Fl. 01 (10ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.982/2017 – DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 08.05.2017.
Aos oito dias do mês de maio 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 1.981/17 (ordinária):
Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 041/17 da Secretaria Municipal de Educação
convidando para abertura da atividade alusiva à 15ª Semana Nacional de Museus, que terá
exposição da mostra fotográfica de autoria de Sebastião Salgado: “Êxodos”, no dia dez (10) de
maio, às quinze horas (15hs); Convite da Associação do Grupo de Terceira Idade Conviver para o
chá em homenagem ao Dia das Mães, dia doze (12) de maio, às quatorze horas (14hs), no Centro
Social Progresso; Ofício nº 248/17 do Secretário Estadual da Segurança Pública, em atenção ao
ofício encaminhado por esta Casa Legislativa, orientando que seja solicitado aos Deputados para
incluir emenda ao orçamento do Estado ou da União o montante necessário para o fim que se
propõe; Convite do Conselho Municipal de Saúde para a 1ª Conferência Municipal de Saúde das
Mulheres, no dia dezesseis (16) de maio; Ofício recebido do Executivo Municipal solicitando
indicação desta Casa de um representante para composição do Gabinete de Gestão Integrada
Municipal – GGIM; Convite da Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação e da
SOBENI para reunião referente a organização da “Semana da Solidariedade”; Ofício recebido da
UNIMED agradecendo pelo empréstimo do Plenário e ressaltando o atendimento eficiente
dispensado pela equipe de funcionários da Câmara Municipal; Convite da Câmara Municipal de
Vereadores de Não-Me-Toque para palestra: Compreendendo a atuação e a responsabilidade do
vereador. A transparência, a tecnologia, e a gestão eficiente do Processo Legislativo, com a equipe
técnica do IGAM; Convite da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Ibirubá – Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a Agência de Correios de Ibirubá, para solenidade de
lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu da Reforma Protestante, dia dezessete (17) de maio;
Convite da Escola Rincão Seco para almoço em homenagem às mães, dia doze (12) de maio, no
Ginásio Esportivo de Rincão Seco; Nota informativa do Ministério do Trabalho – Secretaria de
Relações do Trabalho, sobre contribuição sindical obrigatória, servidores públicos; Comunicado do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros; Ofício nº 06/17 da
EMATER convidando para Dia de Campo na localidade de São Sebastião, dia dez (10) de maio;
Folders de cursos diversos. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS
EXPEDIDOS: Ofício nº 052/17 para o Executivo Municipal encaminhando material da sessão
ordinária do dia 24 de abril; Ofício Circ. nº 053/17 para autoridades, entidades, empresas,
instituições e conselhos do Município, convidando para a Palestra em comemoração ao Dia das
Mães que será realizada dia onze (11) de maio, às quatorze horas (14hs), no Plenário da Câmara
Municipal; Ofício nº 054/17 para o Jornal O Alto Jacuí, encaminhando material da sessão ordinária
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do dia 24 de abril para divulgação; Ofício Circ. nº 055/17 para os Deputados Estaduais, em
atendimento ao Requerimento nº 023/17, solicitando alterações na Lei Kiss; Ofício nº 056/17 para o
Major do 16º BPM de Cruz Alta, solicitando a integração de, no mínimo, oito soldados para a
Brigada Militar de Ibirubá; Ofício nº 057/17 para o Major do 16º BPM de Cruz Alta solicitando a
reintegração de cinco policiais militares aposentados para realização de serviços administrativos
junto a Brigada Militar; Ofício nº 058/17 para a Secretaria da Fazenda Municipal referente o valor
base para cálculo do Passivo Atuarial com o RPPS; Ofício nº 059/17 para o SER Florestal
convidando todos os integrantes para participar da sessão ordinária do dia oito de maio,
oportunidade em que será realizada uma homenagem pelos cinquenta (50) anos de fundação; Ofício
nº 060/17 para o COAJU requerendo a substituição do representante desta Casa Legislativa,
passando a ser o vereador Vagner Oliveira. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 097/2017: A
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP e o
vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, realize um levantamento para fazer a
continuação da tubulação localizada na Av. Francisco Emilio Trein, ao lado da propriedade do Sr.
Sérgio Seibert. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a uma falha nesta tubulação de
aproximadamente 30 metros, o que causa mau cheiro e a proliferação de insetos. Além de se tratar
de uma reivindicação de moradores próximos do local. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
098/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada
do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, realize uma operação
tapa buracos e a limpeza nas margens da Rua Carlos Soares. Justificativa: Esta indicação se justifica
a precariedade e a má conservação que se encontra a Rua Carlos Soares, devido aos inúmeros
buracos a qual torna a rua intransitável. Ainda se faz necessária a limpeza do lixo e entulhos nos
entornos da mesma. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 099/2017: A vereadora DILETA DE
VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras e Viação, por meio do Departamento Municipal de Trânsito,
providencie um estudo sobre o trânsito na Rua Gramado, optando por transformar a rua em mão
única ou a proibição de estacionar em algum dos lados. Justificativa: Esta indicação se justifica
devido à rua ser estreita, o que dificulta a passagem de dois veículos ao mesmo tempo, ocasionando
transtornos aos que ali transitam. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 100/2017: O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, faça o
pagamento do professor de música que atualmente ministra aulas de música para trinta (30)
crianças, junto a ONG Filhos do Coração. Justificativa: Esta indicação atende uma solicitação dos
pais dos alunos de música, que esperam ansiosos por uma resposta do Poder Público Municipal, na
esperança de que este excelente projeto não seja inviabilizado por não possuírem condições de
custear o professor, possuindo ainda a expectativa de que o Executivo ao menos auxilie com parte
do valor, caso não seja possível arcar com a totalidade das despesas. Cabe ressaltar que em outros
municípios este projeto é mantido/custeado pelo Poder Público Municipal, não havendo nenhum
gasto por parte dos alunos e suas famílias, motivando e incentivando assim a participação dos
jovens. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 101/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente,
providencie a devida fiscalização da propaganda sonora no nosso Município, e se necessário
apliquem a multa aos infratores, a qual está estabelecida no artigo 5º da Lei Municipal nº
2.108/2006 (anexo), que regulamenta a propaganda sonora, fazendo cumprir a mesma, pois muitas
pessoas estão reclamando de algumas propagandas sonoras que estão perturbando o sossego dos
cidadãos em horários inconvenientes. Sugiro que seja fornecida cópia da referida Lei sempre no
momento do cadastro dos prestadores de serviço de propaganda volante, e/ou no momento da
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solicitação de Licença, dando pleno conhecimento sobre esta regulamentação, a qual deve ser
obedecida. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 102/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA,
integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras e Viação, providencie a manutenção da Avenida Francisco Emílio Trein e da Ido
Weissheimer, no Bairro Unida. Justificativa: Esta indicação atende ao pedido dos moradores e das
pessoas que ali transitam, visto que estas vias encontram-se em precariedade e piora quando chove.
A lama e a água empossada muitas vezes são arremessadas nas pessoas que ali transitam quando os
carros passam. Também é necessária a limpeza destas Ruas, pois nas proximidades da antiga olaria
tem uma capoeira alta (matagal) e também há grande quantidade de entulho nas beiradas do Rio
Pulador. Necessita-se também, que algumas lâmpadas sejam trocadas, para melhorar a visibilidade
dos estudantes e trabalhadores que utilizam as vias tornando-as mais seguras. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 103/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, providencie a colocação de cascalho na estrada geral, em direção a localidade de Linha
Pulador Sul, pois este trecho apresenta dificuldades para a trafegabilidade do transporte escolar, do
transporte do leite, e até mesmo dos próprios moradores em dias de chuva. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 104/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente, providencie a colocação de cascalho junto a propriedade do Sr. Ilário
Borhz, na localidade de Linha Pulador Sul, pois a situação no local é “caótica”, tanto que até o
trator que leva silagem para os animais, está com dificuldades para realizar este serviço. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 105/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante
da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente, providencie a colocação de duas (02) cargas de cascalho junto a
propriedade do Sr. Valério Kunz, na localidade de Arroio Grande. Justificativa: Cabe ressaltar que o
Sr. Valério se propõe a efetuar o pagamento se necessário, pois o mesmo precisa que este serviço
seja feito o mais breve possível, tendo em vista que trabalham com a atividade leiteira. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 106/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante
da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, providencie a solução do
problema existente na estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Arcindo Barrow, que fica a 1 km
da ERS 223. Justificativa: No último sábado estive verificando “in loco” a situação, sendo que foi
feita uma terraplanagem para a construção de silos e armazém da COPAIL, formando um barranco
alto em relação a referida estrada, o que faz com que nos dias de chuva a terra invada este acesso a
propriedade do Sr. Arcindo que já ficou impossibilitado de sair mais de dez (10) vezes. Cabe
ressaltar que foi construído um muro de contenção, mas o mesmo não aguentou e acabou
estourando e parando no meio da estrada, juntamente com a terra. O Sr. Arcindo relatou que foi
várias vezes até a Prefeitura pedir para que solucionem o problema, que é de conhecimento também
do atual Secretário de Obras, mas em uma ocasião chegaram a sugerir que o mesmo fosse registrar
sua reclamação junto a Delegacia de Polícia. Na propriedade reside somente o casal, ambos com 67
anos de idade, os quais ainda produzem para complementar a renda, pois ajudam seus filhos, e os
mesmos estão desesperados com este problema, possuindo inúmeras fotos que retratam e
comprovam a situação, sendo que mostram as mesmas muito emotivos, demostrando extrema
tristeza, apresentando ser uma situação desumana e uma falta de respeito com este casal, que só
buscam o seu direito de ir e vir, levando em consideração que os mesmos não são contra a
construção dos silos e armazém e consequentemente do desenvolvimento e crescimento do
Município, apenas não querem ser prejudicados. Desta forma, é de suma importância que os dois
Secretários Municipais verifiquem a situação no local, e resolvam este problema com urgência.

Fl. 04 (10ª Sessão Ordinária)
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 107/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO,
integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente,
providencie com a maior brevidade possível o término da obra do Ginásio, localizado ao lado da
Escola de Educação Infantil Alice Fleck, no bairro Jardim. Justificativa: Esta indicação atende uma
solicitação de lideranças do bairro Jardim, tendo em vista ainda que esta obra iniciou há mais de dez
(10) anos, possuindo recursos de Emendas Parlamentares, sendo cem mil reais (R$100.000,00)
destinado pelo Deputado Osmar Terra, para o telhado, através deste vereador (Tuta), e mais
duzentos e cinquenta (R$250.000,00) destinado pelo Deputado Giovani Cherini, através do exvereador Elói Ferraz de Andrade. Cabe ressaltar que no almoço que ocorreu no último final de
semana no Bairro Jardim, ficou visível a necessidade de se ter um espaço maior para a realização de
eventos no referido bairro, justificando assim que o Município priorize a conclusão desta obra, pois
a comunidade poderia utilizar o Ginásio para realizar seus eventos, além de poder ser utilizado pela
escola e por desportistas do nosso Município que buscam esses locais para praticar as mais diversas
modalidades de esporte semanalmente, pagando horários para essa finalidade. Foi verificado ainda
que no projeto não consta a construção de banheiros dentro do Ginásio, o que seria inadmissível.
Desta forma, peço para que o Executivo Municipal agilize a conclusão desta obra. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 108/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, verifique e providencie as devidas melhorias na iluminação pública do nosso Município,
pois há vários pontos da cidade apresentando problemas que precisam ser reparados, por ser
inclusive uma questão de segurança pública. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 109/2017: A
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, realize a poda das árvores na Rua
Getúlio Vargas, no número 614, e na Rua Júlio Rosa, número 889. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido à falta de visibilidade dos moradores locais, que ocorre devido ao tamanho das
árvores que estão na altura das janelas, ocasionando também insegurança nos moradores. Há de
considerar também que as mesmas encontram-se, no em torno do Museu Municipal Theobaldo
Becker. Cabe destacar que esta solicitação foi reivindicada por diversas vezes ao setor competente.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 110/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES,
integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras
e Viação, estude a possibilidade de instalar redutores de velocidade na Avenida General Osório
próximo ao Monumento do Imigrante. Justificativa: Tem sido constatada por pedestres que
atravessam a rua e moradores das proximidades, a alta velocidade com que os veículos transitam na
Avenida General Osório, principalmente próximos ao Monumento do Imigrante. Esta alta
velocidade tem preocupado tanto pedestres que precisam atravessar a avenida como aqueles que
trafegam de veículo. Portanto, é necessário que se faça um levantamento de qual equipamento
poderia ser mais eficaz, a fim de diminuir a velocidade com que motoristas trafegavam pela
avenida, pondo em risco a vida dos cidadãos ibirubenses. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
111/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, estude a possibilidade de
mudar o horário de estacionamento na faixa azul da Rua Getúlio Vargas em frente à Escola
Municipal de Ensino Fundamental Santa Teresinha (foto em anexo). Justificativa: Sabedores da
dificuldade de estacionamento principalmente no centro da cidade de Ibirubá, devemos primar pelo
bom senso das informações nas placas de sinalização. Existe uma placa em frente à Escola
Municipal de Ensino Fundamental Santa Teresinha, onde atualmente o horário para estacionamento
está estabelecido das 7h às 23h. Porém, é preciso destacar que a partir das 18h o movimento de
veículo de transportes escolares é reduzido para dois ônibus, não sendo necessário estabelecer o
tempo tão prolongado para estacionar. Outra alternativa poderia ser a diminuição da extensão da
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faixa azul, uma vez que mesmo durante o dia com todos os veículos do transporte escolar não
ocupam tal faixa. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 112/2017: 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 dispõe sobre normas e procedimentos no
que tange a adoção de áreas verdes públicas, conforme modelo em anexo. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido ser matéria privativa do Poder Executivo, e também pela relevância do
projeto, uma vez que trata da parceria entre o Poder Público e entidades privadas que poderão
colaborar para a implantação, manutenção e reforma de áreas verdes públicas. LEITURA DO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 010/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal informe, através do setor
competente, quantas inscrições foram feitas para o Processo Seletivo para contratação de Auxiliares
de Ensino, que ocorreu no mês de abril do corrente ano, informando quantos destes inscritos são de
Ibirubá, e quantos são de outros municípios. HOMENAGEM PARA A SOCIEDADE
ESPORTIVA E RECREATIVA FLORESTAL, PELOS 50 ANOS DE FUNDAÇÃO, em
atendimento ao Requerimento nº 022/17, de autoria de todos (as) os (as) vereadores (as): A
Presidente convidou para fazer parte da Mesa Diretora o Sr. Márcio Alan Caponi dos Reis,
Presidente da Sociedade Esportiva e Recreativa Florestal. Posteriormente pediu para que o
Secretário fizesse a leitura do Requerimento nº 022/17, de autoria de todos (as) os (as) vereadores
(as) desta Casa Legislativa, o qual foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 24 de
abril do corrente ano, e posteriormente fizesse a leitura do Histórico da Sociedade Esportiva e
Recreativa Florestal (anexo). Em seguida a Presidente Dileta convidou o vereador André O.
Ferreira, para que juntos fizessem a entrega do troféu de homenagem ao Sr. Márcio Alan Caponi
dos Reis, pelos cinquenta (50) anos da Sociedade Esportiva e Recreativa Florestal. Durante a
entrega do troféu o Secretário Vagner fez a leitura do texto da mesma: “Sociedade Esportiva e
Recreativa Florestal: A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a honra de prestar-lhes
esta justa e merecida homenagem pelos 50 anos de fundação, completados no dia 21 de abril 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), 08 de maio de 2017.”. Dando sequência a Presidente deu início às Manifestação dos (as)
vereadores (as) (3minutos): 1º - Oneide Neuland – do DEM; 2º - Patrícia Sandri – do DEM; 3º Leonardo Fior – do PTB; 4º - Marcelo Dellay – do Solidariedade; 5º - Silvestre A. Rebelato - do
PMDB; 6º - Dácio A. Moraes – do PT; 7º - Henrique A. Hentges – do PT; 8º - Vagner Oliveira – do
PRB; 9º - Giovani Moacie Diesel – do PP; e 10º - André O. Ferreira – do PP. Todos parabenizaram
os integrantes do SER Florestal pelos cinquenta (50) anos de fundação, e pelos títulos de Campeão
já conquistados, dizendo ser uma justa e merecida homenagem. Relataram fatos e acontecimentos
da história do Clube, enfatizando a paixão dos torcedores e dos próprios jogadores pelo time.
Comentaram que a rivalidade entre as equipes deve ficar dentro do campo, devendo construir um
ambiente saudável para a prática do futebol. Registraram o reconhecimento pelo excelente trabalho
realizado pelo SER Florestal, especialmente com as categorias de base, incentivando e estimulando
crianças e jovens a praticar o esporte. Também mencionaram e elogiaram os trabalhos sociais que o
SER Florestal desenvolve, especialmente no Natal. Observaram que precisam construir uma sede
própria para o SER Florestal, necessitando se engajarem neste objetivo. Lembraram das pessoas que
passaram pelo Clube e ajudaram a construir sua história. Por fim, desejaram que o SER Florestal
continue logrando êxito nas competições e realizando um excelente trabalho. A Presidente convidou
o Sr. Márcio Alan Caponi dos Reis, para fazer uso da palavra, o qual agradeceu esta Casa
Legislativa pela homenagem aos cinquenta anos do SER Florestal. Mencionou que no dia sete de
maio foi realizado um almoço em comemoração a esta data, oportunidade em que também foi feita
uma homenagem aos jogadores. Pediu apoio para que consigam um terreno para construção da sede
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do SER Florestal. Desta forma, agradeceu mais uma vez pela homenagem. Por fim, a Presidente
Dileta de Vargas Pavão das Chagas fez uso da palavra: Cumprimentou a todos e observou que
imaginava que esta Casa estaria cheia nesta sessão, com a presença dos integrantes do SER
Florestal, o que não ocorreu, e talvez a chuva tenha prejudicado a presença do público para
prestigiar esta homenagem. Falou sobre a ligação da sua família com o Florestal. Comentou que a
rivalidade é normal, mas que deve ficar dentro do campo. Observou que o Florestal realmente
merece ter sua sede própria pela sua grandiosidade. Elogiou também a participação das mulheres no
clube, as quais estão sempre apoiando em tudo. Falou que do Florestal já sairam vários jogadores de
destaque a nível Nacional. Para encerrar parabenizou pelos cinquenta (50) anos de fundação e pela
conquista do título de campeão do Campeonato Municipal de Futebol de Campo/2017. Agradeceu a
presença de todos e encerrou esta homenagem registrando as felicitações desta Casa Legislativa
pelos 50 anos do SER Florestal, 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. A Presidente reabriu em seguida, dando continuidade a ordem do dia. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 025/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, da Bancada do PMDB, requer que esta Casa Legislativa envie ofício para a
UVERGS – União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, solicitando que também seja
confeccionada e disponibilizada gratuitamente “Carteira de Identificação” ou “Identidade
Funcional” para todos (as) os (as) servidores (as) públicos das Câmaras de Vereadores do Rio
Grande do Sul, filiadas na UVERGS, a exemplo do que já ocorre com o fornecimento destas
Carteiras de Identificação aos vereadores e vereadoras, bastando somente solicitar as mesmas, não
tendo custo nenhum para a Casa Legislativa: Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 028/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO (PMDB), requer que esta Casa Legislativa, encaminhe um ofício para o
COMUTRAN – Conselho Municipal de Trânsito, convidado a diretoria do mesmo para participar
de uma sessão ordinária para falar sobre questões relacionadas ao trânsito do nosso Município:
Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
029/2017: 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 010/2017 (Autoriza a contratação temporária de
Médico.), possibilitando a deliberação do mesmo na sessão ordinária do dia 08 de maio de 2017:
Aprovado por unanimidade. A Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para explanação
do Diretor do Hospital Annes Dias, o qual explicou o motivo da urgência do Projeto e esclareceu
dúvidas, sendo que posteriormente a Presidente reabriu a sessão e deu continuidade a ordem do dia.
LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 011/2017: Autoriza o Poder Executivo
conceder Direito Real de Uso de dois terrenos urbanos do Município à Indústria de Implementos
Agrícolas “Vence Tudo” Importações e Exportações Ltda, e dá outras providências. Baixado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Obras e Serviços Públicos e
para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. O vereador
Henrique, Presidente da CLJRF, falou que será o relator. O vereador Leonardo, Presidente da
COSP, designou a vereadora Patrícia para ser a relatora. O vereador Silvestre, Presidente da
CAPICMA, falou que será o relator. LEITURA DO PARECER E VOTAÇÃO DO PROJETO
DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 010/2017, de autoria do vereador Silvestre A. Rebelato:
Concede o título de Cidadão Ibirubense ao Doutor Ralph Moraes Langanke. Leitura do Parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do currículo do homenageado. Discussão e
votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 010/2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA
DO PARECER MISTO E LEITURA E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
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010/17: Autoriza a contratação temporária de médico. Leitura do Projeto de Lei Municipal nº
010/17 e posteriormente do Parecer Misto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da
Comissão de Finanças e Orçamento. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 010/17:
Aprovado por unanimidade. A Presidente solicitou autorização do Plenário para dar continuidade
a ordem do dia devido o horário regimental ter se esgotado, sendo que todos concordaram. A
Presidente sugeriu que fosse alterada a data da próxima sessão ordinária devido alguns vereadores
estarem participando de um evento em Brasília na próxima semana, sendo realizada a próxima
sessão no dia vinte e dois (22) de maio, e depois no dia vinte e nove (29) de maio, sendo que todos
concordaram. A Presidente convidou a todos para participarem da Palestra em homenagem ao Dia
das Mães no dia onze de maio, às quatorze horas, no Plenário da Câmara Municipal. Também
lembrou que a Sessão Solene em homenagem aos 25 anos do Grupo Fratelli será realizada no dia
vinte e quatro (24) de maio. A Presidente perguntou aos vereadores sobre quem teria interesse de
ser o representante desta Casa Legislativa no GGIM – Gabinete de Gestão Integrada Municipal,
sendo que primeiramente o vereador Silvestre manifestou interesse e posteriormente o vereador
Henrique. Desta forma a Presidente definiu que o vereador Silvestre A. Rebelato será o
representante desta Casa. 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 SILVESTRE ANTÔNIO REBALATO, do
PMDB: Cumprimentou a todos. Comentou que na sessão apresentou vários projetos. Fez o registro
da presença do Diretor do Hospital Annes Dias e sugeriu que seja repassada aos órgãos de
comunicação a fala do mesmo. Relatou ver poucos vereadores ontem no almoço do Bairro Jardim, e
que é extremamente difícil entender que o ginásio de esportes, o qual conseguiu recursos através do
Deputado Osmar Terra no valor de cem mil reais, e o ex-vereador Elói conseguiu mais duzentos e
cinquenta mil reais, e é uma obra que há mais de dez anos que está começada e ainda não foi
concluída. Disse ainda que lá existe uma escola, e um ginásio que ainda não estão prontos, há mais
de dez anos, e que no projeto não estão contemplados banheiros públicos. Falou aos agricultores de
todo Município que lhe solicitaram trabalho, cascalho, problemas relacionados com a bacia leiteira,
pessoas com dificuldade, que hoje conversou com o Secretário do Meio Ambiente e Agricultura, o
Sr. Érico Nogueira, o qual o tratou muito bem, e que dele ouviu uma proposta que não o convenceu,
que não tem licença ambiental. Disse ainda à todos os agricultores e ao Secretário Érico, que cinco
meses de Governo, fora os outros anos passados, e que tem pessoas fazendo um apelo dramático.
Disse ainda que o Secretário também alegou que a arrecadação no Município de Ibirubá está
baixando. Repassou alguns números para a comunidade, os quais não ouviu, nem em rádio e nem
escrito em jornal. O Município de Ibirubá, graças ao trabalho de cada homem e de cada mulher,
arrecadou nos meses de janeiro e fevereiro, um recurso de cento e oitenta e três mil e trezentos e
quatorze reais com cinquenta e cinco centavos por dia. Fez uma observação, relatando não estar
fazendo nem uma critica, e sim deixando para quem está ouvindo fazer uma avaliação, que no
mesmo período do ano de 2016, o município de Ibirubá, arrecadava cento e setenta e dois mil,
quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos por dia. Disse ainda, estar trazendo esses
números porque a população tem que saber, um dinheiro que a população produziu, o recurso é
dela, onde cada um que comprou um produto, o trabalhador, as empresas, a agricultura, este que
não recebe uma carga de pedra é que está dando essa contribuição. Relatou que no sábado recebeu
uma ligação, e que foi lá verificar, um casal tão desesperado, entrando em pânico, que se der uma
chuva não sairiam de casa, e que são duas pessoas de sessenta e sete anos de idade. Disse que já
falou com o Secretário, e deixou bem claro, que o morador não é contra a “COPAIL”, tem um
armazém, já foi falado com o Presidente da Cooperativa, que tentaram fazer um aterro que
aparentava ser bem feito, mas com chuva desmoronou para a estrada. Frisou que são pessoas que
estão traumatizadas, que estiveram por dez vezes sem poder sair de casa. Então fez um apelo ao
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prefeito Abel, para que vá amanhã cedo, com os dois Secretários, até lá dar uma olhada. Disse ainda
que esse casal tem mais de trinta fotos, que mostram com nitidez o desastre, o descaso e o azar
dessas pessoas. Finalizou dizendo que não é uma crítica, mas que se encontre uma solução. O
vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Comentou que nesta
sessão foi homenageado o “Esporte Clube Florestal”, pelos seus cinquenta anos de atividade.
Homenageou a todos através de Ildo Bescow, João Fing, Sadi Trein, Flávio Gronelfeld, João Carlos
Reis, Luiz Marino, e o vereador André. Disse ainda que cinquenta anos de história é uma história
de valor para a comunidade e que contamos cada vez mais com qualidade, com mais poder de
disputa e enaltecimento do esporte, e que esse esporte seja congregador da cidade, para que nos
campos tenhamos alegria, esportividade e que a paz reine sempre em Ibirubá. Contou também que
foi votada na sessão de hoje a complementação de uma contratação de mais um médico para o
Hospital Annes Dias no pronto atendimento de urgência e emergência no turno do dia. Disse com
muita satisfação que todos os vereadores entenderam a condição e necessidade do Hospital, e acima
de tudo do respeito à comunidade pelo atendimento e qualidade de saúde. Contou ainda que sempre
batalharam por isso e a Câmara unida tem visto o Hospital como segmento da sociedade, onde há a
necessidade que ele seja ajudado e uma entidade que deve ser prestigiada. Falou ainda que o pronto
atendimento de urgência, a atuação dos bombeiros com o serviço de qualidade deles, tem levado a
êxito as soluções dos problemas do acidentado. Quando levados para outras cidades, como Cruz
Alta e Passo Fundo, eles são encaminhados adequadamente, mas para essa forma acontecer e
continuar precisamos que o Hospital tenha qualidade, a qual estão trabalhando para isso. O vereador
HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos. Disse que entrou com duas
indicações relacionada ao trânsito de Ibirubá, seria uma para a mudança de horário de
estacionamento em faixa azul em frente a Escola Santa Teresinha, e a outra indicação seria para a
colocação de um redutor de velocidade na Av. General Osório, próximo ao Monumento do
Imigrante. Parabenizou o SER Florestal pelos seus cinquenta anos existentes, mostrando a força do
futebol Ibirubense, sendo um trabalho de muito empenho, dedicação e de valorização deste esporte.
Comentou que no último domingo esteve participando do almoço promovido pela Comunidade
Católica do Bairro Jardim, e elogiou a comunidade pelo empenho da construção da Igreja Católica,
realizando um sonho daquela comunidade. Relatou que participou da Greve Geral do dia vinte e
oito de abril em Ibirubá, que foi organizada pelos Sindicatos, apoiado pela imprensa, cooperativas e
de alguns municípios vizinhos. Ressaltou que ficou orgulhoso em ter visto tantas pessoas, mais de
duas mil pessoas, lutando pelos seus direitos. A caminhada passou pela Avenida General Osório e
Avenida Mauá, com vários estabelecimentos de portas fechadas. Falou que a luta continua, e que há
alguns dias atrás foi aprovada na Câmara dos Deputados o texto da Reforma Trabalhista e o tempo
corre na aprovação e Reforma da Previdência. Disse que se for necessário, faremos novas
mobilizações para parar o Brasil. O movimento é de todos, não é necessário bandeiras partidárias.
Encerrou com um pensamento de Mahatma Gandhi: “Você nunca sabe que resultados virão da sua
ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados”. O vereador ANDRÉ O. FERREIRA,
do PP: Cumprimentou a todos. Comentou sobre a homenagem ao Ser Florestal, pelos cinquenta
anos de história, Clube ao qual tem maior carinho e admiração, e que faz parte desta agremiação,
sendo complicado fazer futebol, mas sempre existem pessoas com vontade de defender seu bairro.
Saudou as pessoas que fizeram parte do início da fundação desse Clube. Ressaltou que se deslocou
até Porto Alegre, juntamente com os vereadores Oneide e Silvestre, onde foram até a Secretaria de
Segurança do Estado, reivindicar melhorias para o Corpo de Bombeiros e Brigada Militar. Contou
também que estiveram na Secretaria da Educação, na busca de mais professores para as Escolas
Estaduais. Comentou que participou da caminha da Greve Geral contra as Reformas Trabalhista e
da Previdência, juntamente com agricultores e trabalhadores, indignados com Deputados que criam
a Lei e não escutam a sociedade. Mencionou que a vereadora Patrícia já entrou com uma Indicação
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para colocação de um quebra molas na Rua Nádia Cristina Vasconcelos, a qual teve a oportunidade
de estar lá no sábado e ver a velocidade em que os veículos que trafegam naquela rua, e outro
quebra-molas na Willi Krames, e pediu para que sejam colocados com urgência. Comentou a
votação e aprovação da contratação de um Médico, no turno do dia, para o Hospital de nossa
cidade. O vereador GIOVANI MOACIR DIESEL, do PP: Cumprimentou a todos. Comentou da
homenagem do Ser Florestal, pelos seus cinquenta anos, com título municipal, tendo vários nomes
de renome, e relatou que seu tio fez parte do início da História desse Clube. Falou que participou da
caminhada promovida pelo Sindicato de Ibirubá, da Greve geral no dia vinte e oito, sobre as
Reformas Trabalhista e Previdenciária. Relatou sobre a votação e aprovação por unanimidade de
uma contração de um médico, não diretamente para o Hospital, mas que suprirá a demanda do
sobreaviso plantonista, que seria das dezenove horas às sete horas da manhã, pra emergência e
urgência, no hospital. Agradeceu a todos que votaram a favor, pois esse médico ajudará muito no
atendimento de urgência e emergência. Anunciou que no próximo sábado, dia treze de maio, na
Secretaria de Saúde, haverá a vacinação da gripe, o dia D para vacinação contra H1N1, e seria para
os grupos de risco, crianças menores de seis anos e gestantes. Contou que já foram vacinadas cinco
mil pessoas em Ibirubá, mas a meta do grupo de risco de vacinação seria de seis mil e trinta
pessoas, portanto ainda faltando um mil e trinta, seria todo o dia no Postão, SF Floresta, Jardim e
Hermany pela manhã, pede-se que se dirijam até seu respectivo ponto de vacinação. Haverá a
Conferência Municipal da Saúde da Mulher no dia dezenove de maio, por isso convidou todas as
mulheres para comparecer. Encerrou contando que participou sábado da galinhada de tacho do
Esporte Clube Bangú. O vereador MARCELO DELLAY, do SD: Cumprimentou a todos. Disse
que foi questionado sobre o recolhimento do lixo da nossa cidade, e que na parte da tarde estiveram
reunidos com o Prefeito Abel Grave onde foi comentado do referido lixo, e foi colocado que a
empresa que fazia o recolhimento do lixo venceu o contrato e não foi renovado, mas que vai ser
feito um pregão para uma nova contratação, que ainda vai se demorar mais uns quarenta e cinco
dias à sessenta dias para que se normalize a situação. Mencionou que ainda na noite de hoje foi
aprovada a contratação de um Médico, para sobreaviso, para o Hospital, de urgência e emergência,
sendo um grande avanço para o nosso Município, e disse que foi feito um grande esclarecimento do
Diretor do Hospital Odair, referente a referida contratação. Falou referente o requerimento do
COMUTRAN para que se traga um engenheiro de Tráfego, para que possamos encontrar uma
solução no nosso trânsito, centro e bairros. Parabenizou o Ser Florestal, em nome do Alan, pelos
seus cinquenta anos, esse que já conquistou quatorze (14) títulos, que foi uma grande valia pela
homenagem feita pela Câmara. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do
PP: Cumprimentou a todos. Mencionou a homenagem feita ao Ser Florestal, do Bairro Floresta,
homenagem proposta por todos os vereadores, pelos seus cinquenta anos de história de Ibirubá, e
observou que muitos já passaram pelo time e que dali já saíram vários craques, inclusive o Jairzinho
do bairro Floresta, e que colabora muito com o time do Florestal por ser do Bairro, e que familiares
seus já passaram por esse time. Saudou o Presidente Alan, os vereadores André e Oneide, dizendo
estarem todos de parabéns. Relatou que entrou com várias indicações, referente a rua Gramado, por
essa ser uma rua muito estreita foi solicitada a convocação da Presidente do COMUTRAN para que
seja resolvida a situação do trânsito da nossa cidade. Entrou com outra indicação para ser feita a
poda das árvores nas ruas Júlio Rosa e Firmino de Paula, onde está localizado o Museu, e por várias
vezes já terem solicitado, e ainda não terem solucionado. Convidou todas as mães da cidade e
interior, e comunidade em geral, para uma palestra com Silvana Canova, com acompanhamento
Musical de Eliézer Machado e Diego Rebelatto, com apoio da Emater e Câmara de Vereadores.
Falou que foi votado o projeto de contratação de um médico para sobreaviso, para o Hospital nos
horários descobertos, e agradeceu todos vereadores que votaram a favor do referido projeto e a
presença do Administrador do Hospital Odair. Também comentou referente os salários dos

Fl. 010 (10ª Sessão Ordinária)
funcionários do referido Hospital. A vereadora PATRÍCIA SANDRI, do DEM: Cumprimentou a
todos. Comunicou que na semana passada entrou com um projeto, com o vereador Oneide e demais
integrantes da bancada dos Democratas, e entregaram ao Prefeito Abel Grave, um Ofício de uma
Emenda Parlamentar no valor de trezentos mil reais, emenda vindo do Deputado Federal do DEM,
Onyx Lorenzoni, que muito fez pela cidade de Ibirubá. Disse que a emenda ficou a disposição do
Executivo para ser aplicada junto a Segurança Pública do município de Ibirubá. Parabenizou o Ser
Florestal pelos seus cinquenta anos, e conquista do título de campeão no Campeonato Municipal de
Futebol de Campo. Ressaltou sobre o Projeto Troca Solidária, solicitada junto ao Prefeito Abel
Grave, o qual já é existente na cidade de Caxias do Sul. Disse que entrou com uma indicação:
“Ibirubá mais Verde”, com o objetivo de tornar nossa cidade mais verde, florida e alegre, ajudando
a melhor a qualidade de vida e condições ambientais em espaços públicos, que cada cidadão veja a
necessidade de pensar mais verde. A implantação de vegetações em praças, parques, tendo o
objetivo de aproximação do cidadão com a arborização urbana. Comentou a contratação de um
Médico para o Hospital Annes Dias, para que fique em sobreaviso durante o dia para as
emergências. Falou que teremos um Médico à noite de plantão e outro durante o dia para
emergência. Ressaltou sobre a coleta do lixo em uma conversa com o Prefeito Abel, referente
projeto troca solidária, já que esse continua sendo um problema. Ressaltou que na próxima semana
estará, juntamente com alguns vereadores, em Brasília, mantendo contato com o Deputado Onyx
Lorenzoni, através de telefone e assessores, assim tendo conseguido a emenda para a Segurança
Pública de trezentos mil reais. Falou que estando lá ajudará na entrega de mais requerimentos,
estreitando laços, e conquistando assim mais recursos para nossa comunidade. O vereador
VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade que
lhe proporcionou. Contou que apresentou uma indicação ao Executivo para providenciar melhorias
no bairro Unida, nas ruas Francisco Emílio Trein e Egonio Saif, por haver muito entulho no rio
Pulador e havendo muitos buracos nas ruas, gerando muitos transtornos nos dias de chuva, e ainda
pediu uma troca de lâmpadas queimadas. Agradeceu que no bairro já foram feitas algumas
melhorias. Comunicou que esteve presente com o Prefeito Abel Grave no almoço promovido pela
Sociedade Sempre Unida, da Linha Duas, e agradeceu a hospitalidade. Parabenizou os integrantes
do Esporte Clube Florestal e direção, pelos seus cinquenta (50) anos, dizendo que já fez parte desse
Clube. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e três hora e vinte e cinco minutos
(23h25min.). 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.

