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ATA Nº. 2.006/2017 – DA VIGÉSSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEISLATURA, em 20.11.2017.
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, tendo como local o Salão da
Sociedade Recreativa Sempre Unidos de Linha Duas, às dezenove horas e vinte minutos
(19h20min.), foi constatada a presença dos (as) Vereadores (as): Silvestre Antônio Rebelato,
integrante da Bancada do PMDB; Oneide Neuland, 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 2.005/17 (sessão ordinária): Aprovada por unanimidade. A Presidente
solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício
Circ. nº 003/17 do Executivo Municipal, convidando para audiência pública para apresentação e
discussão da revisão do Plano Diretor de Ibirubá, no dia 28 de novembro, às 19h30min, no
Plenário da Câmara Municipal; Ofício nº 400/17 do Executivo referente resposta do Pedido de
Informação nº 021/17, da vereadora Dileta, contendo relatório das despesas com combustível nos
veículos cadastrados na frota municipal; Convite recebido da Prefeitura Municipal de Quinze de
Novembro para a solenidade oficial de abertura da 13ª EXPOQUINZE, no dia 08 de dezembro, às
19h30min; Ofício s/nº do vereador Vagner Oliveira, solicitando que no dia 02 de janeiro seja
protocolado Requerimento para que esta Casa realize Sessão Solene em homenagem aos vinte (20)
anos da INDUTAR; Convite do Deputado Estadual Sérgio Turra para terceira reunião da Frente
Parlamentar de Combate aos Crimes Agropecuários, dia 23 de novembro, às 14hs, na Câmara de
Vereadores de Soledade; Comunicado 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 242/17 para o Executivo
referente cronograma de desembolso Financeiro; Ofício nº 243/17 para o Executivo encaminhando
material da sessão ordinária do dia treze (13) de novembro; Ofício nº 244/17 para o Jornal O Alto
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Jacuí, encaminhando material da sessão ordinária do dia treze (13) de novembro, para divulgação;
Ofício nº 245/17 para a empresa Vivo de Telefonia Móvel, em atendimento ao Requerimento nº
071/17, solicitando adoção de providencias urgentes para a regularização do sinal telefônico, mais
precisamente na localidade de Esquina São Carlos; Ofício nº 246/17 para a Igreja Evangélica
Luterana do Brasil – Paróquia Emanuel, parabenizando pela realização e organização das
festividades em comemoração aos seus 115 anos, e 500 anos da Reforma Luterana; Ofício nº
247/17 para a Associação de Moradores do Bairro Santa Helena, parabenizando pela excelente
organização e realização do almoço festivo, que ocorreu no dia 29 de outubro; Ofício nº 248/17
para os integrantes do Esporte Clube Palmeiras, parabenizando pela excelente organização e
realização do almoço festivo que ocorreu no dia doze (12) de novembro; Ofício nº 249/17 para a
Igreja Assembleia de Deus, parabenizando todos os integrantes pelos cinquenta e cinco (55) anos
de fundação; Ofício nº 250/17 para a Rádio Ibirubá AM, convidando a direção, funcionários e
colaboradores para participar da sessão ordinária do dia vinte e sete (27) de novembro,
oportunidade em que será realizada uma homenagem pelos sessenta (60) anos da Rádio Ibirubá
AM; Ofício nº 251/17 para a Igreja Batista Nacional de Ibirubá, parabenizando pela excelente
organização e realização da cerimônia de inauguração do novo Templo, que ocorreu no dia onze
(11) de novembro. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 262/2017: O vereador SILVESTRE A.
REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, providencie com urgência a dedetização das tubulações nas vias públicas do
Município. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a grande proliferação de baratas e
demais pragas nas Ruas de nossa cidade, especialmente com a chegada do verão. Salienta-se que é
de grande importância o controle de vetores e pragas urbanas nas tubulações, por meio de
dedetização executada por profissionais, pois este trabalho preventivo é fundamental para
manutenção das áreas livres de focos de pragas em todas as vias públicas e residências. Espera-se
assim, que a Administração Municipal realize este trabalho com urgência. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 263/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, providencie a repintura das faixas de segurança, pois as mesmas estão muito desgastadas.
Justificativa: Cabe ressaltar que nos dias de chuva e no turno da noite fica ainda mais difícil de
visualizar a sinalização que notavelmente está bastante desgastada, gerando insegurança aos
pedestres e aos motoristas. Além disso, o desgaste da pintura das faixas de segurança, em casos de
acidentes, pode gerar prejuízos ao Município. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 264/2017: O
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vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, realize os reparos
necessários na rede d’água da localidade de Linha Duas. Justificativa: Esta indicação se justifica
devido aos canos da rede d’água estarem descobertos. Sendo necessário fazer um aterramento ou
uma cobertura com pedras e cascalho. Cabe ressaltar que podem ocorrer diversos estragos e
transtornos aos moradores da localidade caso estoure algum destes canos. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 265/2017: O vereador ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA, integrante da
bancada do PP: Que o Executivo Municipal não tome nenhuma providência em relação a
proibição de estacionamento na Rua do Comércio, antes de consultar Legislativo, tendo em vista
que os vereadores (as) são os representantes do povo, ou que realize uma audiência pública sobre
o assunto. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 266/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA,
integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal, através do Departamento Municipal de
Trânsito, transforme em mão única a Rua do Comércio, a Rua Flores da Cunha e a Rua Dinis Dias, ambas
no sentido Rua Dumoncel Filho até a Rua Três de Outubro. Justificativa: Somos sabedores que nosso

Município possui grande fluxo de veículos, e que nossa cidade é muito bem vista em nossa região,
sendo Polo de Desenvolvimento, pois é uma terra de um povo ordeiro e trabalhador. Cabe
ressaltar que em horário de pico, quando os funcionários das empresas se deslocam para casa, gera
um aglomerado de veículo em algumas ruas, sendo que podemos buscar outras alternativas de
trafegabilidade, por isso sugiro que o órgão competente faça algumas readequações das referidas
vias, transformando mão dupla em única, com o objetivo de melhorar o fluxo. Como conhecedor
dessa área, sugiro que se faça as adequações, pois têm algumas quadras dessas ruas que possuem
largura inferior a seis (06) metros, não tendo a possibilidade de dois caminhões passarem no
mesmo tempo. O COMUTRAN também é sabedor desta situação e fez um levantamento nas
reuniões mensais, o qual foi levado ao conhecimento do Executivo, mas não teve êxito até o
momento. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 267/2017: 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 instalação de tachões e a pintura de faixas duplas, na
Av. Mauá, no trecho que compreende o intervalo entre a Av. Brasil e a Rua Reinoldo Braatz.
Justificativa: Esta indicação se justificada pela reinvindicação de moradores da região que não
conseguem estacionar seus carros, e ou entrar e sair de garagens com segurança, devido a alta
velocidade e ultrapassagens que alguns motoristas realizam naquele local. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 268/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
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integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação,
Cultura, Turismo e Desporto, providencie a elaboração de um roteiro turístico rural, com a
temática da bacia leiteira, que é destaque em nosso Município. Promovendo, ainda, o
desenvolvimento de pequenas pousadas para o turismo rural, modalidade que está em franco
desenvolvimento em todo o país. Justificativa: Esta indicação se justificada pela necessidade de
termos em nosso Município um roteiro turístico que evidencie nossas potencialidades, como a
bacia leiteira, vendendo produtos derivados do leite, mostrando o manejo com as vacas e o dia a
dia do produtor. É de notório conhecimento o desenvolvimento do turismo rural em todo o Brasil,
além de que, se trata de uma das fontes de renda mais limpas do mundo, não produzindo poluição
e gerando recursos para o município de Ibirubá. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 269/2017: O
vereador GIOVANI MOACIR DIESEL, integrante da bancada do PP: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie o asfaltamento da Rua
Theodoro Fredrich, no Bairro Nova Jardim. Justificativa: Esta indicação atende inúmeros pedidos
dos moradores da referida Rua. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 270/2017: Os vereadores
DÁCIO AZEVEDO MORAES e HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrantes da bancada
do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, realize um
levantamento junto as comunidades do interior do Município, para verificar a viabilidade de um
projeto para o alargamento das pontes e pontilhões. Justificativa: Esta indicação se justifica devido
às informações dos moradores, pois, em muitas destas pontes, as máquinas agrícolas mais
atualizadas não conseguem passar por ser de bitola maior. Pontes estreitas não dão a passagem da
máquina por ser estreita em relação ao rodado. Tendo o agricultor ter que fazer um trajeto muito
longo e, muitas vezes, causando sérios transtornos de ordem de produção, investimento em tempo
no deslocamento e gasto com combustível para apenas plantar há alguns metros do outro lado do
rio, da sanga ou valetão. Ou até mesmo deixando de executar trabalho naquela área inacessível.
Os moradores, apelam, através da Câmara de Vereadores, para que esta faça também a sua parte
solicitando junto ao Poder Executivo do Município uma solução para esta realidade. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 271/2017: Os vereadores DÁCIO AZEVEDO MORAES e HENRIQUE
ANTÔNIO HENTGES, integrantes da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie regularização da estrada eixo que serve para
as localidades de Linha Duas e Linha Três em toda sua extensão, especialmente nos pontos a
seguir indicados: A) Mudar a canalização de água potável nos pontos que a mesma está enterrada
na sarjeta; B) Encascalhar melhor e aumentar o diâmetro do tubo perto da residência de Mario
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Frederich; C) Efetuar melhor e mais seguido roçadas a margem da estrada; D) Melhorar o aterro
na ponte do Graminho na Linha 3; E) Arrancar as pedras grandes e ou melhorar a estrada na
subida próximo a morada de Otto Frankenberg; F) Melhorar drenagem para que a água do rio não
tome a estrada prejudicando o transporte perto a morada do Sr. Claudinor; G) Melhorar as
condições da estrada próximo as propriedades de Ildemar Grave, ponte da Joana na Linha Duas
Fundos, recuperar escoamento com um bueiro adequado antes da Ponte da Joana (Pé de figo). E
outros pontos mais que são necessários. Justificativa: Esta indicação atende ao pedido dos
moradores destas localidades, pois os mesmos solicitaram, já algum tempo, em reunião organizada
por eles, junto ao salão da Comunidade em Linha Duas, para que as autoridades municipais
tomem uma atitude resolutiva, pois ali é uma região de grande circulação dos produtos agrícolas,
em função do plantio de soja, milho, produção e recolhimento de leite e mais produtos e serviços
que são realizados em abundância. Ainda existe um projeto de grande interesse dos produtores em
se integrar ao Turismo Rural que está em instalação no nosso Município como um grande projeto
de ótimas perspectivas. Estas melhorias são solicitadas e aguardadas por estas duas comunidades
há alguns anos e poucas coisas aconteceram as quais não mudou a realidade da estrada, que em
alguns pontos se torna intransitável em tempo de chuva, principalmente. Como é uma região de
grande importância para o desenvolvimento e considerando que manter os moradores na sua base
familiar e no seu local da produção significa evitar o êxodo rural, o que melhora a vida de todos.
Para isso é necessário sair do discurso e torna-lo realidade, e cabe que os poderes competentes, no
caso o Poder Executivo, realize sua parte dando as melhores condições aqueles moradores e
produtores. É importante salientar que os moradores, agora então apelam, através da Câmara de
Vereadores, para que esta faça também a sua parte solicitando junto ao Poder Executivo do
Município uma solução para as necessidades básicas deles que são moradores e grandes
produtores dentro do contexto naquela região. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 272/2017: 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 na iluminação pública do nosso Município, e reparos no calçamento de várias ruas que
apresentam deformações e buracos, sendo que a população está aguardando por estes serviços.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 273/2017: O vereador SILVESTRE A. REBELATO,
integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal providencie a revitalização da Praça
General Osório, discutindo amplamente o assunto com a comunidade, através da realização de
audiência pública, ouvindo previamente o CONDEMA, para posterior elaboração de um Projeto.
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Enquanto isto esteja sendo construído, peço que sejam instaladas maior número de lixeiras na
referida Praça, tendo em vista a grande circulação de pessoas, que aumenta consideravelmente
com a chegada do verão, levando em consideração ainda os vários eventos que são realizados
junto a Praça. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 274/2017: 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 existem vários trechos apresentando problemas de trafegabilidade, especialmente
em dias de chuva, em diversas localidades, dificultando o trânsito do transporte escolar, transporte
do leite, suínos, de ração, e também o de veículos de grande porte, tendo em vista a época de
plantio. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 275/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie a pintura e a recolocação da placa que se encontra junto
a Sociedade Hípica Ibirubense, a qual possui o nome do primeiro Prefeito do nosso Município:
Edgar Otto Fleck, pois a mesma se encontra desbotada e quase tombada devido a força do vento.
LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 022/2017: O vereador LEONARDO FIOR,
da bancada do PTB: Que o Executivo Municipal informe, através do setor competente, os valores
pendentes

em

dívidas

do

Governo

anterior.

LEITURA

E

DELIBERAÇÃO

DO

REQUERIMENTO Nº 075/2017: Os vereadores HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES e
DÁCIO AZEVEDO MORAES, integrantes da bancada do PT e VAGNER OLIVEIRA
integrantes da bancada do PRB requerem que esta Casa Legislativa encaminhe junto a Bancada
Gaúcha do Congresso Nacional, e a Assembleia Legislativa ofício solicitando a Correção da
Tabela do Imposto de Renda. Justificativa: Esta solicitação se justifica pelo fato de que a criação
da cobrança do imposto de renda aconteceu em 31 de dezembro de 1822, cujos critérios são de
exclusividade do Poder Executivo, não havendo nenhuma lei que obrigue a correção da tabela,
ficando a cargo dos governos e sendo que, desde então só fez o imposto subir. Somente em 1986,
por iniciativa de organizações não governamentais uma campanha foi desencadeada no país com o
tema “DIGA NÃO AO LEÃO”, sendo que as manifestações foram tão fortes e organizadas que o
Governo Federal da época efetivou a correção da tabela do imposto de renda. Hoje está
comprovada uma defasagem de 83% (oitenta e três por cento) em virtude de não ter havido mais
correção, fazendo com que o contribuinte pague mais imposto de renda que o ano passado,
considerando-se aumento de impostos. Se a tabela tivesse sido corrigida, hoje, teríamos isenção de
imposto de renda para quem ganha até R$3.460,00 ao contrário do pagamento de impostos para
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quem ganha mais de R$1.900,00 o que consideramos renda baixa, diante dos volumosos impostos
que se paga neste país. Desta forma com base nas afirmações feitas, se faz necessário à realização
de movimentos que pressionem o Poder Executivo Federal com vistas à realização de correção da
tabela de imposto de renda, além da necessidade de uma legislação adequada que obrigue a
referida correção na tabela de imposto de renda, sem deixar como exclusividade a iniciativa
própria do Executivo Federal.: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO
DO REQUERIMENTO Nº 076/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA integrante da bancada
do PRB, requer que esta Casa Legislativa encaminhe oficio para a Brigada Militar de Ibirubá,
solicitando que informem o índice estatístico de autuações, números de acidentes de trânsito,
boletins de ocorrência de perturbação do sossego, bem como o número de termos
circunstanciados, ocorridos na Rua do Comércio, em toda sua extensão, no período que
corresponde aos finais de semana dos últimos três meses (agosto, setembro e outubro): Aprovado
por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 028/2017, de
autoria da vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas: Proíbe Ponto Facultativo na Câmara
Municipal de Vereadores e na Secretaria Municipal da Saúde. Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que o Presidente da referida Comissão, vereador
Henrique, falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº
030/2017, de autoria dos vereadores Silvestre, Leonardo, Patrícia e Oneide: Determina a
isenção da cobrança pela prestação de serviços de máquinas e equipamentos e fornecimento de
materiais pelo Município. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a
Comissão de Finanças e Orçamento, e para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria,
Comércio e Meio Ambiente. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, designou o vereador
Giovani para ser o relator. O vereador Dácio, Presidente da CFO, designou a vereadora Jaqueline
para ser a relatora. O vereador Vagner, Presidente em exercício da CAPICMA, falou que seria o
relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 031/2017, DE AUTORIA
DA MESA DIRETORA: Concede ao Poder Executivo o direito de ceder onerosamente os
serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento do
Poder Legislativo. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que o
Presidente da referida Comissão, vereador Henrique, falou que seria o relator. LEITURA DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 034/2017: Estima a receita e fixa a despesa do Município
de Ibirubá para o exercício econômico-financeiro de 2018. Baixado para a Comissão de Finanças e
Orçamento, sendo que o vereador Dácio, Presidente da CFO, designou a vereadora Jaqueline para
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ser relatora. Os integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento também marcaram a realização
da audiência pública para o dia 27 de novembro, às 18hs. LEITURA DOS PARECERES E
VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 033/2017: Autoriza a contratação
temporária de Nutricionista. 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 033/2017: Aprovado por
unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 035/2017: Autoriza a contratação temporária de Professores. 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 035/2017: Aprovado por unanimidade. A Presidente suspendeu a
sessão por alguns minutos para manifestação da psicóloga Rúbia Ribas e da psicopedagoga Julieta
Winck Perussato, as quais explanaram sobre o Projeto “Família Presente”, elaborado para
melhorar o vínculo entre a família e a escola, sendo que as mesmas pediram o apoio financeiro dos
vereadores. Em seguida a Presidente reabriu a sessão e convidou para fazerem parte da Mesa o Sr.
Edemar Grave, Presidente da Sociedade Recreativa Sempre Unidos de Linha Duas, a Srª Edi
Bohrz, Presidente do Clube de Mães Olga Becker de Linha Duas; a Srª Nilve T. Paloschi,
Coordenadora do Grupo de 2ª e 3ª Idade “Feliz Idade”, de Linha Duas, e o Sr. Valdir Lagemann,
Secretário Geral da Administração Municipal, o qual esteve representando o Executivo Municipal.
Primeiramente a Presidente colocou a palavra a disposição do Sr. Edemar Grave, o qual agradeceu
todas as Administrações que já passaram, e a atual, que ajudaram com o crescimento da
Comunidade de Linha Duas. Falou que este ano completa cem (100) anos que foi adquirida esta
área do Pavilhão, sendo que o Pavilhão era um sonho da comunidade, e ano que vem a meta é
rebocar o referido Pavilhão, e vão pedir o auxílio do Poder Público Municipal. Também solicitou
uma rede de água, porque possuem problemas com a água. Disse que o Grupo da Terceira Idade
também reivindica ventiladores para seus eventos. Falou ainda que a Juventude Evangélica é forte
e atuante em Linha Duas. Finalizou agradecendo a presença de todos. A Srª Nilve T. Paloschi
disse que é uma honra receber na comunidade de Linha Duas a Câmara Municipal de Vereadores,
sendo que isto vai ficar registrado na história. Agradeceu pela consideração com a comunidade.
Falou que é Coordenadora do Grupo de 2ª e 3ª Idade “Feliz Idade”, fundado no dia 16 de fevereiro
deste ano, sendo que promoveram o primeiro baile dia 06 de agosto, tendo sido um sucesso, com a
participação de mais de mil pessoas. Agradeceu a Câmara de Vereadores, que dias após o evento,
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lhe enviou uma correspondência parabenizando o Grupo pela excelente realização e organização
do evento, sendo que isto lhes motiva a trabalhar sempre mais e melhor. Assim agradeceu pelos
parabéns e pelos elogios que receberam. O Secretário Geral da Administração, Sr. Valdir
Lagemann, cumprimentou a todos e agradeceu a oportunidade em estar representando o
Executivo. Falou sobre a logística dos cascalhos para as localidades do interior. Também falou
que adquiriram mais dois caminhões para melhor atender as comunidades do interior. Falou que já
investiram quase cem mil reais para atender a região da comunidade de Alfredo Brenner para
atender a questão de sinal de internet, e ano que vem tem projetado mais um investimento neste
valor, juntamente com a Coprel, que fornece esse serviço de internet. Sobre a água disse que já foi
autorizado o serviço para trazer a rede d’água. Falou ainda sobre o Orçamento Público de Ibirubá,
que vem crescendo a cada ano, sendo que para ano que vem estão projetando setenta e um milhões
de reais. Falou que estão de portas abertas na Prefeitura Municipal para atender a todos da melhor
forma possível. Falou da “Caravana do Trabalho” que busca vir ao encontro da comunidade,
tratando das necessidades de cada localidade. Encerrou agradecendo pela oportunidade. A
Presidente Dileta agradeceu pela participação e receptividade de todos. O vereador André O.
Ferreira sugeriu para antecipar a sessão ordinária do dia 26 de dezembro, para o dia 21 de
dezembro, tendo em vista que muitos irão viajar no Natal para outros Estados para visitar
familiares. A Presidente disse que não iria colocar em discussão esta questão porque ainda falta
muito tempo para estas sessões, e ainda estamos no mês de novembro. 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 DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Parabenizou a
comunidade da Linha Duas pelos cento e cinco (105) anos, e pelos cem (100) anos de iniciativas e
de trabalho que marcam a comunidade que é interessada e dedicada aos valores da sua terra. Falou
que há alguns meses atrás algumas lideranças lhe procuraram para fazer um passeio pelas estradas
que liga a Linha Duas e a Linha Três, demonstrando que a estrada havia sido realmente patrolada
e que teve a atenção da municipalidade, mas que isto não é o suficiente para a ambição dos
projetos e planos de uma comunidade que quer se desenvolver. Falou que fizerem um
levantamento e levaram até o “Prefeito do Interior”, este que em sua campanha nas rádios dizia
que ele estaria à frente lidando com as questões das estradas do interior, o Sr. Alberi Behnen.
Disse que entre os levantamentos está a questão da canalização da água, cascalhamento perto da
residência do Sr. Mário Fredrich, efetuar melhorias de roçada nas margens da estrada, retirar as
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pedras grandes na subida do Sr. Otto Frankenberg, entulhar com cascalho algumas partes que
estão em erosão na valeta e dimensões de bueiros que estão restritos. Disse que embora sejam
vereadores da situação, são muito mais vereadores da situação da necessidade da população. Falou
que são interessados que as promessas e as necessidades aconteçam. Disse que se nós queremos e
o Governo quer, uma comunidade grande, ampla e desenvolvida, ela tem que manter o povo no
seu lugar evitando o êxodo rural. Disse ainda que a questão da internet é uma necessidade e a
comunicação “viária” é mais necessária ainda. Cumprimentou as lideranças da comunidade e se
colocou à disposição juntamente com todos os vereadores. O vereador SILVESTRE A.
REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Disse que todos os vereadores estão apontando
falhas, erros e omissões, e que quando a oposição faz isto, uma vez diziam que eram vereadores
raivosos. Falou que ele não é um vereador raivoso e sim um defensor de quem o coloca “lá”. Disse
que hoje foi visto o orçamento do Município de noventa e seis milhões, e que se não fechar, falta
planejamento ou organização. Cumprimentou a Julieta pela apresentação de hoje do Projeto e a
vereadora Jaqueline pela fala. Quis dispensar maiores comentários sobre o pedido de cento e
cinquenta reais para cada vereador quando se tem um orçamento farto. Disse que ficou surpreso
com o pedido, mas que irá ajudar, e pediu para a Presidente que a Câmara também ajude. Falou
que apresentou um Projeto para beneficiar diretamente os produtores e agricultores, justificando
que é para que o homem permaneça no campo. Comentou que este projeto foi assinado também
pelos vereadores Oneide, Patrícia e Leonardo. Disse que mesmo como vereador de oposição tem
feito seu trabalho buscando recursos, buscando filantropia. Demonstrou interesse em buscar
recursos para a comunidade. Agradeceu a receptividade e a educação que foram recebidos na
comunidade da Linha Duas e cumprimentou eles pelos cem (100) anos. O vereador HENRIQUE
A. HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos, e em especial a localidade de Linha Duas, que
hoje tão bem lhes recepcionou para mais uma sessão do Legislativo Ibirubense. Comentou que a
sua vó materna é de Linha Duas. Falou que hoje apresentou duas indicações a respeito de
melhorias para comunidades do interior. Uma diz respeito ao alargamento de pontes e pontilhões e
a outra indicação diz respeito a um pedido de melhorias nas estradas da Linha Duas e Linha Três.
Disse que há alguns meses foi convidado pelo vereador Dácio para participar de uma reunião com
os moradores destas localidades, que fizeram inúmeros pedidos referentes a situação das estradas.
Falou que após, tiveram uma reunião com o Executivo Municipal que mostrou pronto atendimento
para atendê-las. Disse que sabe que a demanda de serviços do interior é grande, e que neste ano de
dois mil e dezessete (2017) se fez um trabalho que vem sendo bem realizado há oito (8) anos, mas
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que se precisa avançar cada vez mais em melhorias para a comunidade do campo. Disse que a
municipalidade sabe das necessidades das localidades e que se colocam a disposição para auxiliar,
tanto a comunidade, quanto a municipalidade para trabalharem juntos em prol do Município.
Falou do encaminhamento de um requerimento à Câmara dos Deputados Federais, bancada
Gaúcha, e a Assembleia Legislativa a fim de que se mude a tabela de correção do Imposto de
Renda. Disse que a cobrança do imposto de renda foi criada em trinta (31) de dezembro de mil
oitocentos e vinte e dois (1822), cujos critérios são de exclusividade do Poder Executivo, não
havendo nenhuma lei que obrigue a correção da tabela. Comentou que houve algumas iniciativas,
como em mil novecentos e oitenta e seis (1986), com o tema “Diga Não ao Leão”, onde foram
feitas várias manifestações e o Governo Federal da época efetivou a correção da tabela do imposto
de renda. Disse que hoje existe uma defasagem de mais de oitenta e três por cento (83%) da tabela
de imposto de renda. Comentou que se hoje a tabela fosse corrigida, teria isenção de imposto de
renda para quem ganha até três mil, quatrocentos e sessenta reais (R$3.460,00) ao contrário do que
tem hoje, onde a pessoa que ganha mais de um mil e novecentos reais (R$1.900,00), o que disse
considerar renda baixa, diante dos volumosos impostos que se paga no país. Falou que é uma que
deve ser levada a todos os legislativos do Brasil. Lembrou que a última correção da tabela se deu
em abril de dois mil e quinze (2015), não sendo mais reajustada. Comentou sobre a participação
da psicóloga Rúbia e da psicopedagoga Julieta apresentando o Projeto Família Presente. Disse que
hoje é o dia da Consciência Negra, uma data marcada por aquilo que mais o ser humano busca: a
liberdade. Disse que quando temos a liberdade arrancada de nós, é que percebemos o quanto ela é
importante e que, portanto, é preciso percebermos que hoje vivemos um outro tipo de escravidão,
outros tipos de injúrias ou mesmo de condição social, estas são silenciosas e muitas vezes pouco
divulgadas. Mencionou que, dizer que o preconceito racial pela cor não existe mais, é o mesmo
que dizer que todos são tratados com igualdade. Pediu uma reflexão através das palavras do Papa
Francisco: “Primeiro, vamos cuidar dos necessitados para depois, discutir religiões. Não quero
saber se a educação será resolvida pelo católico, protestante, pelo ortodoxo ou pelo judeu. Temos
que trabalhar pelos outros. Não podemos guerrear entre nós e abandonar ou outros”. O vereador
VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a todos. Disse que é motivo de alegria estar com
a comunidade da Linha Duas. Primeiramente agradeceu a Deus e as pessoas que lhe creditaram o
voto. Disse que está aprendendo ser um cidadão de bem e ser um vereador que legisla, busca
recursos e busca entendimento de viver em uma sociedade que há democracia. Falou que respeita
todo mundo e que respeita para ser respeitado. Comentou sobre os dois requerimentos que
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apresentou, sendo um, juntamente com os vereadores Dácio e Henrique, onde foi debatido na
sessão da ASCAMAJA da última sexta-feira, o qual fala sobre a correção da tabela do imposto de
renda; o outro requerimento solicita à Brigada Militar as autuações realizadas na Rua do
Comércio, para que os vereadores possam tomar uma decisão juntamente com a Promotoria e o
Executivo, para que o problema seja solucionado. Comentou sobre a receptividade que a
ASCAMAJA teve na cidade de Espumoso, onde foram recebidos pelo Prefeito, pela PrimeiraDama e um belíssimo Coral e Grupo de Dança. Disse que na sessão da ASCAMAJA foram
tratados vários temas, onde o Rogério, Chefe de Gabinete do Pedro Westphalen, falou claramente
da força da associação, onde os cento e quarenta e oito vereadores pressionaram o Secretário do
Transporte para melhorias nos pavimentos asfálticos. Desejou sucesso a todos os vereadores que
buscam o melhor para a sociedade. O vereador LEONARDO FIOR, do PTB: Cumprimentou a
todos. Disse que, desde o início da Legislatura, se preocupa com a situação financeira do
município de Ibirubá. Falou que é um vereador que não tirou nenhuma diária até a presente data e
que foi cinco (5) vezes até Porto Alegre com recursos próprios. Disse que impediu a aquisição de
um veículo para o Poder Legislativo de Ibirubá, onde geraria muitos gastos no qual a comunidade
ibirubense iria pagar. Falou que lembra que no final da Administração passada foi aplicado um
aumento de vinte e três por cento (23%) no IPTU aos munícipes. Disse que quinze por cento
(15%) retirado do abono que existia e mais oito por cento (8%) da inflação correspondente àquele
ano. Falou que conversou com o Secretário na época, o qual disse “se a gente aplica o povo grita e
se não aplica ele grita também, por isso nós aplicamos”. Disse que ficou estarrecido com a notícia
publicada no Jornal Visão Regional neste final de semana o qual tem como título: “A Prefeitura
Municipal encerrará o ano com o caixa zerado”. Já se fala em novo aumento no IPTU e taxas de
lixo e iluminação. Disse que não é possível que com orçamento deste ano, de mais de oitenta
milhões e que se fala de noventa e seis milhões para o próximo ano. Falou que não existe gestão
de administração com relação aos gastos públicos feitos pela municipalidade. Disse como
agricultor, que no ano passado venderam a saca de soja por oitenta reais (R$80,00) e hoje a
sessenta e cinco reais (R$65,00), e que o litro de leite era um real e dez (R$1,10) e hoje é noventa
centavos (R$0,90). Disse que quando a atividade dá prejuízo, eles arcam com o próprio bolso,
deixam de viajar, de trocar um veículo ou comprar um equipamento. Falou que confia muito no
prefeito Abel e nos vereadores, que não aumentarão os impostos previstos. Conclamou a
comunidade ibirubense para ficar vigilante e comparecer se o Executivo Municipal mandar um
projeto novamente para colocar mais uma carga em cima do povo calejado e trabalhador do
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interior e da cidade. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP:
Cumprimentou a todos. Disse que a Comunidade da Linha Duas recebeu o Legislativo com muito
carinho. Falou, em nome do Secretário Valdir Lagemann, o qual é desta comunidade, e que hoje
veio representar o Executivo, assim agradeceu a presença de todos. Agradeceu também, o
Secretário Valdir, que ajudou no contato com o Presidente da Comunidade. Parabenizou a
psicopedagoga Julieta e a psicóloga Rúbia Ribas pelo excelente Projeto que irá envolver as
famílias nas escolas. Disse que “as palavras realmente convencem, mas que os exemplos
arrastam”. Falou sobre a indicação que apresentou sobre o turismo rural em Ibirubá para
apresentar a bacia leiteira, onde cada agricultor pode se beneficiar com este projeto. Citou o
exemplo das vinícolas de Bento Gonçalves, que começaram com alguns quartos e hoje são
grandes hotéis. Falou que o turismo rural, futuramente, irá trazer muitos benefícios as
comunidades do interior e uma grande renda. Convidou a toda a comunidade para a Sessão Solene
de sexta-feira, às 19h30min, na Câmara de Vereadores, para a reinauguração dos quadros das
Legislaturas. Comentou que na próxima segunda-feira haverá uma homenagem para a Rádio
Ibirubá pelos seus sessenta (60) anos. Agradeceu pelos votos que fez na Comunidade da Linha
Duas e disse que podem contar com ela. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e
duas horas (22hs.). 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.

