Fl. 01 (22ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.995/2017 – DA VIGÉSSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 11.09.2017. Aos
onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, tendo como local o Pavilhão da
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Boa Vista de Ibirubá, às dezenove horas e dez
minutos, foi constatada a presença dos (as) Vereadores (as): Silvestre Antônio Rebelato, integrante
da Bancada do PMDB; Oneide Neuland e Patrícia Sandri, integrantes da Bancada do DEM; Dileta
de Vargas Pavão das Chagas, Jaqueline Brignoni Winsch, André O. Ferreira, e Giovani Moacir
Diesel, integrantes da Bancada do PP, Dácio Azevedo Moraes e Henrique Antônio Hentges,
integrantes da bancada do PT; Vagner Oliveira, integrante da Bancada PRB; Leonardo Fior,
integrante da Bancada do PTB. Constatado quórum regimental a Senhora Presidente, Dileta de
Vargas Pavão das Chagas, invocou a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos e determinou
que o Secretário, Vagner Oliveira, fizesse à leitura do texto bíblico. Dando sequência a Presidente
solicitou que o secretário fizesse a leitura da CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA, sendo que
após colocou a mesma em discussão. Posteriormente a Presidente colocou em votação a ORDEM
DO DIA: Aprovada por unanimidade. A Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº
1.994/17 (sessão ordinária): Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou que o
Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício recebido dos
vereadores Dileta, Vagner, Dácio e Henrique, solicitando que seja protocolado, assim que a obra
for concluída, um Projeto de Lei denominando a segunda parte do Caminhódromo de
“Caminhódromo Nelson Barden”. Ofício recebido dos vereadores Dileta, Silvestre, Vagner, Dácio
e Henrique, solicitando que seja protocolado, assim que a obra for concluída, um Projeto de Lei
denominando o logradouro que tem início na Av. Brasil e termina na Rua General Osório de “Rua
Terezinha Lorentz”. Programação recebida pelo CTG Rancho dos Tropeiros referente à Semana
Farroupilha de dois mil e dezessete. Ofício recebido do CTG Rancho dos Tropeiros indicando os
tradicionalistas destaques. Convite para a Festa do Minuano da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Alfredo Brenner no dia dezesseis de setembro de dois mil e dezessete a partir das
onze horas. Ofício recebido do Executivo retirando o Projeto de Lei Municipal nº 028/2017.
Ofício recebido da Promotoria de Justiça de Ibirubá requisitando cópia do Projeto de lei que versa
sobre a prática constante de perturbação da tranquilidade e do sossego público, poluição sonora,
na Rua do Comércio. Convite da ASCAMAJA para a próxima assembleia ordinária a realizar-se
no dia quinze de setembro de dois mil e dezessete, às dezenove horas na Câmara Municipal de
Vereadores de Santa Bárbara do Sul. Convite da Assembleia Legislativa para o evento de Grandes
Debates que terá o tema A Educação no Desenvolvimento Regional, que será realizado no dia
dezoito de setembro de dois mil e dezessete em Porto Alegre. Convite para a audiência pública
sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2018, a realizar-se no dia doze de setembro de dois
mil e dezessete às quatorze horas, no Plenário da Câmara de Vereadores de Ibirubá.
Correspondência eletrônica do Comitê Alto Jacuí (COAJU), informando que a próxima reunião
foi antecipada para o dia vinte e um de setembro de dois mil e dezessete. Ofício dos vereadores
Jaqueline, André, Dileta, Giovani, Vagner, Dácio e Henrique, solicitando que seja protocolado,
assim que a obra for concluída, um Projeto de Lei denominando “Ginásio de Esportes João Carlos
Terres” o Ginásio de Esportes da Escola Municipal Floresta. Ofício recebido de Sebastião Paixão
encaminhando proposta para edição da Cartilha Jovem – Câmara nas Escolas. Cursos diversos. A
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº
171/2017 expedido para a Secretaria da Fazenda com o valor base para cálculo do passivo atuarial
com o RPPS. Ofício nº 172/2017 expedido para o Executivo com a matéria pertinente à sessão
ordinária nº 021/2017. Ofício nº 173/2017 expedido com o expediente da sessão ordinária nº
021/2017. Ofício nº 174/2017 expedido a Rádio Ibirubá AM encaminhando os textos para que
possam ser gravados e veiculados como Campanhas Institucionais da Câmara de Vereadores.
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Ofício nº 175/2017 expedido para a Associação Esportiva Revelação parabenizando pelo Jantar
Dançante da Polenta Recheada ocorrido no dia dezenove de agosto de dois mil e dezessete. Ofício
nº 176/2017 expedido para a Comunidade do Passo Bonito parabenizando pelo jantar beneficente
ocorrido no dia dezoito de agosto de dois mil e dezessete. Ofício nº 177/2017 expedido para a
Associação de Moradores do Bairro Odila parabenizando pelo almoço de Posse da Nova Diretoria
ocorrido no dia vinte de agosto de dois mil e dezessete. Ofício nº 178/2017 expedido para a
Comunidade do Pinheirinho parabenizando pelo almoço da Festa do Padroeiro ocorrido no dia
vinte e sete de agosto de dois mil e dezessete. Ofício nº 179/2017 expedido para o Clube de Mães
da Esquina Kappaun parabenizando pelo jantar ocorrido no dia dezoito de agosto de dois mil e
dezessete. Ofício nº 180/2017 expedido para a Liga Feminina de Combate ao Câncer
parabenizando pelo Jantar Dançante da Escolha da Glamour Girl e Glamour Juvenil ocorrido no
dia vinte e seis de agosto de dois mil e dezessete. Ofício Circular nº 181/2017 expedido para
Rafaela Ribas, Rafaela dos Santos, Michele Fagundes e Milena Schú agradecendo pela
participação no desfile da Liga Feminina de Combate ao Câncer representando a Câmara de
Vereadores que ocorreu no dia vinte e seis de agosto de dois mil e dezessete. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 200/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
integrante da bancada do PP, que o Executivo Municipal, através do Setor Competente,
providencie a construção e instalação de uma Cancha de Bocha junto à praça central municipal.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 201/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da
bancada do PRB. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
coloque uma placa de informação indicando as localidades de São Sebastião, Saldanha Marinho e
Santa Bárbara do Sul na saída da comunidade de Boa Vista e, também, indicando as localidades
direcionando a cidade quando motoristas vem de Santa Bárbara ou Saldanha Marinho. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 202/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do
PRB. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, realize a
manutenção da Praça na localidade de Boa Vista e a colocação de aparelhos de ginástica.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 203/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da
bancada do PRB. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, coloque
placas de regulação de velocidade e indicação de quebra molas, e, também realize um estudo para
colocar mais um quebra molas na localidade de Boa Vista. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
204/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB. Que o Executivo
Municipal, através do setor competente, providencie o recolhimento do lixo seco na localidade de
Boa Vista. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 205/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, integrante da bancada do PMDB. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, faça a construção de calçamento com pedras Pvs na Rua Henrique
Borges do Nascimento. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 206/2017: O vereador VAGNER
OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras e Viação providencie o aumento da parada de ônibus em frente à creche do bairro floresta.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 207/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, integrante da bancada do PMDB. Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, providencie a colocação de iluminação pública na VRS-824, na Justino Guimarães,
mais precisamente iniciando do trevo da Cotribá até a Sociedade Hípica Ibirubense. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 208/2017: A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, integrante
da bancada do PP. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie o
serviço de castração de cães do Município, em especial aqueles que se encontram no CANIL
MUNICIPAL e os animais em situação de abandono. Que o serviço de castração seja realizado
por empresa especializada ou pelos próprios veterinários do Município, organizando um
cronograma mensal de atendimento estipulando o número de castrações. LEITURA DA
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INDICAÇÃO Nº 209/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da
bancada do PT. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Turismo e Desporto, estude a possibilidade de construir um espaço histórico-cultural para
a Comunidade de Boa Vista, referenciando os 100 anos da Comunidade Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil e 90 anos da Sociedade de Cantos Concórdia. LEITURA DA INDICAÇÃO
Nº 210/2017: O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, integrante da bancada do PT. Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie o
deslocamento por 10 metros do abrigo de parada de ônibus localizado a Rua General Osório em
frente ao nº 2017, aproximando o mesmo ao poste de iluminação existente. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 211/2017: A vereadora PATRÍCIA SANDRI, integrante da bancada do DEM.
Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a construção de um
banheiro junto à Pista de Skate Municipal, bem como de um bebedouro de água. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 212/2017: A vereadora PATRÍCIA SANDRI, integrante da bancada do DEM.
Que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de adquirir para o
Município, o terreno que está à venda, localizado aos fundos do clube Society, no Bairro Bangú,
deste Município. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 213/2017: O vereador LEONARDO FIOR,
integrante da bancada do PTB. Que o Executivo Municipal, através do Setor Competente,
providencie a instalação de Câmeras de Monitoramento no Interior no nosso Município, mais
precisamente nas Localidades de Fazenda Itaíba, Várzea, Rincão Seco, Boa Vista, Arroio Grande,
Santo Antônio do Bom Retiro e Alfredo Brenner. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 058/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da
bancada do PMDB, requer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício ao Secretário Estadual da
Educação e ao Governador do Estado, solicitando que envidem esforços para o atendimento, ainda
que parcial, das demandas dos Professores Estaduais, visando o encerramento da greve do
Magistério. Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 059/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da
bancada do PMDB, requer que esta Casa Legislativa encaminhe correspondência eletrônica para
todos os Deputados Federais e Senadores, solicitando que os recursos destinados ao financiamento
das campanhas politicas, caso seja aprovado pelo Congresso Nacional, sejam limitados a R$
800.000.000,00. Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Nº 015/2017: A vereadora PATRÍCIA SANDRI, integrante da bancada do DEM. Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, informe como se dá o controle
ponto dos médicos que prestam serviço naquele local, bem como informe o quantitativo diário de
atendimentos realizados por cada médico contratado. Ainda, que forneça cópia do controle de
ponto, o qual registra o início e o término da jornada de trabalho de cada médico. LEITURA DO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 016/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, da bancada do PMDB. Que o Executivo Municipal informe, através do setor
competente, quantos veterinários existem no quadro de servidores da Prefeitura Municipal,
esclarecendo se algum deles pode realizar procedimento de eutanásia em animais de grande porte.
Caso esteja nas atribuições a realização de tais procedimentos, porquê não o fazem? Qual o valor
pago por cada procedimento a cada profissional que o realiza? LEITURA E DELIBERAÇÃO
DA PROPOSTA DE MOÇÃO N° 008/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO
DAS CHAGAS, da bancada do PP, observadas as disposições regimentais, vem submeter à
apreciação e deliberação do Colendo Plenário desta Casa a presente Moção de Apoio à instalação
de lombadas eletrônicas no entroncamento da BR-377 com a ERS-223. Requerendo que a Casa
aprove a presente Moção, para que seja encaminhada ao colendo Plenário da ASCAMAJA
solicitando o apoio da entidade no mesmo sentido, com posterior encaminhamento à
Superintendência Regional do DNIT e ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem –
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DAER, ambos na Capital do Estado. Solicitado, ainda, que cópias da moção também sejam
encaminhadas à Unidade Local do DNIT e à 5ª. Superintendência Regional do DAER, ambas em
Cruz Alta/RS. Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO Nº 027/2017: Altera e acresce incisos à Lei Municipal nº 1.453/97. Baixado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Obras e Serviços Públicos.
O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, falou que será o relator. O vereador Leonardo,
Presidente da COSP, designou a vereadora Patrícia para ser a relatora. LEITURA DO
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 029/2017: autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de
Finanças e Orçamento e para a Comissão da Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio
Ambiente. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, falou que será o relator. O vereador Dácio,
Presidente da COF, disse que será o relator. O vereador Silvestre, Presidente da CAPICMA,
designou o vereador Vagner para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 007/2017: altera dispositivos do Código Tributário Municipal. Baixado
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e
Orçamento. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, designou o vereador Giovani para ser o
relator. O vereador Dácio, Presidente da COF, designou a vereadora Jaqueline para ser a relatora.
LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº
024/2017: Autoriza a contratação temporária de Enfermeiro (a). 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 024/2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E
VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 026/2017: Autoriza a contratação
temporária de Técnico (a) de Enfermagem. 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 026/2017:
Aprovado por unanimidade. HOMENAGEM AOS 100 ANOS DA COMUNIDADE
EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DE BOA VISTA E AOS 90 ANOS DA
SOCIEDADE DE CANTOS CONCÓRDIA DE BOA VISTA: A Presidente convidou para
fazer parte da Mesa Diretora o Sr. Enio Hugo Gaeticke, Presidente da Comunidade Evangélica de
Confissão Luterana de Boa Vista, o Sr. Volnesio Neuri Küntzer, Presidente da Sociedade de
Cantos Concórdia, o Sr. Marcos Luís Petri, Presidente da Câmara de Vereadores de Quinze de
Novembro e Maestro do Coral de Cantos Concórdia, o Sr. Ademir Trentini, Pastor da
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana e as Sra. Kerli Müller, Presidente da Paróquia.
De imediato o Sr. Marcos Luís Petri realizou a leitura do Histórico da Comunidade Evangélica de
Confissão Luterana em Boa Vista. Em seguida a Presidente Dileta convidou os vereadores
Giovani e Silvestre, proponentes da homenagem, para se dirigir até a frente da Mesa Diretora para
fazer a entrega do quadro de homenagem ao Sr. Enio Hugo Gaeticke, pelos 100 anos da
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Boa Vista. Em seguida, a Presidente solicitou
que o Sr. Marcos Luís Petri realizasse a leitura do Histórico da Sociedade de Cantos Concórdia.
Após, a Presidente Dileta convidou os vereadores Henrique, Silvestre e Giovani, proponentes da
homenagem, para se dirigir até a frente da Mesa Diretora para fazer a entrega do quadro de
homenagem ao Sr. Volnesio Neuri Küntzer, pelos 90 anos da Sociedade de Cantos Concórdia de
Boa Vista. Posteriormente a Presidente deu início às Manifestação dos Líderes de Bancada e
proponentes da homenagem (3 minutos), sendo que o vereador Oneide, Líder de Bancada do
Democratas, passou o uso da palavra para a vereadora Patrícia. Fizeram uso da palavra: 1º Leonardo Fior, Líder da Bancada do PTB; 2º - Patrícia Sandri, da Bancada do DEM; 3º - Vagner
Oliveira, Líder da Bancada do PRB; 4º - Giovani Moacir Diesel, Líder da Bancada do PP e
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proponente das homenagens; 5º - Silvestre A. Rebelato, Líder da Bancada do PMDB e proponente
das homenagens; 6º - Dácio Azevedo Moraes, Líder da Bancada do PT; e 7º - Henrique A.
Hentges, da Bancada do PT e proponente da homenagem. Todos os vereadores parabenizaram a
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Boa Vista pelo seu centenário e a Sociedade de
Cantos Concórdia pelos 90 anos de fundação. Disseram que foi uma alegria enorme participar
deste dia histórico em Boa Vista e que tiveram uma excelente receptividade na localidade.
Elogiaram os moradores da Comunidade pela coragem, potencial e fibra. Desejaram felicitações a
ambos homenageados e que Deus continue abençoando grandemente cada morador desta
Comunidade e proporcionando cada vez mais grandeza e sabedoria para que continuem uma
Comunidade e Sociedade forte, ativa e obtendo o progresso. Parabenizaram também os
proponentes pela iniciativa. O vereador Giovani, proponente das homenagens, disse que pertenceu
a esta Comunidade e se sente muito orgulhoso. Agradeceu os demais proponentes da homenagem.
Comentou sobre a belissíma leitura dos Históricos, que nesses cem (100) anos da Comunidade
obteve muitas conquistas. Ressaltou ser uma Comunidade forte, pujante e trabalhadora e desejou
mais cem (100) anos de história. O vereador Silvestre, proponente das homenagens, comentou
inicialmente, que o ex-vereador Ilvo Schlintwein havia protocolado, mas fora dos padrões
regimentais, a intenção de realizar esta homenagem. Comentou das grandes cavalgadas que
ocorrerão nesta Comunidade e que teve o prazer de participar. Disse que são provilegiados em
poder estar participando deste momento histórico da Comunidade. Desejou que Deus continue
iluminando cada membro da Comunidade e do Coral. O vereador Henrique, proponente da
homenagem à Sociedade de Cantos Concórdia, parabenizou a Comunidade Luterana e o Coral
pelas belissímas histórias. Disse que “um povo sem história é um povo sem memória”. Em
seguida, a Presidente convidou os integrantes da Sociedade de Cantos Concórdia para que
realizasse sua apresentação. Após, a Presidente Dileta fez seu pronunciamento, recordando a
colonização alemã que iniciou no Vale dos Sinos no ano de mil oitocentos e vinte e quatro.
Aproveitou para convidar a todos para a grande festa do centenário que acontecerá no dia primeiro
de outrubro nesta Comunidade. Disse que foram cem (100) anos de coragem e perseverança de
nunca desistir e fazer um excelente trabalho. Reconheceu a semente plantada pela Comunidade
Luteran, que é uma das maiores colaborações dentro de uma sociedade justa, pacifica e ordeir,
representada pelos pilares religiosos, culturais e educacionais, assim resgatando bons valores e
melhorando a autoestima da Comunidade como um todo. Citou Martin Luther, que defendia uma
Igreja em constante reforma, pois a Comunidade Luterana é uma Comunidade que sempre
percebeu a necessidade da Reforma. Disse que foi um prazer vir até a Comunidade de Boa Vista
para homenageá-los. Parabenizou a todos. Em seguida, a Presidente Dileta convidou a Presidente
da Paróquia, Senhora KERLI MÜLLER para fazer seu pronunciamento: cumprimentou a todos.
Disse que sempre se sentiu muito acolhida na Comunidade de Boa Vista e com orgulho falou que
cem anos não é para qualquer Comunidade e que esta história possa ser continuada. Parabenizou e
desejou que continuem este trabalho por muitos anos. Em seguida, o Pastor ADEMIR
TRENTINI fez seu pronunciamento: cumprimentou a todos. Comentou que a Igreja não pode ser
separada da vida política, pois ambas devem buscar o bem estar de quem vive em sua volta. Disse
que além de estar sendo comemorado os cem (100) anos na Comunidade de Boa Vista,
comemora-se também os quinhentos (500) anos da Reforma Protestante, onde Martin Luther se
rebelou contra a Igreja em busca do direito da liberdade. Agradeceu pela noite maravilhosa
proporcionada para a Comunidade de Boa Vista. Desejou que Deus abençõe a todos. Após, o Sr.
MARCOS LUÍS PETRI, Presidente da Câmara de Vereadores de Quinze de Novembro e
Maestro do Coral de Cantos Concórdia fez seu pronunciamento: cumprimentou a todos e disse que
é muito importante o reconhecimento pelo Poder Legislativo. Comentou sobre a revista que está
sendo feita, através do Bibliotecário Jorge, contando os fatos da Comunidade com uma história
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muito bonita de pessoas que trabalharam e batalharam, não esquecendo da sua fé e do canto. Disse
que se orgulha muito, que com quatroze anos foi surpreendido para reger o Coral da localidade.
Disse que o Sr. Henrique Wachtmann deixou um legado de simplicidade que se perpetua até hoje
na Comunidade. Falou que fica orgulhoso também em ver a ligação de muitos vereadores com a
Comunidade e de poder ter trabalhado vinte e quatro anos com o Coral. Disse que a Comunidade
é muito batalhadora, trabalhadora, empreendedora e de muita fé que supera todas as dificuldades.
Deixou uma mensagem em referência as lideranças da Comunidade: “um homem tem a condição
de despertar o seu próprio dom, mas um gigante, esse sim, consegue despertar o dom nas outras
pessoas”. Parabenizou a Comunidade Luterana e a Sociedade de Cantos. Em seguida, o Sr.
VOLNESIO NEURI KÜNTZER, Presidente da Sociedade de Cantos Concórdia realizou seu
pronunciamento: cumprimentou a todos, agradeceu aos vereadores proponentes pela belíssima
homenagem ao Coral. Para finalizar, fez seu pronunciamento o Sr. ENIO HUGO GAETICKE,
Presidente da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Boa Vista: cumprimentou a todos
e agradeceu os vereadores e ex-vereadores. Convidou a todos para a festa do cinquentenário da
Comunidade que será realizada no dia primeiro de outubro e comentou que estão preparando uma
revista que será lançada neste mesmo dia. Agradeceu pela homenagem e disse que se sentiu muito
alegre. Agradeceu ao Secretário de Obras pelos trabalhos realizados na Comunidade e pediu um
calçamento até o cemitério. A Presidente agradeceu a presença de todos e assim encerrou esta
homenagem registrando as felicitações desta Casa Legislativa pelos cem (100) anos da
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Boa Vista e pelos noventa (90) anos da
Sociedade de Cantos Concórdia, e desejou que continuem desenvolvendo um excelente trabalho.
Dando continuidade a ordem do dia, 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 SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do
PMDB: Cumprimentou a todos. Disse que na oportunidade a Câmara de Vereadores sai desta
localidade com uma história contada pelas pessoas que viveram cem (100) anos, ressaltou que não
é todo dia que temos o privilégio de presenciarmos um momento tão rico como este. Disse
também que todos devem ter observado o seu comportamento político nos últimos tempos,
principalmente neste ano com a busca de recursos importantíssimos para o Município de Ibirubá.
Comentou que daqui a alguns dias estará indo a Brasília para buscar recursos e destacou
novamente a conquista da filantropia do Hospital, que ainda irá apresentará algumas novidades
positivas a respeito da mesma. Falou que como gaúcho que és, precisa destacar a Semana
Farroupilha que se aproxima e convidou a todos para que participem das festividades tradicionais.
Comentou que no último fim de semana esteve participando do rodeio e ressaltou que esta é uma
atividade das quais mais gosta de fazer. Agradeceu os votos que teve dos moradores da
comunidade de Boa Vista. O vereador LEONARDO FIOR, do PTB: Saudou a todos. Disse que
quando se dirigia para esta Comunidade observava atentamente as riquezas que existem nessa
região. Percebeu que neste trajeto até a saída da estrada que demanda Saldanha Marinho existem
quatro (4) cooperativas, duas (2) referentes à Cotribá, Cotrijal e também a Cotrisoja. Comentou
que seu bisavô se encontra sepultado na Comunidade de Campinas e disse que se sente em casa
quando chega a esta querida localidade, onde se encontram vários amigos sempre presentes na
história desta Comunidade. Disse que em muitos momentos no Legislativo Ibirubense tem se
manifestado no sentido de que devemos ter cuidado com os gastos, com o dinheiro do povo do
nosso Município, sempre ressaltando os cuidados necessários. Falou sobre a indicação feita na
oportunidade, na qual se refere à segurança do interior, com a instalação de câmeras de vídeo
monitoramento para frearmos os roubos que vem ocorrendo nas localidades. Disse também que
levará pessoalmente esta reivindicação para o Prefeito Municipal, com o intuito de cuidar e vigiar
os homens e mulheres, trabalhadores do interior do nosso Município. O vereador GIOVANI

Fl. 07 (22ª Sessão Ordinária)
MOACIR DIESEL, do PP: Cumprimentou a todos, em especial ao Senhor Ilvo, que durante
muito tempo jogaram futebol juntos, onde tiveram muitos momentos alegres. Disse que na
oportunidade fizeram as homenagens para a Comunidade de Boa Vista, onde foram homenagens
justíssimas, disse também que se sentia muito tranquilo para falar sobre a Comunidade e colocouse à disposição da Comunidade da Boa Vista para tentar resolver os problemas existentes.
Comentou sobre o Esporte Clube Aventureiro, que por muito tempo alegrou as tardes de todos,
onde todos se reuniam para competir pelo mesmo. Disse também que tem uma gratidão e um
amor muito especial por esta Terra e que a homenagem prestada foi feita com muito amor e
carinho. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a
todos. Disse que é um privilégio muito grande estar junto com a Comunidade e prestar esta
homenagem dos cem (100) anos da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana e aos noventa
(90) anos do Coral Concórdia. Cumprimentou a todas as mulheres que fizeram parte da história da
Comunidade e a todas as autoridades e gestores da mesma que se fizeram presentes. Parabenizou
ao Senhor Jorge, que está fazendo um excelente trabalho na confecção de uma revista, trazendo
toda a história de Boa Vista. Disse que não devemos enterrar sonhos, e sim, construir sonhos e que
devemos não somente fazer história, e sim, fazer parte dela. Comentou que fazer parte história de
uma Comunidade se faz com pessoas boas, como o Senhor Ilvo e sua esposa, também o Senhor
Vanderlei de Souza, Secretário de Obras, que vem fazendo um excelente trabalho no interior do
nosso Município. Agradeceu aos votos que fez nesta Comunidade e disse que conforme foi
solicitado pelo Presidente para que fosse realizada a sessão, assim foi feito e que é para isso que os
vereadores foram eleitos, para estar a disposição de todos. Comentou que no dia dezesseis (16) de
outubro será realizada a sessão na Localidade da Linha Pulador Sul. Ressaltou que as pessoas da
Comunidade são importantes para os legisladores, portanto, se os vereadores estão eleitos foi pela
vontade destas pessoas. Disse que entrou com a Moção de Apoio, solicitando que fosse feita uma
lombada eletrônica na BR-377, para evitar mais acidentes. Agradeceu novamente a Comunidade
de Boa Vista pela receptividade e carinho.O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT:
Saudou a todos. Disse que estas sessões feitas no interior têm como objetivo a aproximação e
integração da Câmara de Vereadores e as Comunidades. Ressaltou que se aproximando têm-se
condições de dialogar, perguntar e expor abertamente as necessidades e, aos poucos, um ajudar o
outro para o crescimento de nosso Município. Comentou sobre o Projeto Vereador Mirim, que
juntamente com os vereadores Henrique e Dileta, onde têm por objetivo fazer com que as crianças
passem a conviver com as atividades e a realidade da política. Falou que todos os vereadores tem
responsabilidade com a Comunidade e cada um dos ibirubenses. Disse que todos devem querer
evitar e encerrar de uma vez por todas esta política “sem vergonha” que existe atualmente.
Ressaltou que os políticos em Brasília, anteriormente roubavam e escondiam debaixo do colchão e
hoje já estão alugando imóveis para guardar o dinheiro. Parabenizou a Comunidade de Boa Vista,
agradeceu pela receptividade, e colocou-se a disposição de todos os ibirubenses. A vereadora
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do PP: Cumprimentou a todos e em especial aos
representantes e moradores da Comunidade de Boa Vista. Comentou sobre a comemoração do
centenário, uma história rica construída por homens e mulheres que fizeram e fazem a diferença
dentro da Comunidade. Disse que os mesmos são o diferencial, porque através de uma comissão
montada, juntamente com o Jorge e o Marcos, buscaram resgatar toda a história e trajetória dos
seus antepassados. Destacou que esta atitude deveria servir de exemplo para outras comunidades
do nosso interior, pois se não fizerem isto, poderão deixar morrer uma história de trabalho, de luta
e reconhecimento, onde poderão mostrar para as próximas gerações a trajetória linda que
estiveram durante cem (100) anos que se passaram e que construíram uma bela comunidade para
se viver, unidos na fé e na união. Parabenizou aos moradores pelas atitudes e ações que
desempenham no seu dia-a-dia. Falou sobre os noventa (90) anos da Sociedade de Cantos
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Concórdia, disse que pode perceber durante a leitura do seu histórico que cumpriu e cumprem uma
função social muito importante. Disse ter ficado ainda mais feliz pela quantidade de mulheres que
fazem parte deste Coral, pois antigamente as mulheres eram proibidas de cantar, e ressaltou que
felizmente a história corrigiu este erro e hoje pôde ver que na galeria dos Presidentes existem
várias mulheres que tiveram oportunidade de mostrar que realmente a mulher merece estar ao lado
do homem, e desejou que as mesmas continuassem participando ativamente desta comunidade e
também da Sociedade de Cantos. Disse também, que a Administração Municipal está fazendo a
sua parte e destacou que o interior merece e precisa de melhores estradas, com boas condições de
trafegabilidade. Na oportunidade, parabenizou a Secretaria de Obras e Viação pelo excelente
serviço prestado, e disse ser essencial para o homem do campo uma estrada boa, onde ele possa
transitar e escoar sua produção, bem como, o acesso das suas propriedades. Colocou-se à
disposição de todos para auxiliar nas demandas que forem necessárias para esta e demais
Comunidades. Por fim, parabenizou mais uma vez e disse que estes moradores são exemplos para
as localidades do interior e desejou que as outras Comunidades também pudessem se inspirar
nessa demonstração de fé, carinho e idoneidade e que também pratiquem qualidade de vida e
acolher as pessoas também como fazem nesta Localidade. O vereador HENRIQUE ANTÔNIO
HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos. Agradeceu a todas as mensagens recebidas pela
passagem do seu aniversário, ocorrido no último dia quatro (4) de setembro. Parabenizou o Bloco
Kime Interessa da Localidade de Linha Pulador Sul, que através de sua diretoria e participantes
realizaram a Terceira Festa Retrô, realizado no último final de semana.Também parabenizou a
rádio Ibirubá AM, que promoveu no dia sete (7) de setembro uma bonita homenagem dos seus
sessenta (60) anos de fundação. Parabenizou também a equipe de futsal Feminino Nutri Vital pelo
título de campeão do regional de futsal na cidade de Quinze de Novembro, esta equipe que sempre
leva o nome do Município de Ibirubá para todos os lugares. Destacou o trabalho da Secretaria de
Obras e Viação que tem desenvolvido, através do Secretário Vande e sua competente equipe, onde
estão colocando placas de sinalização nas estradas do interior, identificando as localidades. Pediu
que as comunidades auxiliassem na preservação das mesmas. Disse que vale lembrar que esta
indicação foi de sua autoria, mas que os méritos do eficiente trabalho, é da Secretaria de Obras e
Viação e, também, da Secretaria de Administração e Planejamento, coordenado pelo Valdir
Lagemann. Lembrou que nesta sessão entrou com uma indicação para o Executivo Municipal,
através da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, para a construção de um espaço
histórico-cultural para a comunidade de Boa Vista, fazendo referência aos cem (100) anos da
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana e também aos noventa (90) anos da Sociedade de
Cantos Concórdia. Disse ser de suma importância que a municipalidade encontre caminhos para
que o material coletado na pesquisa permaneça ao alcance tanto das futuras gerações quanto das
que se utilizam como meio de fonte histórica. E ainda, procurando fomentar novas pesquisas a fim
de prosseguir o resgate histórico. Assim, ao destinar um espaço à história e à cultura, a
comunidade estabelece uma via de aproximação, oferece um território de reflexão de seus
costumes, ideias, expectativas e visões do mundo. Parabenizou mais uma vez a toda a
Comunidade de Boa Vista, os noventa (90) anos da Sociedade de Cantos Concórdia, e
principalmente o resgate histórico que está sendo realizado pelo bibliotecário Jorge Gonçalves
Ferreira, com participação de membros da Comunidade e também do Maestro Marcos Petry.
Deixou uma mensagem do autor Augusto Cury para a comunidade ibirubense e em especial para
os moradores de Boa Vista: “O destino não é frequentemente inevitável, mas uma questão de
escolha. Quem faz escolha, escreve sua própria história, constrói seus próprios caminhos”. O
vereador VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a todos. Disse que entrou com algumas
indicações para esta Comunidade para melhorias no trânsito, através de placas de regulamentação,
também para o recolhimento do lixo devido solicitações de alguns moradores desta Localidade.
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Comentou que no último final de semana aconteceu o primeiro Fórum Regional de Missões e
Congresso de Missões, onde abrange a oitava região do Rio Grande do Sul e situam-se vinte e
uma (21) cidades, onde Ibirubá teve o privilégio de presidir e receber a todos na Igreja Assembleia
de Deus. Comentou que no último dia quatro (4) esteve presente no jantar do Clube dos Amigos, o
famoso Porco Pizza, feito pelo vereador Oneide. Parabenizou a Secretaria de Obras que está
desenvolvendo um excelente trabalho no interior do nosso Município. Parabenizou também a
diretoria de Linha Pulador Sul que realizou no último dia nove (9) o terceiro baile e festa fantasia.
Por fim, parabenizou aos moradores pelos cem (100) Anos da Comunidade Evangélica Luterana e
também pelos noventa (90) Anos da Sociedade de Cantos Concórdia de Boa Vista. A Presidente
convocou a todos para a sessão ordinária que será realizada na Casa Legislativa no dia dezoito
(18) de setembro às dezessete horas (17h) e após, às vinte horas (20h) será realizada a sessão
solene no CTG Rancho dos Tropeiros. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e três
horas e dez minutos (23h10min.). 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.

