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ATA Nº. 1.991/2017 – DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 24.07.2017.
Aos vinte e quatro 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. O vereador Silvestre sugeriu que os
proponentes da Proposta de Moção nº 007/17, vereadores Dácio e Henrique, retirassem a mesma.
Os vereadores proponentes não aceitaram a sugestão, e decidiram manter na ordem do dia para
deliberação, pois foram procurados por representante do Sindicato dos Bancários que pediram apoio
no referido pleito. Posteriormente a Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA:
Aprovada por unanimidade. A Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.990/17
(sessão ordinária): Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício Circ. nº 523/17 da Câmara Municipal
de Canoas solicitando que todas as Câmaras Municipais do RS encaminhem voto de repúdio ao
Parecer nº 16.949/17 da Procuradoria Geral do RGS, que retira o direito da Mulher Policial Civil de
aposentar-se com vinte e cinco (25) anos de contribuição, com pelo menos quinze (15) anos na
função policial; Ofício nº 278/17 do Deputado Federal Jerônimo Goergen agradecendo o convite e
informando que não poderia se fazer presente no Seminário Regional de Políticas Públicas, devido a
compromissos agendados anteriormente; Correspondência eletrônica informando que a próxima
reunião para análise técnica das propostas de revisão do Plano Diretor será dia vinte e seis (26) de
julho, às 08h30min., no 2º andas da Biblioteca Pública Municipal. O vereador Silvestre comentou
que não está conseguindo comparecer nas reuniões e por isso pediu para outro colega vereador
substituí-lo, sendo que o vereador Dácio se prontificou, mesmo já tendo outro compromisso, além
do vereador André (Canja); Convite da ASCAMAJA para assembleia geral dia vinte e oito (28) de
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julho, às 19hs., na Câmara Municipal de Vereadores de Victor Graeff; Comunicado do Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros; Folders de cursos diversos. A
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº
136/17 para o Executivo encaminhado material da sessão ordinária do dia dezessete (17) de julho;
Ofício nº 137/17 para o CTG Rancho doa Tropeiros, parabenizando pela excelente organização e
realização do Jantar Baile de Posse das Prendas e Peões, gestão 2017/2018; Ofício nº 138/17 para os
Integrantes do Clube de Mães Maria Camargo, da localidade de Passo Bonito, parabenizando pela
realização do almoço festivo que ocorreu no dia 16 de julho; Ofício nº 139/17 para a Associação de
Moradores do Bairro Santa Helena, parabenizando pela realização do almoço festivo que ocorreu
dia 16 de julho; Ofício nº 140/17 para o Jornal O Alto Jacuí, encaminhando material da sessão
ordinária do dia 17 de julho para divulgação. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 166/2017: O
vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto,
estude a possibilidade de disponibilizar o banheiro da Casa de Cultura para uso das crianças e
professoras que frequentam o Parque da Criança Albano Arno Trein, junto a Praça General Osório,
ou que providencie a construção de um banheiro nas proximidades do referido parque para uso
exclusivo dos frequentadores do mesmo. Justificativa: Esta indicação atende solicitação das
professoras que trazem seus alunos para recreação junto ao Parque da Criança, as quais relatam que
já aconteceram vários imprevistos com as crianças por conta de não existir um banheiro, levando
em consideração que o banheiro público localizado no meio da praça fica muito longe para as
crianças, que normalmente avisam de suas necessidades quando já não podem mais esperar muito
tempo. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 167/2017: O vereador SILVESTRE A. REBELATO,
integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, forneça
sinal de wifi aberta para a população da cidade, principalmente para os frequentadores da Praça
General Osório. Caso já possua este sinal que se faça ampla divulgação, inclusive com a colocação
de placas informativas. Justificativa: Esta indicação se justifica tendo em vista os benefícios que a
internet oferece, possibilitando a comunicação entre as pessoas de maneira gratuita, especialmente
às pessoas de baixa renda, 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 E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 044/2017: A MESA
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DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, no uso de suas prerrogativas legais,
especialmente as contidas no art. 137 do Regimento, vem por meio deste requerer ao Colendo
Plenário desta Casa Legislativa, a leitura, deliberação e aprovação em regime de urgência especial
do Projeto de Lei Municipal nº 021/2017. (Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.601/2015),
possibilitando a deliberação do mesmo na sessão ordinária do dia 24 de julho de 2017: Aprovado
por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº 006/2017,
de autoria da vereadora Dileta: Moção de Apoio à manutenção da realização de Perícias Médicas
na Agência da Previdência Social de Ibirubá: Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº 007/2017, de autoria dos vereadores
Dácio e Henrique: Moção de Apelo à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para que não
aprove quaisquer propostas de Federalização, privatização ou alienação do Banrisul: Aprovado por
nove (09) votos favoráveis, e um (01) voto contrário do vereador Silvestre, que pediu para
registrar que votaram algo que não existe. LEITURA DO PARECER E VOTAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 014/2017, de autoria dos vereadores Vagner,
Dileta, André, Giovani, Dácio, Henrique e Marcelo: Denomina o logradouro que inicia na Rua
General Osório e termina no eixo da ERS-223, de “Rua Arnestino Alves Fernandes”. Leitura do
Projeto, do Currículo do homenageado, e do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 014/2017: Aprovado por
unanimidade. A Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para cumprimentos e fotos,
reabrindo em seguida. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI
DO LEGISLATIVO Nº 015/2017, de autoria da Mesa Diretora: Dispõe sobre o estágio de
estudantes no âmbito do Poder Legislativo no Município de Ibirubá, e dá outras providências.
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 do Legislativo nº 015/2017:
Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PARECER MISTO E LEITURA E VOTAÇÃO
DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 021/2017: Altera dispositivos da Lei Municipal nº
2.601/2015. Leitura do Projeto e do Parecer Misto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Segurança, Saúde e
Assistência. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 021/2017: Aprovado por
unanimidade. A Presidente lembrou a todos que no dia vinte e cinco (25) de julho a localidade de
Boa Vista estará realizando uma festa em comemoração aos noventa (90) anos do Coral de Boa
Vista. O vereador Leonardo Fior pediu licença para se retirar, sendo que a Presidente autorizou.
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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: A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do PP: Cumprimentou
a todos. Saudou os vereadores e o Executivo pelo Projeto de Lei que autoriza aportar mais recursos
ao Hospital reajustando a tabela de serviços. Disse que isso é mais um instrumento para que o
Hospital não feche as portas. Ressaltou também, a aprovação do Projeto para a contratação de
estagiários para a Câmara Municipal de Ibirubá, sendo uma forma de oportunidade de trabalho para
jovens e adolescentes, para vivenciar o trabalho dentro da Administração Pública e contribuir na
renda familiar. Cumprimentou a direção da Casa, a UVERGS e o Tribunal de Contas do Estado,
que promoveram o Seminário de sexta-feira. Ressaltou que todas as palestras trouxeram com muita
ênfase a responsabilidade do vereador, da sua importância para a Legislatura para uma sociedade e
município grandioso, que atenda as demandas da comunidade através do ato de legislar. Destacou a
ilustre presença do Presidente do TCE, Sr. Marco Peixoto, que veio desmistificar a ideia de que o
Tribunal só pune, disse que ele categoricamente mostrou que, antes de punir o Tribunal está aí para
orientar, capacitar e mostrar aos Municípios os seus problemas e gargalos, e dar um norte para que
as políticas públicas sejam eficientes e eficazes. Falou que em umas das falas do Marco Peixoto lhe
chamou a atenção: “Que indiferente da vontade do Prefeito ou dos vereadores, é que a Lei deve ser
observada e respeitada”. Disse que muitas vezes os vereadores e o Executivo, têm vontades de fazer
mais pela comunidade, mas às vezes a Legislação não permite. Parabenizou os Colonos e
Motoristas pelo dia vinte e cinco de julho, eles que produzem e transportam riquezas. Deixou um
abraço para seu pai Anildo Brignoni, que estava de aniversário nesta data, e em nome dele
cumprimentou todos os agricultores, que assim como ele, conhece as dificuldades do campo. E aos
motoristas, disse que pensa que é uma profissão nada fácil, mas que é apaixonante. Terminou
dizendo que deixa seu nome à disposição para contribuir e auxiliar estas classes de trabalhadores. A
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos.
Mandou um abraço carinhoso aos agricultores e motoristas, pelo dia vinte e cinco (25) de julho, Dia
do Colono e Motorista. Mandou um abraço também, ao seu ex-colega Dilson Reis, pela passagem
do seu aniversário nesta data. Agradeceu aos vereadores por terem aprovado o Projeto de
contratação de dois (02) estagiários para a Câmara de Vereadores, um para o turno da manhã e
outro para o turno da tarde, de família carente para ajudar no sustento e no transporte escolar. Disse
que não quer entrar para a história do Município, mas apenas fazer parte dela. Falou sobre a Moção
de Apoio que apresentou, sobre as perícias que não serão mais realizadas no Município, pois o
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médico se aposentou e não há outra nomeação e não há médicos que queiram se deslocar. Então,
conclamou aos municípios de Selbach e Colorado, que os vereadores façam uma moção também,
para apresentar na sessão da ASCAMAJA em Victor Graeff, e que levem a todos os Deputados
Federais e Estaduais e aos Secretários. Disse que não acha justo Ibirubá estar regredindo e levar os
pacientes acamados e cadeirantes para fora do Município realizar a perícia. Convidou a toda
comunidade ibirubense e os vereadores para prestigiar o Chá da Vovó, no Centro Social Progresso,
no domingo, dia trinta (30), onde o Legislativo estará presente com uma representante, para
colaborar com a Liga que é uma entidade que ajuda muitas pessoas. Comentou sobre o Seminário
que aconteceu na Casa Legislativa, onde foi levado conhecimento aos gestores e vereadores através
deste grande evento que teve a participação da UVERGS e do Tribunal de Contas. Disse que na
semana que passou, acompanhou o vereador Silvestre juntamente com o diretor do Hospital, para
solicitar ao Secretário Dr. Francisco mais recursos ao Hospital, e também trataram sobre a
regionalização dos partos. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Disse que cada dia que se vive é um dia importante. Disse que amanhã é o
dia de duas categorias que mantém o Brasil “em pé”, que é o Colono e o Motorista que se
encarregam de fazer com que o alimento chegue na mesa dos brasileiros. Disse que teve a honra e
se orgulha de ter sido motorista de caminhão. Disse que é oriundo do interior e desejou que
continuem com coragem e grandeza, lutando. Disse que as pessoas que não estão ligadas a este
meio, devem ter a consciência de que se temos um agronegócio e metal mecânico forte, tudo se
deve e depende do movimento do agricultor. Disse que depois dos desastres políticos, graças aos
produtores a economia melhorou. Disse que hoje teve uma audiência com o Prefeito Abel, e que
ficou surpreso, pois fazia anos que não era recebido com tanta gentileza. Compartilhou que a Rua
General Osório do bairro Hermany, e a Rua Ervino Reichert no bairro Floresta, será encaminhado e
feito o calçamento. Agradeceu e disse que quando se tem o espírito público no meio, as coisas
funcionam, e o Prefeito Abel demonstrou-lhe isso hoje. Falou sobre o Seminário de sexta-feira,
disse que nunca tinha visto o TCE vir para o interior, a UVERGS, a Casa e os funcionários fazendo
este trabalho. Contou que ligou para a UVERGS para modificar algumas coisas. Cumprimentou a
todos os funcionários e vereadores pelo trabalho. O vereador VAGNER OLIVEIRA, do PRB:
Cumprimentou a todos, principalmente a família Fernandes que esteve presente. Parabenizou a
vereadora Dileta e toda a equipe da Câmara, pela organização no Seminário que ocorreu na última
sexta-feira em Ibirubá. Falou que o Seminário foi uma parceria com a ASCAMAJA, onde esteve
presente a UVERGS e o Tribunal de Contas, oportunidade em que foram sanadas muitas dúvidas
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dos vereadores. Parabenizou e agradeceu, a passagem da 26º Festa dos Motoristas que ocorreu no
último sábado, onde teve hospitalidade e receptividade, principalmente através do Jorginho Santos,
Leandro Hoppe e Irineu Viana. Comentou sobre a aprovação do Projeto de Lei que denominou uma
rua de “Rua Arnestino Alves Fernandes”, que foi uma justa e singela homenagem para um homem
trabalhador, honesto, prestativo e hospitaleiro e que foi um dos fundadores da Igreja Metodista de
Ibirubá. Falou ainda que este Senhor foi contratado para calçar a primeira Rua de Ibirubá, hoje
denominada Rua General Osório. Parabenizou a Família Fernandes, por ter um homem de caráter
esplêndido que formou e criou a família nos caminhos corretos da vida, e que deixou um legado à
sociedade ibirubense de um homem honroso temente a Deus. Disse também que, graças a este
Homem, é um descendente dele. Desejou que Deus continue abençoando Ibirubá. O vereador
DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos, em especial aos Colonos e
Motoristas. Aos colonos disse que através dos agricultores que trabalham de sol a sol e que
investem todos seus recursos e sua determinação na produção de produtos agrícolas para a
subsistência familiar. Saudou também aos motoristas, que transportam cargas interestaduais, que
transportam pacientes e os taxistas. Falou que o Governo Federal aumentou catorze por cento (14%)
nos combustíveis, em uma época onde as dificuldades são grandes. Disse que mais uma vez o povo
está sendo penalizado, assim como na Reforma da Previdência e da Reforma Trabalhista. Disse que
apresentou, juntamente com o vereador Henrique, uma Moção a ser encaminhada para a
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para que não aprovem qualquer proposta de
federalização, privatização ou alienação do Banrisul. Mencionou as considerações: O Banrisul está
presente em 98,5% do território do Rio Grande do Sul, com quinhentas e trinta e seis (536) agências
e seiscentos e noventa e oito (698) postos de atendimentos espalhados em trezentos e quarenta e
sete (347) Municípios, sendo que em noventa e sete (97) cidades gaúchas é a única instituição
financeira à disposição da população. Disse ainda que o Banco fomenta o desenvolvimento da
agricultura, sobretudo da familiar, de pequenas e médias empresas e constitui uma importante
ferramenta para os programas do Governo Estadual. Falou também que, o Banrisul é uma
instituição sólida, possuindo um patrimônio de R$ 6,7 bilhões e registrando lucro de R$ 643,5
milhões em dois mil e dezesseis (2016). Comentou também que, o Banco dos Gaúchos dá suporte a
todos os setores da economia. Disse ainda que a função social exercida pelo Banrisul é
imprescindível para o desenvolvimento do Estado. Pediu que a Assembleia Legislativa do Estado,
através dos Deputados, não votem pela privatização do Banrisul, nem da Corsan e nem da CEE.
Comentou sobre a aprovação do projeto/pedido de complementação de verba para a manutenção
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das internações hospitalares que são feitas pelo SUS e que tem um rendimento precário. Disse ainda
sobre a aprovação em homenagem ao Sr. Arnestino Alves Fernandes, uma pessoa de muito
prestígio na comunidade, e que essa Rua tratará muito orgulho aos familiares. Terminou dizendo
que como vereadores, se colocam a disposição da comunidade, sempre lutando pelo trabalhador e
principalmente para àqueles que mais precisam. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às
vinte e uma horas e trinta minutos (21h30min.). Os trabalhos foram presididos pela Presidente,
vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas, e secretariados pelo vereador Vagner Oliveira, 1º
Secretário. Do que eu, Vagner Oliveira determinei que fosse lavrada a presente ata que após lida e
aprovada, será assinada por mim e pela Senhora Presidente.

Ver. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
Presidente do Legislativo Ibirubense .

Ver. VAGNER OLIVEIRA
1º Secretário.

