Fl. 01 (13ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.986/2017 – DA DÉCIMA TERÇA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 13.06.2017.
Aos treze dias do mês de junho 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.
Posteriormente a Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por
unanimidade. A Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.984/17 (sessão solene):
Aprovada com nove (09) votos favoráveis e uma (01) abstenção do vereador Oneide, e a Ata nº
1.985/17 (sessão ordinária): Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou que o Secretário
fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 054/17 da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto solicitando que seja informado o nome de um
representante da Comissão de Educação da Câmara para participar do Fórum Municipal de
Educação; Ofício nº 219/17 do Executivo Municipal referente resposta do Pedido de Informação nº
010/17, sobre inscrições para o Processo Seletivo para contratação de Auxiliar de Ensino; Ofício
Circ. nº 031/17 do Tribunal de Contas convidando para o XIII ERCO – Encontro Regional de
Controle e Orientação que ocorrerá dia vinte e dois (22) de junho em Passo Fundo; Ofício recebido
da Associação Ítalo Brasileiro Fratelli agradecendo pela homenagem recebida no dia vinte e quatro
(24) de maio em Sessão Solene; Convite da Sociedade de Cantos Concórdia de Boa Vista – Ibirubá,
convidando para a tradicional festa em comemoração aos 90 anos de fundação, dia 25 de julho;
Convite da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Alfredo Brenner para baile de São João no
dia vinte e três (23) de junho, às 19h30, com animação Musical 2001; Comunicado do Ministério da
Educação informando a liberação de recursos financeiros; Comunicado da Secretaria de Saúde de
Ibirubá, informando que as Unidades de Saúde de Ibirubá terão atendimento restrito nos dias 13 e
14 de junho, devido treinamento dos servidores; Folders de cursos diversos. A Presidente solicitou
que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 088/17 para o Executivo
encaminhando material da sessão ordinária do dia 29 de maio; Ofício nº 089/17 para a imprensa
encaminhando material da sessão ordinária do dia 29 de maio para divulgação; Ofício nº 090/17
para o Executivo convocando a Secretária Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação
para participar de uma sessão ordinária; Ofício Circ. nº 091/17 para autoridades convidando para
reunião sobre políticas públicas contra violência da mulher, dia trinta (30) de junho, às 14hs, junto o
Plenário da Câmara Municipal; Ofício nº 092/17 para a comunidade Católica Santa Rita de Cássia
do bairro Hermany, parabenizando pela excelente organização e realização da festa que aconteceu
dia vinte e oito (28) de maio; Ofício nº 093/17 para a Comunidade de Santo Antônio do Triunfo,
parabenizando pela excelente organização e realização do jantar dançante dia vinte e sete (27) de
maio; Ofício nº 094/17 para a Liga Feminina de Combate ao Câncer parabenizando pelo sucesso do
Chá Beneficente com escolha das Glamours Baby, Infantil e Infanto Juvenil, que aconteceu dia
vinte e oito (28) de maio; Ofício nº 095/17 para o Delegado do Conselho Regional de
Contabilidade, convidando para participar da sessão ordinária do dia dezenove (19) de junho,
oportunidade em que será feita homenagem pelos setenta (70) anos de fundação; Ofício Circ. nº
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096/17 para os integrantes do curso técnico de contabilidade do Instituto Estadual de Educação
Edmundo Roewer e para os integrantes do curso superior de Ciências Contábeis da UNOPAR,
convidando para prestigiar a homenagem que será realizada dia 19 de junho pelos 70 anos de
fundação do Conselho Regional de Contabilidade; Ofício nº 097/17 para o Executivo Municipal
referente cronograma de desembolso financeiro. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 126/2017: O
vereador SILVESTRE A. REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie o conserto da Ponte
localizada na divisa dos municípios de Ibirubá e Santa Bárbara do Sul, pleiteando uma parceria com
este município para a realização da referida obra. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a
referida ponte ser muito estreita, dificultando a passagem de veículos de grande porte, como
colheitadeiras, ocasionando risco de acidentes, por isso precisa alargar a mesma, e efetuar os
devidos reparos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 127/2017: O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Obras e Viação, faça as devidas correções no calçamento da Rua Carlos
Krames, no bairro Odila, pois o mesmo se encontra cheio de buracos e desnivelamento, formando
poças d’água em dias de chuva, ocasionando diversos transtornos aos pedestres e aos motoristas.
Que também se estude a possibilidade de fazer o asfaltamento da referida rua, tendo em vista que na
mesma se encontra o CTG Rancho dos Tropeiros, local de vários eventos e festividades, e também
o Silo da CESA. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 128/2017: A vereadora DILETA DE
VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal,
através do Prefeito Municipal, realize contratações, através do CIE, de jovens e adolescentes para o
Programa “Menor Aprendiz”. Justificativa: Esta indicação se justifica pelo fato de oportunizar aos
jovens e adolescentes de nossa cidade um aprendizado profissional e conhecimentos acerca do
funcionamento do serviço público. Este Programa irá inserir os jovens no mundo do trabalho,
oportunizando assim, o primeiro emprego. Deverá ser considerado jovem a partir dos 14 anos de
idade e estes estarem cursando o ensino fundamental ou ensino médio. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 129/2017: O vereador SILVESTRE A. REBELATO, integrante da bancada do
PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie a recuperação dos passeios públicos do nosso Município, especialmente no centro.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido várias lajotas/pedras estarem soltas, ocasionando
diversos transtornos aos pedestres, pois quando pisam nestas lajotas soltas, acabam se sujando
devido aos respingos. Cabe ressaltar que há vários passeios públicos em precárias condições, o que
muitas vezes também ocasiona quedas de pessoas de todas as idades, mas principalmente das
pessoas mais idosas, que já possuem certa dificuldade para se locomover. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 130/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, providencie o encascalhamento do trecho da estrada da localidade de Santo Antônio do
Triunfo que faz parte da linha percorrida pelo Sr. Willy, motorista do transporte escolar, pois as
péssimas condições do referido trecho estão impossibilitando que o veículo passe para buscar
alunos (as). Por isso, este serviço deve ser realizado com a maior brevidade possível, especialmente
para que estes alunos não fiquem prejudicados. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 131/2017: O
vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO integrante da bancada do PMDB: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie o
encascalhamento da estrada que passa pela localidade de Fazenda Itaíba, que apresenta péssimas
condições de trafegabilidade, como pode ser verificado em fotos divulgadas nas redes sociais, as
quais mostram um trator rebocando um veículo do transporte escolar. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 132/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, substitua o
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reservatório de água na localidade de Fazenda Itaíba. Justificativa: Esta indicação se justifica devido
a caixa d’água existente apresentar problemas, não adiantando ficar efetuando reparos, pois os
problemas voltam a aparecer. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 133/2017: O vereador
HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal,
através do Prefeito Municipal, estude a possibilidade de asfaltamento da rua Pitangueira, bairro Pôrdo-Sol, numa extensão de 177,80 metros. Justificativa: A pavimentação asfáltica nos bairros é de
suma importância para as comunidades, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor
trafegabilidade de veículos e pedestres. Trata-se de um anseio comunitário e um sonho das famílias
em serem agraciados com a pavimentação, uma vez que, ameniza os transtornos causados pela ação
do tempo, tanto período chuvoso, quanto nos períodos de seca. Portanto, a conclusão da construção
do pavimento no bairro, certamente irá amenizar as dificuldades da comunidade, embelezará a
cidade, sobretudo, valorizará os patrimônios residenciais. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
134/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o
Executivo Municipal, através do Prefeito Municipal, estude a possibilidade de asfaltamento da rua
Travessa Picos, bairro Centro, numa extensão de 102,86 metros. Justificativa: A pavimentação
asfáltica nos bairros é de suma importância para as comunidades, gerando qualidade de vida e
oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Trata-se de um anseio comunitário e
um sonho das famílias em serem agraciados com a pavimentação, uma vez que, ameniza os
transtornos causados pela ação do tempo, tanto período chuvoso quanto nos períodos de seca.
Portanto, a conclusão da construção do pavimento no bairro, certamente irá amenizar as
dificuldades da comunidade, embelezará a cidade, sobretudo, valorizará os patrimônios residenciais.
Antes de dar continuidade a ordem do dia, foi feita a leitura de um ofício de autoria do vereador
Silvestre Rebelato, por solicitação do mesmo, o qual foi encaminhado ao Executivo Municipal
solicitando solução do problema de falta d’água junto a Escola Municipal José de Anchieta, na
localidade de Fazenda Itaíba. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 012/2017: A
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o
Executivo Municipal, através do setor competente informe o motivo pelo qual não está mais sendo
realizado em nosso Município o Congresso Brasileiro de Educação Ambiental e o Congresso
Estadual de Educação Ecológica. E também informe se é possível a reativação destes Congressos,
pois é de extrema relevância promover debates e discussões sobre este tema, e assim, disseminando
conhecimento sobre o assunto. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
036/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da bancada do PMDB: Requer que
esta Casa Legislativa encaminhe ofício para o Prefeito Municipal de Santa Bárbara dos Sul,
encaminhando cópia da indicação nº 126/17, e reforçado a solicitação para que o conserto da ponte
localizada na divisa entre os municípios de Ibirubá e Santa Bárbara do Sul, seja feita em parceria
entre os dois municípios, pois a mesma é muito estreita e precisa de reparos com a maior brevidade
possível, pois do jeito em que se encontra está dificultando a passagem de veículos de grande porte,
como colheitadeiras, ocasionando risco de acidentes.: Aprovado por unanimidade. LEITURA
DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 015/2017: Autoriza a contratação temporária de
Médico (a). Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de
Finanças e Orçamento, e para a Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência. O vereador
Henrique, Presidente da CLJRF, designou o vereador Giovani para ser o relator. O vereador Dácio,
Presidente da CFO, designou o vereador Silvestre para ser o relator. O vereador Dácio, Presidente
em exercício da CESSA, falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 016/2017: Autoriza a contratação temporária de Técnico (a) de Enfermagem.
Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Finanças e
Orçamento, e para a Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência. O vereador Henrique,
Presidente da CLJRF, designou a vereadora Patrícia para ser a relatora. O vereador Dácio,
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Presidente da CFO, falou que será o relator. O vereador Dácio, Presidente em exercício da CESSA,
falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 017/2017: Autoriza
a contratação temporária de Fonoaudiólogo (a). Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, para a Comissão de Finanças e Orçamento, e para a Comissão de Educação,
Segurança, Saúde e Assistência. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, falou que será o
relator. O vereador Dácio, Presidente da CFO, designou o vereador Silvestre para ser o relator. O
vereador Dácio, Presidente em exercício da CESSA, falou que será o relator. 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 REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Disse que
em apenas um pleito no movimento municipalista, foi conseguido para a luta de todos os
municipalistas, seis (6) bilhões de reais para todo o país, e para Ibirubá um milhão e quarenta mil
reais com cinquenta e três centavos (R$ 1.040.000,53) por ano, além de outros projetos. Falou que
de dois mil e quinze para cá, através de movimentos municipalistas, Ibirubá recebeu trinta e cinco
milhões, setecentos e trinta mil e quinhentos e setenta e um reais (R$ 35.730.571,00), sendo maior
que todas as emendas parlamentares de quinze anos vindas para Ibirubá. Relatou a arrecadação do
Município de Ibirubá nos meses de março e abril, catorze milhões, trezentos e cinquenta e oito mil,
oitocentos e cinquenta e sete reais com cinco centavos (R$ 14.358.857,05), ou seja, duzentos e
trinta e cinco mil, cento e noventa e um reais com dez centavos, por dia (R$ 235.191,10). Comentou
das enchentes, agradeceu a Deus por terem “escapado” das tragédias, apesar de algumas famílias
que foram afetadas. Lembrou que por muitas vezes tem sido feitas indicações sobre o Rio Pulador, e
esclareceu que não se aproveita do momento, apenas quer evitar que, daqui alguns meses, aconteça
enchentes novamente. Falou que os agricultores estão preocupados com as chuvas que estão
acontecendo, e que encontrou com uma produtora rural que disse estar pensando em largar a
atividade leiteira, então disse que tem que estudar e buscar alternativas juntos, somar-se. Disse que
vê nas redes sociais se desfazendo dos animais, e isso é um prejuízo enorme ao Município.
Comentou também sobre a audiência que participou em Porto Alegre, a pedido do Prefeito e da
direção do Hospital Annes Dias, juntamente com o Vice-Prefeito Alberi e o vereador Dácio,
solicitando melhorias ao Hospital. O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, do PT:
Cumprimentou a todos. Contou que fez duas indicações, solicitando asfaltamento nas ruas
Pitangueira, no Bairro Pôr-do-Sol, e Travessa Picos, no Centro. Disse que sempre recebe pedidos
dos moradores por demandas de asfaltos e que sabe da melhoria do fluxo de veículos, trazendo um
aspecto mais bonito para a cidade e principalmente por ser um projeto de asfalto que começou na
administração de Fucks e Mário, seguiu com Carlos e Rogério, e terá continuidade com Abel e
Alberi. Registrou o volume expressivo de chuvas ocorrido nesses últimos dias, o que ocasionou
vários estragos nas estradas do interior e exemplos de algumas pessoas que acabaram perdendo tudo
no Bairro Floresta e no Bairro Santa Helena. Comentou do trabalho incansável da Secretaria de
Obras nas estradas do interior durante todo o final de semana, para que trouxesse o melhoramento
necessário. Comentou também que nos próximos dias iniciará o trabalho, ou a fase dois, da limpeza
do rio Pulador, o Puxiretê. Lembrou da continuidade da limpeza que iniciou ano passado e que esse
ano foi prioridade da Administração Municipal, porém a licitação para a contratação da empresa
que faria o serviço teve alguns imbróglios judiciais, acarretando atraso nesse trabalho, mas nos
próximos dias, se não houver mais constatações, o serviço será realizado. Ressaltou que a limpeza
irá auxiliar, mas que também os moradores precisam fazer a sua parte, principalmente na questão do
lixo. Disse também que no dia quatorze (14) de junho será realizado na Prefeitura Municipal, o
Pregão Presencial, PMI 030-2017, que visa a contratação de empresa para a prestação de serviços
de consultoria ambiental especializada em licenciamento e direito ambiental. Deixou uma
mensagem de otimismo para a comunidade: “De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver
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prosperar a desonra, de tanto ver a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos
maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto”. Rui
Barbosa. O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Disse que
esteve presente na última semana, na sessão da ASCAMAJA, onde foram apresentadas várias
moções e onde uma delas chamou muita sua atenção, que era a preocupação do rigor das
fiscalizações da vigilância sanitária em torno do trabalho dos agricultores, mais propriamente dos
feirantes. Que dá aos rigores excessivos desta Lei, que muitas vezes as grandes cidades, capitais não
interagem com a realidade do nosso Município. Disse que essa Lei está sendo cada vez mais
desvirtuada e abrangendo de forma que não é justa com os produtores. Disse que teve várias
discussões, onde gerou uma grande preocupação e que junto com os outros vereadores irá tentar
“gestionar” e amenizar esses critérios da vigilância. Disse também que apresentou nessa sessão da
ASCAMAJA, uma solicitação que já tinha passado pela Câmara de Vereadores, na qual teria sido
aprovada por unanimidade, sendo ela o pedido de transferência ou adiamento da votação das
reformas, de todas as questões trabalhistas e da previdência que estão em pauta do Governo Federal,
até que se defina essa situação em que o país atravessa com incertezas, com instabilidade, diante de
questões jurídicas sendo analisadas, de governos na pendência e o trabalhador, o produtor, o
empresário a mercê de questões que certamente irão os prejudicar. Disse que participou de uma
comissão em Porto Alegre, na Secretaria de Saúde, onde foi capitaneada pelo Vice Prefeito Alberi,
com a sua assessoria, juntamente com o vereador Silvestre e membros do Conselho Municipal da
Saúde, pleiteando a pactuação de um novo contrato de repasse de verbas para o Hospital, disse que
foi um aceno muito possível de ter êxito, e que terão um contrato mais adequado com as
necessidades do Município e do Hospital. Disse que tiveram computando vereadores e pessoas
envolvidas de diversos partidos, mas todos irmanados e lutando por um ideal comum, que é o bem
estar da saúde através da consolidação do Hospital. O vereador VAGNER OLIVEIRA, do PRB:
Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus e as pessoas que creditaram o voto à sua pessoa, que se
não fosse por estas duas ocasiões não estaria presente nesse momento. Parabenizou o Executivo e
aos organizadores da 14° Feira do Vestuário, que ocorreu na última quinta-feira (8), que trouxe
feirantes de outros Estados, municípios e do próprio Município. Também parabenizou aos
organizadores do baile junino do Grupo Conviver, Assistência Social e aos demais envolvidos, que
ocorreu no domingo (11). Disse que participou e que teve o privilégio de ajudar, onde viu que os
jovens perdem para os mais velhos. Disse que teria em torno de um mil e trezentas (1300) pessoas
participando. Falou sobre a reunião da ASCAMAJA, que aconteceu na sexta-feira (9), onde teve o
privilégio de presidir juntamente com alguns colegas vereadores, e que poucos não conseguiram se
fazer presentes. Disse que foram debatidos vários assuntos pertinentes da Associação, não só na
cidade de Ibirubá, mas também de outros municípios vizinhos. Por onde abriu um leque no
entendimento a respeito da regionalização dos partos, onde foi feito o convite para o Sr. Odair
Funck, diretor do Hospital Annes Dias, para que se fizesse presente para explanar sobre o assunto.
Disse que tiveram vários outros assuntos pertinentes sobre tributação e outras questões levantadas
na região. Parabenizou todos os vereadores que se fizeram presentes e disse que fica feliz pela
credibilidade que deram para Ibirubá. Convidou toda a comunidade para o baile de escolha das
Novas Soberanas de Ibirubá, a realizar-se no dia quatorze (14) de junho, a partir das vinte e duas
(22) horas, no Clube Divertido. Disse que quatorze (14) lindas meninas estarão concorrendo para
representar o Município, e pediu que a comunidade não deixasse de participar, que isso faz parte do
Município. O vereador ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA, do PP: Cumprimentou a todos. Falou
com tristeza sobre as enchentes que aconteceram em nosso Município. Disse que pôde ajudar os
vizinhos e nessa hora pôde ver a união do povo, mas disse ainda que não pôde ajudar a todos como
gostaria. Comentou que sabia da preocupação da Administração quanto a este caso, do vereador
Vanderlei, que percorreu os bairros Progresso e Floresta. Disse que é necessário reparos na
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tubulação para que a água evacue mais rapidamente. Ressaltou a tristeza que sente por não poder
fazer mais por todos os moradores, mas acredita que a Administração irá trabalhar para amenizar
cada vez mais os problemas. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do
PP: Cumprimentou a todos. Convidou a todos os vereadores desta Casa e a comunidade para
participar do Baile de Escolha das Soberanas, no dia catorze (14), a qual terá uma candidata
representando o Legislativo, ou seja, os onze vereadores. Disse que como vereadores eleitos é
necessário agir e não se omitir a ninguém, é preciso estar presente em todos os eventos da
comunidade sendo uma maneira de mostrar que a Câmara de Vereadores está de portas abertas à
comunidade. Falou também da indicação que apresentou, solicitando ao Prefeito Abel a contratação
de jovens, a partir de catorze (14) anos de idade. Convidou toda comunidade, e em especial a
comunidade da Várzea, para a sessão ordinária que acontecerá na referida comunidade no dia vinte
e seis (26) de junho. Comentou também, sobre a sessão da ASCAMAJA que aconteceu na sextafeira, dia nove (09), onde apresentou várias Moções, sendo uma delas defendendo os agricultores,
onde na estrada 377 solicitou ao DNIT e aos governantes do Estado que tomem uma atitude para
melhorias nesta rodovia. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte horas e vinte minutos
(20h20min.). 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.

