Fl. 01 (16ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.989/2017 – DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 10.07.2017.
Aos dez dias do mês de julho 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, Jaqueline Brignoni Winsch, André O.
Ferreira, 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. 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 1.988/17 (sessão ordinária): Aprovada com oito (08) votos favoráveis e duas
(02) abstenções dos vereadores: Jaqueline B. Winsch e André O. Ferreira que apresentou
atestado médico justificando sua ausência. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 233/17 do Executivo referente
resposta do Pedido de Informação nº 012/2017; Ofício Circ. nº 033/17 do Tribunal de Contas
encaminhando cópias de documentos e informando empresas impedidas de contratar com o Poder
Público, licitantes inidôneos; Ofício nº 003/17 do Presidente do SISPI – Sindicado dos Servidores
Públicos de Ibirubá em atenção ao ofício nº 113/17 desta Casa Legislativa; Ofício nº 061/17 da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto convidando para o Seminário de
Educação da Rede Municipal nos dia 17 e 18 de julho, na Casa de Cultura; Ofício nº 004/17 do
Conselho do Plano Diretor; Convite do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Deputado
Edegar Pretto, para Seminário Educação e Desenvolvimento Regional, às 09h30min do dia 14 de
julho; Ofício nº 058/17 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
encaminhando cópia da Nota Técnica Conjunta nº 01/17 que esclarece sobre o monitoramento e a
avaliação do Plano Municipal de Educação; Correspondência eletrônica a Secretaria Estadual de
Segurança Pública, referente a solicitação de efetivos para a Brigada Militar e Bombeiros, e
encaminhado resposta do Departamento de Polícia do Interior referente solicitação de efetivos para
a Polícia Civil. Convite da Associação dos Motoristas Profissionais de Ibirubá para 26ª Festa dos
Motoristas e da tradicional procissão no dia 22 de julho, com saída às 14hs junto ao frigorífico da
Rua General Osório, às 16hs Missa junto ao Capitel, e às 20h30 jantar baile na sede da Associação;
Ofício do Sr. Milton Santos solicitando colaboração ou contribuição dos vereadores para aquisição
de bola de futsal; Convite para Seminário Regional de Políticas Públicas Regionais e Municipais;
Folders de cursos diversos. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS
EXPEDIDOS: Ofício nº 116/17 para o Executivo encaminhado material da sessão ordinária do dia
vinte e seis (26) de junho; Ofício Circ. nº 117/17 para o Ministério da Integração Social e para o
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em atendimento ao Requerimento nº 038/17,
solicitando liberação de recursos para o atendimento da população atingida pelas intempéries;
Ofício nº 118/17 para o Coordenador Estadual da Defesa Civil do RS, em atendimento ao
Requerimento nº 039/17, solicitando que informem as Câmaras Municipais sempre que houver
liberação de recursos aos municípios em situação de emergência; Ofício nº 119/17 para o Setor
Contábil da Prefeitura Municipal referente valor base para cálculo do Passivo Atuarial com o RPPS;
Ofício nº 120/17 para a família enlutada de Antônio Rubi Severo (in memorian), transmitindo
solidariedade; Ofício nº 121/17 para os integrantes do Grupo de Jovens Se Sentindo, parabenizando
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pelo baile junino que ocorreu dia 24 de junho, no Salão do Esporte Clube Pulador de Ibirubá; Ofício
nº 122/17 para a Escola Santa Teresinha parabenizando pelo baile junino que ocorreu dia 23 de
junho no ginásio da Escola; Ofício nº 123/17 para a Escola Sinodal parabenizando pela Festa de São
João que ocorreu no dia 23 de junho no pavilhão da escola; Ofício nº 124/17 para a Escola de
Alfredo Brenner parabenizando pelo baile de São João que ocorreu dia 23 de junho no ginásio da
escola; Ofício nº 125/17 para a Escola de Rincão Seco parabenizando pela festa junina realizada dia
24 de junho; Ofício nº 126/17 para a Escola de Fazenda Itaíba parabenizando pela Festa de São João
realizada no dia 23 de junho. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 154/2017: O vereador VAGNER
OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras e Viação efetue a troca de lâmpadas no trevo secundário. Justificativa: Esta indicação atende
pedido dos moradores que ali residem e principalmente dos motoristas, pois no local já aconteceu
muitos acidentes fatais, além de se tratar de uma Rodovia Estadual (RS 223) que dá acesso a nossa
cidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 155/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS
PAVÃO DAS CHAGAS integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, estude a possibilidade de fazer o transporte
escolar da localidade da Linha Pulador Sul, somente pela parte da manhã, remanejando os alunos da
parte da tarde. Justificativa: Esta indicação se justifica devido ao transporte escolar daquela
localidade atender a 18 (dezoito) alunos na parte da manhã e apenas 03 alunos (três) na parte da
tarde, sendo que todos eles são para séries iniciais. Visando uma economia para o Município,
poderia assim, ser feito a colocação destes 03 (três) alunos para o turno da manhã, juntamente com
os demais, evitando esta mesma rota na parte da tarde, disponibilizando um veículo para as demais
necessidades. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 156/2017: O vereador DÁCIO AZEVEDO
MORAES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através do setor competente,
providencie a elaboração de um Projeto Paisagístico, com projeção de iluminação no Monumento
do Imigrante, instalação de bancos e ajardinamento do local, tornando-o mais atrativo e bonito, já
que se trata de um Monumento símbolo do Município de Ibirubá, um ponto turístico, estampa de
cartão postal. Sugiro que o Departamento Municipal de Cultura e Turismo entre em contato com os
grupos étnicos existentes no Município, como o Grupo Italiano Fratelli e o Grupo de Danças
Folclóricas Alemãs Die Lustigen, propondo uma parceria, no sentido da realização da manutenção
do local. Também poderiam entrar em contato com as Floriculturas, propondo que adotem canteiros
públicos para o ajardinamento, em contrapartida poderiam colocar um anúncio como propaganda no
local, contribuindo assim com o embelezamento do nosso Município. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 157/2017: O vereador SILVESTRE A. REBELATO, integrante da bancada do
PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, resolva
com urgência o problema existente com a Ponte localizada na divisa dos municípios de Ibirubá e
Cruz Alta, próxima a antiga propriedade do Sr. Lino Stefanello (in memorian), pois a mesma se
encontra em situação precária, com vigas visivelmente deterioradas, gerando riscos de acidentes.
Cabe ressaltar que lideranças daquela localidade já solicitaram providências junto a Prefeitura
Municipal, inclusive comprovando a precariedade e urgência com a entrega de material fotográfico,
mas ainda não foram atendidos. Sugiro que seja feita uma nova ponte de concreto armado o mais
breve possível, pois existe intenso fluxo de veículos, de grande e pequeno porte, pela referida ponte,
que na situação atual gera grandes riscos de acidentes, pelos quais o Poder Público Municipal
poderá ser responsabilizado, caso de fato ocorram. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 158/2017: O
vereador SILVESTRE A. REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a instalação de placa de
sinalização, próxima a primeira residência da Esquina São Carlos, na estrada que inicia a partir da
ERS 223 e que demanda o Rincão dos Mendes, com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos
que passam pelo local, pois a referida residência foi construída próxima à estrada, na qual animais
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já foram atropelados, levando em consideração ainda a existência de crianças, sendo esta uma
solicitação dos próprios moradores, com a intenção de que se evitem possíveis acidentes.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 159/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES,
integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras
e Viação, estude a possibilidade de construção de uma praça na localidade da Várzea. Justificativa:
A construção de uma praça, com toda estrutura, seria de grande importância para a
comunidade da Várzea, servindo de ponto de encontro dos moradores. A praça seria uma opção de
lazer para a comunidade, além de embelezar e dar vida. Todos sabem da importância do bom
relacionamento humano e uma praça com um ambiente agradável seria um fator importante para
isto. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 160/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO
HENTGES, integrante da bancada do PT: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES,
integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras
e Viação, estude a possibilidade de instalação de uma lixeira na localidade da Várzea. Justificativa:
A instalação de dispositivos para o adequado armazenamento de lixo (lixeiras) em ambientes
como na comunidade acima mencionada, possui o intuito de minorar ou acabar com a proliferação
de doenças infectocontagiosas, provocadas por condições sanitárias inadequadas ou impróprias ao
ambiente. Também dará um destino adequado ao lixo produzido por famílias daquela localidade.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 161/2017: O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES,
integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras
e Viação, por meio do Departamento Municipal do Trânsito, providencie uma notificação aos
proprietários ou responsáveis dos veículos estacionados que revelam estado de abandono nas vias
públicas do Município, para que estes sejam retirados. Cabe ressaltar ainda que em determinados
locais do passeio público, existe inadequadamente, objetos jogados, como casa de cães, depósito de
materiais de construção e outros objetos sucateados. Sendo assim, solicita-se que o órgão
competente e fiscalizador do trânsito verifiquem durante as 24 horas, principalmente à noite, os
veículos estacionados em cima do passeio público, local destinado exclusivamente ao uso de
pedestres, e que sejam aplicadas advertências, multas ou o que couber na Lei Municipal N°2681/16
para normalizar estas situações. Salientando que, se não há no Município depósito adequado para
recolhimento destes veículos e/ou materiais, que sejam aplicadas outras formas da lei a fim de
penalizar as referidas infrações. Justificativa: Esta indicação atende a solicitação de diversas
pessoas que reclamam destas desordens. Também atende a necessidade de criar um ambiente de
segurança e bem estar aos transeuntes, que se sentem ameaçados na sua segurança física e de saúde.
Esses veículos em estado de abandono além de ocuparem as vagas de estacionamento na via pública
- o que já é muito escasso em nosso Município – podem proporcionar abrigo aos marginais. Os
veículos temporariamente estacionados nos passeios, e as sobras de construção atrapalham o livre
trânsito de pedestres, que se obrigam a caminhar na rua correndo risco de atropelamento por outros
veículos e, também, evidenciam desconsideração ao pedestre, e demonstrando falta de respeito às
leis de trânsito e concomitante desleixo dos órgãos fiscalizadores do Município. Os entulhos
acabam gerando acúmulo de lixo e, muitas vezes, são carregados pelas águas das chuvas e se
tornando um foco de baratas, ratos e outros animais, além da água acumulada ser um meio de
proliferação de mosquitos. Solicita-se da autoridade competente que uma atitude seja tomada.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 162/2017: O vereador SILVESTRE A. REBELATO,
integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Viação, providencie o recolhimento do lixo existente nas margens da ERS 223, a partir do trevo da
Cotribá até a Ponte do Rio Pulador, sendo que existe uma grande quantidade de lixo depositada na
entrada do antigo lixão, como pneus velhos, plásticos, lixo eletrônico, dentre outros entulhos.
Solicito ainda que instalem uma placa proibindo a colocação de lixo no local. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 163/2017: A vereadora PATRÍCIA SANDRI, integrante da bancada do DEM:
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Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realize a distribuição de
fichas para agendamento de consultas e exames, no período diurno. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido ao fato da distribuição de fichas e o agendamento de consultas e exames estarem
sendo distribuídos durante o turno da noite, mais precisamente durante a madrugada, no horário da
meia noite às 05 horas da manhã, e a referida prática não se mostra eficaz, gerando desconforto na
população que busca este agendamento, uma vez que permanecem durante todo o período da
madrugada aguardando a entrega de senhas e posterior de fichas, sendo que na maioria dos casos, as
pessoas que aguardam são pessoas debilitadas ou muitas vezes com enfermidades graves, ferindo
assim, os princípios constitucionais dos direitos fundamentais à vida e da dignidade da pessoa
humana. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 013/2017: A vereadora DILETA DE
VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal,
através do setor competente, informe qual a quilometragem total de cada uma das rotas escolares
percorridas diariamente no interior e na cidade, e como é feito o controle desta quilometragem e do
gasto deste combustível. Também solicito cópia destes controles dos últimos 03 (três) meses.
Justificativa: Este pedido se justifica a fim de analisar uma possibilidade de reorganização de rotas
que poderiam gerar economia ao Executivo e, ao mesmo tempo, trazer um melhor funcionamento
ao transporte escolar. O vereador Silvestre sugeriu incluir no Pedido de Informação o
questionamento de qual valor pago por linha? A vereadora Dileta concordou. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 040/2017: O vereador GIOVANI MOACIR
DIESEL, integrante da bancada do PP: Requer que esta Casa Legislativa realize uma homenagem
para a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Boa Vista, pelos 100 anos de fundação,
em uma sessão ordinária no mês de outubro do corrente ano: Aprovado por unanimidade. O
vereador Silvestre pediu para se associar ao Requerimento porque, segundo o mesmo, seria uma
proposição do vereador Ilvo que não se reelegeu e teria pedido ao mesmo para subscrever, e que se
não se engana, este requerimento já teria sido protocolado duas vezes, sendo uma vez no ano
passado pelo vereador Ilvo, e no início deste ano por ele (Tuta). O vereador Giovani disse que não
teria problema nenhum. O vereador Henrique comentou que teria que ser feito, talvez no mesmo
momento, uma homenagem para o Coral de Boa Vista que está comemorando este ano noventa (90)
anos de fundação. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 041/2017: Os
vereadores HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES e DÁCIO AZEVEDO MORAES, integrantes
da bancada do PT: Requerem que esta Casa Legislativa encaminhe convite para a Diretora do
Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Ibirubá, Migacir Trindade Duarte Flôres, a
fim de participar de uma Sessão Legislativa para expor a atual situação da Instituição. Justificativa:
Este Requerimento se justifica pelo fato de que atualmente os cortes do Governo Federal tem
comprometido as atividades do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Ibirubá.
Conforme veiculado pelo Jornal Visão Regional, do último dia 08 de julho, o Campus Ibirubá em
2017, “recebeu somente 60% da verba de custeio e manutenção (utilizada para manter contratos
com empresa de fotocópias, vigilância, limpeza, energia elétrica, internet, serviços agropecuários,
alimentação, dentre outros) e nada para investimentos, recursos que iriam para a infraestrutura,
novos equipamentos e obras – os investimentos foram congelados”. Portanto, a preocupação com a
atual situação financeira da Instituição tem sido evidenciada pela comunidade escolar ibirubense, e
também cabe ao Poder Legislativo dar voz aos apelos de nossos munícipes: Aprovado por
unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 018/2017: Desafeta e
concede Direito Real de Uso de área do Município à Companhia Riograndense de Saneamento –
CORSAN, e dá outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final e para a Comissão de Obras e Serviços Públicos. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF,
falou que será o relator. O vereador Leonardo, Presidente da COSP, designou a vereadora Patrícia
para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 019/2017: Dispõe sobre
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o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências. Baixado para a Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador
Dácio, Presidente da CFO, designou a vereadora Jaqueline para ser a relatora. LEITURA DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 020/2017: Altera a Lei Municipal nº 2.690/2017. 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,
falou que será o relator. A vereadora Jaqueline, Presidente da CESSA, falou que será a relatora.
LEITURA DO PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 002/2017, de autoria dos
vereadores Dileta, Henrique, Dácio e Vagner: Altera dispositivos do Decreto Legislativo nº
009/2002. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Henrique,
Presidente da CLJRF, designou a vereadora Patrícia para ser a relatora. LEITURA DOS
PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2017:
Altera e acresce dispositivos à Lei Complementar 077/2013. Leitura do Parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final. Discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº
004/17: Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2017: Altera e acresce dispositivos à Lei
Complementar 003/02. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e
da Comissão de Finanças e Orçamento. Discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº
003/2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 014/2017: Altera dispositivos da Lei Municipal nº
1.643/1999. 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
Municipal nº 014/2017: Aprovado por unanimidade. A Presidente suspendeu a sessão por alguns
minutos para a manifestação dos representantes da IBCP – Instituto Brasileiro de Capacitação
Pública, de Passo Fundo, que ofereceram um curso de Gestão Pública Legislativa aos vereadores e
servidores, e também a Srta. Vitória fez uma manifestação pedindo apoio dos vereadores, pois irá
participar de um concurso de Miss Rio Grande do Sul, representando nosso Município. Em seguida
a Presidente reabriu a sessão. O vereador Silvestre enfatizou que a Câmara Municipal deve
preservar sua história e criticou o serviço contratado por esta Casa para fazer as filmagens das
sessões, dizendo que estas demoram a serem disponibilizadas ao público nas redes sociais. O
vereador Leonardo se associou à manifestação do vereador Silvestre, concordando com suas
colocações. A Presidente Dileta disse que o trabalho do funcionário Junior Knoff é excelente, mas
concorda que realmente está faltando agilidade, mas que já conversou e cobrou do mesmo esta
questão. 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 VAGNER OLIVEIRA, do PRB:
Cumprimentou a todos. Disse que essa semana entrou com apenas uma indicação de extrema
importância, solicitando a troca de lâmpadas no trevo do acesso secundário. Disse que é um trevo
muito escuro e que as pessoas tem dificuldade em passar e tem medo, e que também já ocorreu
muitos acidentes fatais neste trecho. Falou que no decorrer da última semana participou de alguns
eventos no Município. Parabenizou a Bruna Guedes que está representando Ibirubá no Rota das
Terras, como 1° Princesa. Parabenizou também a SOBENI e equipe pelo bingo que ocorreu na
sexta-feira à noite, onde teve, aproximadamente, quatrocentas e trinta (430) pessoas prestigiando o
evento, onde o dinheiro arrecadado será em benefício a comunidade. Disse que não pode
comparecer no evento promovido pelo Chile, mas mesmo assim parabenizou pela reabertura da
cancha de bocha, e que irá prestigiá-lo em outra oportunidade. Parabenizou a Srª. Ana Salete
Spengler e toda equipe do Lions, pela Sopa de Pedra, pela excelente organização, e pela atitude de
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arrecadar fundos em beneficio dos estudantes que tem problemas de visão. Comentou ainda que no
domingo esteve almoçando em Alfredo Brenner, na Comunidade Três Reis, onde foi muito bem
recepcionado e com um excelente cardápio. Parabenizou a Câmara de Vereadores pela organização
e dedicação de todos os vereadores e funcionários desta Casa. Disse que como Presidente da
ASCAMAJA foi em várias Câmaras de Vereadores da região, e que esta Casa está de parabéns pela
organização e dedicação, não desfazendo as demais. Fez um convite a todos os vereadores para o
“Seminário Regional de Políticas Públicas Regionais e Municipais” que irá acontecer no dia vinte e
um (21) de julho, falou que é um projeto de interiorização das Câmaras, promovido pela UVERGS,
TCE e a Câmara de Vereadores de Ibirubá e em parceria com a ASCAMAJA. Encerrou desejando
que Deus continue abençoando Ibirubá. A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do PP:
Cumprimentou a todos. Registrou que retornou hoje da licença maternidade. Disse que foram
abençoados com a Milena e que estão muito felizes. Falou que hoje discutiram e votaram três (03)
Projetos de Leis muito importantes para o Município, que acredita que irá fomentar e desenvolver a
economia rural, através da criação de um Departamento junto a Secretaria da Agricultura, que irá
viabilizar ao Município a inscrever-se no SUSAF e com isso direcionar os pequenos agricultores e
as agroindústrias, onde poderão vender os produtos de origem animal em todo o Rio Grande do Sul.
Disse que na semana que passou, participou da Conferência Municipal da Assistência Social, e que
assim como nas demais Conferências, é debatido as principais problemáticas que existe no
Município, e depois saem ideias e demandas que precisa-se ter, mas infelizmente a maioria das
propostas ficam só no papel devido a falta de recursos que vivencia-se hoje. Disse que o grande
motivo desta falta de recursos é que o Governo Estadual e Federal não cumprem com o Pacto
Federativo e não repassam os recursos suficientes para as políticas públicas. Citou o exemplo da
política da assistência social, onde há mais de três anos o Governo Estadual não repassa nada ao
Fundo de Assistência Social. Questionou como seria caso o Município também “cruza-se os braços”
e se reportou também a política nacional, se estariam preocupados com o bem-estar, com a saúde e
com a educação dos munícipes. Disse que o que se vê é bilhões em corrupção, que vê o Governo
Federal usar as emendas como moeda de troca para votos em reformas que ceifam com os direitos
dos trabalhadores. Disse que está ocorrendo a inversão de valores. Disse que se sente, como cidadã
e política, apequenada. Finalizou dizendo que como vereadora deve cumprir seriamente seu papel
com ética e com moral, fiscalizando o Poder Executivo, fazendo uma Legislatura com
conhecimento, coerência e ajudando nas demandas da comunidade; e ao Executivo resta gastar os
recursos com eficiência para amenizar o descaso que os governos estadual e federal tem com a
comunidade. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP:
Cumprimentou a todos. Disse que, juntamente com os vereadores Dácio, Vagner e Henrique, entrou
com o Projeto do Vereador Mirim, que no ano de dois mil e dois (2002) já foi votado e executado
com êxito pelo ex-vereador Erani Mendes. Disse que entrou nesta Casa com a intenção de reativar o
Vereador Mirim, por isso foi feito alguns adendos a essa Lei. Disse que a intenção do Projeto é
trazer os jovens para a Câmara de Vereadores, promover o exercício da cidadania e o interesse em
participar ativamente da política, disse que conta ainda com objetivo de mobilizar as escolas.
Convidou toda comunidade, vereadores e funcionários públicos da região do Alto Jacuí, para o
Seminário em parceria com a UVERGS, TCE e ASCAMAJA, que acontecerá no dia vinte e um, na
Câmara de Vereadores, com início às nove horas da manhã. Deixou uma mensagem: “O plantio é
opcional, mas a colheita é obrigatória”. Parabenizou os Bombeiros pela formatura que aconteceu
em Cruz Alta, sendo a primeira turma formada. Disse que teve informações que desta turma de
formandos virá bombeiros para integrar a corporação de Ibirubá. Contou que esteve presente no
evento que escolheu a nova corte de Senhorita Turismo Rota das Terras Encantadas, onde a faixa de
Primeira Princesa foi entregue à Bruna Larissa Guedes, pela Rafaela Silveira, também de Ibirubá.
Parabenizou a Bruna e Rafaela pelo desfile e pela representação de Ibirubá. Comentou sobre o
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Requerimento apresentado pelo vereador Henrique para trazer a Sr. Migacir para falar sobre o
orçamento que não está sendo disponibilizado para o Instituo Federal. Disse que realmente é
necessário ir em busca dos Deputados Federais para fazer algo pelo Instituto que ajuda muitas
pessoas de Ibirubá e da região do Alto Jacuí. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO,
do PMDB: Cumprimentou a todos. Disse que hoje, há exatamente um ano, o bairro Chácara
entregou uma relação de reivindicações de melhorias, e que nada aconteceu. Saudou a volta da
vereadora Jaqueline, e disse que concorda bastante com ela, mas lembrou-a que o partido dela faz
parte do Governo Estadual e do Governo Federal, e está na mesma “lama”, assim como a grande
maioria dos partidos. Disse que no Município existem coisas que não estão como gostaria que
estivesse, mas que o Município encontra-se bem, pois arrecadação é de quase duzentos mil reais por
dia. Falou que no dia primeiro de julho, teve o prazer de participar da reinauguração da Igreja
Matriz Católica de Ibirubá, onde ocorreu a revitalização da Igreja. Falou que aconteceu hoje um
convite importante para a direção do Instituto Federal. Disse ainda que, a pedido dos pais de alunos,
tentou contato com a diretora, mas não teve retorno. Se colocou a disposição dizendo que a solução
para isso é em Brasília. Falou que foi o vereador que mais convocou secretários, e se referiu a
presença da Primeira Dama na sessão realizada junto a Comunidade da Várzea, com simplicidade e
respeito com a Casa, juntamente com a Maria e a Bonato, para tratar sobre o Loteamento do Bairro
Hermany. A vereadora PATRÍCIA SANDRI, do DEM: Cumprimentou a todos. Disse que na
oportunidade foi aprovado o Projeto de Lei Complementar n° 004/2017, que estabelece a criação do
SUSAF, onde através dele o Município poderá fiscalizar os produtos oferecidos pela Agricultura
Familiar, para que então os mesmos possam ser vendidos para fora do Município. Disse ser um
projeto muito importante, que vem ao encontro das necessidades das comunidades rurais, gerando
renda e segurança para os nossos agricultores que dispõem destes produtos para a venda. Disse
também, que na sequência foi aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 003/2017, que cria o
cargo de Coordenador do Departamento de Inspeção Sanitária, que tem como Pré-requisito, a
pessoa que irá ocupar esse cargo precisa da formação em Medicina Veterinária. Disse acreditar que
havendo este médico a disposição neste setor, muitos problemas da comunidade poderão ser
resolvidos, em especial a ONG MI AU JUDA. Disse que fez uma indicação para que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, modifique a maneira pela qual vem ocorrendo
a distribuição de fichas para atendimento especializado e agendamento de exames, junto ao nosso
Postão. Comentou que durante a semana, recebeu inúmeras ligações de pessoas que passam a
madrugada, entre a meia noite a cinco (5) da manhã para retirar uma senha e posteriormente uma
ficha de atendimento. Ressaltou seu pedido para que o Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Saúde, reveja esta distribuição de fichas e senhas, que elas possam ocorrer durante o
dia e não mais durante a noite, e disse estar a disposição para ajudar no que for possível para
solucionar essa situação. O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, do PT: Cumprimentou
a todos, principalmente a vereadora Jaqueline que retorna a Casa. Disse que na sessão de hoje
entrou com as indicações, que se comprometeu com a Comunidade da Várzea, para a construção de
uma praça de lazer e outra sobre a questão de lixeiras. Comentou também sobre o Requerimento
que apresentou, juntamente com o vereador Dácio, convidando a diretora do Instituto Federal Campus Ibirubá, Srª. Migacir Trindade Duarte Flores, para participar de uma sessão do Legislativo
para expor a atual situação financeira do Instituto, e assim unir esforços para levar as
reinvindicações adiante e procurar uma solução. Comentou sobre o Seminário que acontecerá na
sexta-feira, que o Instituto Federal promoverá em parceria com a Assembleia Legislativa, com o
tema “A Educação no Desenvolvimento Regional”. Disse que estarão presentes no encontro o
Professor Eliezer Pacheco, titular do SETEC, o Deputado Estadual e Presidente da Assembleia
Legislativa Edegar Pretto, e a Deputada Federal Maria do Rosário, e que estarão presentes também
os alunos do Grêmio Estudantil do Instituto Federal que farão uma caminhada em defesa da
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educação pública. Falou sobre os três Projetos votados hoje, que vão habilitar o Município no
SUSAF – Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno
Porte. Disse que isso foi uma bandeira de luta na campanha da Administração Municipal. Comentou
que participou da reunião do CONDEMA (Conselho Municipal do Meio Ambiente), juntamente
com a Presidente Dileta, onde foi apresentado a empresa Dutra e Nicolodi, vencedora do Pregão
Presencial n° 030/2017, que fará a assessoria técnica e jurídica junto a Secretária da Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente. Falou que participou na sexta-feira a noite, do Bingo da SOBENI Sociedade Beneficente Ibirubá, e que o valor do lucro será distribuído para as Escolas de Educação
Infantil do Município. Finalizou com uma mensagem de Esopo: “Ninguém é tão grande que não
possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar”. O vereador DÁCIO AZEVEDO
MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Desejou boas as vindas à vereadora Jaqueline pelo
retorno, depois de estar em licença, já demonstrando o engrandecimento nas reuniões com sua
participação e competência, e disse contar com a mesma para desenvolver no Legislativo, por
consequência, as atividades do Executivo também. Cumprimentou a Vithória Ferreira, que veio nos
fazer uma visita e concorrerá ao Título de Miss Teen, a nível Regional, organizado por uma
empresa de Passo Fundo. Disse estar torcendo por ela e que com certeza terá a colaboração de
todos. Convidou a comunidade a se fazer presente, através dos vereadores e/ou representantes, na
reunião no dia doze de julho, onde será apresentado os Projetos já elaborados pelas comissões do
Plano Diretor para que depois venha a Câmara de Vereadores e ser definido como Lei. Disse que é
muito importante e ainda ha tempo de discussões e manifestações da comunidade, para as questões
ambientais, as questões da construção civil e também as questões da instalação das empresas,
quanto a sua viabilidade, quanto meio ambiente e a disponibilidade de endereço dentro das áreas
que norteiam o Plano Diretor que irá ser instalado. Disse ser muito importante e fez alerta a todos os
cidadãos, empresários e os moradores do interior para que se façam presentes. Disse também que na
oportunidade foi aprovado o Projeto de Lei – SUSAF, que seria um controle de elaboração de
Inspeção Municipal Sanitária, sobre os produtos de origem animal, produzido pelos pequenos
agricultores pela área rural, onde vai ser viabilizado a comercialização, tanto a nível de Município
como venda para fora do Município. Comentou que as Leis estão cada vez apertando mais, e as
dificuldades do pequeno produtor de vender o seu produto em forma natura, está ficando
praticamente impossível. Disse ser muito importante, pois terá um veterinário que coordenará as
situações de elaboração dos produtos e coordenará também a questão do manuseio da carne de
origem animal, tendo também possibilidade desse veterinário também vir a colaborar com a questão
ambiental, em relação a castração dos animais, auxiliando na ONG MI AU JUDA. Disse que
através de um Requerimento, juntamente com o vereador Henrique, fizeram um convite à Diretora
do Instituto Federal, Migacir Duarte Flores, para vir complementar sobre uma reportagem feita no
Jornal Visão Regional, onde há uma constatação de retenção de verbas em torno de quarenta (40)
por cento nos numerários para manutenção do Instituto Federal, sem contar com a questão de outros
investimentos que estão deixando de acontecer. Ressaltou que todos devem saber que o Instituto
Federal realmente é uma Instituição que merece a atenção de cada um dos ibirubenses e da região,
pois soma em qualidade de vida, em tecnologia e cultura para todos nós. A Presidente deu por
encerrado os trabalhos às vinte e duas horas e dez minutos (22h10min.). 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.

