Fl. 01 (23ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.996/2017 – DA VIGÉSSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 18.09.2017. Aos
dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, tendo como local o Plenário
“Honorina Ribas Lopes”, Sala de Sessões Edmundo Roewer, às dezessete horas e trinta e cinco
minutos (17h35min.), 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. A Presidente Dileta sugeriu
que as manifestações dos vereadores em tribuna fossem retiradas da ordem do dia, devido a
extensão da pauta e da sessão solene que ocorrerá às vinte horas deste mesmo dia. O vereador
Silvestre solicitou a retirada do item número oito, que se referia a votação do Projeto de Lei
Municipal nº 025/17, pois não sabia que o projeto iria para votação hoje, sendo que a Presidente
consultou o Plenário, e todos concordaram. Sendo assim, a Presidente colocou em votação a
ORDEM DO DIA: Aprovada por unanimidade. A Presidente colocou em deliberação e votação
a Ata nº 1.995/17 (sessão ordinária): Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou que o
Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício recebido do
Tribunal de Contas do Estado referente às Contas de Governo desse Município, exercício de 2015.
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 COF, disse que será o relator. Comunicados do Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros. Convite para a solenidade do 31º aniversário do
Museu Theobaldo Becker, no dia 21 de setembro às 15h na dependência do Museu. Convite para o
I Encontro Municipal sobre a Valorização da Vida, a realizar-se no dia 29 de setembro às 19h no
Plenário da Câmara de Vereadores. Cursos diversos. A Presidente solicitou que o Secretário
fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 182/2017 expedido para o Executivo com
matéria pertinente à Sessão Ordinária nº 022/2017. Ofício nº 183/2017 expedido para o Jornal Alto

Fl. 02 (23ª Sessão Ordinária)
Jacuí com matéria pertinente à Sessão Ordinária nº 022/2017. Ofício nº 184/2017 expedido para o
Executivo encaminhando a Lei de Diretrizes Orçamentárias da Câmara de Vereadores de Ibirubá
para o Exercício de 2018. Ofício nº 185/2017 expedido para o Secretário da Educação e ao
Governador, em atendimento ao Requerimento nº 058/17, solicitando que envidem esforços para o
atendimento as demandas dos Professores Estaduais, visando o encerramento da greve do
Magistério. Ofício nº 186/2017 expedido para os Deputados Federais e Senadores, em
atendimento ao Requerimento nº 059/17, solicitando que os recursos destinados ao financiamento
das campanhas políticas sejam limitados a R$ 800.000.000,00. Ofício nº 187/2017 expedido para
o Executivo encaminhando o cronograma de desembolso financeiro do Poder Legislativo para o
mês de Setembro de 217. Ofício nº 188/2017 encaminhado para o Pastor da Assembleia de Deus
de Ibirubá, Jair de Oliveira Pedroso, parabenizando pela realização do 1º Fórum Regional de
Missões da 8ª Região da SEMADERS e 16º Congresso de Missões da AD de Ibirubá. Ofício nº
189/2017 expedido para a Comunidade de Linha Duas parabenizando a todos pelo jantar dançante
ocorrido no último dia 09 de setembro. Ofício nº 190/2017 encaminhado ao Secretário dos
Transportes Pedro Westphalen, agradecendo e parabenizando pelo atendimento da solicitação de
patrolamento e encascalhamento da BR-377, da Esquina São Carlos até a BR-285. Ofício nº
191/2017 encaminhado para o Secretário de Obras Vanderlei de Souza, agradecendo e
parabenizando pelo atendimento da solicitação de patrolamento e encascalhamento da BR-377, da
Esquina São Carlos até a BR-285 e da estrada da Linha Pulador Norte. Ofício nº 192/2017
expedido para a Promotoria de Justiça em resposta ao ofício recebido questionando sobre o
Projeto de Lei que proíbe o funcionamento dos equipamentos de som automotivo nas vias, praças
e avenidas e demais logradouros públicos no âmbito do Município de Ibirubá. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 214/2017: A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, integrante da
bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria da Administração e
Planejamento, solicite junto à Receita Federal a doação de materiais apreendidos, justificando que
será utilizado para escolas e programas sociais que envolvem crianças, adolescentes e idosos:
utensílios domésticos; enfeites natalinos; ar condicionado para as salas das escolas municipais.
Justificativa: Esta indicação se justifica pela existência de inúmeros pavilhões com mercadorias
apreendidas pela Receita Federal podendo ser solicitado pelo Poder Executivo essas doações, o
que possibilitaria ao Município diminuir seus gastos e qualificar seus serviços. No site da Receita
Federal estão constando todas as Orientações Gerais para solicitação de mercadorias apreendidas.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 215/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
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CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através das Secretarias
Municipal de Obras e Viação, Secretaria de Administração e Secretaria da Fazenda, estude e acene
com a possibilidade de desenvolver uma parceria Município e Estado para a construção da
rótula/trevo de acesso ao Instituto Federal e ao Bairro Buona Vitta, na ERS 824, o qual o projeto
encontra-se, segundo informações colhidas, com o engenheiro Fernando do DAER. Justificativa:
Esta indicação se justifica devido o trevo a que se referimos ser de muita importância para a
preservação de vidas que por ali trafegam e usam daquele acesso diariamente. Segundo o
Secretário de Transportes, Sr. Pedro Bandarra Westhphalen, nos informou em audiência em Porto
Alegre, que a obra está suspensa por questões orçamentárias do Governo do Estado. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 216/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do
PRB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação providencie o
cascalhamento na entrada da localidade de Alfredo Brenner e entre Santo Antônio do Bom Retiro.
Justificativa: Esta indicação atende ao pedido dos moradores, dos motoristas e de pais de
estudantes. Cabe destacar que a RS-506 esta muito boa, mas precisa algumas cargas de cascalho
na entrada de Alfredo Brenner, próximo ao início do calçamento. Há também um ponto crítico,
devido de uma vertente na subida, mais precisamente na propriedade do senhor Jorge Floss,
abaixo do transformador da Coprel. Esta medida facilitará a trafegabilidade no local. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 217/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do
PRB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, providencie a
colocação de lixeiras na localidade de Alfredo Brenner. Justificativa: Esta indicação atende ao
pedido dos moradores daquela localidade, pois necessitaria pelo menos mais quatro ou cinco
lixeiras dividas em pontos estratégicos para melhor condição de armazenamento do lixo a ser
estocado, facilitando o recolhimento. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 218/2017: O vereador
VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras e Viação providencie a manutenção da Rua Castanhal. Justificativa: Esta
indicação atende ao pedido dos moradores que ali residem, sabemos que o Executivo Municipal
procura fazer o melhor, mas a rua esta ficando cada vez mais esburacada, e sabemos que o mês de
setembro promete ser chuvoso, piorando a deterioração do asfalto. LEITURA DA INDICAÇÃO
Nº 219/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT, e o
vereador GIOVANI MOACIR DIESEL, integrante da bancada do PP: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, estude a possibilidade de
providenciar a construção de um calçamento na localidade de Boa Vista, entre o prolongamento da
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Igreja Evangélica e da Casa Mortuária até o Cemitério da localidade. Justificativa: A construção
do calçamento visa atender a demanda dos moradores da localidade de Boa Vista que utilizam este
trajeto para se deslocarem da Igreja Evangélica e da Casa Mortuária até o Cemitério da localidade.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 220/2017:

O vereador SILVESTRE ANTÔNIO

REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, faça reparos no calçamento nas Ruas João Thiesen e Carlos Krames.
Justificativa: Esta indicação se trata de uma reinvindicação dos moradores, visto que a mesma
encontra-se intransitável, dificultando assim, o trânsito de motoristas e pedestres. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 221/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, providencie com urgência uma operação tapa buracos na Rua Firmino de Paula.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido à urgência deste trabalho, sendo que já foi feito
este pedido na Indicação n°121, no dia 29 de maio de 2017 e este ainda não foi atendido.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 222/2017: 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 Arnoldo Wollmeister.
LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/2017: A vereadora PATRÍCIA SANDRI,
integrante da bancada do DEM. Que o Executivo Municipal, através do Setor competente, informe
quais foram e quais serão os valores gastos com a instalação de placas indicativas das localidades
do interior do nosso município, discriminando o valor gasto com a implementação de cada placa.
Justificativa: Esta solicitação se justifica devido ao fato de haver uma significativa reivindicação
dos munícipes de Ibirubá acerca do assunto, tendo em vista que na última edição do jornal O Alto
Jacuí, do 15/09/2017, restou veiculada uma publicação acerca de valores significativos
despendidos na confecção e colocação de uma placa instalada no trevo com a General Osório e
que determina as distâncias até distritos da região Norte do Município, em específico, cabendo,
portanto, ao Poder Legislativo Ibirubense fiscalizar o Executivo no uso de dinheiro público,
acompanhando a implementação das decisões tomadas no âmbito do governo e da administração.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 060/2017: Os vereadores
HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES e DÁCIO AZEVEDO MORAES, integrantes da bancada
do PT, vereadoras DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS e JAQUELINE
BRIGNONI WINSCH, vereadores GIOVANI MOACIR DIESEL e ANDRÉ OLIVEIRA
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FERREIRA, integrantes da bancada do PP, e VAGNER OLIVEIRA da bancada do PRB:
Requerem que esta Casa Legislativa encaminhe ofício a Assembleia Legislativa, para que esta
tome uma posição de cobrança ao Governo Estadual, para que se apresente uma solução ao
parcelamento de salários do funcionalismo público. Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 061/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO
HENTGES, integrante da bancada do PT, requer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício a
EMATER/RS, a Assembleia Legislativa, ao Governo do Estado, ao Governo Federal e ao
Congresso Nacional em especial da bancada gaúcha, para que se tome uma posição a cerca da
importação de lácteos do Uruguai, criação de medidas para evitar a importação de leite do Uruguai
e a compra de leite para estoque regulador. Justificativa:

O Estado do Rio Grande do Sul tem

sido palco nas últimas semanas de manifestações a cerca da importação de lácteos do Uruguai. O
movimento que conta com o apoio de Produtores de leite ligados à Federação dos Trabalhadores
na Agricultura no Rio Grande do Sul (FETAG-RS), quer chamar a atenção do governo federal
para a revisão dos incentivos fiscais para a importação; a revogação dos Decretos nºs 53.059/2016
e 53.184/2016, que tratam sobre importação de leite para os centros distribuidores; a criação de
cotas de importação de lácteos do Uruguai sem a liberação automática; as compras
governamentais de lácteos; a criação de um programa de controle de estoques; as políticas de
incentivo e fomento para a cadeia produtiva do leite e, ainda, a revisão dos preços mínimos do
leite. Neste sentido entende-se da necessidade de políticas públicas que garantam a comercializam
do leite, e para isso, que se faça um alerta aos governos estadual e federal da atual situação dos
produtores de leite do nosso Estado em especial do nosso município (que possui uma das maiores
bacias leiteiras do estado), para que os mesmos tenham garantido seus direitos de venda e não
sejam

prejudicados

pela

importação.

Aprovado

por

unanimidade.

LEITURA

E

DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO N° 009/2017, de autoria da vereadora
PATRICIA SANDRI, da bancada do DEM: Moção de Apoio aos PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO GENERAL OSÓRIO, EDMUNDO
ROEWER, ESCOLA IBIRUBÁ E ESCOLA HERMANY, em razão do descaso com a educação
pública pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Requeiro 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 ao Governador do Estado, Secretário
da Educação, bem como a todos os Deputados Estaduais do RS. Vereadores Jaqueline e Silvestre
solicitaram para acrescentar a Escola Edison Quintana. Aprovado por unanimidade. LEITURA
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DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 031/2017: Dispõe sobre as diretrizes Orçamentárias
para o Exercício de 2018. Baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Dácio,
Presidente da CFO, designou a vereadora Jaqueline para ser a relatora.

LEITURA DOS

PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 027/2017: altera e
acresce incisos à Lei Municipal n° 1.453/97. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Discussão e votação do
Projeto de Lei Municipal nº 027/2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS
PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 029/2017:
autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Leitura dos Pareceres da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão da
Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. Discussão e votação do Projeto de
Lei Municipal nº 029/2017: Aprovado por unanimidade. O vereador Silvestre comentou que no
dia dois de outubro do corrente ano será realizada a sessão solene em homenagem aos 10 anos da
AGCO, e a referida empresa sugeriu em fazer um jantar por adesão após a sessão, sendo assim,
solicitou à Presidente para verificar e informar para a empresa quantas pessoas irão participar do
jantar. A Presidente falou que os vereadores deverão confirmar até a próxima sessão. A Presidente
convocou a todos para a sessão ordinária que será realizada no Bairro Jardim no dia vinte e cinco
(25) de setembro às dezenove horas (19h) e no dia vinte e oito (28) de setembro para a sessão
solene em homenagem aos idosos. Convidou a todos os vereadores para participar, no dia vinte e
sete (27) de setembro, da palestra com o ex-Juiz de Direito Dr. Saravaia, evento este, promovido
pela Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, Conselho Tutelar e SOBENI. A Presidente deu
por encerrado os trabalhos às dezoito horas e quarenta minutos (18h40min.). 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.

