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ATA Nº. 1.987/2017 – DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 19.06.2017.
Aos dezenove 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, 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 1.986/17 (sessão
ordinária): Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura
das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite do Executivo para audiência pública de
prestação e discussão do Plano Plurianual 2018-2021, dia vinte e três (23) de junho, às 14hs., junto
a Câmara Municipal; Ofício Circ. nº 030/17 da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia
Legislativa, convidando para as próximas audiências públicas da comissão: 20 e 27 de junho, às
09h30, no Plenarinho da Assembleia Legislativa; Convite para Baile de São João da Escola Santa
Teresinha, dia vinte e três (23) de junho, às 19h30, no Ginásio da Escola; Ofício nº 072/17 do
Deputado Estadual Missionário Volnei Alves, solicitando relação de vereadores denominados
evangélicos em atuação nesta Casa Legislativa; Ofício nº 081/17 da Secretária do Trabalho,
Assistência Social e Habitação, informando que estará presente na sessão ordinária do dia 26 de
junho, juntamente com a Coordenadora do Departamento de Habitação, Srª Maria E. Depellegrins
Tedesco, em atendimento à convocação desta Casa Legislativa; Folders de cursos diversos. A
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº
098/17 para o Executivo, encaminhando matéria da sessão ordinária do dia treze (13) de junho;
Ofício nº 099/17 para a imprensa, encaminhando material da sessão ordinária do dia treze (13) de
junho; Ofício nº 100/17 para o Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Sul, em atendimento ao
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Requerimento nº 036/17, encaminhando cópia da indicação nº 126/17 e reforçando a solicitação
para que o conserto da ponte localizada na divisa entre os municípios seja feita em parceria entre
ambos; Ofício nº 101/17 para o Grupo Italiano Fratelli, parabenizando pelo sucesso do 25º Jantar
Italiano, que ocorreu no dia 03 de junho; Ofício nº 102/17 para a Associação do Grupo de Terceira
Idade Conviver, parabenizando pela excelente organização e realização do Baile Junino, que
ocorreu no dia 11 de junho; Ofício nº 103/17 para o Executivo, parabenizando toda comissão
organizadora pelo sucesso da Feira do Vestuário/2017; Ofício Circ. nº 104/17 para o Prefeito,
Vice-Prefeito, Secretários Municipais e imprensa, convidando para prestigiarem a próxima sessão
ordinária, que será realizada no Salão da Comunidade da Várzea, dia vinte e seis (26) de junho, às
19hs; Ofício nº 106/17 para o Sr. Almir Braatz, Colunista do Jornal O Alto Jacuí. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 135/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, deixe
alguns funcionários (as) trabalhando junto as Unidades de Saúde de Ibirubá, efetuando
revezamento se necessário, quando houver feriados prolongados, cursos, ou treinamentos,
evitando fechar os Postos e deixar a população desassistida, sendo que sugiro que montem uma
escala de plantão remunerado. Que também seja pleiteado com as entidades promotoras, para que
estes cursos/treinamento sejam realizados no turno da noite, evitando prejuízos em relação ao
atendimento da população. Justificativa: Esta indicação se justifica pelo fato de que nesta semana,
nos dias 13 e 14 de junho, as Unidades de Saúde de Ibirubá estão tendo atendimento restrito
devido os servidores estarem participando de treinamentos, levando em consideração que nesta
mesma semana teremos um feriado na quinta-feira (15 de junho Corpus Christi) e por Decreto do
Prefeito Municipal (Decreto nº 4.196/2017), na sexta-feira, dia 16 de junho, também não haverá
expediente, deixando a população mais carente do nosso Município por muitos dias sem
atendimento na área da saúde. Cabe ressaltar que julgo extremamente importante e salutar a
capacitação e treinamento dos funcionários, mas estamos no início do inverno, com um clima
úmido e frio, propício para diversas enfermidades, que acometem principalmente crianças e
idosos, por isso deixar a população desassistida na área da saúde por tanto tempo é inadmissível.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 136/2017: O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES,
integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal Obras e
Viação, providencie a ampliação e, ou no mínimo retorno das vagas de estacionamento antes
existentes na Rua General Osório, no trecho compreendido desde o prédio número 1347 até o
prédio número 1377 incluído, próximo ao monumento dos Imigrantes, repintando os cordões em
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branco, como era anteriormente e também solicita o reposicionamento da faixa de segurança de
pedestres mais a oeste (a baixo) com adequação do piso da calçada (passeio) com pedra basalto
lado norte, o qual hoje é de grama, assim liberando mais espaço para estacionar. E mantendo a
segurança do pedestre. Justificativa: Esta indicação atende a solicitação dos moradores e de todo
comercio ali estabelecido. Indignados e insatisfeitos pelas mudanças restringindo o
estacionamento, ali aplicadas sumariamente, que acorreram sem nenhuma discussão da realidade
com os estabelecimentos local e nem justificativas de nível técnico. Muito preocupados com a
sobrevivência dos seus projetos de negócio os quais sofreram perdas significativas com as
impossibilidades de estacionamento ali impostas. Em virtude da escassez de vagas na nossa
cidade, situação vem dificultar de maneira acentuada o fluxo de clientes e por consequência
prejudica as vendas e o fortalecimento dos negócios. Pela restrição ocasionar o desestímulo do
comercio no local, perda econômica para o empreendedor e menor arrecadação do município. E
pelo direito democrático dos usuários e moradores opinarem pelas ações nos seus redutos de
convívio e trabalho dentro da comunidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 137/2017: A
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o
Executivo Municipal, através do Prefeito Municipal, não realize mais feriados prolongados em
nosso Município. Justificativa: Esta indicação se justifica devido à reclamação de várias pessoas
da nossa Comunidade que dependem dos serviços públicos, principalmente das Creches e dos
Postos de Saúde. A maioria das empresas da cidade não adere ao “feriadão”, ocasionando assim,
transtornos aos pais das crianças que não possuem alguém com quem deixar seus filhos.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 138/2017: O vereador SILVESTRE A. REBELATO,
integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, faça com urgência o calçamento na
Rua General Osório, no bairro Hermany. Justificativa: Esta indicação já foi apresentada por
inúmeras vezes, por diversos vereadores, mas infelizmente os moradores continuam sofrendo com
a situação, sendo que muitos estão vendendo suas casas e outros estão com problemas de saúde
devido a grande quantidade de poeira que se forma na referida rua, a qual possui intenso
movimento. Moradores informaram que a Coprel precisa recolocar quatro (04) postes de energia
elétrica, devido a mudança de eixo da rua. Cabe ressaltar ainda que a última reunião entre
moradores e o Executivo foi realizada antes das eleições no ano passado (2016), na qual
garantiram que em outubro do referido ano seria iniciada as obras do calçamento, o que não
aconteceu. Os moradores estão solicitando uma nova reunião com o Prefeito Municipal, para que
possam expor suas reclamações e angústias, sendo que me responsabilizo em organizar a referida
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reunião, assim que o Prefeito Municipal informar sua disponibilidade de data para agendamento
da mesma. Trata-se de um problema sério, que precisa ser solucionado com a maior brevidade
possível, pois esta situação já está passando dos limites da paciência dos contribuintes. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 139/2017: O vereador SILVESTRE A. REBELATO, integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie com
urgência o conserto da linha de telefone fixo na localidade da Várzea, sendo esta uma solicitação
dos próprios moradores que relatam estar sem telefone há vários meses, sendo uma questão de
segurança pública. Que também seja feita a extensão da rede de energia elétrica na referida
localidade, especialmente até a frente da propriedade do Sr. Almeri Nicolodi, efetuando também a
substituição de lâmpadas queimadas por novas. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 037/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS, integrante da bancada do PP: Requer que esta Casa Legislativa envie ofício para as
Companhias de Energia Elétrica, de Internet e de Telefonia, solicitando uma revisão nos postes
localizadas na região central e avenidas de nosso Município, para avaliar e realizar reparos nas
fiações que se encontram fora dos padrões necessários relativos à altura mínima dos mesmos.
Justificativa: Esta solicitação é uma reivindicação dos motoristas de caminhões de cargas que possuem
dificuldade de transitar nas ruas devido a alguns fios estar abaixo da altura mínima recomendada. Há
diversos registros quanto o rompimento dos fios causando prejuízos e transtornos aos motoristas e,
principalmente, aos consumidores. Cabe destacar também que, no dia 25 de julho comemora-se o “Dia
do Colono e do Motorista”, sendo realizado um desfile comemorativo nas ruas principais da cidade,
onde a maioria dos participantes são caminhoneiros, o que acaba dificultando a passagem dos mesmos:
Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
004/2017: Altera e acresce dispositivos à Lei Complementar nº 077/2013. Baixado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que o vereador Henrique, Presidente da
referida Comissão, falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO Nº 014/2017, de autoria dos vereadores (a) Dileta, André, Giovani, Vagner,
Dácio, Henrique e Marcelo: Denomina o logradouro que inicia na Rua General Osório e termina
no eixo da ERS 223, de “Rua Arnestino Alves Fernandes”. Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que o vereador Henrique, Presidente da referida
Comissão, designou a vereadora Patrícia para ser a relatora. LEITURA DOS PARECERES E
VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 015/2017: Autoriza a contratação
temporária de Médico (a). Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
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Final, da Comissão de Finanças e Orçamento, e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e
Assistência. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 015/2017: Aprovado por
unanimidade. O vereador Silvestre pediu para registrar que deveria ser feita uma maior
divulgação para os interessados na vaga de Médico (a). HOMENAGEM AO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE PELOS 70 ANOS DE FUNDAÇÃO, em atendimento
ao Requerimento nº 020/2017: A Presidente convidou para fazer parte da Mesa Diretora o Sr.
Mário Romildo Pedersen, Delegado do Conselho Regional de Contabilidade, e de imediato pediu
para que o Secretário fizesse a leitura do Requerimento nº 020/17 (anexo), de autoria do vereador
Henrique A. Hentges, o qual foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia vinte e
quatro (24) de abril do corrente ano, e posteriormente fizesse a leitura do Histórico (anexo) do
Conselho Regional de Contabilidade. Na sequência a Presidente convidou o vereador proponente
Henrique Antônio Hentges, para que juntos fizessem a entrega do quadro de homenagem ao Sr.
Mário Romildo Pedersen, pelos 70 anos do Conselho Regional de Contabilidade. Pediu ainda para
que durante a entrega do quadro o Secretário fizesse a leitura do texto do mesmo: “Conselho
Regional de Contabilidade (CRC/RS): A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a honra
de prestar esta justa e merecida homenagem pelos 70 anos de fundação deste relevante Conselho.
Registramos o reconhecimento desta Casa Legislativa pelo excelente e importante trabalho que
realizam. “Dedicar-se ao exercício da Contabilidade é oferecer o conhecimento como matériaprima para o desenvolvimento da sociedade”. Ibirubá (RS), 19 de junho de 2017. Ver. Dileta de
Vargas Pavão das Chagas - Presidente do Legislativo Ibirubense; e Ver. Henrique A. Hentges Proponente da Homenagem.”. Dando continuidade a Presidente de início às manifestações dos
vereadores, sendo que fizeram uso da palavra todos (as) os (as) vereadores (as) na seguinte ordem:
1º - Leonardo Fior (PTB); 2º - Marcelo Dellay (SD); 3º - Silvestre A. Rebelato (PMDB); 4º Patrícia Sandri (DEM); 5º - Oneide Neuland (DEM); 6º - Giovani Moacie Diesel (PP); 7º - André
O. Ferreira (PP); 8º - Vagner Oliveira (PRB); 9º - Dácio A. Moraes (PT); 10º - Henrique A.
Hentges (PT), proponente da homenagem. Todos (as) parabenizaram os integrantes do Conselho
Regional de Contabilidade pelos 70 anos de fundação, sendo uma data muito significativa.
Enfatizaram a importância da contabilidade e da matemática na vida das pessoas, dizendo ser uma
profissão digna, qua anda junto com as demais, pois todos precisam de contabilidade.
Cumprimentaram o vereador Henrique, proponente da homenagem. Disseram ser uma justa e
merecida homenagem pelo relevante trabalho que realizam em prol do desenvolvimento do nosso
Município e região. “Contabilidade: Ciência teórica e prática que estuda os métodos de cálculos e
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registro de movimentação financeira de uma firma ou empresa.” Falaram aos estudantes presentes
na sessão que se os mesmos puderem se espelhar no Sr. Mário Romildo Pedersen, que é um
homem respeitado em nosso Município, e seguirem a mesma linha dele como contabilista, sendo
honestos e corretos, assim terão sucesso na profissão e na vida. Registraram e elogiaram o nome
do Sr. Erni Becker, que iniciou o referido Conselho no Município, e o Sr. Mário Romildo
Pedersen, contador, professor, ex-vereador, ministro de eucaristia, e uma pessoa muito qualificada
na sua profissão. Desejaram aos alunos de contabilidade que estiveram prestigiando a sessão
muito sucesso na carreira, dizendo que a contabilidade é essencial para nossa vida, e que nenhuma
empresa funciona sem uma contabilidade eficiente. Comentaram ainda que gastar menos do que se
ganha é sabedoria, mas que com uma boa previsão, podem ousar e gastar um pouco mais, se pela
contabilidade será possível pagar a conta, e assim crescer. Posteriormente a Presidente Dileta
convidou o Sr. Mário Romildo Pedersen, Delegado do Conselho Regional de Contabilidade,
para fazer uso da palavra: Cumprimentou a todos. Disse que fazem parte da história do País. Que
um País só é Democrático quando se tem um Legislativo. Lembrou que já vivemos em uma
Ditadura, “Era Vargas”, quando não havia Legislativo, porém a voz do povo só ressoa no Poder
Legislativo. Saudou os professores e alunos de contabilidade que se fizeram presentes nesta sessão
para prestigiar esta homenagem. Falou que os contabilistas possuem a missão de cuidar da saúde
finaceira e fiscal. Falou aos jovens presentes que todos devem fazer a sua parte para melhorar
Ibirubá, dando mais gignidade a vida de todas as pessoas, atuando, com honestidade, dignidade e
tenor. Agradeceu a Câmara Municipal pela homenagem feita ao Conselho Regional de
Contabilidade, e também agradeceu todos os elogios que recebeu como pessoa, dividindo os
méritos com seu sócio Nelson Zenni e seus colegas de trabalho. Encerrou desejando sucesso aos
futuros contabilistas, pedindo que não se esqueçam dos princípios e valores, como honestidade,
competência e respeito. Em seguida, a Presidente Dileta de Vargas Pavão das Chagas, fez uso
da palavra: Cumprimentou a todos. Falou que considera uma arte lidar com números, dando os
parabéns para quem escolheu esta profissão, dizendo que admira essas pessoas. Desejou aos
estudantes para que sejam bons profissionais, responsáveis, capacitados e competentes,
ingressando e permanecendo no mercado de trabalho. Terminou sua manifestação parabenizando
os professores, estudantes e o Sr. Mário R. Pedersen. Para terminar agradeceu a presença de todos
e assim encerrou a homenagem, registrando as felicitações desta Casa Legislativa pelos setenta
(70) anos do Conselho Regional de Contabilidade, e desejou que continuem desenvolvendo um
excelente trabalho. Desta forma suspendeu a sessão por alguns minutos para os cumprimentos e
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para registros fotográficos, reabrindo em seguida. 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 HENRIQUE
ANTÔNIO HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos. Falou sobre os setenta (70) anos de
atividades do Conselho Regional de Contabilidade no Rio Grande do Sul. Disse que no Brasil o
Conselho foi criado no dia vinte e cinco (25) de abril de 1926 pelo Senador João Lira, que
decretou então o dia do profissional de contabilidade. Disse que em nosso Município é exercido
pelo Delegado Mário Romildo Perdersen. Comentou e agradeceu a presença dos alunos do
Instituto Estadual de Educação Edmundo Roewer, que juntamente com os professores, se fizeram
presentes. Agradeceu também aos colegas vereadores por aprovarem seu requerimento para que
fosse feita essa homenagem aos profissionais de Contabilidade. Falou que na semana que passou,
aconteceu o pregão presencial PMI 030/2017, que foi para a contratação de uma prestadora de
serviços de Consultoria Ambiental especializada em licenciamento e Direito Ambiental, na
oportunidade salientou a importância da questão ambiental no nosso Município e lembrou que foi
vencida por uma empresa ibirubense, onde terá um respaldo maior na agilidade e no atendimento
dos processos ambientais. Parabenizou a Administração Municipal que, juntamente com as
Secretarias e Sobeni, realizaram o Concurso de Escolha das Novas Soberanas de Ibirubá. Lembrou
que dentre as (14) quatorze candidatas, uma delas representou o Legislativo Ibirubense, e
parabenizou a Presidente Dileta por ter tido a iniciativa de colocar uma representante no concurso.
Convidou a todos para as festas juninas que irão iniciar nesta semana nas escolas e nas
localidades, engrandecendo um pouco mais a cultura do nosso Município. Para encerrar deixou a
seguinte mensagem: “Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer
nada, não existirão resultados”.

– Mahatma Gandhi. A vereadora DILETA DE VARGAS

PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. Comentou sobre a homenagem feita
para todos os contadores, e ressaltou a importância que essa profissão tem e disse que admira
muito todos aqueles que gostam de números, que particularmente em seu tempo de escola não era
sua matéria favorita. Parabenizou a todos os contadores e ao Conselho Regional de Contabilidade
pelos setenta (70) anos de fundação. Disse também que entrou com um requerimento para que
fosse enviados ofícios para as telefonias, redes de internet e a própria RGE para que tomassem
alguma providência quanto aos fios de luz, devido alguns transtornos ocorridos com alguns
caminhões. Comentou que todo ano no mês de julho é realizado o desfile comemorativo ao Dia do
Colono e do Motorista. Parabenizou a Brigada Militar de Ibirubá, que apesar do parcelamento e
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condições precárias de trabalho vem realizando um excelente trabalho, tendo capturado diversos
criminosos na última semana, trabalhando incansavelmente na defesa da comunidade ibirubense.
Destacou que felizmente a maioria dos capturados não é de nossa cidade e disse não saber o
porquê de Ibirubá ser o foco desses criminosos virem se instalar em nosso Município. Convidou
toda a comunidade para a próxima sessão (26), que vai ser realizada na Comunidade de São João
da Várzea. Comentou que a Secretária do Trabalho, Assistência Social e Habitação irá comparecer
na localidade, esclarecendo as dúvidas de toda a população. O vereador LEONARDO FIOR, do
PTB: Cumprimentou a todos. Disse que é com muita tristeza que faz uso da tribuna após os
acontecimentos ocorridos na área da saúde em nosso Município na última semana. Convidou
todos os vereadores para assinar com ele um requerimento convocando a Secretária da Saúde de
Ibirubá para participar de uma sessão e explanar a situação atual da saúde em nosso Município.
Disse que todos sabem que temos uma arrecadação no primeiro bimestre, diária, de cento e oitenta
e três mil reais, sendo dez mil reais a mais que no ano passado, e mesmo assim estão
“estarrecidos” assistindo o que acontece na saúde do nosso Município, e é preciso dar um basta
nesta situação. Contou que conversou com o colega vereador Giovani, para que não se esqueçam
das comunidades que, com muita luta, tiveram a conquista de médicos, como Alfredo Brenner e
Santo Antônio do Bom Retiro. Contou que em Alfredo Brenner lhe parece que possui uma médica
atendendo, mas em Santo Antônio do Bom Retiro, simplesmente foi esquecido e está sem médico.
Disse que acredita que está faltando articulação por parte da Secretária da Saúde para uma melhor
gestão. Falou que os diretores do Hospital estão labutando com muitas dificuldades financeiras, e
que a Administração não pode “lavar as mãos” só porque repassa alguns recursos para o Hospital.
Enfatizou que o Município possui uma arrecadação exemplar, e por isso não podem deixar o
Hospital padecer da maneira que está acontecendo. Falou que entende que o Executivo deve
colocar mais médicos a disposição da população ibirubense. Deixou um alerta aos colegas
vereadores citando o ditado de que “o papagaio fala bastante, mas não faz nada”, e que vê bastante
gente falando bastante, mas que nada de concreto aconteceu até agora, e que se não fizermos algo
o Hospital corre o risco de fechar. A vereadora PATRÍCIA SANDRI, do DEM: Cumprimentou a
todos. Parabenizou as quatorze (14) lindas meninas que participaram da Escolha das Soberanas do
Município, felicitando as vencedoras, e comentou que deve ter sido uma escolha difícil, pois todas
eram muito bonitas, sendo que participou do evento. Falou que homenagearam o Conselho
Regional de Contabilidade pelos seus setenta anos de fundação, e que nesta sessão também
aprovaram o Projeto de Lei Municipal nº 015/17, que autoriza a contratação temporária de médico
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(a). Fez uma crítica, dizendo que se sente aborrecida e indignada pelo que aconteceu na última
semana junto a Secretaria de Saúde do nosso Município, pois o Postão ficou fechado por vários
dias e por isso lhe chegaram relatos muito tristes de pessoas que precisavam de consultas e
remédios e encontraram o Postão de portas fechadas. Alertou que espera que isto não aconteça
mais, pois não podem mais aceitar esta situação e como cidadã, caso ocorra novamente, irá
procurar as medidas cabíveis junto ao Ministério Público. Falou que conta com a colaboração de
todos os colegas vereadores para que fiscalizem para que este fato não se repita mais em nosso
Município. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a
todos. Comentou sobre as festividades do Grupo Fratelli, Capela Fátima e São João da Várzea.
Disse talvez ter vivenciado uma das semanas mais tristes para com a falta de respeito com o
cidadão ibirubense, na área da saúde e nas creches do nosso Município. Disse que a Prefeitura está
dando um péssimo exemplo para os trabalhadores de nossa cidade fechando os Postos de Saúde.
Disse também que fica surpreso e que tem a certeza de que não é só a oposição que está vendo e
discordando da falta de planejamento, falta de sensibilidade humana, falta de saber reconhecer a
dificuldade que as pessoas passaram nesse período. Disse ser a pior época para fechar os postos e
as creches, devido ao frio e as chuvas. Disse também, ter ligado para a Secretária de Educação a
respeito das vagas das creches, salientando a falta das mesmas. Comentou que (5) cinco
funcionários fazem um excelente plantão no posto de saúde e que seria economia para o
Município. Disse que no momento em que o Brasil está enfrentando, numa crise política, se perde
uma grande oportunidade de mostrar para toda a sociedade que na nossa ainda pode se confiar nos
políticos. Disse também que a culpa não é de nenhum dos vereadores, pois nem consultados foram
e observou que se fosse Secretário da Saúde, pegaria seu “boné” e iria para casa, e ressaltou ter
feito isso na oportunidade em que era Secretário, mas na época resolveram o problema e o
deixaram no cargo. Ainda disse que a população deu o poder para o Prefeito, porém não tem a
obrigação de concordar com tudo que ele diz. Destacou que o bom assessor não é aquele que
elogia o chefe, mas sim aquele que mostra que ele de repente está andando em uma, ou “contra
mão”, do que a população espera. Desculpou-se e registrou sua indignação para com o Prefeito.
Disse também ter pensado seriamente que seria a hora de parar, pois sofre muito quando vê essas
situações. Falou da felicidade da Presidente Dileta em suas palavras, quando disse que é preciso
ter medicamentos e alguém para repassar os mesmos. Desculpou-se novamente e ressaltou sua
indignação e disse que é inadmissível uma cidade que tem um povo que trabalha, que luta de
unhas e dentes para sobreviver, para manter sua família e no momento mais frágil da sua vida dá
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com a “porta” na cara. Ressaltou que a presença da Secretária de Saúde é de suma importância e
disse ter ligado para o Prefeito Abel pedindo para que não se repita o gesto de deixar a população
tantas horas sem atendimento. Terminou dizendo que vai dar um retorno para as pessoas que lhe
escreveram. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e uma horas e trinta minutos
(21h30min.). 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.

