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ATA Nº. 1.992/2017 – DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 14.08.2017.
Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, tendo como local o Salão da
localidade de Esquina Kappaun, à Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, às dezenove horas
e vinte 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 1.991/17 (sessão ordinária): Aprovada por unanimidade. A
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS: Ofício nº 265/17 do Executivo, solicitando a retirada do Projeto de Lei
Complementar nº 005/2017; Ofício nº 266/17 do Executivo, solicitando a retirada do Projeto de
Lei Complementar nº 006/2017; Ofício nº 267/17 do Executivo, solicitando a retirada do Projeto
de Lei Municipal nº 022/2017; Ofício nº 068/17 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Turismo e Desporto, convidando e encaminhando Programação da Semana da Pátria; Convite do
Executivo e ACISA para jantar de lançamento da Expoibi, no dia 15 de agosto, às 19h30, no
Clube Divertido; Ofício nº 1472/17 da Corregedora-Geral da Justiça, agradecendo o convite para
prestigiar a homenagem que será feita ao Doutor Ralph Moraes Langanke, e informando que não
poderá comparecer, e pedindo para transmitir os cumprimentos ao vereador Silvestre pela
iniciativa; Convite do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, para audiência
pública em Tupnaciretã, no dia 25 de agosto, a partir das 13hs, referente os impactos do uso de
agrotóxicos na saúde, meio ambiente e consumidor; Ofício nº 007/17 da EMATER, agradecendo o
convite para participar da sessão ordinária do dia 14 de agosto, e informando que não será possível
a presença do Chefe da equipe, em função de outras atividades nesta data, no entanto sugeriram
que este convite seja estendido para o mês de dezembro para que possam apresentar o Relatório
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Anual da EMATER local; Ofício nº 1556/17 do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil,
em resposta ao ofício desta Casa Legislativa solicitando liberação de recursos para realização de
ações da defesa civil no município de Ibirubá; Ofício nº 012/17 do Executivo encaminhando
demonstrativos da execução orçamentária e financeira do Município, relativos ao 3º
Bimestre/2017, o qual foi baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento, ficando o vereador
Dácio como relator; Ofício nº 039/17 da APAE convidando para participar das atividades que
serão desenvolvidas na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla da
APAE em nosso Município, encaminhado Programação; Ofício nº 326/17 do Ministério do
Desenvolvimento Social, informando que o pleito desta Casa Legislativa referente apoio para
liberação de recursos para população atingidas pelas intempéries, foi submetido à apreciação do
Ministério da Integração Nacional; Comunicados recebidos do Ministério da Educação,
informando liberação de recursos financeiros; Ofício nº 264/17 do Executivo referente resposta do
Pedido de Informação nº 013/2017, contendo esclarecimentos sobre trechos do transporte escolar;
Folders de cursos diversos. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS
EXPEDIDOS: Ofício nº 141/17 para o Executivo encaminhado material da sessão ordinária do
dia vinte e quatro (24) de julho; Ofício nº 142/17 para o Jornal O Alto Jacuí encaminhando
material da sessão ordinária do dia 24 de julho para divulgação; Ofício nº 143/17 para a
Associação dos Motoristas de Ibirubá, parabenizando pela passagem do Dia do Colono e
Motorista e pela excelente organização e realização da 26ª Festa dos Motoristas e pela tradicional
Procissão Motorizada de cunho religioso; Ofício nº 144/17 para o setor contábil da Prefeitura
Municipal referente valor base para cálculo do Passivo Atuarial com o RPPS; Ofício nº 145/17
para a EMATER, convidando o Chefe da equipe para participar da sessão ordinária do dia 14 de
agosto, com o objetivo de explanar sobre as atividades que realizam em nosso Município, em
atendimento ao Requerimento nº 030/17; Ofício nº 146/17 para a Patroa do CTG Rancho dos
Tropeiros, solicitando que nos informem, mediante ofício, o nome do peão e da prenda que serão
homenageados como Tradicionalistas Destaque/2017, na Sessão Solene de homenagem a Semana
Farroupilha; Ofício nº 147/17 para a Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cruz Alta,
informando que o Sr. Érico P. Nogueira não está exercendo o mandato de vereador nesta Casa
Legislativa, em resposta ao ofício da mesma; Ofício nº 148/17 para as Escolas, convidando para
reunião nesta Casa no dia 11 de agosto, para tratar sobre o Projeto Vereador Mirim; Ofício nº
149/17 para o Executivo Municipal, solicitando transferência interna de móvel (mesa), que foi
retirado pelo Secretário da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Ofício Circ. nº 150/17 para as
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escolas e para a Secretaria Municipal de Educação convidando para um momento especial de Dia
dos Pais que será realizado no dia 18 de agosto, na Casa de Cultura, às 19h30min; Ofício Circ. nº
151/17 para os integrantes do Grupo Bar do Chile, Grupo Pulador, Grupo Juventude e Grupo Bar
da Norma, parabenizando pelas conquistas no Campeonato Municipal de Canastra; Ofício Circ. nº
152/17 ao Sr. Ari dos Santos, Coordenador de Desporto e para o Sr. Milton da Silva, Assessor de
Gabinete da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, parabenizando pela organização e
desempenho dos Campeonatos Municipais de Canastra, Bolão e Futebol 7; Ofício Circ. nº 153/17
para os integrantes do Grupo de Bolão Independente, Grupo de Bolão Sempre Alegre, Grupo de
Bolão Divertido, e grupo de Bolão Rio Grandense; Ofício nº 154/17 para o Executivo referente
cronograma de desembolso financeiro. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 168/2017: O vereador
ONEIDE NEULAND, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie os devidos reparos no calçamento da Rua
Francisco Emílio Trein, no bairro Floresta, ao lado do Campo do Juventude, a exemplo do que já
foi feito do outro lado. Esta solicitação atende pedido dos moradores que relatam transtornos no
referido trecho, pois ficam empoçadas as águas pluviais, justificando a necessidade desta obra.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 169/2017: O vereador ONEIDE NEULAND, integrante da
bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a
asfaltamento da Rua Cruz Alta, no bairro Jardim, levando em consideração que esta é uma
solicitação dos próprios moradores, que estão dispostos a pagar pelo asfalto. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 170/2017: O vereador SILVESTRE A. REBELATO, integrante da bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie a desobstrução de dois bueiros localizados na estrada velha, a partir do bairro
Hermany em direção a localidade da Várzea, mais precisamente no entroncamento com o acesso a
ERS 223. Justificativa: Esta indicação atende solicitação dos moradores que relatam transtornos
no local, principalmente em dias de chuva, quando a água se acumula no centro da estrada,
impedindo a passagem de veículos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 171/2017: A vereadora
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal,
através do setor competente, providencie uma academia ao ar livre (em torno de quatro aparelhos),
na localidade de Linha Cinco/Esquina Kappaun, junto ao pavilhão da comunidade. Justificativa:
Esta indicação atende a solicitação desta comunidade, em especial do Clube de Mães Olinda
Kappaun, que atualmente possui em torno de 50 sócias, que participam assiduamente do Clube em
diversas programações semanais e mensais, com seus familiares, junto ao Pavilhão da
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Comunidade. A academia seria mais uma forma de socialização e encontro, além de poder
proporcionar a realização de atividades físicas, contribuindo para a saúde e o bem estar das
famílias, levando qualidade de vida ao meio rural. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 172/2017: A
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie melhorias
na iluminação pública no pórtico do trevo de acesso principal deste Município. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido à reclamação dos moradores daquela área e das pessoas que ali
transitam. A grande deficiência na iluminação pública à noite causa aparência de descaso com as
obras públicas. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 173/2017: A vereadora DILETA DE
VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie as devidas melhorias na
iluminação pública do trevo de acesso secundário deste Município. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido à reclamação dos moradores e motoristas que por ali transitam. Devido à
escuridão, o referido trevo se torna uma área de risco à noite pela falta de visibilidade, sendo este
um dos motivos pelos quais ocorrem os acidentes neste trecho. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
174/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada
do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, faça a
troca da caixa d´agua, juntamente com a manutenção da estrutura da mesma, na comunidade de
Linha 5 – Esquina Kappaun. Justificativa: Esta indicação se justifica devido à reivindicação dos
moradores daquela localidade, visto que a caixa d’água é de ferro e foi instalada há 17 anos na
ferida comunidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 175/2017: A vereadora JAQUELINE
BRIGNONI WINSCH, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, estruture a
Coordenadoria Municipal da Mulher, instituída através do Decreto nº 3.166/2005, de 03 de
Outubro de 2005, com espaço físico e recursos humanos, para que possa cumprir, de fato, com as
atribuições que lhe competem. Justificativa: Esta indicação atende a carência de nosso Município
em disponibilizar atendimento prioritário para mulheres de forma individual e coletiva, em
especial na prevenção e atuação em situações de violência. Os altos índices de registros na
Delegacia de Polícia/ Posto da Mulher evidenciam um contexto favorável e com demanda para
programas/ações comunitários, de caráter educativo/preventivo, pela superação das mais variadas
formas de violência contra a mulher. Assim, com a Coordenadoria bem estruturada realizando
articulação de serviços e ações, busca-se a justiça social, reconhecendo o princípio da
universalidade e equidade de gênero, raça e etnia. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 176/2017: A
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vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o
Executivo Municipal, através do Departamento de Trânsito, estude a possibilidade de instalar
placas indicativas de acesso à saída para o trevo secundário deste Município. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido à solicitação de inúmeros visitantes que vêm a nosso Município e
possuem dificuldades em localizar a saída da cidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 177/2017:
O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie na colocação de dois
redutores de velocidade veicular, (quebra molas) no Bairro Progresso, mais precisamente na Rua
Firmino de Paula, sendo um no trecho entre a rua transversal Rua Mauá, e o outro a seguir no
sentido leste - oeste, antes da Rua Paraná, mais propriamente, no meio das duas referidas quadras.
Justificativa: Esta indicação atende ao pedido dos vários moradores, pois os referidos redutores já
foram solicitados e prometidos pela Prefeitura, na reunião com os moradores, realizada no salão
da Comunidade Católica no Bairro Progresso, por ocasião da comunicação do asfaltamento da
Rua Firmino de Paula, e muitas solicitações junto a Secretaria de Obras feitas sem êxito algum.
Diversas situações de incidentes de trânsito têm ocorrido no local, entre os quais duas colisões de
grandes proporções. Uma das esquinas demanda trânsito de veículos e de alunos pedestres da
Escola Estadual General Osório, e a Rua Firmino de Paula hoje é alternativa muito movimentada
de acesso, também aos bairros Progresso e Hermany. Os moradores, agora então, apelam, através
da Câmara de Vereadores, para que esta faça também a sua parte solicitando junto ao Poder
Executivo do Município uma solução para reduzir os riscos naquela via. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 178/2017: O vereador ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA, integrante da
bancada do PP: Que o Executivo Municipal, retire o Projeto de Lei Municipal n° 022/2017 que
dispõe sobre o regime de concessões de diárias, e os Projetos de Lei Complementar 005/2017 e
006/2017, para que os mesmos sejam melhor estudados e, posteriormente, efetuado as devidas
alterações. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 014/2017: O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal
informe, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, por qual
motivo o prédio da Creche do bairro Odila está desocupado? Informando o que vai ser feito no
local, pois a Câmara Municipal autorizou a compra do imóvel e o mesmo se encontra em situação
de total abandono. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 045/2017: O
vereador ONEIDE NEULAND, da Bancada do DEM, requer que esta Casa Legislativa
encaminhe ofício pra a empresa Brasil Telecom, solicitando que providenciem com urgência a
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substituição de um poste de telefonia na Rua Rui Barbosa, no bairro Floresta, em frente a
residência de nº 239, pois o referido poste se encontra caído/pendurado, o que justifica a urgência
deste

pleito:

Aprovado

por

unanimidade.

LEITURA

E

DELIBERAÇÃO

DO

REQUERIMENTO Nº 046/2017: A Vereadora, DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS da bancada do PP, vem por meio deste requerer que a Mesa Diretora encaminhe Ofício
endereçado ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), localizado na Rua
Presidente Vargas n° 577, em Cruz Alta/RS, que realize a identificação do acesso secundário do
município de Ibirubá/RS, no qual se encontra sem identificação. Este requerimento decorre da
reinvindicação da população que transita neste trecho, pois pessoas que vem em visita ao nosso
Município desconhecem este acesso, fazendo assim uma extensão de seu percurso desnecessário
até o acesso principal. Na oportunidade, solicita-se ainda, o estudo quanto à necessidade de
instalação de outras placas de trânsito, para melhor visibilidade e entendimento dos condutores ao
acesso do referido trevo: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 047/2017: A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do PP e o
vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, do PT, requerem que esta Casa Legislativa
realize homenagem à Escola Estadual de Ensino Fundamental Edison Quintana, pela conquista do
3º lugar – Série final, no RS, na avaliação do IDEB 2015, do INEP/Ministério da Educação,
recebendo o Troféu Educacional Governador Leonel de Moura Brizola (RES. Nº 3.035/2009),
conferido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, pelo destacado
desempenho deste Educandário na referida avaliação. Justificativa: A Escola Estadual de Ensino
Fundamental Edison Quintana (Ibirubá), foi agraciada na última segunda-feira (07/08), com o
troféu educacional Governador Leonel de Moura Brizola. A cerimônia ocorreu no Memorial do
Legislativo da Assembleia Legislativa, e destaca as escolas estaduais e municipais de melhor
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), apurado pelo Ministério da Educação nas
séries iniciais e finais. Ao todo, dezessete (17) escolas de quinze (15) municípios receberam o
prêmio. Voltado à educação, um dos setores de maior importância na sociedade, o troféu
homenageia o ex-político gaúcho que morreu em 2004 (Brizola). Durante seus anos como
governador do Rio Grande do Sul (1959-1963) e no Rio de Janeiro (1983-1987 e 1990-1994),
destacou-se pela trajetória de luta pela qualidade na educação. Em abril de 2009, foi aprovada na
Assembleia Legislativa gaúcha o troféu que leva seu nome para distinguir as escolas do Estado
que obtiveram melhor desempenho no IDEB: Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 048/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO
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HENTGES, integrante da bancada do PT, requer que esta Casa Legislativa realize homenagem
pelos 60 Anos da Rádio Ibirubá AM. Justificativa: A Rádio Ibirubá 1240 AM, integrante do
Sistema EPU de Comunicações, comemorou na última segunda-feira (07/08), 60 anos de
existência na região do Alto Jacuí. Por suas origens e evolução, a emissora possui uma história
peculiar no rádio e ocupa destaque na cidade e em toda a região, cumprido seu papel social com a
sociedade sempre tem buscado o melhor para Ibirubá e região. O proposto requerimento tem por
objetivo homenagear os proprietários, locutores, colaboradores e todos aqueles que participaram
da historia da rádio no município: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO
DO REQUERIMENTO Nº 049/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES,
integrante da bancada do PT e DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da
bancada do PP, requerem que esta Casa Legislativa realize uma homenagem aos idealizadores da
galinhada de tacho em nosso Município à Comunidade da Linha 5 – Esquina Kappaun.
Justificativa: A galinhada de tacho iniciou no ano de 1984 através da Professora Elenir Reichert,
quando a mesma começou a dar aulas na Escola Municipal Ildefonso Simões Lopes, da Esquina
Kappaun. Inicialmente os almoços com a galinhada ocorriam em forma de piquenique, onde cada
participante trazia uma xícara de arroz e um pedaço de carne. Anos mais tarde, ocorreu a criação
do Clube de Mães e Pais na comunidade, onde aconteciam os almoços com o intuito de arrecadar
dinheiro. Atualmente, existe uma equipe especial que faz a galinha de tacho para o tradicional
almoço da Comunidade, que ocorre anualmente no segundo (2º) sábado de maio e no segundo (2º)
sábado de agosto, onde se atrai grande público e é amplamente reconhecida por este prato típico e
tão saboroso. Este requerimento tem por objetivo homenagear os pioneiros da galinhada de tacho
do nosso Município, pois é um prato culinário que se disseminou entre todas as comunidades e
hoje é muito apreciado por todos: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE
LEI MUNICIPAL Nº 023/2017: Autoriza a contratação temporária de Auxiliar de Ensino.
Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Finanças e
Orçamento e para a Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. O vereador Henrique,
Presidente da CLJRF, disse que será o relator. O vereador Dácio, Presidente da CFO, disse que
será o relator. A vereadora Jaqueline, Presidente da CESSA, disse que será a relatora. LEITURA
DA EMENDA DE REDAÇÃO, DOS PARECERES E VOTAÇÃO 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. Leitura do
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e da Comissão de Obras e Serviços
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Públicos. Leitura e votação da Emenda de Redação: Aprovado por unanimidade. Discussão e
votação do Projeto de Lei Municipal nº 018/2017: Aprovado por unanimidade, com a Emenda
de Redação. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 002/2017, de autoria dos vereadores Dileta, Vagner, Dácio e Henrique:
Altera dispositivos do Decreto Legislativo n° 009, de 16 de dezembro de 2002. Leitura do Parecer
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Discussão e votação do Projeto de Decreto
Legislativo nº 002/2017: Aprovado por unanimidade. A Presidente convidou a Srª Marisa Bock,
Presidente do Clube de Mães Linda Kappaun; o Sr. Valdir Ahlert, Presidente do Clube dos Pais; e
o Sr. Neri Bock, Presidente da Sociedade da rede d’água, para fazerem parte da Mesa e
posteriormente disponibilizou o uso da palavra para os mesmos, que agradeceram a presença do
Legislativo na comunidade, e solicitaram a instalação de uma lixeira comunitária, e de uma caixa
d’água nova. A Presidente agradeceu a presença do Prefeito Abel Grave e do radialista Carlos
Cézar. 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 PATRÍCIA SANDRI, do DEM: Cumprimentou a todos.
Disse que é uma honra estar presente na comunidade da Esquina Kappaun. Ressaltou as alterações
que ocorreram no Projeto Vereador Mirim e que quando tinha dez (10) anos, em mil novecentos e
noventa e dois (1992), participou do Projeto na escola onde foi eleita Vice-Prefeita. Disse que o
Projeto é muito importante, pois traz a política para as crianças e jovens e resgata para eles o que o
vereador faz na cidade, a participação deles nas sessões para contar para a família e colegas.
Parabenizou os vereadores que reativaram o Projeto e disse que aquela vez em que participou, o
Projeto a ajudou a ser vereadora hoje. Pediu aos pais, professores e alunos para participarem do
Projeto. Desejou Feliz Dias dos Pais a todos os pais, em especial para seu pai Agenor que tanto
ama. Agradeceu a presença de todos. O vereador LEONARDO FIOR, do PMDB: Cumprimentou
a todos. Disse que é uma imensa alegria voltar à bela Comunidade da Esquina Kappaun e ver os
homens e mulheres do interior que fazem a riqueza da Terra da Pitangueira do Mato. Disse que na
cidade, da mesma forma, são trabalhadores e trabalhadoras que fazem a riqueza do Município e
falou ainda que, talvez, é o melhor e maior Município da região do Alto Jacuí para se viver. Disse
que graças ao trabalho dos homens e das mulheres do Município, a arrecadação é de duzentos e
quarenta mil reais diariamente, chegando no patamar de oitenta milhões de reais anuais. Deixou
uma mensagem de otimismo: “Ibirubá está de portas abertas para receber a todos que tenham
vocação para o trabalho, pois nesta Terra tem empreendedores e pessoas qualificadas que querem
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fazer com que o Município se torne cada vez maior e pujante”. O vereador VAGNER
OLIVEIRA, do PTB: Cumprimentou a todos, em especial aos moradores da Localidade de
Esquina Kappaun. Disse ser um privilégio estar no meio de um povo ordeiro e unido, comentou
que várias vezes foi convidado para se fazer presente na famosa Galinhada de Tacho, onde não
pode se fazer presente em nenhuma delas. Agradeceu pela oportunidade que teve de estar
juntamente na Localidade de Fazenda Itaíba, onde lhe foram feitas reivindicações para melhorias
na parte da Escola. Também agradeceu ao Prefeito Municipal, Abel Grave e a Secretaria de Obras
e Viação, pela colaboração e determinação, onde foi feito um excelente trabalho de patrolamento e
encascalhamento na BR-377. Agradeceu a receptividade e parabenizou a Comunidade da Várzea
pelo excelente jantar que foi realizado no último dia Cinco (5), e na oportunidade comprometeu-se
em buscar melhorias para aquela Comunidade. Disse também que no dia cinco (5), se fez presente
na Galinhada de Tacho, na Localidade de Linha Pulador Sul, agradeceu a receptividade e carinho
que recebeu de todos daquela Comunidade. Disse que através da Presidente do Legislativo Dileta,
e juntamente com os colegas vereadores Henrique e Dácio, está sendo feita algumas modificações
no Projeto do Vereador Mirim, para que seja implantado novamente, com o objetivo de levar mais
conhecimento da Legislação para os jovens do nosso Município. O vereador DÁCIO AZEVEDO
MORAES, do PT: Cumprimentou a todos, em especial aos moradores da Localidade da Linha 5 –
Esquina Kappaun, que na oportunidade foram representados pelo seu Presidente Neri Bock,
Marisa Bock, Presidente do Clube de Mães e Valdir Ahlert, Presidente do Clube de Pais. Saudou
também os vereadores da cidade de Fortaleza dos Valos, que se fizeram presentes. Disse que as
sessões realizadas no interior tem a intenção de aproximar cada vez mais o Legislativo e as
Comunidades, para que os moradores possam explanar sobre as necessidades e sobre projetos de
melhorias. Disse ter conversado com alguns moradores e também com o Presidente da
Comunidade, onde falaram de assuntos como a caixa d’água, a qual é uma necessidade da
Comunidade. Disse que lhe foi colocado também que o interior merece uma comunicação ativa,
através da internet e da telefonia, ressaltou sobre a segurança, que pode também ser feita através
de câmera de monitoramento, pois disse saber que o policiamento está escasso na cidade e ainda
mais no interior. Disse que estes são projetos e necessidades que existem, e acreditando que
através dos seus representantes irão ser feitas as melhorias que a Comunidade necessita. Colocouse a disposição de todos, assim como se colocou a disposição das outras Localidades. Ressaltou
que a presença do Prefeito Municipal nas sessões interiorizadas, dá mais solidez nos propósitos e
intenções do que se fazer em todas as Comunidades. Encerrou se colocando a disposição dos
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moradores da cidade e o interior. O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, do PT:
Cumprimentou a todos. Disse que entrou com três (3) requerimentos, individualmente e em
conjunto com alguns colegas vereadores, sendo que um deles foi relacionado à Comunidade de
Esquina Kappaun, sendo ele, para homenagear aos idealizadores da Galinhada de Tacho, pois foi
nesta Comunidade que iniciou este famoso e típico prato, levando para as demais Localidades.
Disse também que entrou com um requerimento para homenagear a Rádio Ibirubá, pelos seus
sessenta (60) anos, completados no dia sete (7) de agosto deste mesmo ano. Disse que se trata de
um importante meio de comunicação, que com certeza leva os anseios da Comunidade. Falou
sobre o outro requerimento, que juntamente com a colega vereadora Jaqueline, tem por propósito
homenagear a Escola Estadual Edson Quintana, que recebeu uma premiação junto a Assembleia
Legislativa, como terceira escola no Estado em IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica. Disse que todas as escolas do Município deveriam receber seus prêmios, mas que é uma
questão de provas e critérios adotados. Comentou que nesta sessão foi aprovado um importante
projeto, voltado à questão da educação de nosso Município, que é a volta do Projeto Vereador
Mirim. Disse que como foi debatido na sessão, o projeto já foi realizado em anos anteriores e hoje
os vereadores votaram no retorno dele, onde fizeram algumas alterações e mudanças, com a
preocupação de formar novas lideranças políticas em nosso Município, sabendo da carência de
bons políticos. Desejou um feliz dia dos pais atrasado, que ocorreu no último domingo. Por
último, deixou uma mensagem a todos: “Uma sociedade em que poucos têm muito e muitos têm
pouco, não pode ser caracterizada como equilibrada.”. Olívio Dutra. A vereadora JAQUELINE
BRIGNONI WINSCH, do PP: Cumprimentou a todos. Disse que é um momento especial estar
na Comunidade da Esquina Kappaun, pois a comunidade e região colaborou muito para ela se
eleger como vereadora. Falou que é uma satisfação poder estar renovando e reforçando seu
comprometimento com estas comunidades. Disse que é muito especial poder trazer o seu trabalho
e do Legislativo para a Comunidade. Disse que irá oficializar o pedido junto ao Executivo,
juntamente com a indicação da vereadora Dileta, referente a manutenção da rede da água dessa
região do Município que atende em torno de cinquenta famílias. Comentou que no sábado esteve
presente na Comunidade da Esquina Kappaun na galinhada em homenagem aos Pais. Aproveitou
para parabenizar os pais pelo Dia dos Pais. Lembrou do seu sogro, que como muitos
colaboradores da Comunidade que se fazem presentes hoje, propagaram a galinhada de tacho em
nosso Município fazendo um trabalho voluntário em várias entidades. Disse que esta Comunidade
é forte, trabalhadora e participativa. Aproveitou para parabenizar a belíssima ampliação do salão e
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disse que na gestão do Carlos Jandrey foi possível a participação da Administração Pública nesta
melhoria, assim como no calçamento e na iluminação pública. Comentou do seu pedido de uma
academia ao ar livre para a Comunidade da Esquina Kappaun, pois sabe da força do Clube de
Mães que possui mais de cinquenta sócias e que se encontram semanalmente para realizarem
trabalhos e atividades. Disse que quando era Secretária da Assistência conseguiu para esta
localidade um curso de artesanato. Falou que referente ao recolhimento de lixo, em fevereiro,
apresentou uma indicação para o Executivo, pois é inadmissível nos dias atuais as comunidades do
interior terem que queimar ou enterrar o lixo. Disse que é preciso alcançar o serviço da coleta de
lixo seco e reciclável para o interior do Município. Contou que já esteve conversando com o
Secretário da Administração, Sr. Valdir, e com a Coordenação do Meio Ambiente, onde estão
organizando o recolhimento mensal em todas as comunidades do interior. Finalizou dizendo para a
Comunidade da Esquina Kappaun e região, que está atenta as demandas. Colocou-se à disposição
para colaborar com a comunidade. O vereador GIOVANI MOACIR DIESEL, do PP:
Cumprimentou a todos, Disse que nestas duas últimas semanas em que não tivemos sessão na
Câmara, teve a oportunidade de sair procurar resolver alguns problemas do Município. Disse que
juntamente com o vereador Henrique, esteve em uma audiência com o Prefeito Municipal de Cruz
Alta, para reivindicar a reforma da ponte sobre o Arroio Bonito, na qual se trata de uma ponte
Intermunicipal, onde lograram êxito numa parceria para reforma da mesma. Disse também que
juntamente com o vereador Henrique, esteve na Coordenadoria de Educação em Cruz Alta, para a
entrega de um abaixo assinado, no qual se trata da solicitação de reversão de uma área na
Localidade do Triunfo, referente a três (3) hectares localizados onde era o antigo colégio João
XXIII. Disse que durante essa semana esteve na inauguração da caixa d’água da Corsan,
localizada no Bairro Hermany. Ressaltou a importância da mesma, e comentou que seria uma
parceria do Estado do RS com o Município de Ibirubá, disse ser uma forma nova de se fazer uma
gestão bem feita. Disse ter gostado muito do Projeto Vereador Mirim, e lembrou que seu filho
Victor (in memoriam), foi Vereador Mirim pela Escola Edison Quintana quando criança. Disse
também que na Secretaria de Saúde foi feita uma alteração nos dias da liberação dos
procedimentos, consultas e exames. Disse que foi mudado de três (3) para quatro (4) dias, para
separar fisioterapia e massoterapia, dos exames de fonoaudiólogo e psicólogo, onde havia um
acúmulo muito grande de pessoas. Ressaltou que foi parabenizado pelos munícipes, onde a
maioria gostou muito da mudança. Agradeceu aos moradores da Localidade de Esquina Kappaun
pela receptividade, e disse que as reivindicações que foram feitas na oportunidade são justíssimas
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e se dispôs para ajudar a resolvê-las. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. Desejou boas vindas ao vereador Paulo, Presidente da
Câmara de Vereadores de Fortaleza dos Valos, que juntamente com seus assessores, se deslocou
até a Esquina Kappaun para assistir a sessão, mostrando a força dos vereadores. Agradeceu a
Presidente do Clube de Mães, Marisa Bock, o Presidente do Clube de Pais, Sr. Valdir Ahlert e o
Presidente da Rede d’água, Sr. Neri Bock. Falou que fez uma indicação sobre a rede de água, para
valorizar os moradores da Esquina Kappaun. Falou sobre o Projeto Vereador Mirim, que quando
entrou na Casa Legislativa em dois de janeiro, perguntou aos funcionários o porquê não acontecia
mais o Vereador Mirim. Disse que os funcionários lhe contaram que o Vereador Mirim acabou a
pedido das professoras por ser muito trabalhoso. Agradeceu aos vereadores pela aprovação
unânime das alterações do Projeto. Convidou a todos para o lançamento da Campanha Vereador
Mirim que acontecerá no dia vinte e nove (29), e disse que estarão presentes todos os vereadores,
professores e alunos e que também virá o vereador que é mentor do Projeto Vereador Mirim de
Cruz Alta. Convidou toda a comunidade para a homenagem para os pais que acontecerá na Casa
de Cultura, sobre a valorização da família, sendo uma iniciativa da Casa Legislativa juntamente
com a Sobeni. Disse que o pai é o esteio de uma casa, porque se faltar o esteio em uma casa, ela
cai. Mandou um abraço a todos os pais. Também disse a comunidade ibirubense, que os
vereadores precisam ser pilares de gestão, e disse que seu objetivo além de falar bastante como
quer fazer acontecer. Frisou novamente o Vereador Mirim, que é para valorizar as crianças e
integrá-los na política, pois futuramente poderão ocupar o lugar do vereador. Comentou que falou
aos alunos de Alfredo Brenner que devem estudar, mesmo não gostando, pois conhecimento
ninguém tira, e que se quisessem ser vereadores é importante eles terem conhecimento. Deixou
uma mensagem aos jovens do interior, que eles podem fazer um curso superior e ao mesmo tempo
ajudar sua família no interior. Mandou um abraço as vovós que representaram o Legislativo no
Chá na Liga no dia trinta de julho, a Srª Marli Gonçalves que ficou Miss Simpatia e a Srª Eneci
Brandão da Silva que ficou a Rainha Glamour Vovó. Agradeceu a Comunidade da Esquina
Kappaun pela receptividade. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Disse que se sente um mal necessário na política de Ibirubá, pois levanta
os “problemas” e os colegas vereadores vão lá e resolvem. Disse ter levantado o assunto da Ponte
Arroio Bonito, e os colegas vereadores se deslocaram até Cruz Alta e resolveram o assunto. Disse
que o Prefeito Abel esteve reunido com o PMDB e que mesmo sendo partido contrário, estão
juntos buscando recursos para Ibirubá. Disse que se fizeram presentes na Prefeitura não para pedir
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cargo, não para indicar alguém, mas sim, para dizer que estão empenhados para ajudar Ibirubá.
Disse também que conseguiu com ajuda de outras pessoas, a Filantropia do Hospital. Disse que,
talvez por conviver com uma pessoa que atende há trinta (30) anos dentro da saúde. Comentou que
gravou um vídeo em uma rede social e convidou a todos para acessar sua página. Disse que eram
mais de trezentos (300) projetos que estavam engavetados em Brasília, e com a ajuda de muitos
companheiros e também com a ajuda do Osmar Terra conseguiu trazer a filantropia do Hospital
Annes Dias. Salientou que se não tivesse ido em busca disso, algumas pessoas morreriam na porta
do Hospital. Disse ter compromisso consigo mesmo, sua família e com as pessoas de Ibirubá, e
quer ser um vereador atuante. Parabenizou a todos os pais pelo seu dia, ocorrido no último
domingo. A Presidente falou sobre a realização da Sessão Solene de homenagem aos Idosos que é
feita todos os anos pelo Legislativo, fazendo parte da programação da semana dos idosos que é
comemorada na última semana do mês de setembro. Por isso, pediu para que os vereadores
indiquem, mediante ofício, o nome de uma pessoa acima de sessenta anos e que ainda não tenha
recebido esta homenagem, juntamente com uma foto e currículo da mesma, sendo que sugeriu o
dia vinte e oito (28) de setembro para realização da referida Sessão Solene. A Presidente deu por
encerrado os trabalhos às vinte e uma horas e quarenta minutos (21h40min.). 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.

