Fl. 01 (27ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 2.004/2017 – DA VIGÉSSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEISLATURA, em 23.10.2017.
Aos vinte e três 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 quinze minutos (19h15min.), 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
posteriormente em votação: Aprovada por unanimidade. A Presidente colocou em deliberação e
votação a Ata nº 2.002/17 (sessão solene vereadores mirins): Aprovada com nove votos
favoráveis e uma abstenção do vereador Silvestre que justificou sua ausência por estar
viajando; e a Ata nº 2.003/17 (sessão ordinária): Aprovada com nove votos favoráveis e uma
abstenção da vereadora Patrícia, a qual apresentou atestado médico. A Presidente solicitou que
o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da Secretaria
Municipal de Educação para a 9ª Mostra de Talentos da Educação Infantil “Viver é Conviver:
cuidando dos relacionamentos”, nos dias 25, 26 e 27 de outubro, às 19hs, na Casa de Cultura;
Convite do Programa Primeira Infância Melhor para participar de uma tarde de confraternização,
nos dia quatro (04) de novembro, das quatorze horas (14hs) até as dezoito horas (18hs), no
Ginásio da Escola Santa Teresinha; Ofício nº 361/17 do Executivo em atendimento ao Pedido de
Informação nº 017/17, de autoria da vereadora Patrícia, referente valores gastos com a instalação
de placas indicativas das localidades do interior do nosso Município; Ofício nº 243/17 do
Presidente da EMATER/RS, Sr. Clair Tomé Kuhn, em atenção ao ofício nº 195/17 desta Casa
Legislativa, elencando algumas ações da EMATER no que diz respeito a defesa dos nossos
agricultores em relação aos produtos lácteos importados do Uruguai, se colocando a disposição
para comparecer nesta Casa Legislativa para discutir o referido assunto; Ofício nº 1138/17 da
Superintendente-Geral da Assembleia Legislativa/RS, em atenção ao ofício nº 194/17 desta Casa
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Legislativa, pedindo solução em relação parcelamento de salários do funcionalismo público,
informando que o mesmo foi lido na Sessão Plenária do dia 10 de outubro; Ofício nº 1137/17 da
Superintendente-Geral da Assembleia Legislativa/RS, em atenção ao ofício Circ. nº 195/17 desta
Casa Legislativa, referente a importação de lácteos do Uruguai, informando que o mesmo foi lido
na Sessão Plenária do dia 10 de outubro; Ofício nº 014/17 da UVERGS – União dos Vereadores
do Rio Grande do Sul, convidando para o II Fórum Estadual de Gestão Municipal, nos dia 25, 26 e
27 de outubro, no auditório da AIAMU, em Porto Alegre; Ofício nº 120/17 do Chefe de Gabinete
da Presidência do Senado Federal, registrando o recebimento do ofício circ. nº 195-17 desta Casa
Legislativa, solicitando medidas para evitar a importação de leite do Uruguai, e informando que a
correspondência foi encaminhada para conhecimento dos Senadores do RS, Ana Amélia, Lasier
Martins e Paulo Paim; Convite para Palestra com o Embaixador Celso Amorim, referente A
Política Externa e o Desenvolvimento, no dia vinte e cinco (25) de outubro, no teatro Dante
Barone, junto a Assembleia Legislativa; Folders de Cursos diversos. Na sequência a Presidente
solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 220/2017 para
o Executivo encaminhando material pertinente à Sessão Ordinária nº 026/2017, do dia 16 de
outubro; Ofício nº 221/2017 para om Jornal O Alto Jacuí, encaminhando material da sessão
ordinária do dia 16 de outubro para divulgação; Ofício nº 222/17 para a Comunidade Evangélica
parabenizando pela organização e realização da tradicional festa que ocorreu no dia quinze (15) de
outubro; Ofício Circ. nº 223/17 para a Administração Municipal, para o Presidente da ACISA e
para a PDoze Feiras & Eventos, cumprimentando pelo sucesso da 11ª Expoibi; Ofício nº 224/17
para a Escola Estadual de Ensino Fundamental Edison Quintana, convidando para participar da
sessão ordinária do dia 23 de outubro, oportunidade em que esta Casa Legislativa prestará uma
homenagem a este Educandário pela conquista do 3º lugar – Série final, no RS, na avaliação do
IDEB 2015, do INEP/Ministério da Educação, recebendo o Troféu Educacional Governador
Leonel de Moura Brizola, em atendimento ao Requerimento nº 047/17. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 239/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, providencie melhorias com cascalhamento na estrada que passa na Cerâmica da Linha
Pulador Sul, onde possui um abrigo/parada de ônibus escolar para as crianças, que serve
principalmente para elas se protegerem da chuva. Cabe destacar que o abrigo é muito bem feito,
mas em dias de chuva a estrada fica em más condições, sendo o que impossibilita os transportes
escolares de trafegar por este local. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 240/2017: O vereador
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SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB, a vereadora PATRÍCIA SANDRI e o
vereador ONEIDE NEULAND, ambos do DEM, as vereadoras DILETA DE VARGAS PAVÃO
DAS CHAGAS e JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, os vereadores ANDRÉ OLIVEIRA
FERREIRA e GIOVANI MOACIR DIESEL, integrantes da bancada do PP, o vereador
VAGNER OLIVEIRA, do PRB, os vereadores DÁCIO AZEVEDO MORAES e HENRIQUE
ANTÔNIO HENTGES, ambos do PT e o vereador LEONARDO FIOR, do PTB: Que o
Executivo Municipal, através dos setores competentes, atendam as seguintes reivindicações da
Comunidade da Linha Pulador Sul: 1. Investimento no salão da comunidade para fazer um
Pavilhão de Esportes, visto que a comunidade já realizou orçamento com engenheiro onde
poderão ser aproveitadas as paredes, sendo necessário, principalmente uma nova cobertura; 2.
Terminar o calçamento, pois se trata de uma pequena extensão que está faltando; 3. Fazer
acostamento na VRS-824 bem como a roçada, se possível até a divisa com o Município de Quinze
de Novembro, pois assim poderão ser evitados vários acidentes neste trecho. Justificativa: Esta
indicação atende reivindicações da Comunidade da Linha Pulador Sul, manifestada através do
Presidente Élio Machado, na sessão ordinária que aconteceu na localidade, no dia 16 de outubro
do corrente ano. Fica evidente que todas as solicitações são pertinentes e necessárias para a
continuidade do bem estar e lazer desta comunidade, que possui cinco entidades ativas: Esporte
Clube Pulador, Clube de Mães, Clube de Damas, Grupo da Juventude “Se Sentindo” e o Grupo da
Terceira Idade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 241/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS
PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras e Viação, providencie a colocação de cascalho e demais reparos necessários na
estrada da Linha Pulador Sul, mais precisamente da entrada do Sr. Canísio Hentges até a
Cerâmica. Justificativa: Esta indicação atende ao pedido dos moradores da localidade, onde possui
bastante trafegabilidade de veículos principalmente por possuir neste trajeto um Frigorífico e uma
Fábrica de Tijolos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 242/2017: O vereador HENRIQUE
ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, faça a substituição das lâmpadas
queimadas e a colocação de um sistema de ventilação junto ao Ginásio da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Santa Teresinha. Justificativa: A substituição das lâmpadas é justificada uma
vez que o local além de ser muito utilizado pelos alunos do educandário e desportistas de nosso
Município, serve como medida de segurança. Também as queixas são frequentes que o Ginásio
não possui ventilação, portanto, seria importante estudar a possibilidade de melhorar o fluxo de
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ventilação do mesmo. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 243/2017: 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, providencie com urgência uma operação tapa
buracos na Rua Castanhal. 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 244/2017: O vereador DÁCIO
AZEVEDO MORAES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie recuperação do calçamento da Rua Francisco
Emílio Trein. Justificativa: Esta indicação atende a solicitação de moradores, de pedestres e de
motoristas, o qual são prejudicados pelas imperfeições e buracos, que causam desconforto para a
trafegabilidade de veículos, passeio e convívio da comunidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
245/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie as
devidas melhorias nas estradas do interior do Município, pois os caminhões que fazem o
transporte de suínos enfrentam dificuldades para trafegar em vários pontos em diversas
localidades, devido as precárias condições de trafegabilidade nestes trechos. Cabe ressaltar que o
recolhimento dos suínos possuem dias marcados, e muitas vezes os motoristas são obrigados a
fazer outros caminhos, como por exemplo, passar pelo município de Selbach para conseguir
chegar em Santo Antônio do Umbú, conseguindo assim realizar o serviço de transporte dos suínos.
Também tenho a informação que as empresas que são responsáveis pela distribuição de ração,
consideram o município de Ibirubá como um dos piores em condições de trafegabilidade no
interior nos dias de chuva. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 246/2017: O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através
do Departamento Municipal de Trânsito, verifique as condições do veículo de número 158, de
propriedade do Município, o qual é utilizado pelos funcionários que trabalham com trocas
lâmpadas, dentre outros serviços na área elétrica. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 247/2017: Os
vereadores DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, GIOVANI MOACIR DIESEL,
JAQUELINE BRIGNOGNI WINSCH, ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA, integrantes da
bancada do PP, o vereador VAGNER OLIVEIRA integrante da bancada do PRB e os vereadores
DÁCIO DE AZEVEDO MORAES e HENRIQUE ANTONIO HENTGES, integrantes da
bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através do órgão competente, providencie a
instalação de GPS para rastreamento dos veículos da Prefeitura. Justificativa: Esta indicação se
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justificada pela necessidade de controlar os gastos com combustível e inibir a má utilização dos
veículos e dos recursos públicos, havendo assim mais transparência e controle para com a frota do
poder público municipal. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 248/2017: A vereadora DILETA DE
VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria da Fazenda providencie a elaboração de uma campanha publicitária em
mídias de grande alcance sobre o parcelamento de dívidas ativas com a municipalidade.
Justificativa: Esta indicação se justificada pela necessidade de divulgar amplamente as campanhas
com vantagens de parcelamento para os contribuintes que possuem débitos em atraso com o poder
público. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 249/2017: A vereadora JAQUELINE BRIGNONI
WINSCH, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras e Viação, providencie a colocação de cascalhos, em trechos que apresentam dificuldades de
trafegabilidade em dias de chuva, no travessão entre Linha 6/Linha Jacuí-Mirim em frente às
propriedades de Ari Willing e Milton Sand. Este pedido se justifica devido às dificuldades que os
moradores e, principalmente, o transporte escolar estão enfrentando em dias de chuva. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 250/2017: O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, integrante da
bancada do PT: Que o Executivo Municipal institua o Programa Municipal de Pacificação
Restaurativa, a exemplo do já existente no município de Passo Fundo, conforme Lei em anexo.
Justificativa: Esta indicação é justificada pelo fato de provocar a interrupção das linhas espirais de
conflitos nos ambientes administrativos diretos e demais escalões. É uma forma de prevenir e até
mesmo reverter as cadeias de propagação de atitudes indesejadas ou mesmo distorcidas dos
propósitos. Favorece aos participantes a união, ou coesão dos entrelaçamentos de atividades dos
ideais sociais, fortalece os vínculos para construção do entendimento comunitário e
administrativo. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 251/2017: O vereador ANDRÉ OLIVEIRA
FERREIRA, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, realize a limpeza da lagoa da Praça Maria Goretti, localizado ao lado do Posto de
Saúde Central, o qual possui excesso de vegetação, causando, assim uma má aparência.
HOMENAGEM PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDISON
QUINTANA, pela conquista do 3º lugar – Série final, no RS, na avaliação do IDEB 2015, do
INEP/Ministério da Educação, recebendo o Troféu Educacional Governador Leonel de
Moura Brizola, em atendimento ao Requerimento nº 047/17: A Presidente convidou para fazer
parte da Mesa Diretora a Professora MARLEIDE BREITENBACK, Diretora da Escola Estadual
de Ensino Fundamental Edison Quintana. De imediato pediu para que o Secretário fizesse a leitura
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do Requerimento nº 047/17, de autoria da vereadora Jaqueline Brignoni Winsch e do vereador
Henrique A. Hentges, o qual foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 14 de
agosto do corrente ano. Posteriormente convidou os vereadores proponentes Jaqueline Brignoni
Winsch e Henrique Antônio Hentges, para que juntamente com ela, fizessem a entrega do quadro
de homenagem à Diretora Marleide Breitenback. Pediu ainda que durante a entrega do quadro, o
Secretário fizesse a leitura do texto do mesmo: “Escola Estadual de Ensino Fundamental Edison
Quintana: A Câmara de Vereadores de Ibirubá tem a honra de prestar esta justa e merecida
homenagem em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido pelo Educandário, tendo
conquistado o 3º lugar – Série final, no RS, na avaliação do IDEB 2015, do INEP/Ministério da
Educação, recebendo o Troféu Educacional Governador Leonel de Moura Brizola (RES. Nº
3.035/2009), conferido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, pelo
destacado desempenho da Escola na referida avaliação. Registramos o orgulho e admiração desta
Casa Legislativa. Parabéns! Ibirubá-RS, 23 de outubro de 2017. Ver. Dileta de Vargas Pavão das
Chagas - Presidente do Legislativo Ibirubense; Ver. Vagner Oliveira – Secretário, Ver. Jaqueline
Brignoni Winsch - Proponente da Homenagem, e Ver. Henrique A. Hentges - Proponente da
Homenagem. Posteriormente a Presidente deu início às Manifestação dos Vereadores, que se
manifestaram na seguinte oredem: 1º Silvestre; 2º Oneide; 3º Patrícia; 4º Vagner; 5º André; 6º
Giovani; 7º Dácio; 8º Leonardo; 9º Henrique; e 10º Jaqueline. Todos parabenizaram este relevante
Educandário pela conquista do Troféu, enfatizando ser merecido pelo excelente trabalho
desenvolvido pela Direção, Professores (as), e funcionários (as), e também pelo esforço e
dedicação dos alunos (as). Registraram que esta premiação é um orgulho para o nosso Município,
e que esta homenagem é uma forma de reconhecimento, valorização e gratidão. Comentaram que
mesmo que os servidores estejam recebendo salários atrasados por parte do Governo Estadual, isto
não impediu a dedicação e o empenho de todos para conquistar este prêmio, se destacando e assim
tratando a educação com seriedade e responsabilidade, contribuindo com a formação de cidadão
éticos e com caráter, fazendo a diferença mesmo com dificuldades. Este prêmio deu maior
visibilidade ao trabalho de qualidade que é feito dentro desta Escola, sendo um trabalho de
excelência e que também não deixa acabar a motivação dos professores. Frisaram que os méritos
desta conquista com certeza é da Direção, professores e alunos, sem esquecer o CPM forte e ativo
que a escola possui, que é muito importante. Para finalizar desejaram que continuem se
destacando e se colocaram a disposição para auxiliar do que for preciso e estiver ao alcance. Em
seguida a Presidente Dileta fez sua manifestação: Cumprimentou a todos, apresentando os
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vereadores mirins que estiveram presentes na sessão. Elogiou a organização e o excelente serviço
prestado pelo Educandário. Relatou que sempre disse para seus filhos e aos jovens que
conhecimento e educação ninguém tira da gente, por isso deve ser levada a sério. Desejou que
continuem assim que estarão no caminho certo. Na sequência a Presidente convidou a Professora
MARLEIDE BREITENBACK, Diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Edison
Quintana, para fazer uso da palavra: Cumprimentou a todos. Agradeceu pelo reconhecimento
recebido desta Casa Legislativa. Agradeceu também os funcionários, professores, alunos e pais,
pois são uma equipe e se não fosse pelo trabalho, esforço e dedicação de todos não estariam neste
momento recebendo esta homenagem. Disse que não poderia deixar de comentar sobre as
“mazelas da educação”, se referindo ao descaso que a educação vem sofrendo. Falou que se não
estivessem trabalhando com todo o apoio do Conselho Escolar, e do CPM, dentre outros, não
teriam conseguido chegar até onde chegaram. Relatou que a Escola Edison Quintana não é a
melhor, mas tenta fazer o melhor trabalho possível com muito esforço e dedicação, e relatou
alguns dados, dizendo que em um País como o Brasil que ocupa hoje, entre setenta e seis países, a
sexagésima trerceira (63º) posição em desempenho da educação, o que a Escola faz é sim um
reconhecimento. Disse que o Brasil ocupa a quinquagésima nona (59º) posição no quesito leitura,
a sexagésima sexta (66º) posição na matemática, setenta porcento (70%) dos alunos do Brasil não
tem o mínimo conhecimento de leitura e matemática, sendo dados assustadores para quem
trabalha e defende a educação. Comentou que estes assuntos são discutidos nas reuniões
quinzenais que realizam, da maneira que alguns políticos tratam a educação, a qual só é uma
bandeira muitas vezes no palanque ou para arrecadar votos, mas quando chega o momento de
fazer alguma coisa ela é esquecida, deixada de lado, tirando recursos dela para investir em outras
áreas. Falou que é pela educação que se constrói um País, mas que atualmente a educação de
qualidade se encontra na “CTI”, e está com os dias contados. Disse que mudar este quadro
depende de um esforço conjunto, que todos devem fazer ou então os índices de violência, dentre
outros pontos negativos, irão aumentar cada vez mais. Falou que representar a Escola Edison
Quintana e o município de Ibirubá nesta premiação foi um orgulho, realizando um trabalho
comprometido e eficaz na educação. Falou que não são os melhores, mas que fazem um trabalho
com muito empenho e esforço. Registrou o esforço dos alunos que fazem a diferença. Contou que
amanhã terão uma prova com os alunos do quinto (5º) e nono (9º) ano, que é a “Prova Brasil”,
sendo que a nota vai somar para o cálculo do IDEB. Agradeceu o esforço dos alunos e as famílias
que cobram, pois a premiação também é mérito deles. Conclamou e pediu para que valorizem e
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defendam a educação. Para reflexão fez a leitura de um texto que estava exposto na porta de uma
Universidade na África do Sul, de um autor desconhecido: “A destruição de uma Nação não
requer o uso de bombas atômicas ou talves o uso de mísseis de longo alcance. É necessário
somente baixar os níveis de educação e permitir que os alunos não aprendam nada, permitir que as
escolas virem depósitos de crianças e jovens, que colem nas provas, que sejam aprovados sem
saber o mínimo daquilo que precisam saber, pois se isso acontecer, pacientes vão perder as suas
vidas nas mãos de médicos que assim serão formados. Edifícios vão desmoronar, feitos por
arquitetos e engenheiros formados em escolas desta forma. O dinheiro vai se perder nas mãos de
economistas e contadores sem formação adequada. A humanidade vai morrer nas mãos de
religiosos. As pessoas vão se corromper nas mãos de políticos formados assim. O colapso da
educação é o colapso de uma Nação.” Pediu para que todos reflitam o que estão fazendo para
impedir este colapso, pois tem certeza que a Escola Edisno Quintana está fazendo sua parte.
Agradeceu mais uma vez pela homenagem e reconhecimento dizendo que pode sempre contar
com a Escola. A Presidente agradeceu a presença de todos e assim encerrou esta homenagem,
desejando que continuem desenvolvendo um excelente trabalho, primando pela qualidade da
educação. Desta forma suspendeu a sessão por alguns minutos para os cumprimentos e para que
pudessem tirar algumas fotos, reabrindo em seguida e dando continuidade a ordem do dia.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 064/2017: O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da bancada do PMDB, requer que esta Casa Legislativa
faça a revisão da Lei Orgânica do Município, e após confeccione novos livretos para distribuição
ao público interessado. Justificativa: Vale ressaltar que a última revisão foi feita em 2005, e os
livretos confeccionados na época foram todos distribuídos no decorrer destes doze (12) anos que
já se passaram, ficando apenas alguns poucos exemplares para uso interno da Câmara Municipal:
Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
065/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da bancada do PMDB, requer que
esta Casa Legislativa encaminhe ofício para o Presidente da Câmara Federal e para o Gabinete do
Deputado Federal Alceu Moreira, por AR, e para os demais Deputados Federais por e-mail,
solicitando aprovação do Projeto de autoria do Deputado Alceu Moreira, referente o porte de arma
para agricultores, no interior, sendo que a proposta do mesmo prevê o porte para proprietários e
posseiros, com mais de cinco anos de moradia, além da isenção de impostos na compra e de taxas
na emissão de registro para pessoas de baixa renda. Justificativa: Cabe ressaltar que o aumento dos
crimes no campo é preocupante e nada mais justo que os agricultores terem o direito à autodefesa,
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sendo esta a justificativa de Moreira, que também é autor da Frente Armas Pela Vida, de
autodefesa:

Aprovado

por

unanimidade.

LEITURA

E

DELIBERAÇÃO

DO

REQUERIMENTO Nº 066/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da
bancada do PMDB, requer autorização desta Casa Legislativa para que este vereador promova,
através da Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, uma
Audiência Pública, em parceria com o Deputado Federal Alceu Moreira, para discutir sobre a
proposta deste Deputado, referente o Projeto de porte de arma para agricultores, que prevê o porte
para proprietários e posseiros, com mais de cinco anos de moradia, além da isenção de impostos
na compra e de taxas na emissão de registro para pessoas de baixa renda. Justificativa: Com o
aumento dos crimes no campo, acredito ser importante o debate sobre este assunto, com
autoridades, lideranças e principalmente com os agricultores, que fazem parte da classe mais
interessada no assunto: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 067/2017: A Vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS da bancada do PP: Requer que a Mesa Diretora desta Casa Legislativa encaminhe
ofício endereçado a Companhia Riograndense de Saneamento de Porto Alegre/RS solicitando
adoção de providências urgentes para a regularização do sistema de abastecimento de água do
Município, notadamente no bairro Floresta. Este requerimento decorre da reinvindicação dos
moradores do referido bairro, visto que é recorrente a falta de água neste local, causando prejuízos
e danos aos moradores: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 068/2017: A Vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS
da bancada do PP: Requer que a Mesa Diretora desta Casa Legislativa encaminhe ofício
endereçado a Riogrande Energia S.A. – RGE, de Caxias do Sul/RS, solicitando adoção de
providências urgentes para a regularização do sistema de fornecimento de energia elétrica do
Município, notadamente na Rua Valença no bairro Floresta. Este requerimento decorre da
reinvindicação dos moradores do referido bairro, visto que é recorrente a falta de luz neste local,
principalmente em dias de chuva e temporais, causando, consequentemente, a interrupção no
abastecimento de água. Cabe destacar ainda, que é muito demorado o restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica, causando muitos danos e prejuízos aos moradores deste bairro:
Aprovado por unanimidade. O vereador Henrique sugeriu que fosse convidado o
Superintendente da RGE para participar de uma sessão ordinária para discutir assuntos que dizem
respeito a RGE em nosso Município, sendo que a Presidente disse que seria encaminhado ofício
neste sentido. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 069/2017: Os
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vereadores HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES (PT), VAGNER OLIVEIRA (PRB) e
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS (PP): Requerem que esta Casa Legislativa
encaminhe ofício a Secretaria de Transportes do Estado a fim de solicitar o recapeamento da VRS
824 que liga os municípios de Ibirubá e Quinze de Novembro. Justificativa: Este Requerimento se
justifica pelo fato de que a VRS 824, que liga os municípios de Ibirubá e Quinze de Novembro
tem apresentado inúmeros buracos em sua malha rodoviária, o que tem apresentado riscos aos
motoristas que transitam diariamente pelo local. Vale ressaltar que a rodovia não possui
acostamento o que agrava ainda mais a situação, pois a probabilidade de acidentes se torna maior,
como constatado em várias situações ao longo dos anos: Aprovado por unanimidade.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 070/2017: O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB, e Presidente da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, juntamente com os demais integrantes da referida
Comissão, vereadores VAGNER OLIVEIRA, do PRB, e ONEIDE NEULAND, do DEM, e a
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Requerem que esta Casa
Legislativa autorize a confecção de dois mil (2.000) exemplares de uma Cartilha (anexo) contendo
orientações sobre o Cadastro Ambiental Rural – CAR e Agrotóxicos, a qual foi elaborada
atendendo sugestão do vereador Silvestre A. Rebelato durante a participação do Eng. Florestal
Nelson Nicolodi na sessão ordinária do dia 29 de maio do corrente ano, oportunidade em que a
Presidente já havia manifestado concordância em relação a Cartilha. Cabe ressaltar que junto com
o material em anexo, também consta três orçamentos para agilizar o processo, tendo em vista a
importância das informações para os agricultores. Pede-se que a Cartilha seja revisada uma última
vez pelo Eng. Florestal Nelson Nicolodi, antes da confecção: Aprovado por unanimidade.
LEITURA DO PARECER E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº
019/2017, de autoria da vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas: Denomina de
“Academia ao Ar Livre Lourdes Anna Darold das Chagas”, a academia ao ar livre localizada ao
lado do Ginásio de Esportes da Escola do Bairro Floresta. Leitura do currículo da homenageada e
do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Discussão e votação do Projeto de
Lei do Legislativo nº 019/2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PARECER E
VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 020/2017, de autoria da
vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas: Denomina de “Academia ao Ar Livre Ernesto
Braatz”, a academia ao ar livre localizada na Praça Vilmar Aldebrand, no Bairro Hermany. Leitura
do currículo do homenageado e do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
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Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 020/2017: Aprovado por unanimidade.
A Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para cumprimentos e registros com fotos,
reabrindo em seguida. LEITURA E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº
010/2017, de autoria da vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas: Moção de
contrariedade à decisão judicial que suspendeu parcialmente a Portaria nº 2.488/2011, deliberação
que afetou as competências dos profissionais de Enfermagem: Aprovado por unanimidade.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº 011/2017, de autoria da
vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas: Moção de Apoio à aprovação pela Assembleia
Legislativa do PL 143/2017, que dispõe sobre os procedimentos para realização de feiras
itinerantes: Aprovado por unanimidade. ESCOLHA DOS MEMBROS DA FRENCOOP –
Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo: A Presidente disse que são três membros e de
imediato manifestou seu interesse em participar. Em seguida o vereador Silvestre e a vereadora
Jaqueline também manifestaram interesse. Desta forma a Presidente Dileta colocou os três nomes
em votação como sendo representantes do Legislativo Ibirubense na FRENCOOP: Aprovado por
unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E LEITURA E VOTAÇÃO DO PROJETO DE
DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 003/2017, de autoria da Comissão de Finanças e
Orçamento: Aprova as Contas Anuais de Gestão referentes ao exercício de 2015, de
responsabilidade dos senhores Carlos Jandrey e Francisco Rogério Rebelato, administradores do
Município de Ibirubá. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e
da Comissão de Finanças e Orçamento, esta com o seguinte conteúdo: “No atendimento do
disposto no art. 31 da Constituição Federal/88, recebe esta comissão os autos do Processo n°
0022780200153, com o Parecer do Tribunal de Contas/RS, relativo à Prestação de Contas do
exercício de 2015, de responsabilidade dos Srs. Carlos Jandrey e Francisco Rogério Rebelato.
Conclusões: Analisando os autos do Processo de Tomada de Contas relativo ao exercício de 2015,
do Poder Executivo Ibirubense, e o Parecer n° 18.897, da Primeira Câmara do TCE/RS, originário
do julgamento do Processo n° 0022780200153, verificamos que a mesma emitiu, à unanimidade,
Parecer Favorável à aprovação das contas de governo dos Administradores do Executivo
Municipal de Ibirubá, referentes ao exercício de 2015, de responsabilidade dos senhores Carlos
Jandrey e Francisco Rogério Rebelato, recomendando à origem a adoção de medidas efetivas em
relação às inconformidades apresentadas nos autos, devendo ser objeto de verificação em futura
auditoria. Decisão: Considerando os aspectos observados, opina esta Relatoria pela aprovação das
contas dos administradores do Poder Executivo, referentes ao ano de 2015, acatando o Parecer
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Prévio do Tribunal de Contas do Estado.”. Leitura, discussão e posterior votação do Projeto de
Decreto Legislativo nº 003/2017: Aprovado com dez (10) votos favoráveis e um voto contrário
do vereador Leonardo Fior. A Presidente suspendeu a sessão para abrir espaço para o Sr. Maicon
Tauchert fazer uma explanação sobre o trabalho que está realizando nas escolas sobre justiça
restaurativa e em seguida abriu espaço para a Srtª Liliane Togni e Izabel Bridi Vian, voluntárias da
Ong Mi Au Juda, as quais solicitaram a fiscalização por parte do Legislativo no que diz respeito as
Leis aprovadas e ações por parte do Executivo no que diz respeito ao Canil Municipal, solicitando
o apoio e colaboração dos vereadores para solucionar os problemas existentes, os quais foram
relatados pelas voluntárias. Em seguida a Presidente reabriu e pediu autorização do Plenário para
dar continuidade a sessão devido o horário regimental ter se esgotado, sendo que todos
concordaram. 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 nesta noite apresentou o requerimento que será encaminhado a
Secretaria de Transportes do Estado a respeito das condições da VRS 824 que liga os municípios
de Ibirubá à Quinze de Novembro. Comentou das condições da mesma. Disse também que nesta
semana irá para Porto Alegre para conversar com o Secretario dos Transportes Pedro Westphalen
vendo da possibilidade de recapeamento nesta local, devido o grande tráfego de veículos e que
com certeza com a chegada do verão será ainda mais movimentada esta rodovia. Falou sobre a
homenagem a Escola Edison Quintana, intitulado de Leonel Moura Brizola com referência ao
IDEB 2015. Contou que foram dezessete (17) escolas de quinze (15) municípios que receberam o
troféu educacional “Leonel de Moura Brizola”. Parabenizou toda a comunidade escolar com tudo
que foi e que está sendo realizado. Disse que neste final de semana esteve participando de alguns
eventos, dentre eles, o que mais lhe chamou atenção foi a 9ª Cantigas de Outubro, que é
promovida pelo Coral Municipal de Ibirubá com o apoio da Secretaria de Educação, Cultura,
Turismo e Desporto. Ressaltou que várias cidades se fizeram presentes, e que também teve a
participação da orquestra “Jovens Talentos” de Ibirubá e disse que este é um projeto
importantíssimo para nossa Comunidade. Registrou a presença do Tenor Giovani Marquezeli neste
evento e parabenizou a administração por proporcionar estes eventos. Por fim, deixou uma
mensagem a todos: “Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a
viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor,
assim, não morre jamais”. – Ruben Alves. A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do
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PP: Cumprimentou a todos. Ressaltou a aprovação das contas do Executivo do exercício de dois
mil e quinze (2015), da gestão do Carlos Jandrey e Rogério Rebelato. Disse que o Tribunal de
Contas do Estado emitiu um parecer favorável. Comentou que o Maicon Thaucher esteve
explanando sobre Justiça Restaurativa e a Lili Togni, voluntária da ONG, explanou sobre as
dificuldades que possuem no Canil Municipal. Comentou também, sobre a homenagem à Escola
Edison Quintana, que foi proposto por ela e pelo vereador Henrique, pela conquista no terceiro
lugar – séries finais do Ensino Fundamental, pela avaliação do IDEB de dois mil e quinze (2015)
no Rio Grande do Sul. Disse que é motivo de muito orgulho para os ibirubenses, de ter uma escola
classificada como uma das melhores do Rio Grande do Sul. Falou que é motivo de gratidão a toda
a direção, professores, funcionários, pais e alunos que fazem parte desta história da Escola, e
levando mais uma vez o nome de Ibirubá em nível de destaque estadual. Disse que hoje entrou
com uma indicação, atendendo solicitação dos moradores da Linha Jacuí Mirim, que já solicitaram
por várias vezes ao Secretário de Obras, o encascalhamento da estrada. Reforçou o pedido para o
patrolamento e encascalhamento da Linha Cinco, Linha Seis e São Roque, que possuem trechos
com muitas dificuldades. Parabenizou a todos os Clubes de Mães que participaram do
Campeonato Municipal de Bolãozinho. Deixou um abraço especial ao Clube de Mães Vitória
Rebelato de Santo Antônio do Úmbu que mais uma vez conquistou o título. Deixou seu
cumprimentos ao DMD, através do Garrincha, que realizou uma belíssima organização, e através
da Normélia Müller, da Associação de Mulheres, pela sua dedicação no Campeonato. Destacou
que participou, no sábado à noite, de um grande momento cultural, “Cantigas de Outubro”, uma
belíssima apresentação organizada pelo Coral Municipal, através do regente Nei e da
coordenadora Cecília Schweig, que não mediram esforços para o sucesso do evento. Disse que foi
uma noite brilhante, com apresentações do Coral Municipal, da Orquestra Jovens Talentos do
Instituto Filhos do Coração e do maestro Giovani Marquezani. Em nome do Presidente do PP,
Liberto Franken, fez um convite para todos os filiados e simpatizantes, para o encontro regional do
Partido Progressista, que será realizado nesta sexta-feira, às dezenove horas, junto ao Clube
Divertido. O vereador SILVESTRE A. REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos.
Agradeceu as pessoas que estão acompanhando seu trabalho. Disse que relataram para ele que os
transportadores de suínos estão com sérios problemas de chegar na casa do produtor. Comentou
sobre outra situação preocupante que lhe relataram, que Ibirubá, em dias de chuva, é um dos
piores Municípios para os transportadores chegar. Falou que por sua iniciativa, apresentou com os
demais vereadores, o pleito que foi solicitado pela comunidade do Pulador. Comentou também da
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sua outra indicação sobre o abrigo que construíram na Linha Pulador Sul, que serve para as
crianças se protegerem da chuva, mas disse que quando chove o ônibus não passa o que se torna
contraditório. Falou sobre o requerimento que apresentou juntamente com os integrantes da
Comissão de Agricultura e com a Presidente, com a colaboração do Nelson Nicolodi, da Secretaria
e do COMDEMA, onde serão confeccionadas duas mil cartilhas com informações para os
agricultores. Comentou também sobre o Projeto de Lei que tramita em Brasília, que viabiliza porte
de arma para o homem que mora no interior, onde realizará uma audiência pública. Comentou que
hoje de manhã tinha uma reunião com os vereadores de situação e que chegou a perguntar se a
reunião era para todos os vereadores e que teve uma resposta, de uma pessoa que não é vereador
nem secretário, o qual respondeu que a reunião era só para a bancada. Falou que achou isso
extremamente deselegante, por partir de uma pessoa que não é da Casa, e que se essa pessoa
concorrer a vereador, “não fará o peso que tem” de votos. A vereadora DILETA DE VARGAS
PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. Comentou sobre os Projetos de Lei
votados nesta sessão, dos quais denominam academia ao ar livre do Bairro Floresta de “Lourdes
Anna Darold das Chagas” e academia ao ar livre do Bairro Hermany de “Ernesto Braatz”.
Agradeceu a família Braatz que se fizeram presentes nesta sessão e comentou sobre os
homenageados. Parabenizou a Diretora da Escola Edison Quintana, Marleide Breitenback e
também as professoras da mesma pela homenagem. Destacou a presença de alguns vereadores
mirim e ressaltou a presença de um deles, o vereador mirim Tauã, o qual é neto do Seu Ernesto
Braatz (in memorian), homenageado com a nomeação da academia ao ar livre do Bairro Hermany.
Disse que entrou com uma proposta de moção em defesa das enfermeiras do nosso Município e
ressaltou aos colegas vereadores que esta moção foi feita antes da liminar, onde puderam voltar
aos trabalhos. Disse também que entrou com outra moção das feiras itinerantes, onde foi feita na
última sexta-feira uma audiência pública sobre esse assunto. Agradeceu a oportunidade e as
famílias que estiveram presentes nesta sessão. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte
e três horas e cinquenta minutos (23h50min.). 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.

