Fl. 01 (21ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.994/2017 – DA VIGÉSSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO
PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em
28.08.2017. Aos vinte e oito 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 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 1.993/17 (sessão
ordinária): Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura
das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício s./nº do vereador Vagner Oliveira,
solicitando que seja protocolado nesta Casa Legislativa, assim que a obra seja concluída, Projeto
de Lei de sua autoria, denominando o Estádio Esporte Clube São José de “Estádio Evaldo Miguel
da Rosa – Arena Pernambuco”; Proposta financeira da empresa E-Cidades referente prestação de
serviços técnicos profissionais especializados; Correspondência eletrônica recebida da 5ª
Superintendência Regional do DAER informando que o acesso secundário de Ibirubá pertence a 6ª
Superintendência Regional – Passo Fundo; Ofício s./nº do vereador Silvestre A. Rebelato,
solicitando que seja protocolado nesta Casa Legislativa, assim que a obra seja concluída, Projeto
de Lei de sua autoria, denominando a Cabine de Narração de Rodeios de “Cabine de Narração
Matias Borges de Nascimento”; Ofício nº 055/17 da RGE anexando cópia de correspondência
enviada à Prefeitura Municipal, referente informações aos gastos futuros e dívidas contraídas
mediante o consumo de energia elétrica a fim de que eles sejam observados na formulação da Lei
Orçamentária; Ofício nº 050/17 da 121ª Zona Eleitoral do RS informando o texto a ser divulgado
quanto ao RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO; Ofício nº 015/17 do Rotary Club
agradecendo a participação na solenidade de posse da diretoria 2017/2018 ocorrida no dia vinte e
sete de junho (27/06/17). Folders de cursos diversos. A Presidente solicitou que o Secretário
fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 165/17 para o Executivo encaminhado
material da sessão ordinária do dia vinte e um (21) de agosto; Ofício nº 166/17 para O Jornal Alto
Jacuí encaminhando material pertinente a Sessão Ordinária do dia vinte e um (21) de agosto para
divulgação; Ofício nº 167/17 para o Presidente da Assembleia Legislativa, Edegar Pretto,
solicitando que informe se tramita algum projeto de privatização junto a Assembleia Legislativa
do Estado; Ofício nº 168/17 para o Cartório Eleitoral de Ibirubá, solicitando um texto constando
informações sobre o Recadastramento Biométrico; Ofício Circ. nº 169/17 para todas as Escolas do
Município e para a Secretaria de Educação, convidando para participar do Lançamento do Projeto
Vereador Mirim, que acontecerá no dia vinte e nove (29) de agosto, às 08h30min, na Casa de
Cultura Osvaldo Krames; Ofício nº 170/17 para a 6ª Superintendência Regional do DAER de
Passo Fundo, solicitando que realizem a identificação do acesso secundário do município de
Ibirubá. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 189/2017: O vereador GIOVANI MOACIR
DIESEL, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, faça a instalação
de placa de sinalização no cruzamento entre a Rua General Osório e a Rua Diniz Dias, informando
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ser rota principal de acesso das ambulâncias ao Hospital Annes Dias. Justificativa: Esta indicação
se justifica devido as ambulâncias utilizarem sempre o mesmo trajeto para conduzir os pacientes
até o Hospital Annes Dias, descendo a Rua Sete de Setembro e posteriormente entrando na Rua
Diniz Dias, que é a Rua do Hospital, porém no entroncamento da mesma com a Rua General
Osório sempre encontram dificuldades para atravessá-la devido ao grande fluxo de veículos que
acabam obstruindo o cruzamento. Segundo os motoristas, tal situação se torna agravante pelo fato
de que, conduzem pacientes em estado delicado de saúde, e o tempo que aguardam para atravessar
a Rua General Osório pode prejudicar a situação do paciente. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
190/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a
colocação de cascalho na estrada geral que dá acesso a localidade do Pinheirinho, pois faz muito
tempo que este serviço não é realizado no referido trecho. Que também seja feito melhorias no
estacionamento junto ao Pavilhão da comunidade do Pinheirinho, pois há poucas vagas,
necessitando que seja ampliado este espaço, colocando pedra brita nas laterais como serviço
emergencial até que seja feito o calçamento, e na frente do Pavilhão também é preciso que sejam
feita melhorias, como a colocação de tubos e cascalho, aumentando assim o espaço para
estacionamento, pois esta questão é um problema existente no local, verificado “in loco” na festa
ocorrida no último domingo, dia 27 de agosto. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 191/2017: O
vereador SILVESTRE A. REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal, através do setor competente, solucione o problema existente no entroncamento das
Ruas Sete de Setembro e Diniz Dias, onde existe um poste amarrado com fios a uma árvore de
pequeno porte, a qual dá sustentação ao mesmo, sendo esta uma situação inadmissível que coloca
em risco as pessoas que por ali passam e também aos veículos que transitam nas proximidades.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 192/2017: O vereador SILVESTRE A. REBELATO, da
bancada do PMDB e o vereador LEONARDO FIOR, da bancada do PTB: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie com urgência os
devidos reparos no Pontilhão localizado em Santo Antônio do Bom Retiro, em direção à
localidade de São Paulo Pontão, mais precisamente nas proximidades da residência do Sr. Miro
Drech. Cabe ressaltar que esta solicitação já foi feita inúmeras vezes, por diversos vereadores nas
Legislaturas anteriores, e nada foi feito até o momento, levando em consideração que o referido
Pontilhão se encontra em péssimas condições, necessitando a colocação de tubos de maior
diâmetro e a limpeza/retirada de galho, árvores e vegetação que estão no leito da sanga, pois isto
estope os bueiros, não dando a devida vazão, sendo que em dias de chuva este problema acaba
interrompendo o trânsito no local, pois a água invade o Pontilhão, o qual é estreito e só tem espaço
para a passagem de um veículo por vez, acarretando em uma situação de perigo constante que
precisa ser resolvida. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 193/2017: O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, construa uma praça junto ao Bairro Santa Helena.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido este bairro não possuir local adequado para o
lazer e recreação das crianças e moradores, sendo, portanto, de fundamental importância que seja
construída a referida Pracinha, com toda a infraestrutura necessária, como quadra de esportes,
bancos, brinquedos, banheiros, ajardinamento, etc., valorizando assim os moradores do referido
bairro. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 194/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie a colocação de mais 12 tubos em frente ao cemitério na
localidade de São Paulo Pontão, para o escoamento suficiente das águas pluviais. Que também
efetuem a retirada de um acúmulo de terra junto ao referido cemitério com a retroescavadeira.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 195/2017: Os vereadores SILVESTRE A. REBELATO, do
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PMDB, ONEIDE NEULAND, do DEM, ANDRÉ O. FERREIRA e DILETA V. P. DAS
CHAGAS, integrantes da bancada do PP, e VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, estude a possibilidade de efetuar
ampliação do Pavilhão de Esportes do Bairro Floresta “Olmiro Rodrigues da Silva”, construindo
uma churrasqueira e mais uma cozinha junto ao mesmo. Justificativa: Esta indicação é uma
reivindicação dos moradores do Bairro Floresta, a qual já foi apresentada por várias vezes por
diversos vereadores (Indicações: 237/10; 068 e 204/13; 046, 088 e 189/14; 194/15 e 049/17 –
anexas), mas até o momento ainda não foram atendidas. Cabe ressaltar que nos dias de festas ou
jantar dançante das entidades daquele bairro é necessário adaptar churrasqueiras, gerando grandes
dificuldades, pois além da fumaça que invade o salão e as residências ao redor do mesmo, nos dias
de chuva ainda é mais difícil o trabalho dos festeiros que precisam assar o churrasco na chuva,
com lonas improvisadas, como já aconteceu por várias vezes. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
196/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o
Executivo Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de fornecer mão-de-obra
para a substituição do telhado da sede do Bairro Odila. Justificativa: A sede da Associação de
Moradores do Bairro Odila é um espaço destinado para eventos do próprio bairro e também da
comunidade ibirubense. Deve-se destacar que o local mantido com recursos da própria associação,
apresenta-se em bom estado de conservação evidenciando o cuidado que os moradores possuem
em ter um espaço que sirva como lugar de festas, reuniões e eventos. Porém, existe a necessidade
de substituição do atual telhado que apresenta problemas ocasionados por intempéries do tempo.
Em contato com a diretoria do bairro se soube que a mesma possui o valor para aquisição do
material a ser destinado para a substituição do telhado, necessitando apenas de mão-de-obra para a
execução do serviço. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 197/2017: O vereador LEONARDO
FIOR, integrante da bancada do PTB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente,
providencie uma academia ao ar livre nas localidades de Santo Antônio do Bom Retiro e Alfredo
Brenner. Justificativa: Esta indicação atende a solicitação de moradores destas localidades com a
finalidade de propor mais uma opção de lazer e bem-estar a estas comunidades, além de
proporcionar a realização de atividades físicas, melhorando a saúde destas famílias. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 198/2017: O vereador LEONARDO FIOR, integrante da bancada do
PTB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, providenciem a
construção de um quebra molas na Rua Leopoldo Jost, no Bairro Cohabi. Justificativa: Esta
indicação atende a solicitação dos moradores desta Rua, que devido ao fluxo de veículos no local,
muitos em altas velocidades, colocam em perigo os pedestres que por ali transitam. A construção
do mesmo diminuirá a probabilidade de ocorrer futuros acidentes. LEITURA DA INDICAÇÃO
Nº 199/2017: O vereador LEONARDO FIOR, integrante da bancada do PTB: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, providencie o concerto da ponte na localidade
da Linha 6, próximo a uma subida. Justificativa: Esta indicação se faz necessária para que sejam
realizados os devidos reparos na refira ponte, visto que a mesma encontra-se em situação precária.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 055/2017: A vereadora DILETA
DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, no uso de suas prerrogativas legais, vem por meio deste
requerer que a Mesa Diretora coloque em deliberação pelo Plenário a autorização para a realização
de mais uma sessão ordinária fora da sede desta Casa Legislativa, sendo na localidade da Linha
Pulador Sul. Justificativa: Esta solicitação complementa o Requerimento nº 027/17 já aprovado
pelos vereadores (as), tendo em vista ainda por ser um pedido do Presidente da Comunidade, Sr.
Elio Machado, e dos moradores da localidade: Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 056/2017: Os vereadores HENRIQUE
ANTÔNIO HENTGES e DÁCIO AZEVEDO MORAES, integrantes da bancada do PT, e a
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP,
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requerem que esta Casa Legislativa faça a revisão da Resolução nº 002/2008, que regulamenta as
sessões solenes. Justificativa: Em função do aumento demográfico empresarial, evolução sócio
econômica e política do Município, torna-se necessário adequar o número de sessões solenes
elevando para até seis sessões a serem realizadas no ano. Além desse número poderá ser votada
uma sessão para o próximo ano, desde que dentro da Legislatura: Aprovado por unanimidade.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 057/2017: O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da bancada do PMDB, e a vereadora DILETA DE
VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, da bancada do PP, requerem que esta Casa Legislativa
efetue o pagamento dos quadros com fotos dos Tradicionalistas homenageados pela Câmara
Municipal, os quais ficam junto a Galeria dos mesmos no CTG Rancho dos Tropeiros.
Justificativa: Após a Sessão Solene em Homenagem a Semana Farroupilha, o CTG Rancho dos
Tropeiros faz anualmente o descerramento dos referidos quadros junto a Galeria, a qual foi criada
por sugestão do Legislativo Ibirubense, não sendo justo, portanto, que os próprios homenageados
arquem com os custos destes quadros, pois normalmente trata-se de pessoas humildes que fazem
um importante e bonito trabalho voluntário, social e cultural. Cabe ressaltar ainda que para o CTG
Rancho dos Tropeiros também fica inviável arcar com esta despesa, pois é uma entidade que
trabalha muito para conseguir honrar com seus compromissos financeiros e realizar um excelente
trabalho voltado ao cultivo das nossas tradições gaúchas: Aprovado por unanimidade.
LEITURA DO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 024/2017: Autoriza a contratação
temporária de Enfermeiro (a). Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação, Segurança, Saúde e
Assistência. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, designou o vereador Giovani para ser o
relator. O vereador Dácio, Presidente da CFO, falou que será o relator. A vereadora Jaqueline,
Presidente da CESSA, falou que será a relatora. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO Nº 025/2017: Institui o Banco Social de Materiais de Construção Novos e Usados
e dá outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a
Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência. O vereador Henrique, Presidente da
CLJRF, falou que será o relator. A vereadora Jaqueline, Presidente da CESSA, designou o
vereador Dácio para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº
026/2017: Autoriza a contratação temporária de Técnico (a) de Enfermagem. Baixado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Finanças e Orçamento e
para a Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência. O vereador Henrique, Presidente
da CLJRF, designou o vereador Giovani para ser o relator. O vereador Dácio, Presidente da CFO,
designou o vereador Silvestre para ser o relator. A vereadora Jaqueline, Presidente da CESSA,
falou que será a relatora. HOMENAGEM À EXCELENTÍSSIMA SRª. RUDINÉIA DA
SILVA CERVIERI, concedendo à mesma o Título de Cidadã Ibirubense, conforme Lei
Municipal nº 2.710/17: A Presidente convidou para fazer parte da Mesa Diretora a
Excelentíssima Srª Rudinéia da Silva Cervieri, ex-vereadora desta Casa Legislativa. De imediato
pediu para que o Secretário Vagner fizesse a leitura do Currículo da homenageada. Em seguida a
Presidente Dileta convidou a Excelentíssima Senhora Rudinéia da Silva Cervieri para se dirigir
até a frente da Mesa Diretora para receber de suas mãos o Diploma de homenagem, concedendo a
mesma o Título de Cidadã Ibirubense, conforme Lei Municipal nº 2.710/17, oriunda do Projeto de
Lei do Legislativo nº 012/17, de autoria da vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas.
Posteriormente a Presidente deu início às Manifestação dos Líderes de Bancada (3minutos), sendo
que em seguida abriu espaço para os demais vereadores (as) que também desejaram fazer suas
manifestações, sendo que fizeram uso da palavra: 1º - Dácio A. Moraes, da Bancada do PT; 2º Oneide Neuland, da Bancada do DEM; 3º - Silvestre A. Rebelato, da Bancada do PMDB; 4º Giovani Moacir Diesel, da Bancada do PP; 5º - Vagner Oliveira, da Bancada do PRB; 6º -

Fl. 05 (21ª Sessão Ordinária)
Jaqueline B. Winsch, da Bancada do PP; 7º - Henrique A. Hentges, da Bancada do PT, e 8º André O. Ferreira, da Bancada do PP. Todos (as) parabenizaram a homenageada pelo recebimento
do Título de Cidadã Ibirubense, enfatizando e elogiando suas qualidades como professora,
advogada, vereadora e como ser humano, a qual é uma das poucas pessoas que já transitou pelos
três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Mencionaram que no Legislativo, quando foi
vereadora, apresentou inúmeros projetos, e um de seus trabalhos marcantes foi a revisão da Lei
Orgânica Municipal, sendo inclusive a vereadora mais votada na sua primeira eleição. Como
Secretária de Educação também fez um excelente trabalho, atendendo a todos de forma igualitária,
promovendo eventos estudantis, com abrangência em outros municípios da AMAJA e do Estado,
valendo-se da sua capacidade política e profissional. Com sua personalidade marcante foi
expressiva sua participação na vida pública, sendo uma mulher de muita fibra e coragem, tendo
um currículo muito rico e bonito. Registraram o reconhecimento por toda a dedicação e trabalho
desenvolvido pela mesma em nosso Município. Relataram também fatos da história da família da
homenageada em Ibirubá, e toda a contribuição dos mesmos no desenvolvimento do Município.
Disseram que esta homenagem é um reconhecimento pelo trabalho diferenciado que a mesma fez
em Ibirubá, pelo seu conhecimento, postura, humanismo e acolhimento, fazendo a diferença e
servindo de exemplo para todos. Falaram que a Srª Rudinéia é uma grande representante das
mulheres, demonstrando que quando se tem força de vontade podemos superar as dificuldades.
Desejaram que a mesma continue na sua luta, pois possuem a certeza de que ela ainda tem muito a
contribuir para com o nosso Município. Pediram para que a mesma continue ajudando nossa
comunidade, inspirando as mulheres, principalmente aquelas em que a liberdade ainda é um sonho
distante, e que ela permaneça lançando um sábio olhar sobre todos, e se engajando nas batalhas
que ainda precisam ser vencidas na busca de um futuro melhor. Em seguida a Presidente passou a
palavra para o Vice-Prefeito Municipal ALBERI ANTÔNIO BEHNEN: Cumprimentou a todos.
Agradeceu o Prefeito Abel Grave por oportunizar que o mesmo fizesse uso da palavra em nome
do Executivo Municipal. Disse para a homenageada que quando eram colegas vereadores
aprendeu muito com a mesma, mesmo tendo mais anos de Casa, pela postura que a mesma sempre
teve, pois não votava nos projetos para agradar partido ou Prefeito, mas votava de acordo com
suas convicções. Registrou seu agradecimento pelo aprendizado que adquiriu com a mesma. Falou
sobre o falecido pai da homenageada, o qual na sua opinião teria sido Prefeito Municipal, talvez
até por aclamação, se ainda estivesse entre nós, de tão bom cidadão e grande homem que o mesmo
foi. Falou que as qualidades da mesma vêm de berço, pela grande família que a mesma tem. Falou
que o município de Selbach está muito bem servido com o trabalho que ela desenvolve como
Procuradora daquele município, mas que Ibirubá ainda espera muito dela, pois acredita que ela
ainda tem muito a contribuir. Contou que a mesma aceitou ser integrante do Conselho de Políticas
da Administração, e assim vai poder dar uma colaboração ainda maior do que já tem dado.
Agradeceu pelo apoio que a mesma deu a ele e ao Prefeito Abel, e por tudo que a mesma tem feito
por Ibirubá, pois esta homenagem é um reconhecimento pelo grande trabalho que ela tem
realizado, demonstrado no vasto currículo que a mesma possui. Na sequência a Presidente Dileta
de Vargas Pavão das Chagas, fez seu pronunciamento: Cumprimentou a todos. Disse que esta
noite foi muito especial, pois valorizaram as mulheres, a justiça, o trabalho, a igualdade e a
educação, através da Drª Rudinéia que é tão dedicada e humana, e acima da média. Disse que
valorizaram as mulheres, a igualdade e a sociedade por estarem reconhecendo a importância e os
feitos de uma mulher guerreira e batalhadoura em prol da comunidade e das pessoas, esquecendo a
diferença dos sexos e focando na importancia da vida. Falou sobre a importância de valorizar o ser
humano e a educação, com a figura daquela que foi uma das melhores Secretárias de Educação de
Ibirubá, não tirando o mérito dos demais que passaram por aquela pasta, mas a mesma deixou um
legado inegável e reconhecido por muitos, independente de bandeiras ou cores partidárias. Elogiou

Fl. 06 (21ª Sessão Ordinária)
o trabalho e a colaboração da mesma para o crescimento do nosso Município. Contou que foi
questionada por muitos sobre a naturalidade da homenageada e que teve que explicar que ela
nasceu em Passo Fundo, vindo para Ibirubá aos cinco anos de idade. Disse que esse é um daqueles
momentos que percebem que possuem um grande compromisso, pois se dão conta de que foram
precedidos por grandes pessoas que deixaram um legado e que lhes possibilitaram hoje colher
bons frutos. Falou sobre a ligação que possui com a homenageada e falou sobre tantas outras
pessoas que também merecem reber homenagens. Encerrou citando Isaac Newton: “Nossa visão
se alarga, porque, mesmo diminutos, estamos sobre os ombros de gigantes”. Agradeceu a
homenageada pelo seu legado e parabenizou a mesma pelo recebimento do Título de Cidadã
Ibirubense. Em seguida convidou a homenageada, Excelentíssima Srª. Rudinéia da Silva
Cervieri, para fazer uso da palavra: Cumprimentou a todos. Agradeceu a vereadora Dileta,
proponente do Projeto de Lei, e a todos os vereadores que aprovaram o mesmo por unanimidade.
Agradeceu a sua familia pelo apoio, o Arthur e Lúcia que trabalharam com ela junto a Secretaria
Municipal de Educação. Observou que na plateia estavam presentes quatorze ex-vereadores, sendo
um sinal de que possuem muito para fazer pela população, principalmente neste momento em que
a classe política está tão desprestigiada. Disse que a vida é feita de escolhas, pois somos produtos
das nossas escolhas. Comentou que teve a felicidade de ter sido convidada pelo ex-Prefeito Lulo
para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação em 1989, e ali conseguiu, junto com uma
equipe, mostrar um bom trabalho, pois sempre trabalhou para todos, independente de siglas
partidárias, pois acredita que quando trabalham em um órgão público são pagos pelo povo e não
por partidos políticos. Observou que, as vezes, os partidos tomam rumos que não concordam, e daí
decidem sair do partido por não acatar alguma decisão, mas isso não inviabiliza o trabalho feito,
pois sempre trabalhou pela comunidade e não para um partido. Falou que sempre teve um bom
relacionamento com todos os vereadores porque se elegeu por um partido, mas era vereadora de
Ibirubá. Falou que isso deve ser resgatado. Comentou que é contra as Emendas Parlamentares, e
que o Município deveria receber mais, com uma reforma tributária descente, para que o Município
pudesse dizer o que ele quer fazer, se não aparecem os deputados que tem carimbado em tal
Ministério, e os vereadores são obrigados a fazer campanhas para esses deputados em troca das
Emendas, e assim ficam se reelegendo, não renovando a Câmara, e assim pode acontecer uma
série de corrupção no meio de tudo isso. Falou que a Câmara Municipal, através dos veredores,
devem explicar para a comunidade a importancia da política, pois sem política não se vive, sendo
muito pior se entrássemos novamente em uma ditadura, onde ninguém pode opinar em nada.
Sugeriu que utilizem as campanhas institucionais que a Câmara tem previstas no convênio com a
rádio, para fazer um trabalho de conscientização da comunidade de que a boa política é essencial.
Agradeceu do fundo do seu coração pela homenagem, dizendo que já se sentia de fato ibirubense,
mas que agora é de direito, com a Lei Municipal sancionada. Encerrou falando que todos os dias
quando levantamos possuimos a oportunidade de fazer alguma coisa boa, e que só vale a pena
virmos para este mundo se conseguirmos sair daqui deixando alguma coisa boa para ficar no
nosso lugar. A Presidente Dileta agradeceu a presença de todos e assim encerrou esta homenagem
registrando as felicitações desta Casa Legislativa à Drª Rudinéia pelo recebimento do Título de
Cidadã Ibirubense, e desejando que a mesma continue desenvolvendo um excelente trabalho.
Desta forma suspendeu a sessão por alguns minutos para os cumprimentos e para o registro com
fotos. Em seguida reabriu a sessão e deu continuidade a ordem do dia. LEITURA DO
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 028/2017: Autoriza firmar termo de fomento com a
ACISA, com a abertura de crédito adicional suplementar. Baixado para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Henrique,
Presidente da CLJRF, falou que será o relator. O vereador Dácio, Presidente da CFO, falou que
será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 020/2017, de
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autoria da vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas: Denomina de “Academia ao Ar
Livre Ernesto Braatz” a academia ao ar livre localizada na Praça Vilmar Aldebrand, no Bairro
Hermany. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Henrique,
Presidente da CLJRF, designou a vereadora Patrícia para ser a relatora. LEITURA DOS
PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 019/2017: Dispõe
sobre o Plano Plurianual do Município de Ibirubá para o quadriênio 2018-2021. Leitura do Parecer
da Comissão de Finanças e Orçamento. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº
019/2017: Aprovado por unanimidade. A Presidente convidou a todos para participarem do
Lançamento do Programa Vereador Mirim no dia vinte e nove (29) de agosto, junto a Casa de
Cultura, às 08h30min. 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 sobre a homenagem que aconteceu nesta noite para a Srª
Rudinéia da Silva Cervieri, proposta pela vereadora Dileta. Falou que apresentou uma indicação
para a substituição do telhado da Sede do Bairro Odila, onde foi solicitado pelos próprios
moradores do bairro. Disse que neste final de semana participou da Festa do Padroeiro da
Comunidade Católica São Pedro do Pinheirinho, onde foi muito bem recebido, e também do Jantar
da Liga Feminina de Combate ao Câncer com a escolha da Glamour Girl e da Glamour Juvenil.
Destacou a participação das entidades, empresas, e da Câmara de Vereadores que tiveram suas
representantes desfilando. Disse que acompanhou a fase final da limpeza do Rio Pulador, uma
importante obra de limpeza que iniciou na administração de Carlos e Rogério e que prossegue com
Abel e Alberi. Deixou uma mensagem de Samuel Lima: “Educação gera conhecimento,
conhecimento gera sabedoria, e só um povo sábio pode mudar seu destino”. A vereadora DILETA
DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. Comentou sobre o Título
de Cidadã Ibirubense concedido à Drª Rudinéia. Disse que foi uma noite muito especial e de
importância incalculável para Ibirubá, um momento para valorizar as mulheres, a justiça, o
trabalho, a igualdade, a educação e o ser humano através da figura da Rudinéia, sendo uma das
melhores Secretárias da Educação, e que seu legado é inegável e reconhecido por muitos,
independente de bandeiras partidárias. Citou uma frase de Isaac Newton: “Nossa visão, então, se
alarga, porque mesmo diminutos estamos sobre os ombros de gigantes”. Parabenizou também
todas as meninas que representaram a Câmara de Vereadores no Jantar da Liga Feminina no
sábado, a Glamour Girl Rafaela Santos, a Simpatia Girl Michele Hermann Fagundes, a Rafaela
Fon Ribas e a Simpatia Juvenil Milena Shú. Contou que, atualmente, são sete pessoas que
representam a Casa Legislativa na Liga Feminina de Combate ao Câncer. Contou que apresentou
um Requerimento para que seja realizado uma sessão ordinária na Linha Pulador Sul, sendo este
um pedido do Presidente da Comunidade, o Sr. Élio Machado, e também que apresentou um
Projeto de Lei para tornar a academia ao ar livre do Bairro Hermany com o nome de Ernesto
Braatz. Finalizou agradecendo a presença de todos e parabenizou a Srª Rudinéia. O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Comentou que o
Centro Social Progresso existe porque teve vontade política e por ter três vereadores que buscaram
aquele terreno. Falou que ontem participou da festa no Pinheirinho, e que são um povo que está
carente de atendimento, que o último investimento que o Poder Público fez lá, teve a felicidade de
ser o mentor, foi a ampliação do salão. Disse ainda que lá, no Pinheirinho, é necessário fazer um
encascalhamento, colocar uns tubos na frente do salão para fazer um estacionamento. Disse que
em Santo Antônio do Bom Retiro também precisa de um melhor atendimento. Contou que uma
moradora do Bairro Hermany lhe escreveu que não consegue sair de casa devido à obra que está
sendo feita, mas que já conversou com o Prefeito Abel e que tentarão amenizar a situação. Disse
que a Liga Feminina de Combate Câncer precisa de uma Sede, e que para isso precisa do apoio de
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mais vereadores. Disse que está à disposição vinte e quatro horas e que seu número de telefone é o
mesmo há dez anos. O vereador LEONARDO FIOR, do PTB: Cumprimentou a todos. Disse que
esteve no Gabinete do Prefeito Municipal para que fosse instalada academia ao ar livre nas
Localidades de Santo Antônio do Bom Retiro e Alfredo Brenner, onde são reivindicações dos
moradores destas Comunidades. Falou que na última semana esteve na Capital do Estado
visitando os gabinetes, a Assembleia Legislativa e as Secretarias e ressaltou que, quando faz estas
viagens não usa o dinheiro público (diárias). Disse também que esteve conversando com diversos
Deputados, onde na ocasião foi informado que são inexistentes os recursos por parte do Governo
do Estado. Disse que devido as suas ponderações teria sido “sepultada” a aquisição de um veículo
para a Câmara Municipal de Vereadores, para que os vereadores não fiquem perambulando na
Capital do Estado. Disse estar estarrecido que na última sessão do Poder Legislativo a senhora
Presidente colocou em votação um requerimento no sentido da troca dos quadros da Galeria das
Legislaturas desta Casa, onde custará aproximadamente ou talvez ultrapassando os vinte mil reais.
Ressaltou que num momento de dificuldade em que vive a economia do Rio Grande do Sul e do
País, não podem ser feito gastos desnecessários e pediu mais uma vez a compreensão e o carinho
dos colegas vereadores no sentindo dos gastos exorbitantes feitos pelo Legislativo do nosso
Município. Falou também que outra preocupação são os gastos feitos para divulgação do trabalho
do Legislativo Municipal, que serão gastos mais de setenta (70) mil reais para divulgar os
trabalhos dos vereadores e que este dinheiro deveria ser usado na saúde, nas estradas e na
habitação. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e duas horas e vinte minutos
(22h20min.). 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.

