Fl. 01 (17ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.990/2017 – DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 17.07.2017.
Aos dezessete 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 dez minutos, foi constatada a presença dos (as) Vereadores (as):
Silvestre Antônio Rebelato, integrante da Bancada do PMDB; Oneide Neuland e Patrícia Sandri,
integrantes da Bancada do DEM; Dileta de Vargas Pavão das Chagas, 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. O vereador Silvestre solicitou a retirada
do ítem número oito, que se referia a votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 015/17, pois não
conseguiu comparecer na Câmara durante o dia para se inteirar do mesmo, sendo que a Presidente
consultou o Plenário, e todos concordaram. Posteriormente a Presidente colocou em votação a
ORDEM DO DIA: Aprovada por unanimidade. A Presidente colocou em deliberação e votação
a Ata nº 1.989/17 (sessão ordinária): Aprovada por unanimidade. O vereador André Oliveira
registrou que sua ausência na sessão que foi realizada na localidade da Várzea, teve como motivo
doença, inclusive já apresentou atestado médico justificando. A Presidente solicitou que o
Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Correspondência
eletrônica da Secretaria da Segurança Pública, em resposta ao ofício desta Casa Legislativa,
informando que a política atual do Comando da Brigada Militar é de que as formações devem ser
centralizadas nas escolas, devido estrutura física e quadro de docente que se encontra próximo
desses centros de formação. Contudo a manifestação de apoio pela criação do curso será
encaminhado ao Departamento de Ensino da BM para que na medida em que uma vez esgotada a
capacidade física das escolas, contaremos com o apoio dos municípios interessados em contribuir
com a nossa instituição na formação de novos recursos humanos; Convite do novo grupo de 2ª e 3ª
idade “Feliz Idade”, da Linha Duas, para o 1º baile dia seis (06) de agosto, às 14hs, no salão da
comunidade; Proposta da empresa Schweighofer soluções em Tecnologia, para adequação das
Câmaras de Vereadores à Lei 12.527; Ofício nº 1295/17, do Ministério da Integração Nacional,
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Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – Departamento de Articulação e Gestão, em
atendimento ao ofício desta Casa Legislativa que solicita recursos para população atingida pela
intempéries, fornecendo instrução sobre as ações de Proteção e Defesa Civil; Ofício nº 349/17 do
Ministério da Saúde, Secretaria de atenção à saúde – Departamento de Atenção Hospitalar e de
Urgência, em atenção ao ofício desta Casa Legislativa que trata da aquisição de materiais e
equipamentos cadastrados no SICONV; Folders de cursos diversos. A Presidente solicitou que o
Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 127/17 para o Executivo
encaminhado material da sessão ordinária do dia dez (10) de julho; Ofício nº 128/17 para a Srtª
Bruna Larissa Guedes, Senhorita Turismo de Ibirubá, parabenizando e desejando sucesso pela
conquista do título de 1ª Princesa Rota das Terras Encantadas; Ofício nº 129/17 para o Lions Clube
de Ibirubá, parabenizando pela excelente organização e realização da 10ª edição do evento “Sopa de
Pedras”; Ofício nº 130/17 para a SOBENI, parabenizando pelo sucesso do Bingo realizado dia 07
de julho junto ao Lar Luterano; Ofício nº 131/17 para o Bar e Bolão do Chile, parabenizando pela
inauguração da 1ª Cancha de Bocha Emborrachada da Região do Alto Jacuí, que ocorreu no dia 08
de julho, com excelente programação; Ofício nº 132/17 para o Tenente Dalmiro Leal da Rocha,
Comandante do Corpo de Bombeiros de Ibirubá, parabenizando pela Solenidade de Formação de
Bombeiro Militar, que ocorreu no dia 30 de junho, no Ginásio Municipal de Cruz Alta; Ofício nº
133/17 para a Escola Municipal de Educação Infantil Floresta, parabenizando pela excelente
organização e realização da festa de São João que ocorreu no dia oito (08) de julho; Ofício nº
134/17 para o Executivo referente cronograma de desembolso financeiro; Ofício nº 135/17 para a
Diretora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Câmpus
Ibirubá, Srª Migacir Trindade Duarte Flores, convidando a mesma para participar da sessão
ordinária do dia 17 de julho, em atendimento ao Requerimento nº 041/17. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 164/2017: 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 construir uma praça no Bairro Santa Helena. Justificativa: A construção de
uma praça, com toda estrutura, seria de grande importância para a comunidade do Bairro Santa
Helena, servindo de ponto de encontro de crianças e 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 165/2017: O vereador SILVESTRE A. REBELATO,
integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de

Fl. 03 (17ª Sessão Ordinária)
Obras e Viação, providencie com a maior brevidade possível o término da obra iniciada há mais de
duas semanas na Rua Getúlio Vargas, em frente a Promotoria Pública. Justificativa: Esta indicação
atende pedido dos moradores, os quais relatam inúmeros transtornos com a referida obra, pois
foram retirados os PVs, gerando poeira nos dias secos e barro nos dias chuvosos, além de dificultar
o trânsito de veículos pelo local. Cabe ressaltar que os moradores já solicitaram pessoalmente junto
a Prefeitura Municipal agilidade no conserto, mas não tiveram a devida atenção por parte dos
responsáveis, vindo a procurar o auxílio deste vereador. PARTICIPAÇÃO DA SRª MIGACIR
TRINDADE DUARTE FLÔRES, DIRETORA DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL – CÂMPUS IBIRUBÁ, em atendimento ao Requerimento nº 041/2017, de
autoria dos vereadores Henrique e Dácio: A Presidente convidou a Srª Migacir para fazer parte
da Mesa Diretora, e de imediato passou a palavra para a mesma, a qual cumprimentou a todos e
agradeceu o convite e a iniciativa dos proponentes, e também a vereadora Jaqueline pela Moção de
Apoio a manutenção das verbas dos Institutos Federais. Relatou sobre a atual situação do Instituto
Federal, tendo em vista os cortes orçamentários do Governo, e sempre precisam fazer um
planejamento do orçamento a ser executado no ano seguinte. Disse que receberam, até o momento,
setenta porcento do custeio do Câmpus de Ibirubá, e com essa verba chegam até o final do mês de
setembro. Observou que o Governo já acenou corte de dez porcento do orçamento de custeio e de
quarenta porcento do orçamento de capital, sendo um fato que está ocorrendo a nível Nacional.
Lembrou-se de toda a luta pela busca da federalização deste Câmpus, que era Escola Técnica do
Alto Jacuí, sendo que hoje já possuem dez cursos em andamento, com quase novecentos alunos, e o
Câmpus ainda está em expansão. Citou os cursos que são oferecidos. Falou que buscam um apoio
político para que consigam consolidar o Câmpus de Ibirubá e os cursos existentes, sendo que na
semana passada foi realizado um Seminário, com a presença de lideranças políticas da região e da
Assembleia Legislativa. Falou que é um momento bastante preocupante, e que a educação pública é
um direito das pessoas, sendo que há vários alunos carentes estudando junto ao Instituto, que
possuem a necessidade de cursos gratuitos e ainda recebem bolsas, sendo que também observou que
a formação destes jovens ajuda no desenvolvimento da região, no crescimento das empresas,
levando em consideração ainda que a grande quantidade de servidores do Instituto Federal também
acaba ajudando na questão de moradia, mercado, lojas, e comércio em geral de Ibirubá. Então
embora a finalidade seja o ensino, a pesquisa e a extensão, acaba desenvolvendo a região como um
todo. Falou que devem seguir na luta, pois não podem aceitar que ocorram esses cortes, e as
conquistas devem ser mantidas, e por isso pediu que continuem tendo apoio político, e que o

Fl. 04 (17ª Sessão Ordinária)
Instituto Federal está a disposição da comunidade, e por fim se colocou a disposição para responder
dúvidas ou questionamentos. O vereador Dácio perguntou, a nível Nacional, quantos Institutos
existem igual ao de Ibirubá? A Diretora Migacir respondeu que são mais de quinhentos e quarenta
Institutos Federais, com um milhão de alunos. O vereador Dácio observou que a questão da
educação é primordial, e que todos estes Institutos estão passando por este problema, apesar do
nosso foco estar em Ibirubá. A Srª Migacir comentou que são quarenta e quatro câmpus que
atendem cinquenta e cinco mil alunos no Rio Grande do Sul. O vereador Henrique agradeceu a
presença da Diretora Migacir, dizendo que a educação deveria ser uma prioridade dos Governos, o
que infelizmente não está ocorrendo. Sugeriu formar uma Comissão, com Legislativo e Executivo,
independente de siglas partidárias. Relatou sobre os investimentos do Governo na educação nos
últimos anos. Falou da importância da união para lograr êxito neste pleito. A Srª Migacir citou a
aprovação da Emenda Constitucional que congelou os investimentos em educação e saúde por vinte
anos. O vereador Giovani pediu sobre os prejuízos do Instituto em razão deste corte orçamentário?
A Diretora respondeu que existia o fornecimento dos almoços para os alunos de segunda a sexta,
mas agora não recebem mais almoços na quarta e na sexta, então já estão sendo prejudicados.
Também estão reduzindo a frequência de limpeza de algumas áreas, e a redução de viagens
técnicas. O vereador Giovani registrou que acha isso uma incoerência do Governo Federal, e que já
podem se preocupar com outro assunto, que diz respeito às perícias na área de saúde do INSS, que
não serão mais feitas aqui em Ibirubá, sendo um atraso, pois cada cidadão terá que se deslocar para
outros municípios, sobrecarregando o Município que terá que levar estas pessoas para outros
municípios, sendo uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. A vereadora Jaqueline disse que
como professora, fica comovida com a situação da educação neste País nos últimos anos. Falou que
é um privilégio para o Município ter um ensino gratuito. Citou também a relevância econômica e
social do Instituto Federal para Ibirubá. Falou que participou do Seminário e viu toda a mobilização
que ocorreu, sendo que propôs uma Moção de Apoio, e posterior encaminhamento da mesma para a
ASCAMAJA, pois engloba toda a região. Por fim se colocou a disposição para auxiliar e elogiou o
trabalho da Diretora Migacir, dizendo que pretende que suas filhas estudem no Instituto Federal,
onde é oferecido um estudo de qualidade, e desejou que todo este movimento tenha êxito. O
vereador Vagner aproveitou a oportunidade para convidar a Diretora Migacir para participar da
próxima reunião da ASCAMAJA que será realizada dia vinte e oito de julho, em Vitor Graeff, para
explanar sobre este assunto para os representantes de toda região do Alto Jacuí. O vereador
Silvestre perguntou se a Diretora Migacir recebeu o recado de uma ligação que o mesmo fez a ela
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há duas semanas, deixando seu número de telefone para retorno? A Srª Migacir disse que acredita
que não, pois trabalhou intensamente nas últimas semanas e talvez algum colega tenha registrado o
recado, mas não conseguiu retornar. O vereador Silvestre disse que ficou muito chateado, pois
“quando a cidade dormia estava lá pregando a primeira tábua”. Registrou que se sentiu
desprestigiado. A Srª Migacir disse que nunca se negaram a receber pessoas da comunidade, e que
se for questão de desprestígio ela poderia citar as inúmeras vezes que o Instituto Federal foi
desprestigiado, e falou que o vereador exagera quando diz que só por causa de uma ligação se sente
desprestigiado e pediu desculpas caso algum colega tenha anotado o recado e acabou que não foi
dado o retorno. Lembrou que falou com o vereador há semanas, sendo que o mesmo ficou de lhe
fazer uma visita, e está até agora esperando. O vereador Silvestre disse que pediu o número do
protocolo, pois estavam pleiteando quatro milhões de reais em Brasília, e queria ajudar, sendo que
não recebeu nada. A Srª Migacir disse que o vereador ficou de lhe visitar para pegar maiores
informações e disse que não vai ficar discutindo esse assunto porque não “se presta” a este tipo de
discussão para a comunidade estar ouvindo. O vereador Silvestre disse que escutou a mesma
atentamente com educação e espera que ela lhe ouça, pois quer ajudar. Para ilustrar a atual situação
da educação contou que acabou de receber uma mensagem por e-mail das escolas do Município
pedindo galeto para ajudar a escola. Falou que as professoras do Estado não recebiam o salário.
Citou sobre a corrupção dos políticos. Falou que usa sempre as emissoras de rádio e que a decisão
deste problema está em Brasília. A Srª Migacir disse que também usa as rádios e concordou que a
solução está em Brasília. O vereador Silvestre pediu para a Srª Migacir não ficar chateada com ele,
pois quer ajudar e também quer se juntar aos vereadores, porque este estarrecimento é do Brasil
inteiro. Colocou-se a disposição para ajudar e que estas mobilizações não adiantam, mas que
devemos ir até onde está o problema. A Diretora Migacir observou que também não podem ficar
calados sem fazer nada. O vereador Silvestre disse que possui somente a quarta série e mesmo
assim anda pelo Brasil a fora, com coragem, dizendo o que pensa, então falou que não adianta
politicar por aqui. A Diretora enfatizou que em momento algum falou em partido político, pois veio
para falar sobre a situação do Instituto Federal – Câmpus Ibirubá, e independente de partido sempre
estará defendendo a educação, que é a área que trabalha e porque acha essa bandeira justa. Falou
que os impostos são pagos para haver retornos sociais, e infelizmente no Brasil estamos vendo um
desvio desta finalidade, e por isso estão reclamando e protestando, porque os recursos que são
destinados para a educação, devem vir para a educação, e não para outras finalidades. O vereador
Silvestre observou que tudo o que a Diretora disse ele não falou. A Diretora explicou que falou
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apenas o que entende que deve ser feito. O vereador Silvestre disse que os partidos deveriam ser
extintos e falou que possui amigos influentes em Brasília, por isso pensa que pode ajudar, montando
uma comissão e indo até Brasília tratar sobre a saúde e educação. Pediu para ela esquecer que a
mesma não lhe deu retorno em duas oportunidades e que reclamou por isso, sendo que ela se
encontra em uma Casa respeitosa. A Srª Migacir enfatizou que não estava desrespeitando o
vereador Silvestre e que o mesmo estava lhe “atacando”, por isso exigiu respeito, pois veio com a
finalidade para falar sobre o Câmpus de Ibirubá, sem falar de partido algum e que vários vereadores
já estiveram visitando o Câmpus e que o mesmo também pode fazer isso, pois o mesmo é público.
O vereador Silvestre disse que a Diretora está com problema de assimilar a reclamação sobre o
telefonema que não retornou e o projeto que pretendia ajudar, e se isso ofendeu a mesma, pediu
desculpas. A Diretora falou que não está ofendida, e que é o vereador que está ofendido, pois fica
enfatizando a questão da ligação! O vereador Silvestre ironizou dizendo que talvez tenha aprendido
errado, mas que esse assunto estava resolvido. Falou que tem respeito pelo Instituto, pois já fez sua
parte, e se colocou a disposição para ajudar. Pediu desculpas pela sua franqueza e que ainda vai lhe
fazer uma visita. A Diretora disse que estará esperando. O vereador Dácio pediu para a Diretora
considerar as palavras do vereador Silvestre, pois é o vereador mais antigo da Casa, e as vezes se
comunica de uma forma que não condiz com sua essência. O vereador Silvestre parabenizou o
encaminhamento dos colegas vereadores sobre o assunto, dizendo que precisam ir para Brasília,
pois pretende se empenhar e trabalhar para ajudar o Instituto, e que podem contar com ele. A
Presidente Dileta agradeceu a Diretora por ter aceitado o convite de vir até esta Casa e pediu
desculpas para a mesma, pois devemos tratar os convidados com respeito e carinho, a exemplo de
como foi tratada quando esteve visitando o Instituto, quando foi muito bem atendida pela Diretora e
sua equipe. Falou que cada vereador precisa fazer sua parte, pois “o solitário surge o erro, e é nas
grandes multidões que as coisas acontecem, e o conhecimento destrói com a ignorância”. Colocouse a disposição para ajudar e agradeceu o vereador Vagner que convidou a Diretora para participar
da reunião da ASCAMAJA, pois quanto mais união, mais força teremos. A Diretora Migacir
agradeceu mais uma vez o convite e comentou sobre outro pleito que diz respeito ao acesso ao
Instituto Federal, pela VRS 824, que é uma grande preocupação e que até o momento não houve
resolução. Pediu desculpas se em algum momento não conseguiu se expressar, e que o Câmpus
Ibirubá está a disposição da comunidade. A Presidente Dileta contou que já vez requerimento e
Moção sobre este assunto, apresentando na reunião da ASCAMAJA, e estão trabalhando esta
questão, cobrando dos responsáveis. A Diretora disse que também já encaminhou documentação
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solicitando uma solução. O vereador Silvestre disse que existem inúmeros requerimentos nesta Casa
sobre o assunto e fez alguns relatos. O vereador Silvestre perguntou ainda se o pessoal das
cavalgadas podem passar por uma antiga estrada que passa pelo Câmpus? A Diretora Migacir disse
que não tem problema, mas que devem comunicar, pois o Câmpus foi cercado. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 042/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS
PAVÃO DAS CHAGAS, no uso de suas prerrogativas legais, vem por meio deste requerer que a
Mesa Diretora coloque em deliberação pelo Plenário a autorização para a realização de mais uma
sessão ordinária fora da sede desta Casa Legislativa, sendo na localidade de Boa Vista, no dia 11 de
setembro do corrente ano. Justificativa: Este solicitação complementa o Requerimento nº 027/17 já
aprovado pelos vereadores (as), tendo em vista ainda que na oportunidade será feita homenagem à
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Boa Vista, pelo seu Centenário, em atendimento
ao Requerimento nº 040/17, de autoria dos vereadores Giovani e Silvestre: Aprovado por
unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 043/2017: Os
vereadores HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT, SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO da bancada do PMDB e GIOVANI DIESEL da bancada do PP, requer
que esta Casa Legislativa realize uma homenagem ao Coral da localidade de Boa Vista, que no mês
de agosto completa 90 anos de existência. Justificativa: É conhecida a importância da música na
vida das pessoas, seja no tocante à saúde, autoestima conhecimento, e o canto coral, em seus
diversos aspectos e manifestações, está presente na grande maioria das culturas mundiais, o que
mostra que esta atividade é um tipo de ação especificamente social, cultural e humana. As
atividades musicais visam através da vivência e compreensão da linguagem musical, propiciar a
abertura de canais sensoriais, facilitando a expressão de emoções, ampliando a cultura geral e
contribuindo para a formação integral do ser. Além disso, o trabalho com canto coral é um poderoso
instrumento que desenvolve, além da sensibilidade à música, fatores como: concentração, memória,
coordenação motora, socialização, acuidade auditiva e disciplina. A atividade do coral visa, dentre
outros objetivos, estimular os seres humanos a desenvolverem talentos ou habilidades além do seu
ambiente de convivência diária. Pode-se assim dizer que participar de um coral pode ser fonte de
riqueza e uma troca constante de informações, elevando assim a autoestima das pessoas. Portanto, a
homenagem ao Coral de Boa Vista é muito importante pelo seu significado e por tudo o que
representa para a localidade, e ainda, por completar 90 anos de existência: Aprovado por
unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº 005/2017, de
autoria da vereadora Jaqueline B. Winsch: Moção de Apoio à manutenção das verbas destinadas
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aos Institutos Federais. Discussão e votação: Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS
PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 020/2017: Altera a Lei
Municipal nº 2.690/2017. 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 020/2017: Aprovado por
unanimidade. A Presidente convidou a todos para o Seminário Regional de Políticas Públicas
Regionais e Municipais, no dia vinte e um de julho, junto a Câmara Municipal. O vereador Silvestre
comunicou a todos que a entrega do Título de Cidadão Ibirubense para o Dr. Ralph Moraes
Langanke, Juiz de Direito, acontecerá na sessão ordinária do dia vinte e um de agosto. Também foi
marcado a audiência pública do PPA – Plano Plurianual, para as dezoito horas do dia vinte e quatro
de julho, antes do início da próxima sessão ordinária. 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 GIOVANI
MOACIR DIESEL, do PP: Cumprimentou a todos. Agradeceu a presença da diretora do Instituto
Federal, Srª Migacir, que falou sobre o corte dos recursos. Colocou-se à disposição para a defesa do
Instituto Federal. Comentou que participou na sexta-feira, dia quatorze de julho, do Seminário de
enfrentamento a estes cortes e de repúdio ao Governo Federal pelo o que está acontecendo. Falou
que hoje se deparou com outro problema na Secretaria de Saúde, onde ficou sabendo que não
haverá mais perícias do INSS no Munícipio de Ibirubá. Falou que isso é um retrocesso, onde todos
da Câmara de Vereadores devem se juntar para reverter esta situação. Disse que sobrará para o
Município pagar o transporte para Ijuí ou para Passo Fundo, para realizar estas perícias que antes
eram realizadas aqui. Comentou questões sobre a Secretaria da Saúde, que houve mudanças
referente a liberação de consultas e exames médicos, que o primeiro dia útil continua sendo a
liberação de consultas com especialistas (cardiologia, otorrino, dermatologia, pneumologia,
reumatologia, ortopedia, traumatologia e cirurgia), no segundo dia útil fica apenas a liberação para
fisioterapia e massoterapia, passando a fonoaudiologia e a psicologia para o quarto dia, justificando
que a procura é muito grande no segundo dia; no terceiro dia útil continua normal a liberação dos
exames especializados. Disse que foram contemplados pelo Ministério da Saúde com dois médicos
cubanos que começaram a atender. Disse que estão com a equipe completa em todos os ESF’s,
sendo no ESF Floresta o Dr. Alexey, no ESF Alfredo Brenner a Dra. Yunisaday, e na ESF Jardim a
Dra. Narjara. Frisou que começará essa semana também, os atendimentos na ESF de Santo Antônio
do Bom Retiro. Disse que no sábado esteve no jantar do CTG onde sua sobrinha, Vitória Diesel, foi
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coroada como Segunda Prenda Juvenil. A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do PP:
Cumprimentou a todos. Agradeceu a vinda da Diretora do instituto Federal Campus Ibirubá,
Migacir Trindade Flôres. Disse que na semana passada esteve participando do Seminário em defesa
da educação, especificamente em defesa aos Institutos Federais do Rio Grande do Sul. Disse que a
Diretora colocou com muita propriedade e conhecimento, o grande trabalho e a relevância que tem
o Instituto Federal em nosso Município, e também colocou as dificuldades que poderão
comprometer esse belo trabalho realizado em Ibirubá, devido ao corte de custeio e investimentos
por parte do Governo Federal. Aproveitou e cumprimentou a todos os professores, alunos, pais e
funcionários do Instituto Federal, disse que se solidariza com essas reivindicações pela educação e
que sempre estará junto, lutando por uma educação de qualidade para todos, seja a nível Municipal,
Estadual ou Federal. Ressaltou o orgulho e sentimento de realização por termos em nosso
Município um Ensino Público Federal de qualidade gratuito, desde o ensino médio até cursos
profissionalizantes e o ensino superior. Deixou uma reflexão a todas as famílias do Município que
de repente nunca sonharam em ter seus filhos e netos estudando numa escola pública federal, e hoje
a oportunidade está batendo a porta de cada um daqui do Município e da região. Por isso,
demonstrou o comprometimento na luta pela manutenção das verbas para o Instituto Federal.
Parabenizou a Assembleia Legislativa que esteve em nosso Município e que está levando esta
discussão para todos os municípios que possuem Institutos Federais em todo o Rio Grande do Sul.
Disse acreditar que a sociedade deve estar atenta para estas questões e se manifestar sim, mostrando
aos poderes Executivos de que não é assim que se faz uma boa política, cortando prioridades,
quando nós queremos um Brasil pujante, um Brasil melhor. Disse que como uma forma de apoiar
esse movimento, propôs uma Moção de Apoio a manutenção das verbas destinadas aos Institutos
Federais. Agradeceu o apoio dos colegas vereadores que aprovaram por unanimidade e que agora
será encaminhado para o Plenário da ASCAMAJA, solicitando apoio dessa entidade também no
mesmo sentido e posteriormente encaminhado aos poderes do Estado do Rio Grande do Sul e do
Brasil. Destacou também, a aprovação do Projeto de Lei Municipal n° 020/2017, que autoriza a
ampliação de repasse de recursos do Munícipio, ou seja, da Prefeitura Municipal, para atender
urgências e emergências do Hospital Annes Dias. Ressaltou o relato do colega vereador Dácio, e
disse que percebe um comprometimento e uma responsabilidade grande do nosso Poder Executivo
em manter o nosso Hospital, mesmo sendo um valor irrisório da necessidade que foi relatada pelo
vereador Dácio. Disse ainda, em não ter tido a oportunidade, por estar em licença, de agradecer a
Senadora Ana Amélia Lemos e seus assessores, por ter atendido a sua solicitação de Emenda
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Parlamentar, de cento e cinquenta mil reais (R$150.000,00) destinado ao Hospital, e ainda
agradeceu a comitiva que esteve em Brasília em fevereiro, através da Presidente Dileta, que
entregou em mãos sua solicitação. Disse estar muito feliz em poder assim colaborar, sanando de
repente alguma situação de deficiência do Hospital. Ressaltou que muita coisa ainda tem a fazer e
disse estar à disposição da comunidade e dos colegas vereadores, para que juntos possam trazer
mais benefícios para o nosso Hospital. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. Falou sobre um assunto que a decepcionou muito, e que,
até foi questionada pela Rádio CBS, sobre as arruaças no centro da cidade. Disse que não se sente
incomodada com os jovens, até mesmo porque já foi jovem, e que tem que ter um entendimento
com eles, mas que muitas pessoas estão incomodadas, principalmente nos domingos à noite. Falou
que gostaria que cada pai observasse seu filho, conversasse com eles, pois começa por casa o
respeito pelas pessoas. Disse que não se pode “espantar” a juventude da nossa cidade, pois se corre
o risco de perder os jovens em acidentes de trânsito indo para outras localidades. Pediu para que os
jovens pensem nas arruaças que fazem, que ninguém vai proibi-los de tomar uma cervejinha e de
andar pelo centro com seu automóvel, mas que pensem naquelas pessoas que se sentem
incomodadas, que tenham limites em seus divertimentos. Deixou seu carinho aos jovens, mas que
eles percebam que estão errados, pois no futuro eles serão estas pessoas que estão se sentindo
incomodadas. Agradeceu a professora Migacir que veio falar sobre a situação do IFRGS. Disse que
não defende partidos políticos e sim a defesa pelos estudantes que precisam das escolas federais.
Comentou sobre o requerimento que fez, para realizar uma sessão na localidade de Boa Vista, em
homenagem aos cem (100) anos da Comunidade e os noventa (90) anos do Coral, sendo este último
proposto pelos vereadores Henrique, Giovani e Silvestre. Convidou todos os vereadores, prefeitos,
vice-prefeitos, assessores jurídicos da região e demais interessados, para participar do Seminário
Regional de Políticas Públicas Regionais e Municipais que acontecerá nesta Casa Legislativa. O
vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Disse que
tem recebido muito carinho e também cobranças e que está muito feliz por isso. Saudou a Srª
Migacir, diretora do Instituto. Disse para todos os alunos e pais que está à disposição, e disse
também que a decisão está lá em Brasília, que é de lá que sai o recurso que deve vir para as
universidades de todo país. Falou que não está fazendo promessa, mas afirmou que irá se empenhar
para fazer com que mais recursos sejam destinados para nossa cidade. Disse também que continua
com sua luta incessante e que foi convocado mais uma vez para ir à Porto Alegre para pleitear
recursos para o nosso Hospital e que na semana que vem irá para Brasília, juntamente com o
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Prefeito Abel, para tentar melhorar a saúde. Disse ter ficado muito feliz por ver vereadores de todos
os partidos engajados, citou a Emenda Parlamentar conquistada pela vereadora Jaqueline, de cento e
cinquenta mil (R$150.000,00), que cada vereador está fazendo a sua parte. Comentou que teria
outros programas e ideias, mas que o Hospital o faz adiar qualquer outro compromisso para tentar
ajudar. Disse que as pessoas lhe perguntam sobre de quem é a responsabilidade de legislar sobre o
trânsito e respondeu que é do Poder Público Municipal, que não seria competência da Câmara de
decidir como e o que vai fazer com o trânsito da nossa cidade. Disse pensar que os vereadores não
devem silenciar em relação a isso. Observou que volte e meia fica sabendo que jovens de outras
cidades acabam vindo perturbar, e fez um apelo para todas as pessoas, para que andem mais
devagar e para que baixem o volume do som. Comentou que todos gostam de música, que podemos
conviver bem e que o jovem precisa sim de algo a mais, mas que todos devem aprender a conviver
debaixo “do mesmo teto”, em paz e harmonia. O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES,
do PT: Cumprimentou a todos. Comentou sobre a indicação que fez, para a construção de uma
praça no Bairro Santa Helena, pois neste final de semana esteve participando do almoço deste bairro
e os moradores o procuraram para fazer esta solicitação. Falou também sobre o requerimento que
fez, juntamente com os vereadores Giovani e Silvestre, para homenagear o Coral da Boa Vista pelos
noventa anos de existência. Agradeceu aos vereadores que aprovaram este requerimento e falou que
no dia onze de setembro ocorrerá a homenagem ao Coral, juntamente com a homenagem aos cem
anos da Comunidade. Disse que na semana que passou, esteve participando juntamente com o
vereador Dácio, do Dia de Campo da Coopeagri - Cooperativa dos Pequenos Agricultores, no
Instituto Federal. Disse que hoje esteve participando também, como professor, do Seminário
“Educar em evidência: o desafio de fazer acontecer”, para a Formação de Professores, que acontece
anualmente. Disse que esse Seminário tem o propósito de engrandecer ainda mais a Educação do
Munícipio, que é uma educação próspera, que há anos tem sua qualidade comprovada através dos
alunos. Comentou também, que participou de uma atividade do Departamento de Cultura e Turismo
do Munícipio, juntamente com o SENAR, Sindicato Rural e EMATER, onde foi dado o primeiro
passo para a criação de uma rota turística rural e que teve presente o turismólogo Erick Ramm, de
Gramado. Relatou também que na última semana, participou do Seminário sobre a importância da
Educação para o IFRGS, onde esteve presente o Presidente da Assembleia Legislativa Edegar
Pretto, o ex-secretário do CETEC Eliezer Pacheco, alunos e demais autoridades. Comentou sobre a
participação de hoje, da professora Migacir, que relatou sobre a questão financeira do Instituto
Federal. Como vereador, se colocou à disposição para ajudar ao IF. Finalizou com uma mensagem
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de Benjamin Franklin: “Diga-me eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu
aprenderei”. O vereador VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a todos. Agradeceu a
receptividade que teve no almoço na localidade do Passo Bonito, Clube de Mães Maria Camargo.
Convidou a todos para no próximo dia vinte e um (21), onde a Câmara de Vereadores em parceria
com a Ascamaja irá promover o Seminário Regional de Políticas Públicas Regionais e Municipais.
Disse ser um Projeto de interiorização junto com a UVERGS, TCE, onde será um momento
oportuno para serem feito esclarecimentos por parte dos vereadores, para parte Executiva e
Legislativa do nosso Município. Agradeceu a presença da Diretora do Instituto Federal - Câmpus
Ibirubá, Srª Migacir Trindade Duarte Flôres, que expôs e esclareceu a situação sobre a redução das
verbas federais aos Institutos Federais. Disse que no Câmpus Ibirubá são mais de oitocentos e
cinquenta (850) alunos, o que lhes motiva e orgulhosamente nossa cidade tem uma escola federal
pública de qualidade. Disse também que, aproveitando a oportunidade, fez o convite à Srª Migacir,
para que se faça presente na reunião da ASCAMAJA, no dia vinte e oito (28) de julho, na cidade de
Victor Graeff, para que ela possa esclarecer e explanar sobre o assunto, aproveitando que todos os
vereadores da região estarão presentes. O vereador LEONARDO FIOR, do PTB: Cumprimentou a
todos. Disse que é uma alegria muito grande voltar a usar a tribuna da Casa Legislativa em um dia
importante na qual o vereador Giovani confirmou que ficou acertada a ída de um médico para a
Comunidade de Santo Antônio do Bom Retiro. Falou que isto era uma reivindicação da
Comunidade, e que um morador havia reclamado que não tinha conseguido atendimento no Posto,
então falou ao morador que o vereador Giovani havia assegurado a solicitação do médico para a
Comunidade. Cumprimentou a Secretária da Saúde, Srª. Carlota, pelo empenho em atender a este
pleito. Disse que tinha problemas também, com a iluminação pública, onde o Secretário de Obras,
juntamente com o vereador Oneide, solucionaram parcialmente, pois falou que esteve na
Comunidade de Santo Antônio do Bom Retiro e ainda existe algumas precariedades no setor de
iluminação. Falou estar preocupado em relação a situação do Hospital, disse que participou de dois
encontros no Gabinete do Prefeito, na qual tratava sobre a liberação de duzentos e cinquenta mil
reais para o Hospital, e disse que, pelo que soube, os valores ainda não foram repassados. Disse que
se o dinheiro não aportar no Hospital, ele corre o risco de fechar, se todos não se emanarem,
juntamente com o Executivo e as lideranças ativas da saúde. Contou que ficou acertado com o
vereador Silvestre, manter contato com o Secretario de Transportes, o Deputado Pedrinho, de ir até
lá juntamente com as lideranças do PP, para cobrar a promessa que fez às Comunidades de Santo
Antônio do Bom Retiro e de Alfredo Brenner, que ele estaria pleiteando o asfaltamento da RS 506.
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A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos
(21h45min.). 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,

Ver. VAGNER OLIVEIRA

Presidente do Legislativo Ibirubense .

1º Secretário.

