Fl. 01 (15ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.988/2017 – DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 26.06.2017.
Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, tendo como local o Pavilhão
da Comunidade São João da Várzea, às dezenove horas e trinta 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, e
Giovani Moacir Diesel, 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.
O vereador André Oliveira Ferreira esteve ausente. 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 1.987/17 (sessão ordinária): Aprovada por unanimidade dos
vereadores presentes. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite para o Seminário Estadual do SUSAF/RS –
Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial e Familiar, Ofício nº 015/17 do DAER de
Cruz Alta, em atendimento ao ofício nº 040/17 desta Casa Legislativa; Ofício nº 114/17 desta Casa
Legislativa, em resposta ao Pedido de Informação nº 011/17 sobre gastos com Cargos
Comissionados da Câmara Municipal, a partir do ano de 2010 até a data atual; Convite da
Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação e do Conselho Municipal de
Assistência Social, para a X Conferência Municipal de Assistência Social “Garantia de Direitos no
Fortalecimento do SUAS” dia quatro de julho, no Plenário da Câmara Municipal; Convocação do
COAJU para a IV Reunião Ordinária, dia vinte e nove (29) de junho, às nove horas (09hs), na
UPF Campus de Carazinho; Ofício do Ministério do Desenvolvimento Social, em resposta ao
ofício desta Casa Legislativo, informando que o expediente foi redirecionado para o Ministério da
Saúde, considerando a natureza do pleito que se refere ao número do protocolo do processo de
materiais e equipamentos cadastrados no SICONV; Correspondência do Gestor I-Prefeituras,
informando a avaliação do site da Câmara Municipal pelo TCE-RS nos anos de 2014 e 2015, e
oferecendo o iCâmaras, que é um website especializado para Câmaras. A Visãoi é uma instituição
focada na criação de portais públicos, ajudando a ganhar o Prêmio de Boas Práticas promovido
pelo TCE; Correspondências eletrônicas da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de
recursos financeiros; Folders de cursos diversos. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 105/17 para o Executivo referente o Plano
Plurianual do Legislativo Ibirubense período 2018-2021; Ofício nº 107/17 para o Executivo
encaminhado material da sessão ordinária do dia dezenove (19) de junho; Ofício Circ. nº 108/17
para a empresa de telefonia Oi, a RGE e Triway Internet e telefonia/Coprel, em atendimento ao
Requerimento nº 037/17, solicitando reparos nas fiações que estão fora dos padrões necessários
em relação a altura; Ofício nº 109/17 para a Comunidade da Várzea, parabenizando pela excelente
organização e realização da festa do Padroeiro São João Batista, que ocorreu dia dezoito (18) de
junho; Ofício nº 110/17 para a Comunidade de Capela Fátima parabenizando pelo sucesso do
Trigésimo (30º) Jantar Italiano, que ocorreu dia dezessete (17) de junho; Ofício Circ. nº 111/17
para o Gabinete da Primeira Dama do Município, para a SOBENI, para a Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Turismo e Desporto e para o Prefeito Municipal, parabenizando toda a
comissão organizadora pela realização do Baile de Escolha das Soberanas do Município, que
aconteceu dia quatorze (14) de junho, no Clube Divertido; Ofício nº 112/17 para a Secretaria
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Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, em atendimento ao ofício nº 054/17 desta
Secretaria, informando que o vereador Dácio A. Moraes será o representante da Comissão de
Educação, Segurança, Saúde e Assistência no Fórum Municipal de Educação; Ofício nº 113/17
para o Presidente do SISPI – Sindicato dos Servidores Públicos de Ibirubá, em atendimento ao
Requerimento nº 021/17, convidando para participar da sessão ordinária do dia dez (10) de julho;
Ofício nº 114/17 desta Casa Legislativa, em resposta ao Pedido de Informação nº 011/17 sobre
gastos com Cargos Comissionados da Câmara Municipal, a partir do ano de 2010 até a data atual;
Ofício nº 115/17 para o Deputado Estadual Missionário Volnei Alves, em atendimento ao ofício
do mesmo, informando que o vereador Vagner Oliveira é evangélico. PARTICIPAÇÃO DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,
SRª FABIANA RITTER ALVES GRAVE, E DA COORDENADORA DO
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, SRª MARIA EROTILDE DEPELLEGRINS
TEDESCO, em atendimento ao Requerimento nº 035/17: A Presidente convidou a Secretária
Fabiana para fazer parte da Mesa, juntamente com sua assessoria, e depois pediu para que o
Secretário fizesse a leitura do Requerimento nº 035/17. A Secretária e sua assessoria agradeceram
o convite e se colocaram a disposição para sanar possíveis dúvidas. O vereador Silvestre
perguntou quando e quais critérios para distribuição dos lotes e pediu que não fosse feito cadastro
destas pessoas pela Caixa Econômica Federal, porque se for assim vai ser eliminada noventa
porcento das pessoas mais necessitadas, pois é muito rigorosa, então solicitou que este cadastro
seja feito pela Prefeitura para não excluir os mais humildes. A Secretária disse que o processo do
Loteamento da Hermany será o “faixa 2”, e a seleção dos candidatos será feita na Secretaria da
Assistência, e que vão fazer um edital colocando os requisitos que se enquadram no faixa dois, e
disse que vão subsidiar esse terreno para essas famílias. Falou que para o faixa um, já fizeram
casas no bairro Floresta, sendo que agora vão dar oportunidade para os que não se encaixam no
faixa um. Comentou que na Hermany está pronto, mas que estavam precisando de um papel de
conclusão da Coprel para iniciar a individualização das matrículas, sendo que agora vão mandar
para o Cartório e assim que for individualizado irão fazer o edital e o chamamento das
empreiteiras. O vereador do Silvestre pediu qual o valor do faixa um e faixa dois? A Secretária
respondeu que para Ibirubá o valor limite máximo do móvel no faixa dois é de cento e cinco mil
reais e o limite de renda do beneficiário é de até quatro mil reais. O vereador Silvestre observou
que esta é sua preocupação, pois muitas pessoas de baixa renda vão ficar de fora, por isso pediu
para que analisassem e se prontificou para ajudar, pois gostaria que fosse feito um loteamento para
as pessoas mais humildes. A Secretária disse que entende a preocupação do vereador, mas que
também deve ser dada uma chance para as pessoas que se enquadram no faixa dois. Falou que já
buscaram uma área para fazer o Minha Casa Minha Vida Um, sendo que é uma preocupação
muito grande. Disse que esse dinheiro do Fundo, que vai ser para estas casas, vai para o Fundo de
Habitação. Falou que assim que entregarem as casas da Hermany já vão avançar para o Minha
Casa Minha Vida Um. A vereadora Patrícia pediu quantas pessoas estão aguardando que se
enquadram no faixa um? A Secretária disse que esse projeto foi lançado no Governo anterior,
sendo um compromisso assumido pelo Frentão, e que foi uma decisão do Prefeito e que ainda
temos famílias em Ibirubá que se encaixam no faixa um, mas que quando vão fazer o cadastro no
banco elas não passam. O vereador Silvestre observou que a informação repassada para a Câmara
foi diferente. Contou que foi feito uma sessão extraordinária em 2015 para votação do projeto com
várias emendas. O vereador Oneide questionou sobre os critérios para o sorteio dos terrenos? A
Coordenadora Maria respondeu dizendo que tem um programa para pessoas de baixa renda e que a
Prefeitura vai complementar e vai comprar uma área, através do programa FAR no Ministério das
Cidades, que a renda do núcleo familiar não pode passar de um mil e oitocentos reais, e conforme
sua renda passa a pagar, durante dez anos, de quarenta até duzentos e quarenta reais. Também
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respondeu que só pode participar do sorteio quem ganha até quatro mil reais. O vereador Silvestre
frisou que a inscrição será feita junto a Prefeitura, conforme confirmação da Coordenadora Maria.
O vereador Leonardo disse estar surpreso pela capacidade da Secretária Fabiana, que até então não
conhecia, sendo que também elogiou o trabalho da Coordenadora Maria Tedesco e da servidora
Gabriela Bonato. Pediu quantas faixas existem e valores que as dividem? A Srª Maria explicou
que no faixa um não pode ultrapassar sua renda até um mil e oitocentos reais, e no faixa dois é
acima deste valor até três mil e novecentos reais. O vereador Leonardo pediu qual valor do lote
para as famílias beneficiadas? A Srª Maria disse que no valor de quinze mil reais “por aí”. O
vereador Leonardo pediu se existe a possibilidade de se adquirir mais uma área? A Srª Maria
explicou que o valor destes lotes vão para o Fundo de Habitação, e com esses valores que
pretendem comprar mais terrenos para as pessoas de baixa renda, ou seja, esta nova área será
subsidiada por esses valores dos terrenos do faixa dois. O vereador Leonardo disse que devem dar
maior atenção para essas pessoas, pois estamos enfrentando um inverno rigoroso. A coordenadora
Maria disse que estão pensando nestas pessoas e dando a devida atenção para não deixar ninguém
desamparado, auxiliando na reforma das casas. Contou que fizeram um curso sobre o “cartão
reforma”, e foram contemplados com cem cartões, para cem famílias, no valor de até cinco mil
reais (R$5.000,00) que não precisa ser devolvido. O vereador Leonardo parabenizou pelo trabalho
e empenho de todos. O vereador Silvestre disse que valeu a pena a convocação porque viu que já
se movimentaram, e essa era a intenção, sendo que falou sobre a situação das casas que precisam
de reformas. Desejou sucesso e se prontificou a ajudar, agradecendo a presença das mesmas. A
servidora Gabriela Bonatto, do setor de Projetos relatou que o administrador quer atender toda a
população, sendo das faixas um, dois e a três que é de quatro até nove mil reais. Observou que
precisam pensar nos programas que abrem e nas oportunidades conforme o que o Município tem,
sem discriminar. O vereador Marcelo disse que os cartões é um fato novo que trouxeram ao
conhecimento de todos, sendo uma notícia muito boa, e que a preocupação com os mais humildes
sempre vai existir, mas da maneira que estão conduzindo todos no final serão contemplados. A
vereadora Patrícia agradeceu a presença e disse estar satisfeita com as informações que trouxeram,
pois esclareceram as dúvidas. O vereador Dácio também se manifestou dizendo que a participação
da Secretária foi altamente construtiva, sem divergências e ranços políticos. O vereador Giovani
disse que a participação da Secretária e de suas assistentes foi de grande valia, pois esclareceram
todas as dúvidas, e comentou o preço exorbitante dos terrenos de Ibirubá, e que só assim essas
pessoas do faixa dois têm a oportunidade de adquirir um terreno. O vereador Henrique disse que é
tudo muito interessante, e que muitas pessoas do Município de enquadram no faixa dois, e
reforçou o que o vereador Giovani falou sobre o custo muito elevado dos terrenos em Ibirubá, mas
que através do programa estas pessoas terão oportunidade de ter seus terrenos. Falou que através
destes esclarecimentos agora possuem condições de orientar as pessoas que os procuram. A
Presidente, vereadora Dileta, agradeceu a presença de todos e pediu a compreensão dos vereadores
para não estender muito a sessão. Agradeceu a presença da Secretária e suas assistentes que
esclareceram sobre as dúvidas de todos. A Coordenadora Maria observou ainda que como Ibirubá
tem vinte mil habitantes, conseguem tirar um financiamento de cento e cinco mil reais, e destes
quinze mil são para o terreno e com o restante constroem a casa. Agradeceu todos os presentes e o
convite dos vereadores. A Presidente agradeceu e deu continuidade a sessão. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 140/2017: O vereador SILVESTRE A. REBELATO, integrante da bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, entre em contato com as
comunidades do interior para verificar o interesse dos mesmos em ter uma repetidora de sinal de
internet na sua localidade. Que também forneçam sinal de wifi aberta para a população da cidade.
Justificativa: Esta indicação se justifica tendo em vista o objetivo de incentivar, principalmente os
jovens, a permanecerem no interior, levando em consideração ainda todos os benefícios que a
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internet oferece, como acesso amplo a todos os tipos de informação, possibilitando ao agricultor o
acesso a todas as informações sobre sua área, contribuindo assim com sua qualificação,
necessitando apenas de um sinal de internet de qualidade. Na cidade o sinal de wifi aberta também
possibilita, especialmente às pessoas de baixa renda, ter acesso grátis à internet, possibilitando a
comunicação entre as pessoas de maneira gratuita, e também o acesso amplo a todos os tipos de
informação, conforme o interesse de cada um, seja na área dos estudos, notícias, pesquisas, etc.
Ressalto ainda que muitas cidades do Brasil já oferecem este serviço aos seus contribuintes. Esta
reivindicação já foi apresentada em outras oportunidades, e por ainda não ter sido atendida é que
estou reapresentando a mesma. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 141/2017: O vereador
ONEIDE NEULAND, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através do
Setor competente, providencie o recolhimento de vários pneus velhos que estão depositados na
esquina das ruas Carlos Vicente Becker e General Osório, junto da Oficina do Sr. Waldemar Both.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido estes pneus estarem expostos ao tempo, com
acúmulo de águas pluviais, se tornando local propício para a proliferação de insetos, como o
Aedes aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Zica e febre Chikungunya, levando em
consideração ainda que os moradores já reclamaram muitas vezes junto a fiscalização sanitária do
Município e estão reivindicando uma solução desde o ano passado (2016), mas até o momento não
foram atendidos. Por isso, solicito urgência neste serviço por ser uma questão de saúde pública.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 142/2017: 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
aproximadamente cinco (5) cargas de cascalho junto a propriedade do Sr. Mário Benini, na
localidade de São Paulo Pontão, necessitando apenas do serviço da retroescavadeira, pois o
cascalho fica próximo da propriedade. Levando em consideração que o Sr. Mário passou por uma
cirurgia no joelho e enfrenta dificuldades para se locomover no barro, por isso peço que este
serviço seja feito com a maior brevidade possível. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 143/2017: 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 entre a ERS 223 em direção a localidade de Fazenda Itaíba, sendo esta uma
solicitação dos moradores do Pinheirinho, pois o referido trecho está dificultando a trafegabilidade
do transporte escolar, do caminhão que faz o recolhimento do leite e dos próprios moradores. Que
este trabalho de encascalhamento também seja estendido na estrada que demanda o Travessão
Thenor Pimentel. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 144/2017: 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 entre a
ERS 223 em direção ao Graneleiro da Cotribá no Boqueirão, pois nos dias de chuva os caminhões
não conseguem fazer o carregamento devido as péssimas condições de trafegabilidade,
prejudicando assim o escoamento da produção. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 145/2017: O
vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a resolução
do problema existente na entrada da empresa GF Pneus, onde existe uma poça d’água permanente
que está gerando diversos transtornos, pois além do péssimo aspecto também está deteriorando o
calçamento, formando uma cratera bem ao lado da vaga para o estacionamento de pessoas com
necessidades especiais, sendo que quando um veículo passa por cima da poça, a qual aparenta ter
produtos químicos, respinga em tudo que está próximo. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
146/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada
do PP: Que o Executivo Municipal, através do Prefeito Municipal, elabore e encaminhe para esta
Casa Legislativa Projeto de Lei instituindo diretrizes para o programa de controle reprodutivo e
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populacional de animais caninos e felinos e também cria o Conselho Municipal do Bem Estar
Animal, conforme sugestão de Minuta que encontra-se em anexo. Justificativa: Esta indicação se
justifica pelo fato de ser uma matéria privativa do Poder Executivo, e também, por ser um assunto
de extrema relevância quanto ao controle populacional de animais caninos e felinos em nosso
Município. O crescimento excessivo das populações de cães e gatos de rua tem sido um grande
problema dos centros urbanos. Esses animais, além de, muitas vezes, sofrerem maus tratos, não
recebem alimentação adequada e reviram lixeiras na busca por alimento, trazendo, inclusive,
riscos aos serem humanos, pois podem ser agentes transmissores de zoonoses, além de muitas
vezes serem causadores de acidentes de trânsito. Nesse sentido, a minuta do projeto de lei
apresentado propõe a implementação de programa de controle reprodutivo e populacional de
animais caninos e felinos, através da adoção de métodos racionais e protetores, em que os
proprietários desses animais de estimação deverão, obrigatoriamente, providenciar o registro e
chipagem dos mesmos, conforme regulamentação especifica a ser editada posteriormente. Por fim,
a presente propositura visa também conscientizar à população ibirubense sobre a importância da
guarda responsável de cães e gatos, através de campanhas que serão desenvolvidas com a
colaboração do Poder Público e entidades sem fins lucrativos, visando minimizar a problemática
que envolve o tema. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 147/2017: A vereadora DILETA DE
VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal,
através dos setores competentes, atendam as seguintes reivindicações da Comunidade São João da
Várzea: Instalação de exaustores e a troca dos pisos de parquet no pavilhão da Comunidade;
Instalação de iluminação no campo de futebol; Instalação de uma academia ao ar livre; Instalação
de contêineres de lixo; Colocação de placas de limite de velocidade; Construção de bueiros no
travessão – saída para o asfalto, perto do pavilhão; e realização de um levantamento se toda a
comunidade possui rede d’água. Justificativa: Esta indicação atende reivindicações dos moradores
desta localidade, sendo todas pertinentes e necessárias para a continuidade do bem estar e lazer
desta comunidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 148/2017: O vereador VAGNER
OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, providencie a adequação da quadra de areia entre o Centro Social e o Posto de Saúde
do bairro Floresta. Justificativa: Esta indicação atende pedido dos moradores que ali residem, e
principalmente dos professores e das crianças, pois há o espaço determinado para a quadra de
areia sendo que já está cercado, faltando apenas algumas adequações, como colocação de areia,
goleiras e um portão. Recomendo que aproveitem o espaço, é oportuno realizar o bem estar e
alegria das crianças e moradores. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 149/2017: A vereadora
PATRÍCIA SANDRI, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através do
setor competente, providencie calçamento na Rua Vitório Caponi, no Bairro Santa Helena, em
nosso Município. Justificativa: Esta indicação se justifica devido ao fato da referida Rua não
possuir calçamento, dificultando a passagem dos pedestres e dos veículos, pois em dias de chuva a
via fica quase intransitável. Esta é uma reivindicação antiga dos moradores daquele local, que há
anos aguardam a pavimentação da via. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 150/2017: O vereador
SILVESTRE A. REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras e Viação, providencie a continuação do calçamento na localidade
da Várzea, atendendo assim um maior número de moradores possível. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 151/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, encaminhe
correspondência aos moradores e proprietários de terrenos das ruas Serafim Fagundes (entre a
Dumoncel Filho e Avenida Brasil e entre a 3 de Outubro e Firmino de Paula), Rua Campo Mourão
(entre a Mauá e Rua Cruz Alta) e Ida Berlet (entre a Mérito e a Mauá), as quais receberão em
breve pavimentação asfáltica, solicitando que providenciem, se necessário, novas ligações de
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água. Justificativa: Esta indicação se trata de uma precaução, a fim de não haver danos posteriores
no asfalto que será feito em breve nestas ruas. Lembrando, que é recorrente os transtornos quantos
aos buracos abertos e a demora em fechá-los. Cabe lembrar também, que a taxa para ligação de
água em ruas asfaltadas é mais elevada. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 152/2017: O vereador
ONEIDE NEULAND, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a construção de um redutor de velocidade
(quebra-molas), e a instalação de placa alertando sobre a possibilidade da presença de animais
atravessando a pista, junto a localidade da Várzea, sendo que sugiro que os moradores sejam
consultados para verificar o melhor local para a realização destes serviços. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 153/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da
bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, estude a possibilidade de realizar melhorias ou mesmo a troca da operadora de
sistema telefônico da localidade de Alfredo Brenner. Justificativa: Sabedores que as comunidades
do interior possuem mais dificuldades na comunicação, uma vez que se encontram em muitos
casos, afastadas da cidade, a comunicação telefônica surge como um mecanismo importante para
acelerar tal serviço e auxiliar por exemplo, como mecanismo a ser utilizado na segurança pública.
Em Alfredo Brenner, seguidamente vem ocorrendo problemas no sistema telefônico, ocasionando
com isso, problemas na comunicação de várias famílias. Por isso, tal providência é necessária a
fim de beneficiar as famílias da referida localidade, trazendo uma maior segurança e comodidade.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 038/2017: O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da bancada do PMDB: Requer que esta Casa Legislativa
encaminhe ofício para o Ministro Osmar Terra, do Ministério do Desenvolvimento Social, e para o
Ministro Helder Barbalho, do Ministro da Integração Nacional, solicitando que, assim que for
homologada a situação de emergência dos municípios, sejam liberados com brevidade os recursos
necessários ao atendimento da população atingida, haja visto o inverno rigoroso que estamos
enfrentando: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 039/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da
bancada do PMDB, requer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para a Defesa Civil do RS,
solicitando que as Câmaras Municipais sempre sejam comunicadas quando houver liberação de
recursos aos municípios em situação de emergência, permitindo a mesma possa auxiliar na
fiscalização da distribuição destes recursos à população: Aprovado por unanimidade.
LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 015/2017, de autoria da Mesa
Diretora: Dispõe sobre os estágios de estudantes no âmbito do Poder Legislativo do Município de
Ibirubá, e dá outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
e para a Comissão de Finanças e Orçamento. 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. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 016/2017, de autoria do
vereador Henrique A. Hentges: Denomina Sala de Áudio e Vídeo da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Alfredo Brenner de, “Sala Professora Wania Maria Lauxen”. Baixado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que o vereador Henrique, Presidente da
referida Comissão, designou o vereador Giovani para ser o relator. LEITURA DOS
PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 016/2017: Autoriza a
contratação temporária de Técnico (a) de Enfermagem. Leitura dos Pareceres da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação 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
016/2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 017/2017: Autoriza a contratação temporária de
Fonoaudiólogo (a). Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da
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Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência.
Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 017/2017: Aprovado por unanimidade.
LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 011/2017, de autoria do vereador Marcelo A. Dellay: Obriga as instituições bancárias
públicas ou privadas e as cooperativas de crédito localizadas no Município de Ibirubá a contratar
vigilância armada para atuar 24h (vinte e quatro horas) por dia, inclusive em finais de semana e
feriados, e dá outras providências. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência. Discussão e votação
do Projeto de Lei do Legislativo nº 011/2017: Aprovado por unanimidade. A Presidente Dileta
disse que o Presidente da comunidade, Sr. Ricardo Nicolodi, por problemas de saúde, “dor de
garganta”, designou o Sr. Roque de Campos, para ser o representante da comunidade da Várzea, o
qual convidou para fazer parte da mesa, convidando também o Sr. Vinicius Dalmolin, Presidente
do time de futebol São João da Várzea, e a Srª Roseli Sure de Campos, Presidente do Clube de
Mães Geni Nicolodi. De imediato passou a palavra para o Sr. Roque de Campos, o qual agradeceu
todos os vereadores pela presença e fez um agradecimento especial ao ex-vereador Liberto
Franken que conseguiu o calçamento da Várzea. Convidou a todos para o jantar dançante dia
cinco de agosto. O Sr. Vinícius também agradeceu os vereadores e a comunidade, dizendo que
todos colaboram com os eventos da comunidade e agradeceu por isso. Comentou sobre as
reivindicações da comunidade que foram apresentadas pelos vereadores, dizendo que esperam que
se concretizem. Reforçou o convite para o jantar dançante dia cinco de agosto que serão todos
muito bem recebidos. 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. Agradeceu aos votos que recebeu da comunidade. Disse que é um
vereador que escolheu, adotou a comunidade da Várzea e que sempre que pode se faz presente.
Disse que tem feito um trabalho um pouco diferenciado, até pela experiência que tem. Disse que
tem ajudado a buscar recursos para Ibirubá, comentou sobre seu último trabalho, juntamente com
os demais colegas, que através do Ministro Osmar Terra, conseguiu trazer a filantropia do
Hospital. Disse que na terça-feira vai à Porto Alegre fazer um contrato que melhore a vida do
Hospital, exemplificando que só da filantropia, o Hospital deixa de pagar um mil e cinquenta reais
(R$1.050,00) por dia. Comentou que essa filantropia era uma proposta sua de campanha. Citou
algumas famílias da localidade da Várzea, entre elas as famílias Bonato, Nicolodi, Camera. Disse
que por solicitação de algumas pessoas, procurou homenagear a família Nicolodi, em um projeto
de sua autoria, que denomina uma das salas junto a Câmara de Vereadores de “Giovanni
Nicolodi”. Deixou registrado que a localidade da Várzea é uma comunidade que se sobressai, que
tem uma renovação de liderança espetacular. Disse que vê que quem passou, deixou uma boa
semente, onde vê casais juntos para continuar com a comunidade firme e forte. Disse que recebeu
os pleitos da comunidade, e que junto com os colegas vereadores vai procurar atender estes
pedidos. A vereadora PATRÍCIA SANDRI, do DEM: Cumprimentou a todos, em especial sua
mãe Arlete, seu tio Alcides e seus colegas advogados Pedro e Djéssica. Disse que era uma honra e
uma satisfação muito grande poder voltar naquela localidade como vereadora eleita, por isso
agradeceu os votos que recebeu e a confiança nela depositada, assim podendo ouvir as
reivindicações da comunidade. Disse que conversou com o Sr. Vinicius e que lhe foi colocada a
necessidade da construção de um vestiário e de um local para venda de bebidas, junto ao campo de
futebol. Afirmou que o campo sendo Estadual, seria mais fácil conseguir esse recurso. Falou
também, sobre as linhas de telefone, que é uma reivindicação dos moradores de bastante tempo e
não seria tão difícil de resolver. Disse que irá levar essas reivindicações ao Poder Executivo e que
junto com os demais colegas irá pleitear esses pedidos, disse também que são eleitos, fazedores de
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Leis, fiscalizadores e afirmou que podem contar com eles a todo o momento. Disse que está a
disposição da comunidade, agradeceu, e que foi uma honra poder participar desta sessão na
Comunidade da Várzea. O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, do PT:
Cumprimentou a todos. Parabenizou o grupo de jovens “Se Sentindo”, da Linha Pulador Sul,
através da diretoria e participantes, pela bonita festa realizado no último final de semana, onde foi
promovido o segundo (2°) Arraial de São João. Agradeceu e parabenizou também pelo trabalho da
equipe de pintura da Secretaria de Obras, através do Avelino, do Secretário Vande, Coordenador
Benini e demais funcionários públicos, que realizaram pinturas na Avenida General Osório,
atendendo as indicações encaminhadas. Destacou que na sessão de hoje apresentou uma indicação
para o Executivo Municipal, para que seja estudado a possibilidade de realizar melhorias ou
mesmo a troca da operadora de sistema telefônico da localidade de Alfredo Brenner. Comentou
também, sobre o Projeto de Lei que entrou, para homenagear a Professora Wania Maria Lauxen,
através do nome para a Sala de áudio e vídeo da Escola de Alfredo Brenner. Comunicou a
Comunidade da Várzea, que na próxima sessão fará uma indicação solicitando a construção de
uma praça com toda a estrutura, fazendo uma opção de lazer para a comunidade, além de
embelezar e “dar vida”. Contou que na semana passada, juntamente com o vereador André,
participaram de um curso em Porto Alegre com várias temáticas, dentre elas a Qualificação de
Políticas Públicas a partir do Marco Regulatório das parcerias entre a administração e as
organizações da sociedade civil, especial a Lei n° 13.019/2014, principais apontes do TCE e a
contabilidade própria do Poder Legislativo. Por fim, deixou uma mensagem do vereador do
Município de Três de Maio, Ivo Novotny, do PMDB: “Para ser vereador, precisa-se fazer três
coisas: sejas sincero, coerente e humilde com a sua comunidade”. O vereador DÁCIO
AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Agradeceu a acolhida que tiveram na
noite pelas famílias da Comunidade. Lamentou o falecimento do Sr. Antônio Rubi Severo, irmão
do ex-vereador Sr. “Chico” Severo. Relatou sobre a passagem pela Câmara de Vereadores do
vereador Marcelo, o qual trouxe projetos, amizade e uma boa parceria política. Disse ainda que o
caminho do vereador Marcelo está bem traçado e que futuramente fará parte definitivamente do
Poder Legislativo. Falou ainda aos moradores da Comunidade da Várzea, que tem referências já
conquistadas, como a do calçamento, e que através do Secretário e dos demais vereadores que terá
uma organização mais incrementada na Comunidade. Citou que as principais reivindicações da
comunidade, que é a telefonia e a internet, já passaram através de indicações, e que já receberam
uma emenda para câmeras de monitoramento no qual em conversa com a administração da Coprel
a possibilidade de converter essa verba para utilizar a fibra ótica para a internet e em consequência
teria a internet rural. Disse também, que teve conhecimento sobre o time de futebol, que será
resgatado. Falou que se encontra à disposição da comunidade. O vereador GIOVANI MOACIR
DIESEL, do PP: Cumprimentou a todos. Agradeceu a Comunidade da Várzea pela recepção e
parabenizou a Presidente Dileta pela iniciativa de levar as sessões para as Comunidades, iniciando
pela Comunidade da Várzea, levando para os moradores um pouco do que são as sessões na
Câmara de Vereadores. Agradeceu o Presidente da Comunidade, Sr. Ricardo Nicolodi, que
colocou a disposição as dependências do pavilhão da sociedade para que fosse feito a reunião.
Disse que se sente bastante a vontade na localidade, pois jogou futebol na mesma e que teve
muitas amizades, onde foi muito feliz e na oportunidade foi vice campeão Municipal pela equipe
do São João da Várzea. Falou da não participação da equipe nos campeonatos, que era uma
recorrência de todo o interior. Comentou da dificuldade da participação dos campeonatos de todos
os times do interior, que o futebol se tornou muito oneroso e que deve ser feita uma campanha
forte para ajudar estas equipes. Disse também que está a disposição, que se não se encontrar na
Câmara de Vereadores, estará na Secretaria de Saúde. Falou sobre alguns dos acontecimentos da
Secretaria de Saúde, contando que no último sábado aconteceu uma Campanha de coleta de
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sangue, através do Hemo Centro de Cruz Alta, coordenada pela Sobeni, juntamente com a
Secretaria de Saúde. Aproveitou para agradecer as pessoas da comunidade que ajudaram na
doação de sangue e disse acreditar que são essas doações feitas nos municípios que estão
“salvando” o Hemo Centro, porque lá em Cruz Alta não ocorre a doação espontânea por parte dos
habitantes. Comentou que no sábado teria sido coletado mais de sessenta (60) bolsas de sangue e
que é fundamental para se manter o Hemo Centro aberto para que os hospitais de Ibirubá e Cruz
Alta onde numa emergência tenham onde recorrer e buscar uma bolsa de sangue. Agradeceu aos
vereadores que votaram na contratação da técnica de enfermagem e de fonoaudióloga para a
Secretaria de Saúde, agradeceu a parceria do vereador Marcelo Dellay, que na oportunidade se
despede da Câmara de Vereadores. Disse que teve o prazer de lhe conhecer como vereador e que
na noite votaram no seu projeto de vigilância vinte e quatro (24) horas nas dependências de
bancos, com o intuito de amenizar um pouco esse problema. Agradeceu também a presença
maciça da Comunidade da Várzea e disse que tiveram a liberação de dois (2) médicos Cubanos
para o Programa Mais Médicos, substituindo os que estão de saída. A vereadora DILETA DE
VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos, em especial o Presidente da
Comunidade, Ricardo Nicolodi, o Sr. Roque de Campos, Vinicius Dal Molin e a Srª Roseli Sure
de Campos. Saudou toda a Comunidade da Várzea, as pessoas que lhe receberam nas suas casas
pela parte da tarde, ao Secretário de Obras Vanderlei de Souza, que juntamente com sua equipe
esteve presente, Sr. Liberto Franken, juntamente com sua esposa. Comentou que quando assumiu
como Presidente do Legislativo, entrou com o propósito de levar o vereador mais próximo de
você, e que a primeira sessão seria na localidade da Várzea. Disse que na oportunidade deu
entrada com um Projeto de Lei, juntamente com os colegas Dácio e Vagner, para que sejam
contratados dois estagiários para a Casa Legislativa, tendo como intuito dar oportunidade para os
jovens, aqueles que estudam e precisam ajudar sua família. Disse também que entrou com uma
indicação ao Executivo, a respeito dos animais, para que seja feita a castração, devido ao
excessivo número de animais abandonados nas ruas. Comentou que os animais também merecem
serem tratados com carinho e que “mais vale um cachorro amigo, do que um amigo que não é tão
amigo”. Disse também que entrou com uma indicação para melhorias na comunidade, sendo elas a
instalação de exaustores e troca do piso parquet do pavilhão, iluminação do campo de futebol,
academia ao ar livre, onde foi uma solicitação da Srª Jussara. Disse que estava muito feliz e
agradeceu a cada voto que obteve na eleição de 2016, e como havia prometido que voltaria para
agradecer, assim o fez. O vereador MARCELO ANTÔNIO DELLAY, do SD: Cumprimentou a
todos. Disse que é uma grande satisfação estar na Comunidade da Várzea nesta noite. Agradeceu o
vereador Silvestre que fez o relatório favorável ao projeto de vigilância de vinte e quadros horas
nos bancos do nosso Município, onde acredita que esse projeto trará um pouco mais de segurança
e conforto aos munícipes. Relatou que hoje está fazendo sua última manifestação em tribuna nesta
primeira passagem pela Câmara de Vereadores, disse que foram momentos de muita alegria,
aprendizagem e que foi muito gratificante. Falou que nesses quatro meses teve a oportunidade de
ir até Brasília, que mesmo sendo muitas vezes questionado pelo uso das diárias, acredita que se
não for buscar qualificação acaba-se ficando em um mundo muito pequeno. Disse também que o
vereador não deve se satisfazer em ficar apenas em seu âmbito de trabalho, ele precisa buscar
conhecimentos como em todas as profissões. Agradeceu os vereadores Dácio e Giovane pelas
palavras, e por ter participado dessa Legislatura. Agradeceu também ao Secretário Vanderlei de
Souza, pelo atendimento de suas indicações, e aos demais colegas da Câmara de Vereadores.
Falou que continuará trabalhando pela comunidade e participando das sessões da Câmara.
Agradeceu também aos votos que recebeu para poder fazer parte dessa Legislatura. Falou um até
breve, pois quem sabe em outra oportunidade poderá voltar. Por fim, falou que ficará atento e
disposto à comunidade para ajudar, sempre ouvindo as demandas de nossos munícipes. O
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vereador LEONARDO FIOR, do PTB: Cumprimentou a todos. Disse se lembrar que no ano de
um mil novecentos e noventa (1990) se fazia a Lei Orgânica do Município, e no ano de um mil
novecentos e noventa e um (1991), o qual teve como Presidente o Sr. Valdir Rebelato, implantou a
interiorização do Poder Legislativo do Município de Ibirubá, podendo levar as vozes fortes dos
vereadores às comunidades do interior. Comentou da participação da Secretária da Assistência
Social e Trabalho, Fabiana Ritter Grave, que com muito dinamismo, conhecimento e sabedoria
explanou sobre o setor de habitação carente de nosso Município. Disse que sabe das grandes
dificuldades que vivem a população menos favorecida, que são pessoas que com dificuldade
pagam aluguel e mantém sua residência, e que estes buscam nos vereadores e no Executivo
Municipal um auxílio para fazer com que a vida tenha mais dignidade. Fez um pedido, juntamente
com todos os vereadores, no sentido de que seja estendida a mão àquelas pessoas menos
favorecidas que precisam de habitação no Município, sendo esta uma cidade tão rica e forte, com
uma arrecadação invejável sendo fruto de todo trabalhador de Ibirubá. A Presidente deu por
encerrado os trabalhos às vinte e duas horas e trinta e cinco minutos (22h35min.). 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.

