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ATA Nº. 2.003/2017 – DA VIGÉSSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEISLATURA, em 16.10.2017.
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, tendo como local o Salão da
Comunidade de Linha Pulador Sul, às dezenove horas e quinze minutos (19h15min.), foi
constatada a presença dos (as) Vereadores (as): Silvestre Antônio Rebelato, integrante da Bancada
do PMDB; Oneide Neuland, integrante 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. A vereadora
Patrícia Sandri esteve ausente. 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 posteriormente em votação: Aprovada por unanimidade.
A Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 2.001/17 (sessão ordinária): Aprovada
por unanimidade. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 358/17 da Senadora Ana Amélia Lemos
informando sobre seu trabalho para ajudar a resolver a crise aguda no setor do leite no RS; Ofício
nº 337/17 do Executivo, referente resposta do Pedido de Informação nº 015/17, da vereadora
Patrícia, contendo espelho do Ponto Eletrônico dos médicos do Município; Ofício nº 004/17 da
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, em resposta ao Pedido de
Informação nº 016/17, do vereador Silvestre, referente médico veterinário; Correspondência
eletrônica do Executivo, convidando para reunião mensal, dia 1º de novembro, às 13h30, na
Câmara Municipal, para apresentação da LOA, onde também será feita a apresentação detalhada
da ERA pelo contador da Prefeitura; Convite para Simpósio dia 20 de outubro em Porto Alegre
sobre as Eleições 2018 - Cenários e Perspectivas. Promoção da Escola Judiciária Eleitoral do RS –
TRE/RS; Folders de Cursos diversos. Na sequência a Presidente solicitou que o Secretário fizesse
a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 214/2017 para o Executivo com matéria
pertinente à Sessão Ordinária nº 025/2017, do dia 09 de outubro; Ofício nº 215/2017 para om
Jornal O Alto Jacuí, encaminhando material da sessão ordinária do dia 09 de outubro para
divulgação; Ofício nº 216/17 para o Rotary Clube de Ibirubá, parabenizando pela organização e
realização do 14º Costelão no Tonel que ocorreu no dia sete de outubro junto ao CTG Rancho dos
Tropeiros; Ofício nº 217/17 para a Comunidade Católica de São Paulo Pontão, parabenizando pela
organização e realização do excelente jantar dançante que ocorreu no dia sete de outubro; Ofício
nº 218/17 para os integrantes da Comunidade de Linha 5 – Esquina Kappaun, convidando para
participarem da sessão ordinária do dia 16 de outubro, na localidade de Linha Pulador Sul,
oportunidade em que será prestada homenagem aos idealizadores e pioneiros da Galinhada de
Tacho em nosso Município, em atendimento ao Requerimento nº 049/17 de autoria dos vereadores
Henrique e Dileta; Ofício nº 219/17 para o Executivo referente cronograma de desembolso
financeiro. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 235/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA,
integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Viação, providencie a manutenção da estrada geral da Linha Pulador Sul, que inicia na RS-223 até
a cerâmica. Justificativa: Esta indicação atende ao pedido dos moradores e motoristas escolares.
Apesar de sabermos que o Executivo sempre realiza a manutenção na estrada, mas devido as
fortes chuvas é necessário colocar cascalho e rolar em alguns pontos críticos, pois esta difícil
transitar com o transporte escolar. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 236/2017: O vereador
VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal, através do
setor competente, faça a readequação de cadeiras odontológicas em alguns postos mais longe.
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Justificativa: Esta indicação atende ao pedido dos munícipes, pois se sabe que há necessidade de
readequar atendimento odontológico em postos mais longe, tais como Alfredo Brenner ou mesmo
no bairro Floresta, facilitando, assim, o deslocamento e até o atendimento dos munícipes para um
melhor atendimento. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 237/2017: A vereadora DILETA DE
VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria de Educação, providencie a relação dos estudantes das seguintes localidades:
Santo Antônio do Bom Retiro, Capela Fátima, São Sebastião, Vila Seca, São Paulo Pontão,
Pulador Travessão, Esquina Decker, Linha Duas Frente, e Linha Duas Fundos, e após fizesse
contato com as famílias, afim de convidá-las a conhecer a estrutura escolar da Escola de Alfredo
Brenner. Justificativa: Esta indicação é justificada pela finalidade de atrair os estudantes dessa
região a estudarem na referida escola, diminuindo assim os custos com transporte escolar e o
desgaste das crianças e adolescentes com o deslocamento diário até a cidade. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 238/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
providencie a instalação de um poço artesiano no Pinheirinho Frente, próximo a propriedade dos
Mello. Justificativa: Esta indicação se justifica devido à dificuldade que os moradores da região
têm enfrentado com o abastecimento de água potável. LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO Nº 021/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, apresente
uma relação com o controle dos últimos 06 (seis) meses informando o gasto com abastecimento de
combustível e quilometragem de cada veículo utilizado pelo Município. Justificativa: Este pedido
se justifica a fim de analisar se está acontecendo um controle específico e organizado destes
gastos. LEITURA DO PARECER E VOTAÇÃO 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. Leitura do Parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Discussão e votação do Projeto de Lei do
Legislativo nº 024/2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E
VOTAÇÃO 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. 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 do Legislativo nº
027/2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 032/2017: Autoriza a contratação temporária de professor.
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 032/2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS
PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 031/2017: Dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2018. Leitura do Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº
031/2017: Aprovado por unanimidade. HOMENAGEM AOS INTEGRANTES DA
COMUNIDADE DE ESQUINA KAPPAUN, IDEALIZADORES DA GALINHADA DE
TACHO EM NOSSO MUNICÍPIO, em atendimento ao Requerimento nº 049/2017, de
autoria dos vereadores Henrique A. Hentges e Dileta de V. Pavão das Chagas: A Presidente
convidou para fazer parte da Mesa Diretora a Srª. Elenir Reichert. De imediato pediu para que o
Secretário fizesse a leitura do Requerimento nº 049/17, de autoria do vereador Henrique A.
Hentges e da vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas, o qual foi aprovado por unanimidade
na sessão ordinária do dia 14 de agosto do corrente ano, e posteriormente fizesse a leitura do
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Histórico da Galinhada de Tacho na Esquina Kappaun. Dando sequência a Presidente convidou o
vereador proponente Henrique Antônio Hentges, para que juntos fizessem a entrega do quadro de
homenagem para a Srª. Elenir Reichert, em reconhecimento aos idealizadores da Galinhada de
Tacho em nosso Município. Pediu que durante a entrega do quadro, o Secretário fizesse a leitura
do texto do mesmo: “Homenagem a famosa Galinhada de Tacho: A todos (as) homens e mulheres
que dedicam seu tempo ao preparo da Galinhada de Tacho, transformando esse momento em uma
grande oportunidade de socialização, nosso reconhecimento.”. Ver. Dileta de Vargas Pavão das
Chagas - Presidente do Legislativo Ibirubense e proponente; Ver. Vagner Oliveira – Secretário, e
Ver. Henrique A. Hentges - Proponente da Homenagem. Dando continuidade a Presidente deu
início às Manifestação dos Vereadores, os quais se pronunciaram na seguinte ordem: 1º Vagner, 2º
Jaqueline, 3º Giovani, 4º Silvestre, 5º Leonardo, 6º Dácio, 7º Dileta, e 8º Henrique. Todos
parabenizaram os idealizadores e a comunidade de Esquina Kappaun – Linha Cinco pela união e
trabalho no preparo da famosa e tradicional Galinhada de Tacho, dizendo ser uma justa e merecida
homenagem, sendo uma forma de reconhecimento e valorização a todos os voluntários que
propagaram a galinhada de tacho no Município, e assim desejaram que continuem obtendo
sucesso nos seus eventos, fazendo a diferença. Posteriormente a Presidente convidou a Srª Elenir
Reichert para fazer sua manifestação: Cumprimentou a todos. Em nome da Diretoria do Clube
dos Pais e das Mães da Esquina Kappaun agradeceu a todos pela homenagem, especialmente aos
proponentes vereador Henrique e vereadora Dileta, dizendo que a comunidade se sente muito
orgulhosa e contente por terem recebido esta bonita homenagem. A Presidente agradeceu a
presença de todos e assim encerrou esta homenagem, desejando que continuem unidos,
desenvolvendo um excelente trabalho. Desta forma suspendeu a sessão por alguns minutos para os
cumprimentos e para que pudessem fazer algumas fotos, sendo que reabriu a sessão em seguida,
dando continuidade a ordem do dia. Convidou para fazer parte da Mesa Diretora o Presidente da
Comunidade, Sr. Élio Machado; a Presidente do Clube de Mães Amália Borcheidt, Srª Janete Pott;
Presidente da Juventude “Se Sentindo”, Sr. Jeferson Conrad; e o Presidente do Grupo da Terceira
Idade “Viva a Vida” Jacó Rockemback e da dona Zélia, Coodenadora do Grupo. Em seguida a
Presidente convidou o Presidente da Comunidade de Linha Pulador Sul, Sr. ELIO MACHADO,
para fazer seu pronunciamento: Cumprimentou a todos. Disse que ficaram muito felizes em trazer
a Câmara de Vereadores para a comunidade da Linha Pulador Sul. Parabenizou as pessoas da
Esquina Kappaun e comentou que fez parte das galinhadas de tacho tocando gaita. Falou ainda, ser
uma pena uma pessoa muito importante e batalhadora da Esquina Kappaun não estar mais
presente, referindo-se ao saudoso Sr. Semildo Winsch. Disse que a comunidade da Linha Pulador
Sul faz parte de cinco (05) entidades: Esporte Clube Pulador, Clube de Mães, Clube de Damas,
Juventude e o Grupo da Terceira Idade. Pediu para os vereadores darem uma olhada no Clube e
que merecem um salão de esportes para “segurar” a Juventude no interior. Disse que a ideia é
construir um salão de esportes, para os jovens jogar bola e não precisar ir para a cidade. Falou que
já foi feito um orçamento com um engenheiro e que poderá ser aproveitada todas as paredes,
faltando, principalmente, apenas a cobertura. Disse que ouviu falarem esta noite, em um
investimento de quatro milhões, e que podiam, então, reservar duzentos mil reais para eles, que
eles já estarão satisfeitos. Disse que lá é a única comunidade que é feito reunião da EMATER,
MPA e da COOPEAGRI e nunca foi cobrado nada de ninguém. Falou que a escritura já está pronta
no nome da Prefeitura, pois teve um deputado que comentou para eles, que eles deveriam passar a
escritura para a Prefeitura para que eles possam receber recursos de uma Emenda. Fez uma
reinvindicação também para terminar o calçamento, fazer acostamento na Linha Quatro através de
cascalhamento, se possível até a divisa com o município de Quinze de Novembro, para evitar
acidentes. Encerrou agradecendo a presença do Legislativo na comunidade. Dando continuidade a
Presidente passou para o último item da ordem do dia, em um espaço máximo de cinco minutos
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para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: O
vereador LEONARDO FIOR, do PTB: Cumprimentou a todos, em especial ao senhor Jacob
Rockembach, o qual representou os idosos desta comunidade. Disse que sempre que visita esta
Comunidade se lembra muito bem que quando jovem jogava futebol na mesma, onde na
oportunidade jogava no time do Esporte Clube Cristal de Santo Antônio do Bom Retiro.
Comentou da alegria de poder estar nesta Comunidade e de poder encontrar tantos amigos
queridos. Ressaltou sua preocupação em relação ao interior do nosso Município, problemas de
cascalhamento. E disse que temos uma prioridade toda especial ao homem do campo, que tira o
leite e ordenha a sua vaca. Deixou uma mensagem ao Executivo Municipal e ao Prefeito
Municipal para que direcionem os seus olhos ao homem do campo, pois é daí que vem a riqueza
da nossa gente e do nosso Município. O vereador SILVESTRE A. REBELATO, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Comentou sobre a semana que passou, mais precisamente o dia doze (12),
Dia da Criança; também sobre a Padroeira do Brasil e sobre o último dia quinze (15), dia do
Professor. Falou sobre a conquista da filantropia do Hospital Annes Dias, juntamente com o
Deputado Osmar Terra, assim o Hospital economiza de trinta (30) a quarenta (40) mil reais por
dia. Disse que em conversa com a Presidente Dileta, estão se mobilizando para buscar mais
recursos para o Hospital. Ressaltou que não mudou de partido e que não abre mão da fiscalização
quanto à Administração. Comentou sobre o calçamento do bairro Hermany, que no mês de
novembro iniciam-se os trabalhos. Disse que o Senhor Élio Machado pode contar com este
vereador, que o mesmo irá correr atrás para as melhorias reivindicadas. Encerrou cumprimentando
toda comunidade de Linha Pulador Sul, disse que seu número continua o mesmo e colocou-se a
disposição de todos. O vereador GIOVANI MOACIR DIESEL, do PP: Cumprimentou a todos.
Disse que nesta noite foram votados vários Projetos de Lei, onde todos eles foram aprovados por
unanimidade. Comentou que esta semana foi muito produtiva para o Município de Ibirubá, onde
foi realizada a 11ª Expoibi. Falou que recebeu uma ligação do colega vereador Silvestre, para mais
informações sobre os dias de liberações de consultas e exames especializados, por isso disse que
continuarão os mesmos dias e horários, sem diminuição de números de exames e consultas. Pediu
auxílio dos colegas vereadores em relação de uma Lei onde o Conselho de Medicina entrou contra
a união, para que as enfermeiras não possam praticar alguns procedimentos. Temos como exemplo
neste mês de outubro que ocorre a campanha outubro rosa, onde as enfermeiras iriam fazer
exames ginecológicos e devido a isso as mesmas estão proibidas de fazer estes procedimentos,
prejudicando a todos que trabalham na área da saúde. A vereadora JAQUELINE BRIGNONI
WINSCH, do PP: Cumprimentou a todos. Agradeceu ao senhor Élio Machado pelas palavras
sobre o Senhor Semildo Winsch e parabenizou aos moradores da Comunidade de Esquina
Kappaun – Linha cinco (5), pela homenagem aos idealizadores da Galinhada de Tacho. Disse estar
iniciando uma caminhada na política como vereadora e que há poucos meses esteve de licença
maternidade, mas que sempre busca fazer o melhor por todos. Comentou que no mês de fevereiro
conseguiu fazer uns encaminhamentos e disse que estão aguardando a liberação do valor de
duzentos e cinquenta (250) mil reais para a construção do pavilhão de esportes da Linha Pulador,
através do Deputado Luis Carlos Heinze e também através da Deputada Ana Amélia Lemos, no
valor de cento e cinquenta (150) mil reais para o Hospital Annes Dias. Disse que em conversa com
o Secretário da Agricultura e Meio Ambiente, foi atendida uma indicação sua para o recolhimento
do lixo seco no interior do nosso Município, e que a partir do mês de novembro será feito este
recolhimento. Cumprimentou sua Tia Irma e agradeceu pela presença. Registrou a realização da
11ª Expoibi ocorrido no último final de semana e parabenizou a todos os envolvidos no trabalho
deste evento e disse que no primeiro dia de feira, foi realizada a Posse dos Vereadores Mirins,
onde foi um momento muito especial e emocionante, sendo que o projeto tem por objetivo
resgatar a boa política e mostrar para nossos jovens que vivemos e respiramos a política todo dia.
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Por fim, registrou e parabenizou a passagem do Dia do Professor que ocorreu no último dia quinze
(15). A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a
todos. Comentou sobre a homenagem feita aos moradores da Esquina Kappaun – Linha Cinco (5)
idealizadores da Galinhada de Tacho, onde há muitos anos é realizado este prato típico. Ressaltou
a coletividade de todos os envolvidos, sempre recepcionando a todos com muito carinho. Falou
sobre o Projeto Vereador Mirim, onde o mesmo já havia sido realizado nesta Casa, mas que estaria
arquivado e juntamente com os vereadores Dácio, Henrique e Vagner reativou os trabalhos e disse
que as boas ideias devem ser copiadas, assim como foi feito com o vereador mirim. Disse que os
legisladores estão nesta oportunidade prestigiando as lideranças do interior, o homem do campo e
também as mulheres do campo que estão aí fazendo seu trabalho, levando o sustento para suas
famílias e ressaltou que se não fossem estes trabalhadores, nós da cidade não teríamos o nosso
alimento. Falou sobre a 11ª Expoibi, realizada no último final de semana, onde oportunizou todo
nosso comércio a mostrar a força do nosso Município e que como Presidente do Legislativo,
conseguiu levar o mesmo até lá. Agradeceu a todos os colegas vereadores e funcionários que se
fizeram presentes neste belíssimo evento. Por fim saudou a todos os ibirubenses e também a todas
as cidades vizinhas que visitaram a nossa feira. O vereador HENRIQUE A. HENTGES, do PT:
Cumprimentou a todos. Falou sobre a homenagem à comunidade de Esquina Kappaun, àquelas
pessoas que realizam as tradicionais Galinhadas de Tacho. Disse que sabe que desta localidade
saíram as primeiras galinhadas, prato que tem se tornado típico em nosso Município. Falou que
pensaram em homenageá-los, pois sabem a importância e dedicação que esses homens e mulheres
têm no preparo do alimento. Destacou que em nosso Município várias pessoas tem produzido a
Galinhada de Tacho se tornando um prato degustado nos mais diferentes cantos da terra da
Pitangueira do Mato. Disse que neste final de semana esteve participando das atividades da 11ª
Expoibi, onde teve a Posse dos vereadores mirins. Falou que é um momento importante para a
educação ibirubense, onde toda a comunidade escolar se fez presente, juntamente com o
Legislativo. Disse que também participou da reunião da ASCAMAJA e como parte significativa
do evento o anúncio feito pelo Prefeito Abel e Vice Alberi da doação da EMATER de um veículo
para a Secretaria da Agricultura do Município; a Intranet e Internet da escola e do Posto de Saúde
de Alfredo Brenner e o momento mais aguardado a Licença de Instalação do Distrito Industrial projeto que envolveu as Secretarias de Administração e Planejamento, Indústria e Comércio,
Agricultura e Meio Ambiente. Comentou ainda, que foi entregue dois caminhões novos e um
trator com concha frontal para a Secretaria da Agricultura e uma caminhonete para a Secretaria de
Saúde. Falou que além do grande evento proporcionado para a comunidade ibirubense e regional,
a Administração Municipal mostrou que está no caminho certo, consolidando um trabalho que
começou com Fucks e Mário, passou por Carlos e Rogério e agora vai com certeza ter êxito com
Abel e Alberi. Parabenizou também a ASIF, sua diretoria e torcedores que jogaram com muita
garra e vontade, mas acabaram deixando a Liga de Futsal após o revés contra o América de
Tapera. Ressaltou o trabalho da Comissão Técnica, jogadores e em especial a diretoria, que tem
trabalhado nestes últimos anos de uma forma a valorizar a instituição e levar o nome de nosso
Município para várias partes do Estado. Finalizou com uma mensagem: “Quem presta atenção no
que lhe ensinam terá sucesso; quem confia no senhor será feliz.”. Provérbios 16:20. O vereador
DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Comentou sobre o Projeto de
denominação da Rua Irma Binsfeld, ressaltando a homenagem justa para a família Binsfeld.
Parabenizou ao Secretário de Indústria e Comércio, senhor Olindo de Campos, pela realização da
belíssima feira a 11ª Expoibi. Onde Ibirubá se destacou em meio a tantas cidades vizinhas.
Parabenizou aos moradores da Esquina Kappaun – Linha Cinco (5) pela homenagem aos
idealizadores da Galinhada de Tacho e falou da importância desta comunidade. Disse que a
Comunidade de Linha Pulador Sul está fazendo jus ao título de destaque na produção agrícola e

Fl. 06 (26ª Sessão Ordinária)
leiteira, pelo seu trabalhos, suas buscas e pela ambição progressista que tem. Comentou sobre as
reivindicações feitas pelo Presidente Élio Machado e disse que juntamente com os colegas
vereadores irá fazer o possível para atendê-las da melhor forma. Ressaltou que na 11ª Expoibi foi
revelado que em algumas comunidades vão ser feitas instalação de internet e telefonia, e disse que
irá correr atrás para que na comunidade do Pulador seja feita também. Disse também, que esteve
presente no baile retrô que foi organizado pelos jovens do grupo “se sentindo” desta comunidade e
ressaltou esta iniciativa brilhante. O vereador VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a
todos. Disse que conversando com seu sogro Gilson Ervino Freiberg, o qual por motivo de doença
não pode se fazer presente, mas deixou um abraço para seus amigos Galdino Bock e Lidovino
Blasi. Cumprimentou a todos os antigos e novos jogadores do Esporte Clube Pulador e
cumprimentou também, todos os jovens da Linha Pulador Sul, em especial ao Jeferson Conrad e o
Anderson. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente nesta noite. Parabenizou a
Comunidade de Esquina Kappaun – Linha cinco (5) pela justíssima homenagem aos idealizadores
da Galinhada de Tacho. Disse ter ficado muito feliz pelo atendimento de sua indicação feita no dia
quinze (15) de agosto, para melhorias na internet e telefonia nas comunidades da Várzea, Santo
Antônio do Bom Retiro e Alfredo Brenner. Disse que na oportunidade entrou com uma indicação
para cascalhamento da estrada geral, que inicia na RS 223 até o fim da Localidade Cerâmica, para
melhor trafegabilidade de transporte escolar e moradores daquela região. Comentou sobre mais
uma indicação feita nessa noite, que seria a readequação das cadeiras odontológicas nos bairros
mais longes da cidade, na Localidade de Alfredo Brenner, no Bairro Hermany e Floresta.
Agradeceu a todos os vereadores que se fizeram presentes na região da ASCAMAJA e
parabenizou ao Executivo pela excelente organização e realização da 11ª Expoibi. A Presidente
convidou a todos para participar da audiência pública que será realizada na próxima sexta-feira, às
09hs. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e duas horas e quinze minutos
(22h15min.). 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.

