Fl. 01 (24ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.998/2017 – DA VIGÉSSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 25.09.2017.
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, tendo como local o
Salão da Comunidade do Bairro Jardim, às dezenove horas e vinte minutos (19h20min.), 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, e em seguida em votação: Aprovada por unanimidade. A
Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.996/17 (sessão ordinária): Aprovada
por unanimidade, e a Ata nº 1.997/17 (sessão solene): Aprovada por unanimidade. A
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS: Correspondência eletrônica (e-mail) recebida do Senador Fernando Collor,
acusando o recebimento do ofício Circ. nº 186/17 desta Casa Legislativa, referente ao
financiamento das campanhas eleitorais; Correspondência eletrônica (e-mail) recebida do assessor
parlamentar da Deputada Maria do Rosário, em atenção ao ofício Circ. nº 186/17 desta Casa
Legislativa, referente ao financiamento das campanhas eleitorais; Convite da Secretaria Municipal
da Saúde para reunião do Comitê Gestor Municipal para enfrentamento da Dengue, da Zika e da
Febre Chikungunya, no dia 27 de setembro, às 8h30min, na sala de reuniões da referida Secretaria;
Convite da UVERGS para reunião da Frente Parlamentar de Combate aos Crimes Agropecuários,
no dia 28 de setembro, às 10hs, no espaço da convergência da Assembleia Legislativa;
Correspondências eletrônicas (e-mail) recebidas do setor contábil da Prefeitura Municipal
notificando o recebimento de recursos federais e estaduais; Correspondência eletrônica (e-mail)
recebida da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal encaminhando programação da
semana do idoso; Correspondência eletrônica (e-mail) recebida do Chefe de Gabinete do
Governador do Estado, acusando o recebimento do ofício nº 185/17 desta Casa Legislativa,
solicitando o atendimento das demandas dos professores estaduais, visando o encerramento da
greve do Magistério; Convite para o Ciclo de Palestras com João Batista da Costa Saraiva,
advogado e ex-juiz de direito da infância e juventude, dia 27 de setembro, às 08h30min, no
Plenário da Câmara Municipal; Folders de Cursos diversos. A Presidente pediu para o secretário
ler um e-mail que recebeu do Deputado Federal Covatti Filho referente a busca de soluções para a
crise do setor lácteo. Na sequência a Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos
OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 193/2017 expedido para o Executivo com matéria pertinente
à Sessão Ordinária nº 023/2017, do dia 18 de setembro; Ofício nº 194/2017 expedido para a
Assembleia Legislativa, em atendimento ao Requerimento nº 060/17, referente parcelamento de
salários do funcionalismo público; Ofício Circ. nº 195/17 para o Governador do Estado, para o
Presidente da República, para o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, para os
Deputados Federais, Senadores, Emater de Porto Alegre e de Ibirubá; Ofício nº 196/17 para o
Jornal O Alto Jacuí encaminhando material da sessão ordinária do dia 18 de setembro para
divulgação; Ofício nº 197/17 para escola de Rincão Seco, parabenizando pela realização do Jantar
Farroupilha ocorrido dia 15 de setembro; Ofício nº 198/17 para a escola de Alfredo Brenner
parabenizando pelo sucesso da tradicional festa do Minuano realizada no dia 16 de setembro;
Ofício Circ. nº 199/17 para a Secretaria Municipal de Educação e para o DMD, parabenizando
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pela organização e realização da 2ª Rústica Ibirubá que ocorreu no dia 16 de setembro; Ofício nº
200/17 para a Comunidade Católica parabenizando pela organização e realização da festa que
ocorreu no dia 10 de setembro; Ofício Circ. nº 201/17 para os onze (11) idosos que serão
homenageados na Sessão Solene que será realizada dia 28 de setembro, encaminhando convite aos
mesmos, extensivo aos seus familiares e amigos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 223/2017: Os
vereadores HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT, ONEIDE
NEULAND, integrante da bancada do DEM, e a vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO
DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, estude a possibilidade de asfaltamento das Ruas Cruz Alta e Porto
Alegre, e das Travessas Goiás e Iraí. Justificativa: A pavimentação asfáltica nos nossos bairros é
de suma importância para as comunidades, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor
trafegabilidade de veículos e pedestres. Trata-se de um anseio comunitário e um sonho das
famílias em serem agraciados com o asfaltamento, uma vez que, ameniza os transtornos causados
pela ação do tempo, tanto período chuvoso quanto nos períodos de seca. Além disso, existe uma
praça localizada entre as ruas, que recebe inúmeras pessoas do Bairro Jardim e também de outros
Bairros de nosso Município, que se desloca quase que diariamente, intensificando nos finais de
semana, e que causa um aumento significativo no fluxo de veículos. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 224/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
integrante da bancada do PP, os vereadores VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do
PRB e HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo
Municipal, através dos setores competentes, atendam as seguintes reivindicações da Associação de
Moradores do Bairro Jardim: 1. Liberação e auxílio para construção de um quiosque junto a Praça
Henrique Berlet; 2. Revitalização da Praça Henrique Berlet (como melhorias nas calçadas,
adequação as normas de acessibilidade, moderna iluminação, reforma dos canteiros, incremento e
substituição da vegetação); 3. Ampliação com a construção de um anexo a quadra/ginásio de
esportes; 4. Valorização da Mateada como um evento tradicional e regional. Justificativa: Esta
indicação atende reivindicações da Associação de Moradores do Bairro Jardim, sendo todas
pertinentes e necessárias para a continuidade do bem estar e lazer desta comunidade. O quiosque
servirá de apoio para a realização da mateada e demais eventos que acontecem na praça, além de
ser uma reivindicação em conjunto com o Clube de Mães Caminhos do Amor, o qual não possui
local próprio para seus encontros mensais. Em relação a quadra/ginásio, este é um sonho antigo da
Comunidade, porém no projeto inicial não estão previstos banheiros, vestiários, copa, cozinha,
churrasqueira e salas multiuso. A solicitação seria para que as mesmas sejam construídas ainda em
2017 para que o espaço seja bem aproveitado. Quanto a mateada, cabe destacar que é a única que
acontece há 25 anos na região e a qual reúne centenas de famílias e recebe muitos visitantes. A
solicitação é de fazê-la um evento oficial do Município e dar o merecido apoio aos organizadores.
LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 018/2017: O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal informe, através do
setor competente, quais as perspectivas para a conclusão da obra do Ginásio, localizado ao lado da
Escola de Educação Infantil Alice Fleck, no bairro Jardim, a qual iniciou há mais de dez (10) anos,
possuindo recursos de Emendas Parlamentares, sendo cem mil reais (R$100.000,00) destinado
pelo Deputado Osmar Terra, para o telhado, através deste vereador (Tuta), e mais duzentos e
cinquenta (R$250.000,00) destinado pelo Deputado Giovani Cherini, através do ex-vereador Elói
Ferraz de Andrade. Cabe ressaltar a necessidade que a comunidade do referido Bairro possui em
ter um espaço maior para a realização de eventos, além de poder ser utilizado pela escola e por
desportistas do nosso Município que buscam esses locais para praticar as mais diversas
modalidades de esporte semanalmente, pagando horários para essa finalidade. Foi verificado ainda
que no projeto não consta a construção de banheiros dentro do Ginásio, o que seria inadmissível,
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por isso solicito esclarecimentos também a esse respeito. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 062/2017: A Vereadora, DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS, integrante da bancada do PP, vem por meio deste requerer que a Mesa Diretora
encaminhe Ofício endereçado a CORSAN, para que o mesmo realize a regularização do serviço de
abastecimento de água no Bairro Centro do município de Ibirubá, com caráter de urgência. Este
requerimento decorre da reinvindicação de moradores do referido bairro que se encontra com
baixa qualidade no serviço, devido a baixa pressão com que a água chega até as torneiras,
chuveiros e outros, ocasionando assim até mesmo a queima de equipamentos, como máquinas de
lavar roupas, chuveiros e etc.: Aprovado por unanimidade. PARTICIPAÇÃO DO SR. LÍRIO
SCHWEIG, PRESIDENTE DA UABI – UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS, em
atendimento ao Requerimento nº 053/17, de autoria do vereador Henrique A. Hentges: A
Presidente pediu que o secretário fizesse a leitura do Requerimento nº 053/17 e posteriormente
convidou o Sr. Lírio Schweig, Presidente da UABI, para fazer parte da Mesa, passando
imediatamente o uso da palavra ao mesmo. O Sr. Lírio agradeceu o convite da Câmara Municipal
e fez algumas reivindicações para melhorias dos bairros, especialmente para o bairro Jardim,
observando que a Associação de Moradores e o Clube de Mães do bairro Jardim, o qual é um dos
maiores e mais antigos do município, ainda não possuem sede própria. Relatou sobre o desejo de
construir um quiosque junto a praça do bairro Jardim, onde realizam uma das maiores Mateadas
do Município, graças ao patrocínio da empresa Vence Tudo. O vereador Silvestre perguntou sobre
a falta de mobilização em relação a conclusão do Ginásio de Esportes? O Sr. Lírio respondeu
informando que já forma inúmeras vezes na Prefeitura reivindicar a conclusão do Ginásio. O
vereador Henrique contou que a ideia de convidar a nova diretoria da UABI para participar de
uma sessão, foi devido ao entendimento da importância do trabalho que realizam pelos bairros, e
para valorizar este trabalho. Colocou-se a disposição pra auxiliar no que tiver ao seu alcance e
agradeceu o mesmo por ter aceitado o convite, desejando um excelente trabalho. A Presidente
Dileta agradeceu a presença do Sr. Lírio e parabenizou o trabalho que realizam. LEITURA DO
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 022/2017, de autoria da Mesa Diretora: Autoriza
a Mesa Diretora indicar dotações próprias para redução orçamentária. 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,
designou a vereadora Jaqueline para ser a relatora. LEITURA DA EMENDA MODIFICATIVA
AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 025/2017, de autoria da vereadora Jaqueline B.
Winsch: Altera o caput e suprime os incisos I, II, II e IV do artigo 6º. Baixado para as mesmas
comissões do Projeto, ficando as mesmas relatorias. LEITURA DA EMENDA ADITIVA AO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 025/2017, de autoria do vereador Silvestre A. Rebelato:
Acresce a expressão “além de identificado o nome do doador” no caput do artigo 5º. Baixado para
as mesmas comissões do Projeto, ficando as mesmas relatorias. LEITURA DOS PARECERES
E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2017: Altera dispositivos
do Código Tributário Municipal. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento. Discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 007/2017: Aprovado por unanimidade. A Presidente suspendeu a sessão por
alguns minutos para a manifestação do Sr. Sadi Trein, conhecido como “Branco Trein”, reabrindo
em seguida. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO Nº 017/2017, de autoria dos vereadores Oneide Neuland e André O.
Ferreira: Revoga a Lei Municipal N° 1.794, de 30 de agosto de 2001. Leitura do Parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Discussão e votação do Projeto de Lei do
Legislativo nº 017/2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E
VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 018/2017, de autoria dos

Fl. 04 (24ª Sessão Ordinária)
vereadores (as) Vagner, Dileta, André, Jaqueline, Giovani, Dácio, Henrique, Patrícia,
Oneide e Leonardo: Concede o título de “CIDADÃO IBIRUBENSE” ao Senhor Mário Romildo
Pedersen. Leitura do Currículo do homenageado e do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 018/2017: Aprovado
por unanimidade. A Presidente abriu espaço para a manifestação da Presidente do Clube de
Mães, Srª Elita Schweig, que registrou a reivindicação de uma sede própria, pois possuem
atualmente noventa sócias. Também abriu espaço para a Presidente da Comunidade Católica do
bairro Jardim, Srª Janice Brignoni, a qual foi representada pela tesoureira Nair Libreloto, e por
último abriu espaço para o Presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim, Sr. Marcelo
Scapini, o qual agradeceu a presença do Legislativo junto ao bairro Jardim, e fez algumas
reivindicações, as quais foram encaminhadas para a Câmara Municipal pela parte da manhã, sendo
que a principal delas é a conquista de uma sede própria. Falou sobre a Mateada que realizam junto
a Praça do bairro Jardim todos os anos, e que por isso o quiosque que estão solicitando junto a
mesma serviria de sede, onde teriam toda a estrutura que precisam para a realização de seus
eventos. Pediu a revitalização da Praça do bairro Jardim, e melhorias na iluminação devido as
ornamentações do Natal Luz. A respeito do Ginásio de Esportes falou que o mesmo está sendo
construído muito vagarosamente e quando estiver pronto só servirá para a creche porque não
possui nem vestiário para troca de roupa de atletas, por isso pediu o empenho dos vereadores para
conseguir emendas parlamentares para a construção de anexos. Pediu colaboração dos vereadores
para criar para a Mateada um status de evento cultural, municipal, ou regional, para que possam
buscar recursos e incrementar esse evento, e principalmente para não deixar esse evento acabar,
pois valoriza as tradições gaúchas. Observou que outras entidades não cancelam ou transferem
seus eventos quando coincide na mesma data da Mateada que sempre é feita no final de fevereiro,
próximo ao aniversário do Município. Pediu desculpas aos demais vereadores porque as
reivindicações que encaminharam na parte da manhã junto a Câmara Municipal era para ser
registrada como ofício recebido, mas acabou sendo transformada em indicação assinada apenas
por três vereadores, e não era essa a intenção, pois não sabiam os trâmites e falaram com o
assessor Junior que conduziu desta forma. Disse que não tiveram orientações sobre como funciona
a realização destas sessões fora da sede, e sugeriu que informassem as localidades e bairros sobre
o que podem ou não fazer, pois como exemplo citou que não sabia que não poderiam
comercializar bebidas e cachorro quente durante a sessão. Agradeceu a atenção de todos. 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: A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do PP: Cumprimentou a todos.
Parabenizou ao Presidente da comunidade do Bairro Jardim pelo excelente trabalho feito.
Aproveitando a oportunidade cumprimentou todas as pessoas que fazem parte desta diretoria e
destacou a organização e união da mesma. Cumprimentou o Senhor Lírio Schweig, destacando
que conhece seu trabalho dedicado, voluntário e que quer que as coisas realmente aconteçam e
disse que acredita no seu trabalho, na união e alavancando todas as associações de bairro do nosso
Município. Cumprimentou também a Senhora Elita e suas associadas do Clube de Mães Caminhos
do Amor, a Senhora Janice Brignoni e a Dona Nair, trabalhadoras incansáveis na luta da
construção e edificação da Igreja e disse que é testemunha da caminhada que tiveram nos últimos
anos. Disse que não tinha ideia da necessidade de um local para o Clube de Mães e para
Associação de Bairros e se colocou a disposição da comunidade. Disse também que na semana
passada encaminhou uma indicação ao Executivo para que solicite junto à receita federal, doações
de materiais que estão alocados em enormes depósitos. Comentou que colocou como sugestão
enfeites natalinos para embelezar nossos bairros, também materiais para serem utilizados em
programas sociais e ar condicionado para salas de aulas das escolas municipais, para dar mais
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qualidade no atendimento das crianças e adolescentes. Comentou sobre a regulamentação do
imposto sobre serviços e disse que nesta sessão foi aprovada por unanimidade pelos vereadores
desta Casa. Parabenizou o CTG Rancho dos Tropeiros e as demais entidades que encerraram a
Semana Farroupilha com um belíssimo desfile no dia vinte (20) de setembro. Parabenizou
também, sua mãe Lucila Brignoni que esteve aniversariando no último dia vinte (20) de setembro.
Registou a passagem dos cinquenta (50) anos de matrimônio, as Bodas de Ouro, do Senhor Clito e
Julita Floss. O vereador ANDRÉ O. FERREIRA, do PP: Cumprimentou a todos. Comentou
sobre a participação, antes do início da sessão, do Diretor do Hospital, Sr. Odair, para que os
vereadores consigam emendas parlamentares para ajudar nas despesas do Hospital. Disse que
tentará fazer o possível. Comentou que, juntamente com o vereador Oneide, fez um
“requerimento” para revogar a Lei que trata da nomeação de um beco como “Ervino Trein”. Desta
forma, pediu justiça por tudo que o Sr. Ervino Trein fez na comunidade, e que em breve haverá
uma homenagem justa. Parabenizou o Marcelo, Presidente da Associação de Moradores, a
Presidente do Clube de Mães do Bairro Jardim, e ao pessoal da Comunidade Católica. Disse que
os vereadores estão a disposição de todos para tentar suprir as necessidades do bairro Jardim e dos
demais bairros da cidade. Falou que esteve conversando com o Sr. Lírio Schweig para que seja
“reerguido” a Associação do Bairro Floresta. Disse que está muito feliz em poder estar no bairro
Jardim e deixou seu nome à disposição. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. Comentou que a Mateada do Bairro Jardim é referência
no nosso Município e disse que juntamente com os outros vereadores e também o Executivo, fará
o possível para que seja encaminhada alguma demanda para ajudar na questão da Praça do Bairro.
Agradeceu ao Leandro Hoppen pelas reivindicações que foram encaminhadas para o Legislativo e
parabenizou aos moradores do Bairro Jardim pela organização e união sempre apresentada. Disse
que lhe entristece muito que no Bairro Floresta existe uma sede e não tem diretoria, havendo
muitos moradores que poderiam assumir a diretoria. Colocou-se a disposição de todas as
associações de bairros do nosso Município. Convidou a toda comunidade para a palestra junto a
Câmara de Vereadores, que se realizará no dia vinte e sete (27) de setembro, com o palestrante Dr.
João Batista da Costa Saraiva, na qual é uma parceria de várias entidades e que está sendo
coordenado pelo Conselho Tutelar de Ibirubá. Convidou também a todos para a Sessão Solene que
acontecerá na quinta-feira, dia vinte e oito (28), em homenagem aos idosos. Disse ao Senhor Sadi
Trein e sua esposa que irá fazer o possível para atender a reivindicação apresentada na
oportunidade. O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Disse
que se candidatou a convite de seu partido e de algumas pessoas e não por sua vontade. Disse
ainda que se candidatou quarenta dias antes das eleições e que foi muito bem votado apesar de
nunca ter sido Secretário e por não ter exercido cargo eletivo. Falou que isto lhe dá uma credencial
para se sentir no mesmo nível de todos os vereadores. Disse que trabalha em Ibirubá há quase
cinquenta anos sempre com lisura e dignidade. Comentou que foi professor e tentou construir
dentro de cada um, uma personalidade com caráter e que se promova pelos seus atos e não
diminuindo qualquer um que seja. Disse que esses são seus propósitos e fundamentos e que por
isso se tornou vereador. Falou que até dois mil e vinte, nestes quatro anos, exercendo esta função,
espera que seja a contento das expectativas de toda a comunidade de Ibirubá. Parabenizou a
Comunidade do Bairro Jardim, pois é uma Comunidade instruída, que sabe o que quer e é
apartidária; disse ainda que é uma Comunidade que luta pelos interesses e engrandecimento do
Bairro e, consequentemente, de Ibirubá. Falou que ouviu as reinvindicações para o quiosque, para
a revitalização da praça e sobre o evento da Mateada. Disse que são sabedores destas
reinvindicações e que os vereadores irão se unir, pois nesta Legislatura a Câmara trabalha unida
em construir Ibirubá. Sugeriu uma câmera de monitoramento na praça revitalizada e com uma boa
iluminação, e disse que já existe um projeto na Prefeitura e que foi conseguido uma emenda com o
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Deputado Paulo Pimenta, juntamente com o vereador Henrique, e que em outubro deverá ser
alocada a verba. Falou que é um vereador de “primeira caminhada”, mas que aprendeu a trabalhar
e construiu amigos, e que com certeza aprenderá a construir Ibirubá. O vereador HENRIQUE A.
HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos. Parabenizou a Secretaria de Educação pela realização
da Segunda Rústica Cidade de Ibirubá, ocorrida no dia dezessete (17) de setembro, onde teve a
participação de várias pessoas de nossa cidade e atletas de outros municípios. Aproveitou o
momento para citar uma frase: “A corrida é o esporte que mais cresce no mundo”. Cumprimentou
e parabenizou a localidade do Passo Bonito pelo belo jantar do último final de semana e disse que
viu uma comunidade muito unida, onde sempre proporciona belas festividades. Disse que nesta
oportunidade entrou com uma indicação juntamente com os colegas vereadores para obras de
melhorias na comunidade do Bairro Jardim, onde moradores fizeram reinvindicações para que isto
aconteça. Disse também que como vereador estará sempre em busca de recursos e para ajudar
naquilo que seja necessário para todas as comunidades. Destacou que na última semana esteve
reunido com o presidente da Emater, Sr. Clair Tomé Kumm, onde entregou um requerimento de
sua autoria 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.
Falou que aproveitando também a ida à Porto Alegre juntamente com o vereador Vagner, entregou
o ofício a Sindilat, Sindicato dos Laticínios do Rio Grande do Sul, fazendo visitas nas secretarias e
também nos gabinetes. Disse que nesta semana esteve junto ao departamento de meio ambiente do
nosso Município localizado na Secretaria de Cultura, onde conversou com a Coordenadora do
Meio Ambiente Francielli Sandri, onde a mesma apresentou um trabalho que será realizado a
partir de novembro, que é o recolhimento de lixo seco nas localidades do interior. Agradeceu a
presença do Senhor Lírio Schweigt nesta sessão que gentilmente nos trouxe algumas informações
da UABI e colocou-se a disposição desta entidade. Por fim, deixou uma mensagem: “Não é
possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes
brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a
educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” Paulo
Freire. O vereador LEONARDO FIOR, do PTB: Cumprimentou a todos. Disse que nesta noite a
comunidade do Bairro Jardim vive um momento muito especial e comentou que na oportunidade
pode se lembrar de três (3) pessoas que fizeram a história neste Município de Ibirubá. Sendo um o
Senhor Ervino Trein, que juntamente com sua família fizeram a história da Comunidade do Bairro
Floresta, também o Senhor Artur Berlet e da mesma forma o Senhor Edvino Schweig. Disse que é
uma alegria poder estar nesta oportunidade no meio de tantos amigos e amigas que constroem a
riqueza desse Município. Comentou que está orçado e foi estampado nos jornais da nossa
comunidade, que neste próximo ano teremos aproximadamente cem (100) milhões de reais de
dotação orçamentária para ser aplicado em benefício da comunidade ibirubense, em um orçamento
que passou pelo Legislativo. O vereador VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a
todos. Agradeceu a Deus e àquelas pessoas que sempre lhe creditaram o voto. Falou que na
semana passada apresentou uma indicação, a pedido dos moradores de Alfredo Brenner e de Santo
Antônio do Bom Retiro, para o encascalhamento de alguns pontos. Disse que também fez uma
indicação para que seja colocado, estrategicamente, quatro ou cinco lixeiras na localidade de
Alfredo Brenner. Parabenizou a Sociedade Sempre Alegre de Arroio Grande pela receptividade no
jantar, o qual esteve acompanhado pelo Prefeito Abel e demais colegas do Executivo. Parabenizou
sua tia, Ivete Adorian, que no dia dezessete participou da Segunda Rústica e desejou que
continuasse se esforçando. Agradeceu também pela receptividade no Jantar do Passo Bonito no
último sábado. Contou que hoje foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei concedendo o
Título de Cidadão Ibirubense ao Sr. Mário Romildo Pedersen. Disse que ficou feliz pela
aprovação de todos, pois é um singelo reconhecimento pelos serviços prestados na comunidade.

Fl. 07 (24ª Sessão Ordinária)
Falou ainda que estão na Semana do Trânsito: “A fiscalização de trânsito, além de mantedora da
eficácia das normas legais, cumpre com o papel de agente educadora, por meio de orientação e da
conscientização de pedestres e condutores de veículos nas vias públicas. A atuação dos órgãos
fiscalizadores do trânsito tem grande influência na mudança de comportamento dos usuários e na
melhor fluidez, e na segurança dos pedestres, fazendo fiscalização e perseguição policial quando
for necessário.”. Desta forma, parabenizou e elogiou o Soldado Vinícius Botelho, da Segunda CIA
do Terceiro Batalhão da Policia Militar, pelo serviço prestado na área de segurança pública em
nosso Município. Agradeceu a Comunidade do Bairro Jardim por terem lhe procurado para fazer
as indicações, onde todos se comprometeram em atender as reinvindicações deste bairro, buscando
recursos e condições de melhorias. Agradeceu a Deus por esta oportunidade e pediu a proteção
Divina para Ibirubá. O vereador SILVESTRE A. REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a
todos. Disse que o Posto de Saúde e o Ginásio têm a sua “mão” e que a Comunidade sabe da
importância que ele teve e terá ainda na construção da Capela. Disse que vem ainda com o espírito
de Semana Farroupilha. Falou que o diretor do Hospital disse publicamente que ele tem uma
responsabilidade enorme, juntamente com outros vereadores, para a buscar da filantropia do
Hospital. Frisou que apesar de outros vereadores terem ajudado, quem trouxe a filantropia e o
posto de saúde, foi o Ministro Osmar Terra. Disse ainda que daqui a alguns dias irá, com o
Prefeito e o Hospital, buscar mais recursos para Ibirubá. Disse que quando foi Secretário de Obras,
em um momento de difícil orçamento, abriu provisoriamente as ruas do loteamento. Disse que na
semana passada foi procurado por algumas pessoas para receber um abaixo assinado referente a
um problema de um terreno. Falou que imediatamente chamou os donos do terreno e foi até a
Secretaria do Meio Ambiente para ser resolvido. Disse que quer convidar um vereador de situação
para ir até o Tribunal de Contas para ver um documento que não é possível fazer a cobrança do
asfalto sendo que estes receberam emendas parlamentares. Disse que tem ajudado a trazer recursos
para Ibirubá sem mudar de partido e sem fazer indicação. Comentou que alguém lhe contou que
esta semana iria começar a trabalhar na Prefeitura, apesar de achar que já tem muitos funcionários,
lhe desejou boa sorte. Disse que está tranquilo, pois sempre está presente nas comunidades. Falou
que concorda com o vereador Leonardo, que disse que se tem um orçamento de cem milhões de
reais, e que dá para fazer muita coisa. Pediu para que Deus continue lhe dando vontade para lutar.
A Presidente lembrou a todos que no dia 28 de setembro teremos a Sessão Solene de homenagem
aos idosos, e no dia 02 de outubro será realizada a Sessão Solene em homenagem aos 10 anos da
empresa AGCO – Unidade de Ibirubá. Convidou ainda 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 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.

