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ATA Nº. 1.993/2017 – DA VIGÉSSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 21.08.2017.
Aos vinte e um dias do mês de agosto 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 quinze 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 1.992/17 (sessão
ordinária): Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura
das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 010/17 do Conselho Municipal de Saúde,
solicitando espaço na sessão para divulgação da 1ª Conferência Municipal de Vigilância em
Saúde; Convite e programação da 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde, no dia vinte
e três (23) de agosto, junto a Câmara Municipal, com início às 08h30min.; Ofício nº 1472/17 da
Corregedora-Geral da Justiça, Des.ª Iris Helena Medeiros Nogueira, agradecendo o convite para
prestigiar a homenagem ao Juiz Ralph Moraes Langanke, e informando que não poderá se fazer
presente por outros compromissos previamente agendados, sendo que também parabenizou o
vereador Silvestre Rebelato por tão nobre iniciativa; Correspondência eletrônica recebida do
Tribunal de Justiça do RS, comunicando que o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Desembargador Luiz Felipe Silveira Difini, estará
impossibilitado de comparecer à Sessão Ordinária que concede o Título de "Cidadão Ibirubense"
ao Doutor Ralph Moraes Langanke, a realizar-se no dia de hoje, devido a compromissos
institucionais anteriormente agendados; Ofício nº 326/17 do Ministério do Desenvolvimento
Social, em resposta ao ofício desta Casa Legislativa, informando que o pleito referente a liberação
de recursos para a população atingida pelas intempéries, foi submetido à apreciação do Ministério
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da Integração Nacional; Ofício nº 1663/17 do Ministério da Integração Nacional – Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil, em atenção ao ofício desta Casa Legislativa, explicando o
processo a ser realizado pelo Município para a situação de emergência; Convite da Secretaria de
Missões das Assembleias de Deus do RS para o 1º Fórum Regional de Missões da 8ª Região da
SEMADERS e 16º Congresso de Missões da AD de Ibirubá, de 08 a 10 de setembro junto a
Assembleia de Deus de Ibirubá; Convite para abertura oficial da Expointer 2017, às 15 horas do
dia 26 de agosto, em Esteio; Ofício nº 012/17 da UVERGS convidando para 76º Seminário sobre
Gestão Pública Contemporânea, de 29 de agosto até 1º de setembro; Folders de cursos diversos. A
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº
155/17 para o Executivo encaminhado material da sessão ordinária do dia quatorze (14) de agosto;
Ofício nº 156/17 para o DAER de Cruz Alta, em atendimento ao Requerimento nº 046/17,
solicitando a identificação do acesso secundário do Município; Ofício nº 157/17 para a Brasil
Telecom, em atendimento ao Requerimento nº 045/17, solicitando a substituição de um poste de
telefonia na Rua Rui Barbosa, no bairro Floresta; Ofício nº 158/17 para o Jornal O Alto Jacuí
encaminhando material da sessão ordinária do dia 14 de agosto para divulgação; Ofício nº 159/17
para o Esporte Clube Palmeira parabenizando pelo sucesso do jantar dançante que ocorreu dia 12
de agosto; Ofício nº 160/17 para o Grupo Feliz Idade da localidade de Linha Duas parabenizando
pela excelente organização e realização do 1º Baile que ocorreu dia 06 de agosto; Ofício nº 161/17
para o Clube Divertido parabenizando pela excelente organização e realização do 21º Café
Colonial, que ocorreu no dia 12 de agosto; Ofício nº 162/17 para a Liga Feminina de Combate ao
Câncer parabenizando pelo sucesso do Chá com escolha das Glamours Vovó e Bisavó, que
ocorreu no dia 30 de julho; Ofício nº 163/17 para os integrantes do Clube dos Pais da Esquina
Kappaun, parabenizando pelo sucesso do almoço festivo em comemoração ao Dia dos Pais que
ocorreu no dia 12 de agosto; Ofício nº 164/17 para a Corsan parabenizando pela solenidade de
inauguração do novo reservatório de água no bairro Hermany, que ocorreu no dia 10 de agosto.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 179/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da
bancada do PRB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, faça readequação ou
reestruturação de três (03) centrais telefônicas do nosso Município, localizadas nas comunidades
de Santo Antônio do Bom Retiro, Alfredo Brenner e Várzea. Justificativa: Esta indicação atende
ao pedido dos moradores que residem nestas localidades, pois os referidos equipamentos
telefônicos são antigos, as linhas possuem mau funcionamento e apresentam emendas nos fios.
Quando chove as linhas ficam totalmente mudas. Cabe salientar que se fosse realizada a
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readequação, poderia ser implantada internet, melhorando a comunicação e também a segurança
dos munícipes dessas localidades. Assim, teria menos gastos solucionado o problema. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 180/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do
PRB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie
a construção de uma parada de ônibus escolar próximo ao trevo de acesso secundário da Linha
Pulador Sul. Justificativa: Esta indicação atende pedido dos pais de estudantes e moradores que
residem próximo aquela região, pois os estudantes ficam aguardando o ônibus desprotegidos das
intempéries, e quando chove piora a situação, chegando na escola todos molhados. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 181/2017: O vereador SILVESTRE A. REBELATO, integrante da bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie os devidos reparos na Rua Serafim Fagundes, passando o rolo compressor nos trechos
onde foram feitas obras de canalização pela Corsan, pois o calçamento ficou irregular, dificultando
o trânsito de veículos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 182/2017: O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie melhorias na iluminação pública do nosso
Município, efetuando a substituição das lâmpadas queimadas por novas, especialmente na Rua
Serafim Fagundes, sendo uma questão de segurança pública. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
183/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, e da Secretaria
Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, providencie a recuperação da estrada na
localidade de São Paulo Pontão Fundos, realizando o patrolamento e cascalhamento da mesma,
especialmente na entrada da propriedade do Sr. Luiz Wojahan, precisando no local de 4 ou 5
cargas de cascalho, além de outro trecho que pode ser considerado mais crítico, o qual demanda a
propriedade do Sr. Mário Braganholo. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 184/2017: O vereador
SILVESTRE A. REBELATO, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal,
através do setor competente, faça os devidos reparos de manutenção do prédio onde funciona o
Postão de Saúde, o qual foi construído na gestão 2004-2008, com 100% dos recursos oriundos da
comunidade Ibirubense. Justificativa: Esta indicação se justifica devido ser evidente a necessidade
de manutenção no referido prédio, sendo inadmissível que com o grande orçamento atual do
Município, não seja feito este trabalho de manutenção, tendo em vista que no local existe um
grande fluxo de pessoas. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 185/2017: A vereadora DILETA DE
VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal,
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através da Secretaria de Obras e Viação, providencie o alargamento e posterior calçamento
poliédrico na Rua Aloizio Müller, no Bairro Hermany. Justificativa: Esta indicação se justifica
devido a reclamação dos moradores e proprietários de terrenos desta localidade, onde a referida
Rua possui trajetória em desconformidade com o previsto no mapa da cidade e também nas
escrituras dos terrenos em seu limite, prejudicando, assim, a metragem total dos terrenos.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 186/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, elabore e encaminhe para esta Casa Legislativa Projeto de Lei que amplie para vinte
(20) dias a licença paternidade aos servidores públicos municipais. Justificativa: O objetivo seria
alterar de cinco para vinte dias o prazo da licença paternidade pelo nascimento do filho, para que o
pai possa acompanhar e se dedicar à família integralmente por um maior período. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 187/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude a
possibilidade de desenvolver um Programa de Roteiro Turístico no Município. Justificativa: A
implantação de um Roteiro Turístico em Ibirubá incentivará o desenvolvimento do turismo
municipal e do turismo rural, o que trará também uma alternativa de renda familiar para as
famílias e para o Município. Um exemplo de sucesso é a Rota Della Cucagna em Tapera.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 188/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do Prefeito
Municipal, realize uma reunião com a empresa terceirizada responsável pelo recolhimento do lixo
em nossa cidade, para que os mesmos não centralizem o lixo no meio da rua antes do
recolhimento. Justificativa: Esta indicação é uma reclamação dos munícipes que diariamente tem
uma “montanha” de lixo, praticamente, no meio da rua e em frente as suas casas antes da
passagem do caminhão do lixo. Este fato gera transtornos aos motoristas, podendo, também,
causar acidentes. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 026/2017: A
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS (PP), juntamente com os vereadores
GIOVANI MOACIR DIESEL (PP), ANDRÉ O. FERREIRA (PP), DÁCIO A. MORAES
(PT), HENRIQUE A. HENTGES (PT), MARCELO A. DELLAY (SD), e VAGNER
OLIVEIRA (PRB): Requerem que esta Casa Legislativa realize uma Sessão Solene de
inauguração dos novos quadros da Galeria das Legislaturas. Justificativa: Este requerimento se
justifica tendo em vista a notória necessidade de substituir os quadros existentes, os quais já
apresentam imperfeições, e estão visivelmente se deteriorando com o tempo, danificando as fotos
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devido a umidade e mofo. Levando em consideração ainda que a Galeria faz parte do acervo
histórico desta Casa Legislativa, que precisa ser preservada devido sua extrema relevância, pois
nela estão estampadas a imagem dos nobres Edis que já passaram por esta Casa, organizados por
Legislatura. Os novos quadros terão melhor qualidade e consequentemente maior durabilidade,
além de possuírem dimensões menores, permitindo a fixação de um maior número de quadros
junto a Galeria, a qual atualmente quase já nem comporta mais quadros, pois as paredes destinadas
para a Galeria não possuem mais espaço: Aprovado com nove (09) votos favoráveis e um (01)
voto

contrário

do

vereador

Leonardo.

LEITURA

E

DELIBERAÇÃO

DO

REQUERIMENTO Nº 050/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO (PMDB),
juntamente com os vereadores ONEIDE NEULAND (DEM), PATRÍCIA SANDRI (DEM),
LEONARDO FIOR (PTB), ANDRÉ O. FERREIRA (PP), e VAGNER OLIVEIRA (PRB):
Requerem que esta Casa Legislativa realize uma Sessão Solene em homenagem aos 10 anos da
empresa AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA em nosso
Município, que serão completados no dia 18 de setembro do corrente ano: Aprovado com nove
(09) votos favoráveis e um (01) voto contrário da vereadora Jaqueline, a qual alertou os
vereadores que existe uma Resolução na Casa que limita em cinco (05) sessões solenes por ano,
sendo que se aprovado este requerimento, seria a sexta sessão solene do ano. O Vereador Silvestre
disse que está levando em consideração o tamanho da empresa e a sua importância para o
Município, e que a Resolução poderia ser alterada a qualquer momento. Inicialmente a vereadora
Jaqueline votou contra o requerimento, mas em seguida o vereador Silvestre pediu para a mesma
rever seu voto, a qual aceitou e retificou seu voto, votando a favor, com o registro da sua ressalva
de que estavam abrindo precedente e “burlando” uma Resolução desta Casa, quando deveriam ser
os primeiros a respeitar as Leis, sendo vereadores. Desta forma, o Requerimento nº 050/17 foi
Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
051/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da bancada do PMDB: Requer
que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para o Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado, Exmo Sr. Edegar Pretto, questionando se tramita algum projeto de privatização junto a
Assembleia Legislativa? Em caso afirmativo, que informem quais são eles, especialmente se
algum projeto de privatização diz respeito à Corsan e/ou Banrisul: Aprovado por unanimidade.
HOMENAGEM AO EXCELENTÍSSIMO DR. RALPH MORAES LANGANKE, Juiz de
Direito da Comarca de Ibirubá, concedendo ao mesmo o Título de Cidadão Ibirubense: A
Presidente convidou para fazer parte da Mesa Diretora o Excelentíssimo Dr. Ralph Moraes
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Langanke, Juiz de Direito da Comarca de Ibirubá, e de imediato pediu para que o Secretário
Vagner fizesse a leitura do Currículo do homenageado. Posteriormente a Presidente convidou o
vereador proponente Silvestre A. Rebelato, para que juntos fizessem a entrega do Diploma de
homenagem ao Dr. Ralph Moraes Langanke, concedendo ao mesmo o Título de Cidadão
Ibirubense, conforme Lei Municipal nº 2.708/17, oriunda do Projeto de Lei do Legislativo nº
010/17, de autoria do vereador Silvestre A. Rebelato. Em seguida, a Presidente deu início às
Manifestação dos Líderes de Bancada, sendo eles: 1º - Patrícia Sandri – Bancada do DEM; 2º Henrique A. Hentges – Bancada do PT; 3º Dácio A. Moraes – Bancada do PT; 4º - Giovani
Moacir Diesel – Bancada do PP; 5º - Vagner Oliveira – Bancada do PRB; 6º - Leonardo Fior –
Bancada do PTB; e 7º - Silvestre A. Rebelato – Bancada do PMDB, proponente da homenagem.
Os vereadores (as) parabenizaram o vereador Silvestre pela nobre iniciativa em realizar esta justa
e merecida homenagem ao Dr. Ralph Moraes Langanke, concedendo-lhe o Título de Cidadão
Ibirubense. Disseram que ficaram felizes em poder participar desse momento tão importante na
história de Ibirubá. Todos parabenizaram o Dr. Ralph pela trajetória como Juiz de Direito na
Comarca de Ibirubá há dezenove (19) anos, que atua com altivez, franqueza, respeito, coragem e
coerência, magistrando com grande conhecimento jurídico e técnico, qualificando positivamente a
Comarca de Ibirubá com um Judiciário atuante. Agradeceram o trabalho do Juiz que constrói uma
cidade melhor, que honra com a justiça na mediação e no julgamento de conflitos de nossa
sociedade, e que, ao aplicar os termos de Justiça junto à nossa comunidade, tem feito a diferença
na vida de muitos que procuraram o auxílio do Judiciário. Desejaram que a trajetória profissional
do Dr. Ralph em Ibirubá continue sendo pautada por ética, respeito, sabedoria e que a busca das
garantias de igualdade a todos, sem distinção de credo, raça ou ideologias políticas, sejam o que
norteie seu pensamento, trabalhando lado a lado com a nossa comunidade, para que Ibirubá seja
exemplo de sociedade em nossa Região, Estado e País. O vereador Silvestre, disse que esta
homenagem foi sugerida pela Ordem dos Advogados de Ibirubá e que toda comunidade tem
respeito pela sua atuação. Comentou que, o Dr. Ralph com vinte e quatro (24) anos já estava
exercendo com tamanha responsabilidade o cargo de Juiz em Ibirubá. Disse que em Ibirubá a
Justiça funciona e enganam-se aqueles que acham que não funciona. Falou que o Dr. Ralph aplica
a Lei sem olhar a quem, para àquele que deve. Fez uma comparação ao Juiz Sérgio Moro que esta
fazendo um trabalho que o povo brasileiro espera. Reconheceu que Ibirubá tem um cartório que
funciona, um Juiz atuante, uma delegacia que funciona, ou seja, uma Justiça que funciona. Falou
que por onde anda fala para as pessoas que Ibirubá é uma cidade boa de viver. Disse que pedirá à
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Deus que o Dr. Ralph continue exercendo sua função com plenitude e com o mesmo caráter e
respeito que as pessoas tem ao seu reconhecimento. Agradeceu os vereadores que votaram a favor
do Projeto que concede o Título de Cidadão Ibirubense ao Dr. Ralph e agradeceu também, aos
advogados pela indicação. Disse que tem enorme reconhecimento e respeito pelo Dr. Ralph, pois
sabe do trabalho transparente que faz, e que tem prestado um trabalho positivo na comunidade.
Dando sequência a Presidente colocou a palavra à disposição do Dr. PEDRO LUÍS
REBELATO, Presidente da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Ibirubá, o qual
fez uso da palavra, dizendo que é uma noite muito especial e festiva, pela oportunidade de fazer
esta homenagem para o Juiz em vida, pois normalmente se homenageia após a morte, não
valorizando a vida. Disse que para hoje ser um magistrado exige muita coragem, e o Dr. Ralph é
uma pessoa extremamente corajosa, íntegra e imparcial no julgamento, não havendo discriminação
ou favorecimento, e isso é uma grande virtude. Disse que todos tem orgulho do Magistrado que
temos em Ibirubá. Falou que essa homenagem surgiu pela pessoa que o Dr. Ralph é, pelo caráter
que ele tem e que com certeza hoje é um momento histórico. Relatou que o Dr. Ralph é muito
preocupado com a Comarca, com a comunidade e com a cidade para que as coisas funcionem, e
que apesar de ele não participar ativamente do cotidiano da comunidade, ele tem conhecimento do
que acontece em Ibirubá, e que ele se preocupa além de sua obrigação. Comentou que também são
parceiros, e que não existe mais a expressão “do outro lado do balcão”, ou seja, cada um brigando
pelo o que é seu. Disse que compreende que é necessária uma união dos advogados, dos
serventuários da justiça e do magistrado, para que seja melhoradas as condições de trabalho e para
que os processos “andem” mais rápido. Disse que a OAB de Ibirubá batalha muito pouco pelos
advogados e sim, batalham mais pelas situações que impactam a população. Comentou que os
vereadores foram muito felizes em suas colocações. Finalizou parabenizando o Dr. Ralph pelo
Título recebido e disse que como cidadão tem-se muito a agradecer a ele. Dando sequência a
Presidente colocou a palavra à disposição do PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE, o qual
fez uso da palavra: Cumprimentou a todos. Falou que foi uma homenagem justa e que não poderia
deixar de participar deste momento. Destacou o Dr. Ralph principalmente pelo serviço prestado na
comunidade, pelo auxílio e pela preocupação com a comunidade. Disse que o Dr. Ralph tem o
poder de decisão e por mais que as decisões sejam justas, sempre alguém pensa que é injusto,
assim como acontece no Poder Executivo e Legislativo, que também sofrem com a tomada de
decisão. Parabenizou o Dr. Ralph pelo Título e pediu a Deus que continue o abençoando, dando
saúde, discernimento e sabedoria dos céus para que o mesmo conduza o que Deus confiou em suas
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mãos como Juiz de nossa cidade. Parabenizou também, o vereador Silvestre que foi o proponente
da homenagem e a todos os presentes na noite. Em seguida, a Presidente Dileta convidou o
homenageado, Excelentíssimo Dr. RALPH MORAES LANGANKE, Juiz de Direito da
Comarca de Ibirubá, para fazer uso da palavra: Cumprimentou a todos e disse que é uma enorme
satisfação e orgulho estar recebendo o Título de Cidadão Ibirubense. Agradeceu a Deus por ter
colocado Ibirubá em sua vida, agradeceu o vereador Silvestre por ser o proponente da
homenagem, agradeceu os demais vereadores da Casa por terem aprovado por unanimidade o
Projeto. Agradeceu o Prefeito Abel por ter sancionado a Lei que concede a homenagem,
agradeceu a diretoria da Ordem dos Advogados, através do Presidente Pedro, pela homenagem.
Disse que não existem palavras para descrever a emoção e satisfação por estar recebendo este
Título. Agradeceu também a sua família, sendo representada hoje por sua esposa Lenissa e suas
filhas que ainda estão dentro da barriga de sua esposa, agradeceu seus servidores com os quais
compartilha este Título, pois sem eles não estaria recebendo-o. Encerrou agradecendo o povo de
Ibirubá, pelo respeito e consideração que demonstraram nestes dezenove (19) anos de trabalho.
Disse que sabe que sempre uma parte do processo sai desgostosa, mas esse é seu trabalho, pois
tem o dever de dizer o direito e que sabe que está cumprindo seu dever com honestidade, retidão e
imparcialidade. Dando continuidade a PRESIDENTE DILETA fez seu pronunciamento:
Cumprimentou a todos e falou ao Dr. Ralph que o julgamento dos atos e infrações alheias é uma
das tarefas mais difíceis e pesadas da humanidade. Disse que o Juiz não é mero aplicador das leis,
da forma como elas são feitas; o Juiz precisa interpretá-las, conforme o seu saber e a sua
consciência, em todas as decisões que toma. Falou que paciência, polidez, discrição, gentileza,
firmeza com equilíbrio, sensatez, humildade, elegância e generosidade são apenas alguns dos
adjetivos que cabem ao Excelentíssimo Senhor Juiz Ralph Moraes Langanke, e que ter conduta
ilibada, e de notório saber jurídico são requisitos básicos, difíceis de ser encontrados hoje em dia,
mas que é o mínimo que a sociedade espera da pessoa que tem o poder de decidir questões que
podem mudar a vida de inúmeras pessoas sobre suas decisões. Disse que as pessoas de Ibirubá são
privilegiadas por ter uma sensação permanente de justiça, de estar sendo feita a coisa certa, de se
sentir protegidos e confortáveis por podermos viver de forma ordeira e em comunidade. Falou que
esta homenagem é mais do que merecida, é uma demonstração de respeito ao tempo, ao estudo e a
uma vida dedicada à justiça dos homens. Parabenizou o Juiz Ralph Moraes Langanke. Para
encerrar a Presidente agradeceu a presença de todos, registrando as felicitações desta Casa
Legislativa ao Juiz pelo recebimento do Título de Cidadão Ibirubense, e desejando que continue
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desenvolvendo um excelente trabalho. Desta forma suspendeu posteriormente a sessão por alguns
minutos para os cumprimentos e para registros com fotos. A Presidente, ainda com a sessão
suspensa, abriu espaço para a Srª Janete, Presidente do Conselho de Saúde, atendendo solicitação
da mesma, a qual convidou e divulgou o evento: 1ª Conferência Municipal de Vigilância em
Saúde, no dia vinte e três (23) de agosto, junto a Câmara Municipal, com início às 08h30min. Em
seguida a Presidente reabriu a sessão e deu continuidade a ordem do dia. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 052/2017: A vereadora JAQUELINE
BRIGNONI WISNCH, integrante da bancada do PP: Requer que esta Casa Legislativa realize a
2ª Campanha Institucional de 2017, direcionada ao RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO.
Justificativa: Esta solicitação se justifica devido esta Casa Legislativa ter no contrato para
prestação de serviços de divulgação radiofônica, a realização de Campanhas Institucionais. O
direcionamento dessa temática tem por objetivo informar a comunidade sobre a necessidade do
Recadastramento Biométrico, caso contrário terão seu título cancelado. Nas chamadas deverão
constar: período vigente, local de atendimento e documentação necessária para o recadastramento:
Aprovado por unanimidade. A vereadora Jaqueline pediu para que fosse encaminhado ofício
para o Cartório Eleitoral, anexando o Requerimento, e pedindo respaldo em relação as
informações que julgam necessárias para vinculação da referida campanha institucional.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 053/2017: O vereador
HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT: Requer que esta Casa
Legislativa encaminhe ofício convidando a nova diretoria da União das Associações de Bairros de
Ibirubá (UABI) que tomou posse dia 03 de agosto. Justificativa: No último dia 03 de agosto, a
União das Associações de Bairros de Ibirubá (UABI) escolheu sua nova diretoria. Por se tratar de
uma instituição que tem como finalidade representar todas as associações de Bairros do município,
é de suma importância que o Poder Legislativo tenha conhecimento das ações que a nova diretoria
pretende para os próximos anos: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO
DO REQUERIMENTO Nº 054/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da
bancada do PMDB: Requer que esta Casa Legislativa divulgue através dos meios de comunicação,
do Site da Câmara Municipal e através de fixação de cartazes informativos, o sinal de wifi aberta
“Ibirubá Visitante” para uso dos munícipes que frequentam a Praça General Osório. Justificativa:
Este requerimento 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
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área dos estudos, notícias, pesquisas, etc. Ressalto ainda que muitas cidades do Brasil já oferecem
este serviço aos seus contribuintes: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE
LEI DO LEGISLATIVO Nº 017/2017, de autoria dos vereadores Oneide Neuland e André
O. Ferreira: Revoga a Lei Municipal nº 1.794, de 30 de agosto de 2001. Baixado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que o vereador Henrique, Presidente da
referida Comissão, disse que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO Nº 018/2017, de autoria dos vereadores Vagner, Dileta, André, Jaqueline,
Giovani, Dácio, Henrique, Patrícia, Oneide e Leonardo: Concede o Título de Cidadão
Ibirubense ao Senhor Mário Romildo Pedersen. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. O vereador Henrique, Presidente da referida Comissão, designou o vereador
Giovani para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº
019/2017, de autoria da vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas: Denomina de
“Academia ao Ar Livre Anna Lourdes Darold das Chagas”, a academia ao ar livre localizada ao
lado do Ginásio de Esportes da Escola do Bairro Floresta. Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Henrique, Presidente da referida Comissão,
designou a vereadora Patrícia para ser a relatora. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO
DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 023/2017: Autoriza a contratação temporária de
Auxiliar de Ensino. 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 023/2017: Aprovado por unanimidade. O
vereador Silvestre pediu para que os vereadores (as) também encaminhem correspondência
eletrônica para os Deputados Federais e Senadores, solicitando a aprovação da MP 778 do
parcelamento previdenciário na forma do relatório do Senador Raimundo Lira. O relatório é
fundamental para a reabertura do prazo, e solicitando também a aprovação do destaque do PSD à
Emenda 25, para garantir o encontro de contas. Dando continuidade a Presidente passou para o
último item da ordem do dia, em um espaço máximo de cinco minutos para cada vereador:
MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: O vereador HENRIQUE
ANTÔNIO HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos. Comentou que nesta noite ocorreu a
homenagem ao Juiz de Direito, Dr. Ralph Moraes Langanke, que recebeu o Título de Cidadão
Ibirubense. Falou que foi uma noite histórica para Ibirubá, pois se reuniram os três poderes na
Câmara de Vereadores: Executivo, Legislativo e Judiciário. Disse que foi uma justa homenagem
para um cidadão que há dezenove (19) anos trabalha no Município e que com certeza faz um
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brilhante trabalho. Relatou que entrou com um requerimento convidando a nova diretoria da
União das Associações de Bairros de Ibirubá (UABI), que assumiu no último dia três (03) de
agosto, para participar de uma sessão e explanar os seus trabalhos. Disse que na semana que
passou, esteve juntamente com a Presidente Dileta, fazendo uma viagem até Porto Alegre, no
IGAM e no Tribunal de Contas do Estado, onde tiveram um momento de transparência e de
questionamentos sobre diversos assuntos referente à Câmara de Vereadores. Falou também, que
na semana passada iniciou um trabalho muito importante, principalmente para as pessoas
ribeirinhas do Rio Pulador, a limpeza do Rio Puxiretê, sendo feita a segunda parte do serviço,
onde se iniciou ainda na Administração de Carlos e Rogério. Disse que neste final de semana
participou do almoço da posse da nova diretoria do Bairro Odila, onde a Professora Ilse Hübner
assumiu a presidência, sendo este um bairro querido e desejou que continue sendo um bairro
presente nas questões municipais. Finalizou com uma mensagem de Rudolf Von Ihering: “A
justiça sustenta numa das mãos a balança que pesa o direito e na outra, a espada de que se serve
para o defender. A espada sem a balança é a força brutal: a balança sem a espada é a impotência
do direito”. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a
todos. Destacou que nesta noite, nesta Casa foi concedido o título de cidadão ibirubense para o Dr.
Ralph M. Langanke, nosso Juiz de Direito, que atua há 19 anos em nossa cidade. Disse que
mesmo com seu compromisso e seriedade, o Dr. Ralph é uma pessoa movida também a
sentimentos e emoções e que a além das palavras, ele deixou muito claro o sentimento de
felicidade e agradecimento em ter recebido este título. Expressou sua gratidão em ter sido o autor
do Projeto, juntamente com uma ordem dos advogados – OAB e disse que divide com a população
de Ibirubá este reconhecimento que tens ao Juiz de Direito. Ressaltou que nesta noite apresentou
juntamente com alguns colegas vereadores um requerimento, no qual seria uma homenagem para
a empresa AGCO, que completará no mês de setembro dez (10) anos de existência e disse que fica
completamente feliz pela oportunidade e pela empresa ter aceitado em receber esta homenagem.
Disse também que devemos reconhecer a importância desta empresa em nosso Município, por
milhares de empregos gerados e pelos recursos que esta empresa dá aos cofres públicos, ao
trabalho social. Comentou sobre sua indicação feita para a confecção de algumas placas e cartazes,
notificando os moradores da existência de wifi liberado na praça. Disse também que informou os
vereadores da preocupação de o município de Ibirubá não ser credenciado para ter um desconto de
um milhão e vinte e cinco mil reais, ressaltou que percebeu a preocupação do Prefeito Municipal
referente a isso e que os vereadores entendem esta preocupação, pois se trata de um recurso que o
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município deixa de pagar. Falou que tem notícias boas referente ao Hospital, que o Presidente da
República liberou um recurso com um custo zero para os hospitais, então o hospital do nosso
Município estará credenciado para receber este recurso para investimentos. O vereador
LEONARDO FIOR, do PTB: Cumprimentou a todos. Disse estar muito feliz em ocupar
novamente a tribuna do Poder Legislativo, em uma noite tão especial para a comunidade e mais
especificamente para o Poder Judiciário do nosso Município, na qual teve uma homenagem muito
justa ao nosso Juiz de Direito, que por dezenove (19) anos vem apresentando um trabalho
excepcional. Parabenizou o vereador Silvestre, proponente do projeto e aos demais colegas
vereadores por votar a favor desta homenagem. Disse que esteve em contato com o Deputado
Federal Ronaldo Nogueira, no qual lhe confidenciou que no mês de setembro estará fazendo uma
visita para Ibirubá, para rever seus amigos e para fazer uma visita especial a Igreja Assembleia de
Deus. Salientou que o Deputado não virá de “mãos abanando”, que trará consigo recursos que
serão investidos em prol das melhorias tão esperadas na comunidade ibirubense. Disse que está
muito contente, pois recebeu a informação de que no próximo ano (2018) estará assumindo a pasta
da Secretaria de Saúde, o vereador Giovani M. Diesel, que vem fazendo um trabalho
extraordinário. Comentou que quando reivindicou que tínhamos problemas na questão da saúde,
com a falta de médicos na comunidade de Alfredo Brenner e de Santo Antônio do Bom Retiro, o
mesmo prontamente procurou solucionar esta questão. Salientou e agradeceu ao Secretário de
Obras e Viação, Sr. Vanderlei e seus funcionários Oneide e Zalo, que vem fazendo um trabalho
excelente e disse ser sempre atendido quando apresenta alguma reinvindicação. Comentou sobre a
construção de um bueiro na localidade de Vila Seca, juntamente na propriedade do Sr. Adão
Marangon, no qual seria uma obra que fazia alguns anos que havia sido reivindicado. Falou que
em conversa com o Prefeito Municipal, recebeu o convite para uma viagem à Porto Alegre para
buscar recursos, além de que, da mesma forma juntamente com o vereador Silvestre, está sendo
feita uma agenda para uma visita ao Secretário dos Transportes do Estado, para reivindicar o
asfaltamento da RS-506. Falou sobre os problemas na área da telefonia, principalmente na
Comunidade de Santo Antônio do Bom Retiro e Alfredo Brenner, no qual seria necessária a busca
de melhorias para fazer com que os moradores destas localidades tenham uma telefonia acessível e
que funcione vinte e quatro (24) horas por dia. O vereador VAGNER OLIVEIRA, do PRB:
Cumprimentou a todos. Parabenizou o empenho da Secretaria de Obras, Secretário Vanderlei e o
Zalo, e os demais colaboradores do Executivo, que desenvolveram um bom trabalho na BR-377,
onde está sendo realizado o patrolamento e encascalhamento da estrada. Parabenizou o Executivo
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também, pelo trabalho realizado no Rio Puxiretê, onde retornaram a fazer a limpeza do mesmo.
Agradeceu e parabenizou também, o Esporte Clube Revelação pela jantar ocorrido no sábado, o
qual esteve presente juntamente com o Prefeito Abel e a Presidente Dileta, onde foram
recepcionados muito bem. Disse que entrou com um Projeto de Lei, juntamente com os demais
vereadores, para homenagear como Cidadão Ibirubense o Sr. Mário Romildo Pedersen. Agradeceu
a presença na noite de hoje dos vereadores da cidade de Tio Hugo, Alexandro Mendes (PDT) e
Vanderlei Kerber (PSD). Comentou que foi uma justa homenagem concedida para o
Excelentíssimo Dr. Ralph Langanke, Juiz da Comarca de Ibirubá. Agradeceu a todos pelos
pedidos dos eleitores, e que as demandas solicitadas a ele estão sendo atendidas com o apoio do
Executivo. Agradeceu a Deus pela oportunidade e pelas pessoas que creditaram o voto em sua
pessoa. Desejou que Deus abençoe Ibirubá. A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH,
do PP: Cumprimentou a todos e em especial a todos os advogados que se fizeram presentes.
Cumprimentou aos vereadores Leonardo e Patrícia pela passagem do dia do advogado, que
ocorreu no dia onze (11) de agosto e disse que é uma das profissões mais antigas existentes no
mundo, mas que ela é tão essencial e necessária nos dias atuais. Disse que todos têm trabalhado
para garantir o direito dos cidadãos e a justiça social. Parabenizou excelentíssimo Juiz de Direito,
Doutor Ralph, pelo título de cidadão ibirubense e disse que do Poder Judiciário depende uma
sociedade justa, plural e democrática. Disse acreditar que através da eficiência, da eficácia e da
imparcialidade desse poder é que nós teremos uma manutenção de um estado democrático e
também da justiça social, que este é o desejo de todos os cidadãos ibirubenses e brasileiros.
Mencionou que neste mês de agosto, completam os onze (11) anos da Lei Maria da Penha. Disse
que no dia oito (8) de agosto, esteve participando de um encontro, promovido pela Comissão da
Mulher Advogada, OAB/RS, presidida pela Srª Maria Zeni, em conjunto com o CONDIM, onde
foi feita uma palestra excelente, ministrada pela Doutora Aline Engers que explanou com muito
conhecimento sobre violência de gênero, esclarecendo sobre a consciência diante do que isto
provoca em nossa comunidade nos dias atuais. Disse também que teve a participação da Delegada
Diná R. Aroldi, que sempre contribui muito nestes eventos, trazendo a realidade em números da
violência de gênero e violência doméstica que nós temos em nosso Município. Disse que devido à
importância deste tema, entrou com uma indicação para que o Executivo Municipal, estruture de
fato a Coordenadoria Municipal da Mulher, que é um órgão criado para que realmente dê um
respaldo às mulheres, um atendimento priorizado principalmente para aquelas mulheres que
sofrem de violência ou qualquer tipo de racismo. Disse que, além disso, esta Coordenadoria irá
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trabalhar na prevenção em nossa comunidade, que com certeza é uma saída para diminuir os
números de violência contra a mulher. Disse também que, entrou com um requerimento para que a
Câmara de Vereadores, através do seu contato radiofônico, faça a campanha institucional para o
recadastramento biométrico, para informar a nossa comunidade da importância, da necessidade e
da obrigatoriedade que todos nós cidadãos temos de fazer este recadastramento, que com certeza
irá aperfeiçoar ainda mais o sistema eleitoral brasileiro, que tanto nos orgulha por ser um sistema
idôneo. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a
todos. Comentou sobre a homenagem feita ao excelentíssimo Sr. Juiz, Ralph M. Langanke, onde
lhe foi concedido o título de cidadão ibirubense. Tendo como proponente do projeto o vereador
Silvestre. Disse que o julgamento dos atos é uma das tarefas mais difíceis de serem colocadas em
prática, principalmente quando um juiz precisa dizer a alguém que cometeu um delito.
Parabenizou ao Sr. Juiz, Ralph M. Langanke, pelo título de Cidadão Ibirubense. Disse que entrou
com algumas indicações nesta sessão, onde uma delas se refere a um roteiro turístico do
Município, para que haja o incentivo no desenvolvimento do turismo municipal e rural, tendo
como exemplo a Rotta Della Cucagna na cidade de Tapera. Disse que a busca nos municípios
vizinhos daquilo que está dando certo, é válida. Disse também que, entrou com o Projeto de Lei do
Legislativo N° 019/2017, que denomina de “Academia ao Ar Livre Anna Lourdes Darold das
Chagas”, a academia ao ar livre localizada ao lado do Ginásio de Esportes da Escola do Bairro
Floresta. Relatou que esteve presente na assembleia do COREDE, onde conversou com o
Comandante da Brigada Militar, que lhe informou que seriam disponibilizados mais efetivos para
nossa cidade e também sobre a escola militar. Convidou a todos para o jantar de escolha das
Glamours da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que ocorrerá no dia vinte e seis (26) de
agosto, no Salão Paroquial. Na oportunidade quatro (4) lindas meninas estarão representando o
Legislativo Ibirubense e disse que conta com a presença de todos. A Presidente deu por encerrado
os trabalhos às vinte e duas horas e quarenta minutos (22h40min.). 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.

