dia 16 de abril. Cabe ressaltar
também, que o Florestal conta com uma das maiores torcidas do nosso campeonato municipal.:
Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
023/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, no uso de suas prerrogativas
legais, vem por meio deste requerer que a Mesa Diretora envie Ofício endereçado a todos os
Deputados Estaduais, solicitando alterações na Lei Kiss, dando tratamento diferenciado aos
pavilhões destinados a atividades comunitárias na área urbana e rural. Da mesma forma, seja
solicitado qual é o posicionamento do parlamentar em relação à questão. Justificativa: Os
pavilhões comunitários são a única opção de congregação e lazer nas localidades do interior,
contribuindo na permanência dos agricultores no meio, reduzindo o êxodo rural. As exigências
impostas pela Lei Kiss para o funcionamento dos pavilhões comunitários estão inviabilizando a
continuidade de suas atividades, haja vista os astronômicos valores necessários para a adequação
dos espaços às suas normas. É preciso dizer que as comunidades realizam anualmente poucas
atividades com a presença de número considerável de pessoas, podendo contar com normas de
prevenção mais flexíveis. O vereador proponente ficará no aguardo do posicionamento escrito
dos senhores parlamentares em relação à questão: Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 024/2017: Os vereadores ANDRÉ OLIVEIRA
FERREIRA, DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS e GIOVANI MOACIR
DIESEL, integrantes da bancada do PP, VAGNER OLIVEIRA integrante da bancada do PRB,
DÁCIO AZEVEDO MOARES, HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrantes da bancada
do PT, MARCELO ANTÔNIO DELLAY, integrante da bancada do Solidariedade,
PATRÍCIA SANDRI e ONEIDE NEULAND, integrantes da bancada do Democratas,
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB e LEONARDO
FIOR, integrante da bancada do PTB, requerem que esta Casa Legislativa realize uma
homenagem aos campeões do Campeonato Municipal de Futebol de Campo/2017 de Ibirubá,
sendo eles: na categoria Aspirante, a Associação de Esportiva Revelação, e na categoria
principal, a Sociedade Esportiva e Recreativa Florestal. Justificativa: Esta solicitação se justifica
pela conquista dos títulos no Campeonato Municipal de Futebol de Campo/2017 de Ibirubá,
ocorrido no último dia 16 de abril no Estádio Carlos Jacób Simon, pelas equipes da Associação
de Esportiva Revelação, na categoria Aspirante e pela Sociedade Esportiva e Recreativa
Florestal, na categoria Principal. A decisão contou com grande público e ambas as equipes
conquistaram o título merecidamente, com grande esforço e dedicação: Aprovado por
unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº 001/2017,
de autoria da vereadora Dileta de V. Pavão das Chagas: Moção de Apoio pela criação do
curso de formação de soldados da Brigada Militar em Ibirubá: Aprovada por unanimidade.
LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DAS EMENDAS ADITIVA E
MODIFICATIVA, E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 009/2017: Instituí o
programa de estímulo à expedição de notas fiscais, valorização do comércio local, estabelece
sorteios e premiação e dá outras providências. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Agricultura,
Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. Leitura, discussão e votação da Emenda
Aditiva, de autoria do ver. Silvestre: Aprovada por unanimidade. Leitura, discussão e votação
da Emenda Modificativa, de autoria do ver. Silvestre: Rejeitada com sete (07) votos contrários,
sendo dos vereadores André, Giovani, Marcel, Henrique, Vagner, Dácio e Patrícia, e três (03)
votos favoráveis, sendo dos vereadores Silvestre, Oneide e Leonardo. Discussão e votação do
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Projeto de Lei Municipal nº 009/2017, com redação da Emenda Aditiva: Aprovado por
unanimidade. 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: O vereador MARCELO DELLAY, do SD:
Cumprimentou a todos. Disse que é muito prazeroso fazer estas homenagens para as
comunidades e entidades. Achou justo deixar, na Câmara de Vereadores, registrado para sempre,
a preocupação que os vereadores têm em homenagear as comunidades. Disse também que na
outra semana foi convidado para participar do programa “Bola na Mesa” da Rádio CBS, onde
falou dos principais compromissos para trabalhar na liberação da área industrial, e que esteve
falando com o Secretário Olindo, onde este disse que tinha alguns papéis que estavam no
Jurídico da Prefeitura, e que ficou feliz em saber que o Prefeito Abel e o Secretário Valdir
estiveram em Porto Alegre na FEPAM onde foi solicitado mais documentos para levar até lá e
um arqueólogo para verificar a área. Comentou que a cada vez se encontra uma dificuldade
diferente para liberar a área industrial, e como ficou de dar um retorno para a comunidade, disse
que está sendo trabalhado e que foram juntados dezoito documentos que tinham faltado, e que os
documentos que ainda faltam ele se ofereceu para estar junto nos próximos encontros com a
FEPAM. Parabenizou o Esporte Clube Pulador que comemorou os sessenta anos e desejou que a
comunidade continue cada vez mais próspera. O vereador ANDRÉ O. FERREIRA, do PP:
Cumprimentou a todos. Falou sobre a homenagem feita ao Esporte Clube Pulador, clube que ele
também fez parte, pois teve a felicidade de conquistar um título no futebol sete, juntamente com
o “Jefe”, com o Leandro, com o Guto e toda a gurizada do Pulador. Homenageou também o
pessoal da canastra, dizendo que se encontram para um bate papo e hora de lazer, descontrair,
deixou essa justa homenagem ao pessoal do Pulador que vem muitos e muitos anos do Esporte
Clube Pulador e toda comunidade do Pulador Sul. Cumprimentou o seu colega de trabalho
Evandro Bender, “o barulho” que está em todas as sessões, acompanhando o trabalho dos
vereadores. Deixou registrado que juntamente com os colegas vereadores entrou com um pedido
pra homenagear o SER Florestal pelos seus cinquenta anos de história, assim como o Pulador,
pois achou que também é merecedor dessa homenagem da Câmara de Vereadores. Disse que
também, juntamente com os companheiros, entraram com um pedido de homenagear os clubes
campeões municipais na categoria de Aspirante e Principal dois mil e dezessete, a equipe do
Revelação, da equipe do Aspirante, e o Florestal na equipe Principal. Contou que amanhã vai à
Porto Alegre, juntamente com o vereador Silvestre e o vereador Oneide, e tem certeza que tem
umas agendas lá e que vai ser muito proveitosa a viagem, e que vão trazer belos frutos para
Ibirubá. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou
a todos. Disse que deu entrada numa Moção, requerimento, e mandou um grande abraço ao seu
grande amigo Olívio Krug do Bairro Hermany, dizendo a ele que fez a solicitação, através de
uma indicação que ele veio lhe pedir, para que se fizesse um plantio de árvores na Avenida
Brasil, após a ABB até a Escola da Vila Hermany, que na verdade naquele trajeto não tem
nenhuma árvore, com certeza tem que pedir aos órgãos competentes, talvez na Secretaria da
Agricultura, Meio Ambiente, mas que no decorrer da Administração vai ser feito, com certeza.
Mandou um grande abraço às meninas que estão fazendo curso superior de Pedagogia, e por uma
solicitação delas fez uma indicação ao Executivo, pedindo pela possibilidade de fazer estágios
sem remuneração nas escolas municipais do Município, que até o momento não é possível, pois
elas têm que se deslocar para outras cidades vizinhas, e isso gera um gasto e com certeza fazer
um curso superior não é tão fácil assim, principalmente como tem um desgaste, trabalham o dia
todo, estudam e ainda mais o estágio, isso tira um tempo e acaba tirando dinheiro também, mas
com certeza vai ao Executivo a proposição, e esperamos que seja atendido o pedido. Disse que
esteve cumprindo uma agenda na quinta-feira em Porto Alegre, junto ao gabinete da Silvana
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Covatti, Deputada Estadual, que já assumiu como Governadora do Estado, assumiu como
Presidente na Assembleia Legislativa, solicitando emendas para Ibirubá para a segurança
pública. Disse que vieram com resultados excelentes para Ibirubá e como sua preocupação é
muito grande em relação a segurança, contou que enquanto estão reunidos, como já haviam
falado de assaltos, de roubos, foi assaltada a funerária de Ibirubá, levando dinheiro, levando
pertences pessoais, e essa notícia lhe deixou muito entristecida, pois Ibirubá já não é mais aquela
cidade ordeira, aquela cidade calma, como alguns anos atrás era. Disse que soube junto a
Secretaria da Segurança do Estado, que houve um tempo em Ibirubá que tinha trinta e seis
policiais e hoje apenas seis, e ainda tem que atender outros municípios, então solicitou que
venham mais efetivos para Ibirubá e que tenham uma escola de policiais em Ibirubá. Disse que
não é tão fácil assim conseguir o que se pede, mas também falava ao Esporte Clube Pulador que
“sozinhos seremos medíocres e junto seremos imbatíveis”. Disse que cada indicação, cada
requerimento, cada moção, cada proposta que apresentaram, ela disse que vai em busca de
conhecimentos, em busca de arrecadação para o Município e que precisamos fazer isso mesmo
como legisladores, precisamos também fazer homenagem. Convidou todas as mulheres, todas as
mães para um evento organizado pela Câmara de Vereadores, e convidou todos os vereadores
que se fizeram presentes, dizendo que no dia onze de maio vai haver uma homenagem na Casa
Legislativa para todas as mulheres, para todas as mães, com uma palestrante de Ijuí, Silvana
Canova, da Emater, e os meninos de Redentora que vão fazer uma música para alegrar a tarde
das mães, por isso convidou toda a comunidade, em seu nome e em nome dos vereadores, para
que se façam todos presentes no dia onze. Agradeceu a Emater e disse à comunidade ibirubense
que a palestrante vai vir dar essa palestra gratuitamente para a Casa Legislativa e estarão
oferecendo um Coffee Break para as mães e isso são patrocínios que conseguiu na comunidade.
O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Disse
que apresentou vários trabalhos e agradeceu a sua audiência. Disse que apresentou um
requerimento, do qual vai correr atrás e que vai depender de uma mudança da Lei Kiss para
melhorar. Falou que essa Lei, que tem o objetivo de prevenção de incêndio, e disse que tem que
deixar registrado aqui que não é culpa dos bombeiros aqui de Ibirubá, mas que é uma Lei que
afeta todo o Estado do Rio Grande do Sul, e precisa ser dado início neste trabalho. Disse que vai
fazer uma proposta para a Câmara de Vereadores de Ibirubá, não tirando o direito da autonomia
da Mesa Diretora. Disse que a Câmara de Vereadores vem sofrendo um desgaste terrível e disse
que são questionados todos os dias com essa possível compra do carro para a Câmara. Disse que
vai fazer uma proposta para cada vereador e está aberto, disse que não quer que a proposta seja
dele. Disse que esse projeto para comprar esse carro tem que vir para a Casa, que não está
previsto e tem que vir, não a compra do carro, mas possibilitando a compra do carro tem que
passar. Disse que cada vereador é dono do seu voto, mas encerrar por vez esse assunto. Contou
que fez uma aposta no dia que ficou sabendo que iriam comprar esse carro, jogando uma janta
que não comprariam o carro. Disse que está indo para trinta e dois anos de vereança, e nunca
discutiram aqui em outras Legislaturas a aquisição de um veículo para a Câmara Municipal de
Vereadores. Observou que não tira o direito e está respeitando, disse que tem o dever e obrigação
de respeitar a atitude da Mesa Diretora, mas tem o dever e a obrigação de se dirigir para a
comunidade que isso gera vício, isso não é importante. Disse que andou pelo Brasil inteiro, foi
para Porto Alegre e para outras cidades, disse que só não foi a cavalo e de bicicleta, o resto de
carona, pegando caminhão, andando de qualquer jeito, esperando carona na estrada e nunca teve
problema e nunca arredou o pé. Disse que isso gera até gozação, disse que um ex-vereador disse
a ele, quando vai fazer concurso que quero pegar essa boca de ser motorista desse carro, e
respondeu: “Olha meu irmão, não vai ter nem o carro e nem o concurso público”. Disse que tem
certeza que o projeto tem que vir para a Casa, e disse que quer deixar bem a vontade. Convidou
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cada vereador e vereadora dessa Casa, para encerrar a novela por aqui e ir para a imprensa e
dizer que a Câmara de Vereadores de Ibirubá não vai adquirir esse automóvel, pois é um
desgaste desnecessário que estamos tendo. Disse que tem uma proposta para fazer, para sentar
todos os onze vereadores, e verificar onde aplicar esses recursos, pois tem mil lugares mais
importantes, talvez remendar a Casa que pegou granizo, que faz dois, três anos que a goteira está
de um lado, e também do outro, e quem sabe investimos esse recurso lá, de repente tem uma
ambulância que está esperando para socorrer a vida das pessoas, de repente aplicou lá, de repente
até o Hospital necessita de uma porta financeira, esse é o convite que deixou. Encerrou dizendo
para ficarem tranquilos que esta Casa não vai adquirir o veículo nesses quatro anos. O vereador
VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a todos. Comentou do pessoal do Pulador Sul,
onde veio as raízes da sua esposa, citou o Gilson Ervino Freiberg, saudou a todos, em especial o
Senhor Lodovino Blasi, Jeferson Konrad, Elio Machado, saudando esses três saudou de coração
a todos. Agradeceu a Deus a oportunidade que tem lhe dado, e as pessoas que creditaram o voto
sobre sua pessoa. Parabenizou o Esporte Clube Pulador pelos sessenta anos, sempre estando
unidos, onde foi fazer algumas visitas com todos os seus conhecidos, todos os meus amigos, foi
fazer algumas visitas com o seu sogro e ele chorava relatando a amizade que ele tem por aquele
povo, ele chorava falando que quando ele ia jogar bola, os jogadores eram pelo amor à camiseta
que vestiam a camisa e jogavam, não era por dinheiro, nem pela chuteira, se precisava jogar de
pé no chão, jogavam. Disse que é muito grato e feliz de vê-los, e poder contribuir com a
comunidade da Linha Pulador, então parabenizou pelos sessenta anos dessa instituição dessa
comunidade que ele tem um carinho imenso. Disse que entrou com uma indicação ao Executivo,
através do Setor de Obras, que ao transitar pela VRS oitocentos e vinte e quatro, na Rua Justino
Guimaraes Neto, que dá início na Cotribá no trevo, e que vai em direção ao município de Quinze
de Novembro, até Fortaleza dos Valos, há uma grande necessidade de iluminação pública
naquele local e muitos moradores lhe procuraram essa semana relatando a situação, que há
perigo, foi feito acostamento, mas é difícil passar ali, e muitas pessoas não tem carro no bairro
Esperança. Disse que semana passada esteve em Porto Alegre representando a ASCAMAJA, a
qual preside, e foi falar a respeito da segurança pública e disse que tem novidades com o novo
programa que foi feito agora semana passada. Falou da situação que está vindo emendas, como a
Presidente falou, a respeito de custeios para beneficiar o Município. O vereador LEONARDO
FIOR, do PTB: Cumprimentou a todos, Disse que ouvindo os meios de comunicação na semana
passada, parece que o requerimento que apresentou no Poder Legislativo, pedindo para a Casa
não adquirir um veículo para passeio dos vereadores, e ouvindo o vereador André, parece que
está surtindo efeito a pressão popular, fazendo com que o dinheiro não seja jogado no lixo com a
aquisição deste veículo, o qual não trará benefício à comunidade ibirubense. Disse que sabe os
problemas que tem nas diversas áreas do Município. Comentou que conversou com o vereador
Geovani sobre a situação dos médicos para atender nos postos de saúde do nosso Município.
Relatou que em Santo Antônio do Bom Retiro e Alfredo Brenner não há médico. Relatou que foi
até a capital do Estado há quinze dias, onde conseguiu contato com o Ministro do Trabalho
Ronaldo Nogueira, e através do Classmann, a vinda de uma retroescavadeira 4x4 no valor de
duzentos e cinquenta mil reais. Comentou que realizou esta viagem e realizará outra, com seus
próprios recursos, que não utilizou diárias. Disse ainda que dentro de alguns dias, entrará com
um projeto para acabar com a farra das diárias dentro do Poder Legislativo de nosso Município,
pois os gastos de diárias desse parlamento no ano passado foi um absurdo. Mencionou ainda que
o dinheiro das diárias seja revertido em prol da comunidade ibirubense. Contou que foi três
vezes à Brasília, enquanto parlamentar, sempre com seus próprios recursos, pois entende que é
vereador que recebe o salário, hoje em torno de quatro mil e quinhentos reais, e devemos pegar
desse dinheiro para viajar, e não se aproveitar do dinheiro público para fazer passeio, seja em

Fl. 09 (09ª Sessão Ordinária)
Porto Alegre ou Brasília. O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, do PT:
Cumprimentou a todos. Relatou ter encaminhado dois requerimentos, sendo um para o Conselho
Regional de Contabilidade, que no dia vinte e cinco de abril, completará setenta anos de
existência e tendo como representante o contador Mário Romildo Pedersen. Parabenizou os
contadores de nosso Município, que prestam um serviço essencial para o desenvolvimento de
nossa sociedade. Encaminhou também uma solicitação ao Presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos de Ibirubá (SISPI), a fim de que o mesmo participe de uma sessão ordinária
apresentando a atual situação financeira da instituição. Esse pedido faz parte de uma
reivindicação de servidores públicos municipais, ao qual faz parte também. Comentou também
da homenagem realizada ao Esporte Clube Pulador, da Linha Pulador Sul, que no último dia
cinco de março completou sessenta anos de existência. Agradeceu a presença do Presidente Elio
Machado, da diretoria e membros da comunidade. Disse que as comunidades do interior estão
cada vez mais reduzidas, portanto é de suma importância criarmos mecanismos que permitam ao
jovem do campo permanecer em seus redutos. Parabenizou pelo belo exemplo de organização e
que continuem trabalhando com seriedade para promover cada vez mais a comunidade, seja
através do esporte, ou de outras ações. Relatou que, juntamente com o vereador Dácio,
conseguiram uma emenda do Deputado Marcon, para a construção ou reforma do pavilhão da
comunidade da Linha Pulador Sul. Contou que no último dia dezenove, participou, no Instituto
Federal – Campus Ibirubá, de uma palestra denominada “Conjuntura e Reforma da Previdência,
os impactos na vida dos trabalhadores urbanos, rurais, das mulheres e dos estudantes”, com
representantes da SINASEFE, que é o sindicato que representa os servidores federais. Na
oportunidade participaram vários servidores federais, alunos, sindicatos de Ibirubá, com a
explanação do professor João da Rocha, do campus de Uberlândia-MG. Este apresentou a atual
situação da reforma colocando vários pontos. Reiterou que novamente precisamos nos mobilizar.
As atuais propostas do governo, de emenda, ainda não são suficientes, apenas estão mascarando
aquilo que realmente de pior está por acontecer caso a reforma seja aprovada. Contou ainda que
uma grande mobilização, greve geral, está por acontecer no dia vinte e oito de abril em todo país.
Em Ibirubá, a mobilização acontecerá a partir das nove horas da manhã, com concentração na
Praça General Osório. Convidou todos para participar, inclusive os vereadores, independente da
cor partidária. Relatou que ficou muito feliz essa semana, pois o requerimento enviado na
semana passada à Câmara dos Deputados e Congresso Nacional, com a assinatura de centenas de
ibirubenses contra a PEC 287, e está rendendo inúmeras respostas por parte dos deputados e
senadores, sendo sinal de que existe uma preocupação muito grande com o atual texto da
reforma. Finalizou com uma mensagem de Santo Agostinho: “Enquanto houver vontade e lutar,
haverá esperança de vencer”. O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT:
Cumprimentou a todos. Relatou que na sessão apresentou duas indicações para a Rua Arnoldo
Wolmeister, pedindo uma roçada no acostamento e a organização dos blocos de PAVS que estão
impedindo o trânsito dos pedestres. Pediu também a colocação de um redutor de velocidade entre
o trevo de acesso nesta mesma rua. Destacou o privilégio de homenagear o Esporte Clube
Pulador, onde teve grande satisfação em poder ressaltar a qualidade de vida e entrosamento que
aquela comunidade possui. Disse que a Câmara se sentiu lisonjeada nessa oportunidade, e deixou
na pessoa do Sr. Elio Machado, um abraço a cada um dos presentes e dos demais moradores da
Linha Pulador. Convidou a população para a manifestação que ocorrerá no dia vinte e oito, em
repúdio a votação da PEC 287, projeto do Governo Federal que tem a intenção de retirar os
recursos do trabalhador. Mencionou saber que existem grandes renúncias fiscais de bilhões de
reais, os clubes de futebol não pagam a previdência, é emprestado dinheiro para construir
diversos projetos grandes como a Itaipu e a Rio-Niterói, e teve ainda a isenção de vinte e cinco
bilhões de reais da transação entre Itaú e Unibanco, sendo este dinheiro do povo que não
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retornou aos cofres públicos. Mencionou que todos os vereadores da Câmara estão imbuídos em
se envolver no projeto desta proposta, para que não passe desta forma, mas para isso precisa que
a comunidade se engaje no dia vinte e oito, onde eles têm que ser fortes e presentes, sempre
resguardando a ordem de todas as pessoas e do patrimônio público. Lembrou também que no dia
vinte e sete terá uma plenária do Plano Diretor, onde serão discutidos os projetos de uma
construção de uma cidade organizada nas suas diversas áreas de produção e convívio, onde as
pessoas deverão participar a dar a sua opinião tanto na parte urbano, quanto rural. A vereadora
PATRÍCIA SANDRI, do DEM: Cumprimentou a todos. Mencionou a justa homenagem
prestada ao Clube Pulador pelos sessenta anos de existência. Parabenizou a direção, na pessoa do
Sr. Elio Machado e do fundador Lindovino, que iniciou junto com os amigos esse Clube que
existe até hoje. Disse que foi aprovado hoje o Projeto de Lei Municipal n° 009/17, o qual institui
o programa de estímulo a expedição de notas fiscais, valorizando o comércio de nossa cidade,
pois somos uma cidade farta e com um comércio bem diversificado, e comprando aqui, o
dinheiro fica aqui, e com isso o Município cresce. Disse ainda que aguardar uma resposta do
Poder Executivo, no que tange ao Projeto Troca Solidária, o qual se refere à troca de resíduos
seletivos por alimentos, tendo em vista que amanhã termina o contrato com a empresa prestadora
de serviço de coleta seletiva, e que nos custa quase seiscentos mil reais por ano. Disse que não
podemos permitir que se gaste mais de meio milhão de reais mandando lixo embora. Mencionou
que fez novamente uma indicação para o Executivo, para que providencie, com urgência, a
construção de um local seguro para os jovens fazer uso, podendo assim, reunirem-se e escutar
música. Também, agradeceu pelo convite para participar de um belo almoço, que vai acontecer
no dia primeiro de maio junto ao Bolão do Chile, o qual é patrocinado pelo Grupo Primeiro de
Maio. Para finalizar leu um texto escrito por Arnaldo Jabor: “Fui criado com princípios morais
comuns: Quando eu era pequeno, mães, pais, professores, avós, tios, vizinhos, eram autoridades
dignas de respeito e consideração. Quanto mais próximos ou mais velhos, mais afeto.
Inimaginável responder de forma mal educada aos mais velhos, professores ou autoridades…
Confiávamos nos adultos porque todos eram pais, mães ou familiares das crianças da nossa rua,
do bairro, ou da cidade… Tínhamos medo apenas do escuro, dos sapos, dos filmes de terror…
Hoje me deu uma tristeza infinita por tudo aquilo que perdemos. Por tudo o que meus netos um
dia enfrentarão. Pelo medo no olhar das crianças, dos jovens, dos velhos e dos adultos. Direitos
humanos para criminosos, deveres ilimitados para cidadãos honestos. Não levar vantagem em
tudo significa ser idiota. Pagar dívidas em dia é ser tonto… Anistia para corruptos e
sonegadores… O que aconteceu conosco? Professores maltratados nas salas de aula,
comerciantes ameaçados por traficantes, grades em nossas janelas e portas. Que valores são
esses? Automóveis que valem mais que abraços, filhas querendo uma cirurgia como presente por
passar de ano. Celulares nas mochilas de crianças. O que vais querer em troca de um abraço? A
diversão vale mais que um diploma. Uma tela gigante vale mais que uma boa conversa. Mais
vale uma maquiagem que um sorvete. Mais vale parecer do que ser… Quando foi que tudo
desapareceu ou se tornou ridículo? Quero arrancar as grades da minha janela para poder tocar as
flores! Quero me sentar na varanda e dormir com a porta aberta nas noites de verão! Quero a
honestidade como motivo de orgulho. Quero a vergonha na cara e a solidariedade. Quero a
retidão de caráter, a cara limpa e o olhar olho-no-olho. Quero a esperança, a alegria, a confiança!
Quero calar a boca de quem diz: “temos que estar ao nível de…”, ao falar de uma pessoa.
Abaixo o “TER”, viva o “SER”. E viva o retorno da verdadeira vida, simples como a chuva,
limpa como um céu de primavera, leve como a brisa da manhã! E definitivamente bela, como
cada amanhecer. Quero ter de volta o meu mundo simples e comum. Onde existam amor,
solidariedade e fraternidade como bases. Vamos voltar a ser “gente”. Construir um mundo
melhor, mais justo, mais humano, onde as pessoas respeitem as pessoas. Utopia? Quem sabe?…

Fl. 011 (09ª Sessão Ordinária)
Precisamos tentar… Quem sabe comecemos a caminhar transmitindo essa mensagem… Nossos
filhos merecem e nossos netos certamente nos agradecerão!”. A Presidente informou que a
Sessão Solene de homenagem aos 25 anos do Grupo Italiano Fratelli será realizada no dia 24 de
maio. Disse que a próxima sessão ordinária será dia 08 de maio e que provavelmente a sessão
ordinária do dia 15 de maio será transferida para o dia 29 de maio devido o evento que
acontecerá em Brasília naquela semana, o qual terá a participação de alguns vereadores desta
Casa. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e três horas (23hs.). 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.

