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ATA Nº. 2.001/2017 – DA VIGÉSSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEISLATURA, em 09.10.2017.
Aos nove dias do mês de outubro 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 dez minutos (19h10min.), 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. O
vereador Silvestre pediu para retirar o oitavo ítem da ordem do dia que tratava sobre a leitura do
Projeto de Lei do Legislativo nº 025/2017, de sua autoria. Desta forma, a Presidente colocou em
votação a ordem do dia, com a retirada do ítem oitavo: Aprovada por unanimidade. A
Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.998/17 (sessão ordinária): Aprovada
por unanimidade, a Ata nº 1.999/17 (sessão solene idosos): Aprovada por unanimidade, e a
Ata nº 2.000/17 (sessão solene AGCO): Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou
que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício recebido
do Diretor da AGCO, Rafael Ferraz, agradecendo pela homenagem prestada em reconhecimento
aos 10 anos da empresa em Ibirubá; Convite da ASCAMAJA para Assembleia Ordinária no dia 13
de outubro, às 18hs, junto a 11ª Expoibi no Clube Divertido; Ofício recebido da vereadora Dileta
V. P. das Chagas, solicitando que em 2018 seja protocolado requerimento de sua autoria para que
esta Casa realize Sessão Solene em homenagem aos cinquenta (50) anos da Coprel;
Correspondência eletrônica recebida do assessor do Deputado Federal Marcelo Álvaro Antônio –
PR/MG, acusando recebimento do Ofício Circ. nº 186/17 referente financiamento de campanhas
políticas; Ofício nº 291/17 do Executivo, referente resposta do Pedido de Informação nº 014/17,
sobre o prédio da Creche do bairro Odila; Correspondência eletrônica recebida da equipe do
Deputado Federal Heitor Schuch, acusando o recebimento do ofício cir. nº 195/17, sobre
importação de lácteos do Uruguai, e manifestando apoio em relação a reivindicação manifestada;
Ofício nº 016/17 da Secretaria Municipal da Fazenda encaminhando demonstrativos da execução
orçamentária e financeira do Município, relativos ao 4º Bimestre/2017, o qual foi baixado para
Comissão de Finanças e Orçamento, ficando como relator o vereador Silvestre; Convite do
Deputado Estadual Sergio Peres e da Associação de Aquicultores do RS, para audiência pública
para tratar das melhorias no setor aquícola e alternativas para a retomada do crescimento do
pescado no RS, no dia 23 de outubro junto a Assembleia Legislativa; Ofício do Tribunal de
Contas informando que a Segunda Câmara, em sessão de 11 de setembro, examinando o Processo
de Contas de Gestão do exercício de 2015, decidiu pela advertência e recomendação nos termos
das alíneas “b” e “c” do decisum. Comunica ainda que na home page do Tribunal estão
disponíveis o inteiro teor da Decisão e o Voto do referido processo; Comunicados do Ministério
da Educação informando a liberação de recursos financeiros; Folders de Cursos diversos. Na
sequência a Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS:
Ofício nº 202/2017 para o Executivo com matéria pertinente à Sessão Ordinária nº 024/2017, do
dia 25 de setembro; Ofício nº 203/2017 para o Jornal O Alto Jacuí encaminhando material da
sessão ordinária do dia vinte e cinco (25) de setembro para divulgação; Ofício nº 204/17 para a
Corsan, em atendimento ao Requerimento nº 062/17, solicitando a regularização do serviço de
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abastecimento de água no centro do Município; Ofício nº 205/17 para o Diretor da AGCO –
Unidade de Ibirubá, informando da aprovação do Requerimento nº 050/17 e convidando toda a
direção, funcionários e colaboradores para a Sessão Solene de homenagem aos 10 anos da
empresa em nosso Município; Ofício nº 206/17 para o Setor Contábil da Secretaria Municipal da
Fazenda, referente o valor base para cálculo do Passivo Atuarial com o RPPS; Ofício Circ. nº
207/17 para os ex-Presidentes da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, convidando para
prestigiarem a solenidade de abertura da 11ª Expoibi/2017, no dia 13 de outubro, às 18h30min, no
Clube Divertido; Ofício Circ. nº 208/17 para as escolas participantes do Projeto Vereador Mirim,
convidando para uma reunião junto a esta Casa Legislativa no dia seis (06) de outubro para tratar
sobre a Sessão Solene de Diplomação e Posse dos Vereadores Mirins; Ofício nº 209/17 para o Sr.
Homero Luz de Carvalho, da UVERGS, solicitando a destinação de uma cadeira de rodas para
esta Casa Legislativa; Ofício nº 210/17 para a Comunidade Católica São Judas Tadeu do Passo
Bonito, parabenizando pela excelente organização e realização do jantar dançante que ocorreu no
dia vinte e três (23) de setembro; Ofício nº 211/17 para os integrantes da Sociedade Sempre
Alegre de Linha Arroio Grande, parabenizando pela organização e realização do jantar dançante
que ocorreu no dia dezesseis (16) de setembro; Ofício nº 212/17 para o CTG Rancho dos
Tropeiros parabenizando pela excelente organização e realização do desfile e da programação da
Semana Farroupilha; Ofício Circ. nº 213/17 para o Sr. Rogério Krauspenhar e para o Pastor
Ademir Trentini da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, parabenizando pela
excelente organização e realização do Encontro de Casais que ocorreu no dia vinte e três (23) de
setembro, junto ao Lar Evangélico. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 225/2017: 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 na Rua Fiorindo Cervieri localizada no Bairro Chácara. Justificativa: Esta
indicação atende ao pedido de moradores daquela área e de pessoas que ali transitam, sendo que
falta da iluminação ocasiona risco contra a segurança das mesmas. LEITURA DA INDICAÇÃO
Nº 226/2017: O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, integrante da bancada do PT: Que o
Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a retirada do abrigo (parada de
ônibus) situado na Rua Francisco Emilio Trein, mais precisamente em frente a residência n° 994,
no Bairro Floresta. Justificativa: Esta indicação atende a solicitação dos moradores, pois este
abrigo não está mais sendo utilizado como parada de transportes coletivos. Por consequência, o
abrigo acaba colaborando para a reunião de pessoas com atitudes impróprias aos hábitos sociais e
com suspeita de uso de substâncias e atitudes ilícitas, tanto no período diurno quanto à noite,
causando, assim, insegurança para os moradores e para quem transita por este local. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 227/2017: O vereador ONEIDE NEULAND, integrante da bancada do
DEM: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie a extensão da iluminação pública nas proximidades da Oficina do Camera, no Bairro
Hermany, em direção a Linha Cinco, RS 223. Justificativa: Esta indicação se justifica tendo em
vista que no referido local já existem os postes e a rede elétrica, faltando apenas a iluminação
pública, a qual é uma reivindicação dos moradores do referido trecho. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 228/2017: O vereador ONEIDE NEULAND, integrante da bancada do DEM:
Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie o conserto das câmeras de
videomonitoramento instaladas em nosso Município, ou que notifique a empresa responsável pelas
mesmas com a maior brevidade possível, pois das treze (13) existentes, apenas cinco (05) estão
funcionando, o que é inadmissível tendo em vista a importância das mesmas na segurança pública
do nosso Município. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 229/2017: A vereadora JAQUELINE
BRIGNONI WINSCH e GIOVANI MOACIR DIESEL, integrantes da bancada do PP: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, providencie a colocação de
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cascalhos, em trechos que apresentam dificuldades de trafegabilidade em dias de chuva, na estrada
geral em direção à localidade de Santo Antônio do Umbu. Justificativa: Este pedido se justifica
devido este trecho além de ser utilizado pelos moradores da localidade está servindo também
como desvio para os moradores de Santo Antônio do Triunfo, bem como todo tráfego de
caminhões de leite, suínos, ração entre outros. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 230/2017: A
vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, integrante da bancada do PP: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, providencie o envaletamento das marginais da
estrada entre a Linha Seis e São Roque, próximo a Ponte da Mandasaia e encascalhamento na
estrada geral da Linha Seis, em dois pontos específicos, em frente as propriedades de Egon Adiers
e Iria Winsch, e em frente as propriedades de Olando Sand e Irio Schmidt. Esta solicitação atende
ao pedido de moradores da localidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 231/2017: O vereador
DÁCIO AZEVEDO MORAES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie na recuperação completa do
pavimento de rodagem de veículos da Rua General Osório que em determinados locais,
principalmente no trecho entre o cruzamento com a Rua do Comércio até a Rua Rio Branco o qual
tem vários buracos e imperfeições no PAVS, tornando-a com má aparência e vários transtornos ao
uso da população. Solicitando que seja procedida a correção do pavimento nos pontos afetados.
Justificativa: Esta indicação atende a solicitação insistente de moradores, comerciantes e a
população de pedestre e motorizada, que se sente prejudicada alegando que as imperfeições e
buracos causam uma incomoda rodagem de veículos e ainda formando possas com a água da
chuva, esta água empossada, com a passagem dos veículos acaba atingindo as pessoas, e também
quando secam gera resíduo de barro que se transforma em poeira. Considerando que por se tratar
de uma das vias principais da cidade merece ter uma aparência que demonstre zelo e cuidado pelo
povo e pela cidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 232/2017: 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 no Travessão
Três Pedras, na localidade de Linha Duas. Justificativa: Cabe ressaltar que esta é uma solicitação
dos moradores, sendo que já fiz contato com o Secretário de Obras para que o problema existente
seja resolvido com a maior brevidade possível, pois no local se formou um atoleiro e por isso foi
colocado pedras de grande porte, as quais estão ocasionando transtornos e prejuízos aos motoristas
que passam pelo local, cortando pneus, etc., dificultando o tráfego de veículos por este trecho. Por
isso é necessário a colocação de cascalho adequado, sendo posteriormente passado o rolo
compactador, evitando maiores prejuízos, tendo em vista ainda que estamos em um período de
safra. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 233/2017: O vereador SILVESTRE A. REBELATO,
integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras e Viação, providencie a substituição da ponte de madeira existente no Arroio que demanda
a localidade de São Roque, construindo uma nova de concreto armado, ou colocando tubos de
grande porte, de no mínimo 1,50m., pois a situação atual da referida ponte é crítica, necessitando
que as obras sejam iniciadas com a maior brevidade possível. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
234/2017: O vereador SILVESTRE A. REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie com
urgência a construção de um bueiro, com a colocação de cinco (05) tubos com 60 de diâmetro,
junto a propriedade do Sr. Nevil, na estrada do Pinheirinho, em direção a localidade de São Paulo
Pontão, sendo que o proprietário se propôs a fazer a colocação dos tubos, pois sem esta obra o
mesmo não tem acesso para realizar o plantio. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº
019/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da bancada do PMDB: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, informe
uma relação de quais Escolas Municipais, incluindo creches, possuem ar condicionado

Fl. 04 (25ª Sessão Ordinária)
(climatizador) nas salas de aula e quais ainda não possuem. LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO Nº 020/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal informe e encaminhe cópia de toda a regulamentação legal
(Leis, Decretos, Portarias, Ordens de Serviço) sobre a cobrança pela prestação de serviços aos
produtores rurais, como por exemplo, transporte de cascalho, horas/máquina, etc. Que informe
também os valores arrecadados com tais serviços nos anos de 2015 e 2016. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 063/2017: Os vereadores HENRIQUE
ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT e GIOVANI MOACIR DIESEL,
integrante da bancada do PP, requerem que esta Casa Legislativa realize homenagem ao Clube
Atlético Bangu, que tem sua sede junto a Rua Claudino Thiesen em nosso Município.
Justificativa: Este Requerimento se justifica pelo fato de que o Clube Atlético Bangu, foi fundado
na data de 14 de novembro de 1967, portanto, neste ano comemorará seus 50 anos de fundação.
Vale ressaltar que o Bangu, como é conhecido em nosso Município, possui uma história de muito
sucesso e inúmeros títulos, sempre respaldada pela sua fanática torcida e simpatizantes. O
vereador Giovani convidou o vereador Silvestre para assinar também o Requerimento pela sua
ligação com o Clube, sendo que o vereador Silvestre aceitou e agradeceu o convite. O vereador
Henrique convidou então todos (as) os (as) vereadores (as) para assinarem o Requerimento. A
Presidente Dileta colocou então o Requerimento nº 063/17 em votação: Aprovado por
unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 023/2017, de
autoria do vereador Dácio A. Moraes: Concede o título de Cidadão Ibirubense ao Senhor Carlos
Hélio da Motta. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador
Henrique, Presidente da referida Comissão falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO
DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 024/2017, de autoria da vereadora Dileta de Vargas Pavão
das Chagas: Denomina de “Rua Irma Binsfeld” o logradouro que tem início na Rua Willy
Krammes, passando pela Rua Nádia Cristina Vasconcelos, e término no final da respectiva Rua.
Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Henrique, Presidente
da referida Comissão, designou o vereador Giovani Para ser o relator. LEITURA DO PROJETO
DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 026/2017, de autoria da vereadora Dileta de Vargas Pavão
das Chagas: Acresce dispositivo à Lei Municipal nº 1.861, de 28 de maio de 2002. 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, designou a vereadora Patrícia
para ser a relatora. A vereadora Jaqueline, Presidente da CESSA, designou o vereador Silvestre
para ser o relator. A Presidente convidou os integrantes do Clube Atlético de Arroio Grande para
fazerem parte da Mesa, os quais fizeram a divulgação do evento esportivo que estão organizando,
convidando a todos para participar, e pediram o apoio financeiros dos (as) vereadores (as).
LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 027/2017, de autoria da Mesa
Diretora: Altera as alíneas “a” e “b” do inciso I do artigo 9º da Lei Municipal nº 2.719, de 03 de
agosto de 2017. 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 CFO, designou o vereador
Silvestre para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 032/2017:
Autoriza a contratação temporária de professor. 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 falou que será 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 DOS PARECERES E VOTAÇÃO
DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 022/2017, de autoria da Mesa Diretora:
Autoriza a Mesa Diretora indicar dotações próprias para redução orçamentária. Leitura dos
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Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e
Orçamento. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 022/2017: Aprovado por
unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DA EMENDA
MODIFICATIVA, DA EMENDA ADITIVA E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
025/2017: Institui o Banco Social de Materiais de Construção Novos e Usados e dá outras
providências. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da
Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência. Discussão e votação da Emenda
Modificativa, de autoria da vereadora Jaqueline B. Winsch: Altera o caput e suprime os incisos I,
II, II e IV do artigo 6º: Aprovada por unanimidade. Discussão e votação da Emenda Aditiva, de
autoria do vereador Silvestre A. Rebelato: Acresce a expressão “além de identificado o nome do
doador” no caput do artigo 5º: Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de
Lei Municipal nº 025/2017, com redação das Emendas: Aprovado por unanimidade. A
Presidente lembrou todos os vereadores (a) da Sessão Solene de Diplomação e Posse dos
Vereadores Mirins que será realizada no feriado, dia doze (12) de outubro, junto ao placo da
Expoibi, no Clube Divertido. Também lembrou a todos da solenidade de abertura da referida
Feira, no dia treze (13) de outubro, e da reunião da ASCAMAJA na mesma data. 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 A. HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos. Disse que,
juntamente com o vereador Giovani, entrou com um requerimento de homenagem ao Clube
Atlético Bangú, que no próximo dia quatorze (14) de novembro comemora seus cinquenta (50)
anos de fundação. Comentou que o requerimento foi aprovado por todos os vereadores, e que será
uma justa homenagem a este importante clube de nosso Município. Destacou que no dia doze (12)
de outubro, teremos às dez (10) horas da manhã, junto a EXPOIBI, a Posse e Diplomação dos
Vereadores Mirins. Falou que nestes dias que antecederam tiveram uma experiência positiva, que
para ele, apesar da realidade diária da escola ser de costume, foi importante acompanhar a
movimentação das escolas e a importância que o projeto Vereador Mirim já está tendo nas escolas.
Disse que este projeto já existia em anos anteriores e que agora foi resgatado. Convidou a
comunidade ibirubense e regional para participar da Posse dos Vereadores Mirins, da reunião
mensal da ASCAMAJA que acontecerá dia treze (13) de outubro, às dezoito (18) horas, e logo em
seguida, da abertura da feira. Disse que na semana que passou estiveram participando de uma
importante agenda junto ao Instituto de Previdência do Estado (IPERGS), numa comitiva com a
Presidente Dileta, vereador Dácio, Vice-Prefeito Alberi, Diretor do Hospital Odair e do servidor
público Volnei. Agradeceu a Presidente Dileta que através da assessoria da Deputada Silvana
Covatti que “abriu as portas” para um momento junto ao IPE com o Presidente Otomar Vivian,
para firmar convênio global com o IPE, o que possibilitaria que todos os profissionais médicos
que atuam na instituição pudessem atender os beneficiários, sendo ou não credenciados. Disse que
a ideia é que o usuário do IPE tenha a sua disposição, vinte e quatro (24) horas, médico e
anestesista para atendê-lo junto ao Hospital Annes Dias. Falou que a medida contemplaria mais de
três (03) mil beneficiários do IPE na região. Disse que a assinatura deverá ocorrer em breve e que
será uma grande conquista para o Município. Deixou os parabéns as crianças pelo seu dia, e
também aos seus colegas professores e professoras pela passagem do seu dia a ser comemorado no
dia quinze (15) de outubro. Finalizou com uma mensagem de Madre Tereza de Calcutá: “O dia
mais belo? Hoje. A coisa mais fácil? Errar. A pior derrota? O desânimo. Melhores professores? As
crianças. A rota mais rápida? O caminho certo. A mais bela de todas as coisas? O amor.”.
Agradeceu a todos e desejou uma boa semana a todos. O vereador DÁCIO AZEVEDO
MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Disse que nesta noite apresentaram o Projeto de Lei
que concede o Título de Cidadão Ibirubense, ao senhor Carlos Hélio da Mota, uma pessoa
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conhecida e entrosada nesta comunidade, e que nos anos sessenta (60) saiu da cidade de
Montenegro e veio para nossa cidade, onde construiu uma bela família. Ressaltou que com muita
alegria e honra está o indicando para este título. Disse também que apresentou uma indicação
devido à solicitação dos moradores do bairro Floresta, na Rua Francisco Emílio Trein, que seria a
retirada de uma parada de ônibus que não está sendo utilizada para sua verdadeira função,
servindo atualmente para abrigo de pessoas com situações duvidosas e hábitos que não condizem
com a sociedade. Falou também sobre outra indicação que fez, para melhorias em uma das ruas
principais de nossa cidade, Rua General Osório. Comentou que recebeu a visita do Assessor do
Paulo Pimenta, aonde veio trazer a notícia de uma verba para auxílio do Hospital e uma verba
também para um “Castramóvel”, habilitado para a castração de animais na cidade. Cumprimentou
a família Binsfeld pela aprovação da denominação de uma rua no bairro Floresta de Irma Binsfeld.
Convidou a comunidade para a Posse dos Vereadores Mirins, no dia doze (12), na abertura da 11ª
EXPOIBI e disse que se trouxermos os jovens para dentro da Câmara eles terão oportunidade e
capacidade de estabelecer uma política melhor no futuro. O vereador VAGNER OLIVEIRA, do
PRB: Cumprimentou a todos. Disse que é um momento de alegria estar presente nesta
oportunidade e agradeceu a Deus por tudo que ele tem feito em sua vida. Disse que está buscando
sempre mais conhecimento. Convidou a todos os vereadores e associados da ASCAMAJA, para a
sessão ordinária que se realizará na próxima sexta (13), às 18 horas, junto a 11ª EXPOIBI, no
Clube Divertido e convidou também a toda região para que prestigiem a feira do nosso Município,
do dia doze (12) ao dia quinze (15). A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do PP:
Cumprimentou a todos. Falou que hoje entrou com duas indicações solicitando melhorias nas
comunidades do interior, sendo uma delas melhorias próxima a Ponte da Mandasaia, entre a Linha
Seis e São Roque, e também cascalhamento em alguns pontos da Linha Seis que tem dificuldades
de trafegabilidade durante as chuvas. Falou do outro pedido que fez, juntamente com o vereador
Giovani, de cascalhamento em trechos da estrada geral de Santo Antônio do Umbu que é muito
utilizada pelos moradores e que hoje está servindo como desvio dos moradores de Santo Antônio
do Triunfo, bem como toda trafegabilidade de caminhões de ração e leite. Fez uma ressalva quanto
ao trabalho inovador que a Prefeitura Municipal está fazendo em parceria com a empresa Malex
Empreendimentos na propriedade do Sr. Ademar e do seu filho Mateus Rodrigues, a qual estão
recebendo altos investimentos em áreas habitacionais no Município. Disse que com essa parceria
estão fazendo uma bela pavimentação asfáltica no final da Rua Arnoldo Wollmeister até o
Loteamento Colina e que com certeza irá aumentar muito a comercialização destes terrenos e
também dar oportunidades para muitas famílias a terem a sua casa própria. Falou que o auxílio do
Poder Público para que esses empreendedores continuem investindo, principalmente na área de
habitação, que é um dos grandes gargalos que tem no Município. Sugeriu à Administração
Municipal agilidade no cadastramento na distribuição nos lotes dos terrenos do Loteamento
Hermany II, pois a infraestrutura se encontra pronta, sendo um grande trabalho da Coligação
FRENTÃO e uma conquista de toda a comunidade. Falou que as matrículas já estão
individualizadas por isso pediu agilidade, para que mais setenta famílias possam construir e
realizar o sonho da casa própria. Disse que hoje foi aprovado o Projeto de Lei para o Banco Social
de Materiais de Construção Novos e Usados, que é um Projeto importante da Administração
Pública, pois muitas famílias carentes necessitam de uma porta, de uma janela e de uma areia que
a Administração não consegue repassar. Falou que através desse Projeto a comunidade de Ibirubá
poderá fazer suas doações junto ao Departamento de Habitação e a partir disso será feita a
distribuição deste material as pessoas carentes. Disse que propôs uma Emenda Modificativa para
que se utilize o Cadastro Único para a habilitação das famílias e para que possa ter realmente
agilidade, credibilidade e transparência na destinação destes materiais tão importantes para muitas
famílias que precisam deste auxílio. Falou que está à disposição da comunidade. A vereadora
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DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. Falou para a
Lili que no dia vinte e seis (26) de junho na sessão da Várzea, entrou com uma indicação para o
Executivo sobre a castração dos cães. Parabenizou a Lili e as demais pessoas que realizam o
trabalho voluntário. Falou que trabalho voluntário tem que fazer com amor, com carinho e tem que
se doar. Disse que hoje foi aprovado um Projeto de Lei da Mesa Diretora, sobre a economia desta
Casa Legislativa. Falou que vai ser devolvido aos cofres do Executivo mais de meio milhão, para
que o Prefeito possa devolver à Comunidade em forma de melhorias na saúde, na educação e na
assistência social. Disse que visitou muitas Câmaras de Vereadores desde janeiro, e que a Câmara
mais enxuta, com menos gastos e menos funcionários, é a Câmara de Ibirubá. Falou que aqui só
tem nove (9) funcionários, sendo duas (2) terceirizadas e que estes funcionários ajudam a
Presidente a economizar o dinheiro público. Disse que está muito feliz em devolver este dinheiro
ao Executivo para que ele possa, antes do final do ano, aproveitar em obras. Disse ainda que foi
aprovado o Projeto de Banco de Materiais Novos e Usados, que realmente vê que quem deve usar
esses materiais são as pessoas menos favorecidas, e que os legisladores desta Casa devem estar
presentes para fiscalizar todos os serviços públicos e o funcionalismo. Falou que acontecerá a
Posse dos Vereadores Mirins. Agradeceu as Escolas pela participação, aos proponentes do Projeto
e a vereadora Jaqueline que ajudaram muito no processo seletivo. Finalizou convidando a todos
para a Posse dos Vereadores Mirins e para a Feira. O vereador SILVESTRE A. REBELATO, do
PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que hoje apresentou com um Pedido de Informação. Fez
um desabafo de um contribuinte que vem cedendo cascalho e querendo investir o material e não
tem jeito de alguém resolver. Disse que participou da Cavalgada que saiu do Pinheirinho e passou
na Fazenda Itaíba, fazendo vinte e dois (22) quilômetros em um dia. Recomendou a leitura da
reportagem da Promotora Pública no Visão Regional, a qual dá um alerta que o Prefeito Abel tem
trinta (30) dias para resolver o problema das fichas. Falou que ele e a Drª. Mirian estiveram na
Romaria de Fátima em Cruz Alta e que mais de cento e cinquenta mil pessoas participaram. Disse
que gostaria de saber quantos voluntários trabalharam na Romaria, pois se emocionou em ver os
ministros da nossa comunidade participando e fazendo um trabalho de ator. Falou que encontrou
dezenas de pessoas de Ibirubá e da região e disse que a grande maioria das pessoas diziam que
buscavam a benção para a saúde. Disse que viu muitas pessoas de idade que buscavam a esperança
e casais com filhos pequenos que foram agradecer. Disse que é católico, mas que respeita todas as
religiões, mas falou que sentiu que precisa fazer mais para o semelhante. O vereador
LEONARDO FIOR, do PTB: Cumprimentou a todos. Disse que no fim de semana que passou
teve oportunidade de visitar e conferir os trabalhos que foram realizados na BR-377 e convidou a
todos os vereadores para que verifiquem o trabalho. Disse também, que foi noticiado “aos quatro
ventos” que estaria totalmente recuperada, mas que isso não seria verdadeiro. Comentou que foi
recuperado do entroncamento da BR-377 até a Fazenda Itaíba, e que posteriormente está
abandonado e entregue as traças, como sempre esteve. Relembrou que há algum tempo atrás o
Deputado Federal Paulo Pimenta juntamente com a delegação do PT, prometeu asfaltamento para
a BR-377. Aproveitou a oportunidade em que o Presidente do Partido, Vanderlei Rodrigues,
estava presente e pediu para que ele relembrasse o Deputado, que infelizmente apenas cinquenta
(50) por cento da obra foi recuperada e o restante entregue aos buracos, a falta de cascalhamento e
patrolamento. Comentou também sobre a obra da ERS-506 e disse que todos sabem que as
previsões nestes próximos dias são de muitas chuvas, e que teremos grandes dificuldades na
trafegabilidade. Disse que aquele que procurar transitar de Alfredo Brehner até Santo Antônio do
Bom Retiro, não obterão êxito e que infelizmente nas últimas chuvas que ocorreram teve
oportunidade de ver alguns acidentes ocorridos pelas condições da mesma. Pediu que a Presidente
desta Casa, Dileta encaminhe um ofício ao Secretário dos Transportes do Estado do Rio Grande
do Sul, Pedro Westphalen e também ao Prefeito Municipal, para que aconteça a recuperação desta
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rodovia. O vereador ONEIDE NEULAND, do DEM: Cumprimentou a todos, em especial ao
Vereador Mirim Dalton, representante do Colégio Sinodal. Disse que no último sábado, dia sete
(7) houve um movimento chamado “O Sul é o meu País”, para a divisão de Rio Grande do Sul,
Paraná e Santa Catarina dos demais Estados do Brasil, onde teve oportunidade de ser um fiscal de
votação. Comentou que infelizmente, foi mal divulgado este evento e os pontos de votação, onde
poderia ter sido maior a repercussão e o resultado positivo. Ressaltou que nos mercados Cotribá e
Regional, e no Cachorrão do Luís na cidade de Quinze de Novembro, foram lugares onde tiveram
urnas para que fossem feitas as votações. Registrou as votações, informando que no mercado
Cotribá foram duzentos e vinte e três (223) votos sim, e dois (2) votos não; no Regional
Supermercados foram cento e oitenta e cinco (185) votos sim e um (1) votos não; no Cachorrão do
Luís foram cento e setenta e quatro (174) votos sim e cinco (5) votos não, e na cidade de Quinze
de Novembro foram duzentos e vinte e um (221) votos sim e sete (7) votos não. Falou que teve
políticos que tentaram atrapalhar a votação e disse que a votação era simplesmente para separar os
Estados do Sul dos demais Estados do País. Disse que nesta noite foi votado o Projeto que institui
o Banco Social de Materiais de Construção Novos e Usados, e ressaltou que tem outra visão de
pessoas carentes, mas que votou a favor do projeto fazendo vários questionamentos e que pediu
para que ficasse gravado nesta Casa. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e uma
horas e vinte minutos (21h20min.). 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.

