Fl. 01 (30ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 2.008/2017 – DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEISLATURA, em 27.11.2017.
Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 2.006/17 (sessão ordinária): Aprovada com nove (09) votos
favoráveis e uma (01) abstenção da vereadora Patrícia Sandri, a qual apresentou atestado
médico. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS: Ofício s/nº da Psicóloga Rubia Ribas e da Srª Julieta Winck Perussato; Convite da
Secretaria Municipal da Saúde para evento de encerramento dos Grupos de Saúde de Ibirubá, dia
30 de novembro, no Clube Divertido, às 11hs; Correspondência eletrônica (e-mail) do Senador
Paulo Paim, informando que o Senado Federal instalou a Comissão Parlamentar da Previdência,
que concluiu seus trabalhos dia 06 de novembro, encaminhando relatório aprovado para
conhecimento e divulgação; Convite para solenidade de inauguração da filial da rede de farmácias
Melhor Preço, dia 28 de novembro, às 09hs da manhã; Convite da Associação de Moradores do
Bairro Odila para almoço especial de Natal em homenagem aos idosos acima de setenta (70) anos,
no dia três (03) de dezembro; Folheto de divulgação da 7ª Expoalegre, nos dias 01, 02 e 03 de
dezembro, em Alto Alegre; 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 252/17 para o Executivo
encaminhando material da sessão ordinária do dia vinte (20) de novembro; Ofício nº 253/17 para o
Jornal O Alto Jacuí, encaminhando material da sessão ordinária do dia vinte (20) de novembro
para divulgação; Ofício nº 254/17 para a Brigada Militar solicitando informações sobre
ocorrências na Rua do Comércio nos últimos três meses, em atendimento ao Requerimento nº
076/17; Ofício Circ. nº 255/17 para o Congresso Nacional e Assembleia Legislativa, em
atendimento ao Requerimento nº 075/17, solicitando que seja feita a correção da Tabela do
Imposto de Renda; Ofício nº 256/17 para a SOBENI, parabenizando pelo sucesso do Bingo
realizado no dia quatorze (14) de novembro; Ofício nº 257/17 para a Comunidade Católica São
José Operário, do bairro Progresso, parabenizando pelo sucesso da festa que aconteceu no dia
dezessete (17) de novembro. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 276/2017: O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, providencie o recolhimento do lixo seco na
Localidade de Linha Duas. Justificativa: Esta indicação se justifica devido à solicitação dos
moradores que ali residem devido ao acúmulo de lixo no referido local. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 277/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação,
providencie a reorganização dos tubos localizados na Rua Reinoldo Braatz ou que providencie a
retirada dos mesmos. Justificativa: Esta indicação se justifica devido à solicitação dos moradores
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que ali residem, pois acaba atrapalhando a visibilidade dos mesmos, o fluxo de veículos e
pedestres. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 278/2017: O vereador ONEIDE NEULAND,
integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Viação e da Secretaria de Meio Ambiente, providencie a retirada de árvores e vegetação situado
na Rua Rodolpho Tauchert, mais precisamente em frente às residências de n° 136, 147 e 178, no
Bairro Pôr-Do-Sol. Justificativa: Esta indicação atende a solicitação dos moradores, que se sentem
inseguros com as situações que presenciam em frente de suas casas. Devido às inúmeras árvores e
vegetação, a rua fica muito escura durante a noite, o que colabora para movimentação estranha de
veículos e pessoas, com trocas de materiais suspeitos e de uso de substâncias ilícitas. Os
moradores relataram que já procuraram a Secretaria do Meio Ambiente para retirada das árvores e
os mesmos informaram que isso não é possível. Saliento que deve ser tomada alguma medida
urgente para solucionar este problema. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 279/2017: O vereador
ONEIDE NEULAND, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através do
Prefeito Municipal, providencie a construção de um quiosque junto a Praça Henrique Berlet, no
bairro Jardim. Justificativa: Esta indicação foi solicitada na sessão ordinária que aconteceu na
Comunidade do Bairro Jardim no dia 25 de setembro do corrente ano. A Associação de Moradores
do Bairro Jardim (AMOVIDIM), a Comunidade Católica do Bairro Jardim e o Clube de Mães
Caminhos do Amor solicitaram a liberação e auxílio para a construção de um quiosque junto a
Praça Henrique Berlet. Este quiosque é de extrema importância, pois tem o intuito de servir de
apoio na realização da tradicional mateada, reuniões e outros eventos que ocorrem durante o ano.
Cabe destacar, que o Clube de Mães Caminhos do Amor é um dos maiores e mais antigos clubes
de Ibirubá e que até hoje não tem um local próprio para os encontros mensais. Desta forma, pedese que o Prefeito olhe “com bons olhos” para esta reivindicação que vem da grande maioria dos
moradores deste bairro. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 280/2017: O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através
da Secretaria de Obras e Viação, providencie roçada e retirada de galhos no Travessão Solder
localizado na Linha Duas. Justificativa: Esta indicação atende a solicitação dos moradores desta
Localidade, para melhor trafegabilidade de automotrizes e caminhões. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 281/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, providencie a roçada das margens da rodovia VRS-824 que liga Ibirubá a Quinze de
Novembro. Justificativa: Esta indicação se justifica devido que a limpeza das margens sendo
necessária para dar mais visibilidade e segurança. Menciono que muitos acidentes já ocorreram
devido à quantidade de vegetação que se encontra na beira da rodovia. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 282/2017: 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 as devidas melhorias e reparos na rua e, principalmente, na
iluminação pública no acesso localizado atrás do Cemitério Católico de Ibirubá. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido à reclamação dos moradores próximos e pessoas que por ali
transitam. Devido à escuridão à noite, o referido acesso se torna uma área de risco e de
insegurança. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 283/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do Setor
Competente, faça com urgência à dedetização do lixão localizado próximo as residências na
Localidade de Linha Duas. Justificativa: Esta indicação se justifica devido à solicitação dos
moradores que ali residem, pois conforme relato dos mesmos, no verão é constante a proliferação
de moscas e mosquitos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 284/2017: O vereador SILVESTRE A.
REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie o escoamento da água pluvial que fica empossada na
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caixa de areia junto ao Parque da Criança Albano Arno Trein, localizada na Praça General Osório,
a qual demora vários dias para sumir por completo, impedindo que as crianças brinquem no
referido local, conforme foto em anexo. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 074/2017: Os vereadores ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA (PP),
ONEIDE NEULAND (DEM): Requerem que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para a
Promotora Pública, Drª Suzane Helfeldt, manifestando contrariedade em relação a decisão de
proibir o estacionamento de veículos na Rua do Comércio a partir das 20h das sextas-feiras,
sábados e domingos, até às 6h do dia seguinte. Justificativa: Este Requerimento se justifica tendo
em vista que esta decisão desagradou comerciantes do setor de restaurantes e bares, que preveem
prejuízos. Também inúmeros cidadãos que frequentam esses bares e restaurantes não gostaram da
medida, pois teriam que estacionar seus veículos longe desses estabelecimentos, sendo
desagradável especialmente no inverno e em dias de chuva, pois famílias, com crianças e idosos,
frequentam estes restaurantes para jantar. Também se algum morador promover um evento em sua
residência, como festa de aniversário, os convidados teriam que deixar seus veículos estacionados
longe, em ruas paralelas. É preciso levar em consideração ainda que com essa medida,
provavelmente o problema só mudará de endereço, perturbando residências em outras ruas. Na
verdade, independente da medida adotada, a Brigada Militar sempre estará encarregada de manter
a ordem, e a mesma possui pouco efetivo, e com a decisão teria que fiscalizar a questão do
estacionamento, além das queixas de som alto que muito provavelmente irá continuar, nem que
seja em outra rua. Registramos que temos consciência de que existe perturbação do sossego por
parte de alguns jovens que colocam som alto nos carros, por isso sugerimos que o horário seja
modificado, proibindo o estacionamento a partir das 24hs, pois desse horário em diante a maioria
das famílias que jantaram nos restaurantes/bares, ou até mesmo as visitas nas residências, já foram
embora para suas casas. Acreditamos que antes de medidas drásticas, devemos nos unir em busca
de mais efetivo para a Brigada Militar, e também encontrar um lugar apropriado para que os
jovens possam se reunir e ouvir sons mecânicos e automotivos, sem atrapalhar o sossego dos
munícipes, com a devida segurança, pois se inibirmos e coibirmos os jovens de sair para se
divertir em nosso Município, os mesmos vão procurar outros municípios, correndo risco de sofrer
acidentes nas estradas, o que seria lamentável: Aprovado por unanimidade. O vereador Silvestre
se queixou que havia no Plenário uma pessoa que estava lhe perturbando durante sua
manifestação, e sendo mal educada, por isso pediu que a Presidente tomasse uma atitude a
respeito. A Presidente pediu para a Srª Marli Vaz Gonçalves sentar mais longe do vereador
Silvestre. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 077/2017: A vereadora
JAQUELINE BRIGNONI WISNCH, integrante da bancada do PP: Requer que esta Casa
Legislativa, encaminhe ofício ao Deputado Federal Danilo Cabral (PSB) que protocolou Proposta
de Emenda à Constituição nº 383, e aos Deputados Federais do RS, em apoio a PEC que visa o
fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. Justificativa: Do ano de 2016 para 2017, o
governo federal reduziu em mais de 458 milhões os recursos para cofinanciar o SUAS nos 5.570
municípios, uma queda que gerou uma perda de mais de 19% de recursos para manutenção e
continuidade dos serviços. Neste ano, o governo federal enviou para o Congresso Nacional o
Projeto de Lei Orçamentária prevendo um corte superior a 90% do orçamento do SUAS,
colocando em risco a continuidade do funcionamento do sistema para 2018, o que acabaria
praticamente com o financiamento federal para assistência social nos municípios brasileiros. Em
novembro foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) presidida pelo Deputado Danilo Cabral, com objetivo de proteger o SUAS como política
pública essencial para garantir a cidadania e os direitos de milhões de brasileiros. Foram
apresentados pela nova proposta do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2018, redução de
24% para execução de ações e serviços, em relação a 2017. Ressaltamos que através de um
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levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, que vê com preocupação esses cortes,
que o investimento na política pública de assistência social vem diminuindo ao longo dos anos, e
que trará impactos negativos para a sociedade, representando um retrocesso na consolidação e na
manutenção da proteção social do País. Ainda segundo esse levantamento, o maior corte se
concentra no âmbito da proteção social básica, que abriga os serviços ofertados nos Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS). A PEC 383, PEC do SUAS, propõe que a União
aplique, anualmente, nunca menos de 1% da Receita Corrente Líquida do respectivo exercício
financeiro no financiamento do SUAS. Assim a PEC estabelece uma vinculação na Constituição,
o que acabaria com essa instabilidade que ameaça o Sistema: Aprovado por unanimidade. O
vereador Silvestre pediu para encaminhar também para a CNM – Confederação Nacional dos
Municípios. O vereador Henrique pediu para encaminhar também para o Ministério do
Desenvolvimento Social. HOMENAGEM PARA A RÁDIO IBIRUBÁ AM, PELOS 60 ANOS
DE FUNDAÇÃO, em atendimento ao Requerimento nº 048/2017: A Presidente convidou para
fazer parte da Mesa Diretora o Sr. Garcia Moreno Stefanello, Diretor Geral da Rádio Ibirubá AM,
e de imediato pediu para que o Secretário fizesse a leitura do Requerimento nº 048/17, de autoria
do vereador Henrique Antônio Hentges, o qual foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária
do dia 14 de agosto do corrente ano, e posteriormente fizesse a leitura do Histórico da Rádio
Ibirubá AM (anexo). Posteriormente a Presidente convidou o vereador proponente Henrique A.
Hentges, para que juntos fizessem a entrega do quadro de homenagem ao Sr. Garcia Moreno
Stefanello, pelos sessenta (60) anos da Rádio Ibirubá AM. Durante a entrega do quadro o
Secretário fez a leitura do texto do mesmo: “RÁDIO IBIRUBÁ AM – 60 ANOS: Registramos o
reconhecimento da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, pelo excelente trabalho realizado
pela Direção, funcionários (as) e colaboradores desta relevante emissora de rádio durante estes 60
anos de História em nosso Município, levando entreterimento e informação para toda comunidade
regional, com muita responsabilidade e seriedade, demonstrando seu compromisso com a verdade
e a ética, ocupando posição de destaque no âmbito da comunicação, orgulhando todos os
ibirubenses. Ibirubá (RS), 27 de novembro de 2017. Ver. Dileta de Vargas Pavão das Chagas Presidente do Legislativo Ibirubense; Ver. Vagner Oliveira – Secretário; Ver. Henrique A.
Hentges - Proponente da Homenagem.”. Em seguida a Presidente deu início às manifestações dos
vereadores, os quais fizeram seus pronunciamentos na seguinte ordem: 1º Giovani; 2º Jaqueline;
3º Dácio; 4º Silvestre; 5º Patrícia; 6º Leonardo; 7º Vagner; e 8º Henrique. Todos parabenizaram a
direção, funcionários e colaboradores da Rádio Ibirubá pelos sessenta (60) anos de fundação,
dizendo ser uma homenagem muito justa e merecida, sendo um momento especial onde puderam
ressaltar a importância dos meios de comunicação. Lembraram do trabalho do fundador Olavo
Stefanello (in memorian), o qual foi um grande homem empreendedor do nosso Município.
Enfatizaram o trabalho desenvolvido pela Rádio, a qual possui e transmite credibilidade,
imparcialidade, interatividade, confiança e ética, desenvolvendo ainda um belíssimo trabalho
social dentro da nossa comunidade, cumprindo com sua missão social. Citaram comunicadores
importantes que ao longo dos anos trabalharam na Rádio Ibirubá, destacando o trabalho do locutor
Carlos César e demais funcionários. Destacaram alguns fatos da história da Rádio Ibirubá e
desejaram que a mesma tenha “vida longa”. Dando continuidade a Presidente Dileta fez seu
pronunciamento, cumprimentando e agradecendo a presença de todos e relatando alguns fatos e
programações da Rádio que lhe marcaram na memória. Disse que a Rádio Ibirubá leva informação
e entretenimento para os lares da cidade e do interior, pois muitas pessoas acompanham a
programação da rádio, seja notícias ou músicas, ao longo do dia, assim a rádio leva alegria e
informação para a população. Falou sobre o trabalho social desenvolvido pela Rádio, a qual é
imparcial, sendo que observou que a mesma tem apenas dois (02) anos a menos que o Município.
Parabenizou a todos pelo excelente trabalho que realizam. A Presidente convidou o Sr. Garcia
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Moreno Stefanelo, para fazer uso da palavra: Cumprimentou a todos. Relatou sobre a verdadeira
história da Rádio Ibirubá. Contou que no dia cinco (05) de dezembro de 1955 foi feito o primeiro
contrato social de Emissoras Pioneiras da União Ltda, e a Rádio entrou no ar em caráter
provisório/experimental. No dia 07 de agosto de 1957, receberam autorização do Ministério de
Comunicações para começar a operar em definitivo com potência de 250 watts. O primeiro
aumento de potência ocorre em dezenove (19) de maio de 1975, quando foi adquirido um
transmissor Philips do Brasil, e começou a nova era da Rádio Ibirubá. O segundo aumento de
potência aconteceu em janeiro de 1992, quando a Rádio Ibirubá aumentou sua potência para 5.000
watts, “diretiva”, que continua até os dias de hoje. No dia 07 de agosto de 2017 completou
sessenta anos de comunicação a serviço da comunidade ibirubense e regional. Contou que
estiveram presentes nas emancipações dos municípios de Saldanha Marinho, Colorado, Selbach,
Quinze de Novembro, Fortaleza dos Valos, e Boa Vista do Incra. Observou que a Rádio faz a
diferença, pois fazem transmissões de todas as espécies, sendo religiosas, esportivas (futebol de
campo, vôlei, futsal, corridas de cavalo em “canha reta”). Disse que em 1980 iniciaram o humor
por música (feito em cima de fatos pitorescos do dia a dia das pessoas), quando era permitido usar
o nome das pessoas mesmo em brincadeira na rádio, (o que hoje não é mais permitido por Lei).
Lembrou do Projeto Social: “Não diga bom dia, diga Rádio Ibirubá”, e a pessoa ganhava um
rancho. Falou do Natal EPU, quando havia pedidos de presentes ao Papai Noel por cartas, sendo o
Papai Noel solidário. Contou que em 2002 criaram o Desafio Cultural Escola x Escola, com mais
de vinte e nove (29) escolas de ensino médio e fundamental, com quinze (15) municípios
participantes, e também tinha o Desafio Cultural Vereador x Vereador; Gincanas Culturais;
Mateada na praça (Chimarrão da Amizade); o primeiro Passeio Ecológico pelas águas do alagado
do Passo Real, com a participação de trinta e oito (38) barcos, fazendo plantio de duzentas (200)
mudas de árvores nativas e soltura de dez mil alevinos de várias espécies, valorizando a fauna e a
flora. E o projeto pioneiro no Brasil: Rumo ao Campo, o qual foi realizado em cento e uma (101)
comunidades e o objetivo era fazer com que o jovem de hoje valorizasse a terra natal, fazendo
diminuir o êxodo rural. Falou que há poucos dias apresentaram aqui nesta Casa a história dos
catadores, com o objetivo de resgatar a história de cada personagem na luta por um mundo melhor
e na conscientização da comunidade na preservação do meio ambiente. Por fim agradeceu a Deus
pela vida. Agradeceu o vereador Henrique Hentges, do PT - Partido dos Trabalhadores, pela
indicação da homenagem dos sessenta (60) anos da Rádio Ibirubá. Agradeceu ainda os
progenitores Olavo Stefanello (in memorian), e a sua mãe Tranquila Librelotto Stefanello que
continua em nosso meio, para nossa alegria, mostrando determinação e dando lição de como se
vive a vida. Agradeceu ainda os demais membros da família Stefanello que fizemos parte da
história da Rádio Ibirubá, citando o Milton, a Berenice, a Blandina (in memorian), a Daniela, e os
acionistas Augusto, Jânio, Saulo e Vania, pelo apoio. Agradeceu também os parceiros, clientes e a
toda comunidade que ouve a Rádio nos 1240, pois sem estes não seriam hoje a empresa da maior
credibilidade em comunicação da região. Comentou que já aderiram ao plano de migração para a
frequência FM, deixando de ser AM. Falou que hoje recebeu do Ministério de Comunicações a
notícia de que a Rádio Amizade Fm foi contemplada com o aumento de potência. Deixou um
agradecimento especial a todos os funcionários, desde 1957 até os dias de hoje, que estiveram e
estão vestindo a camisa da Rádio Ibirubá, os demais funcionários. Também ao que já não se fazem
presentes, que participaram, mas o som de suas vozes sopram suaves na nossa memória, num
murmúrio triste de lamento e saudade, por isso, de onde estiverem, que se sintam homenageados.
Aos que se fizeram presentes para prestigiar a homenagem, também deixou seu fraterno obrigado.
Comentou que estamos vivendo um momento de turbulência na economia, mas trabalhamos forte
na busca de novos desafios, novos objetivos, continuamos a acreditar que temos que trabalhar
mais, a cada dia e assim chegar ao destino traçado. Encerrou agradecendo pelo prestigio,

Fl. 06 (30ª Sessão Ordinária)
confiança e parceria de cada um, e para encerrar pediu para que o locutor Carlos Cesar fizesse
novamente a leitura do texto do quadro de homenagem. A Presidente agradeceu a presença de
todos e assim encerrou esta homenagem registrando as felicitações desta Casa Legislativa pelos
sessenta (60) anos da Rádio Ibirubá AM, e desejamos que continuem desenvolvendo um excelente
trabalho. Desta forma suspendeu a sessão por alguns minutos para os cumprimentos e para que
pudessem tirar algumas fotos, sendo que reabriu em seguida dando continuidade a ordem do dia.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 078/2017: A vereadora
JAQUELINE BRIGNONI WISNCH, integrante da bancada do PP, e o vereador VAGNER
OLIVEIRA, integrante do PRB, requerem que esta Casa Legislativa, encaminhe ofício ao
DENARC – Departamento Estadual de Narcóticos, convidando-os a participar de um ciclo de
palestras sobre Drogas e suas graves consequências, a ser realizado com a Câmara de Vereadores
e em parceria com Conselho Tutelar, Conselho Anti Drogas e demais órgãos de Segurança Pública
e Secretarias Municipais. Justificativa: Esta solicitação se justifica devido, principalmente, ao
grande número de registros de casos, junto ao Conselho Tutelar e também nas escolas, de
adolescentes entre 11 e 16 anos usuários de drogas. Esse número vem aumentando
assustadoramente o que preocupa toda a comunidade e que tem como consequência também o
aumento dos casos de violência. Importante destacar também que a prevenção sempre é o melhor
caminho por isso é necessário ampliar o universo informacional das famílias, além de alertar toda
comunidade das consequências negativas que o uso de entorpecentes causa para todos nós. Para as
palestras seriam convidados profissionais do DENARC além de autoridades que atuam nas mais
diversas áreas que trabalham com essa questão. Sugestão de data: Março/Abril 2018: Aprovado
por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 079/2017: O
vereador SILVESTRE A. REBELATO, do PMDB: Requer que a Mesa Diretora desta Casa
Legislativa apresente Projeto de Lei efetuando a revisão do quadro de funcionários do Legislativo
Ibirubense, transformando os cargos em comissão em cargos efetivos, com exceção do Cargo de
Assessor da Presidência. Desta forma, que posteriormente se faça Concurso Público para cargos
junto a Câmara Municipal, através da Fundação do Ministério Público SMP (Fone: 51-30276550/6574), sendo para Procurador ou Assessor Jurídico, e demais assessores, deixando apenas
um cargo de confiança (CC) para assessoramento direto do Presidente. Justificativa: Esta
solicitação se justifica devido a necessidade de se ter mais cargos concursados junto a Câmara
Municipal, que conta hoje com apenas três (03), sendo dois no setor financeiro e somente um
junto a Secretaria. Cabe ressaltar que já se passaram quatorze (14) anos do único concurso público
realizado junto à Câmara Municipal de Vereadores, e nestes anos tanto a estrutura física como o
desenvolvimento, a inovação e o volume de serviços aumentaram consideravelmente, tanto que
neste período de quatorze anos foram acrescidos dois cargos comissionados (um assessor
parlamentar e um assessor da presidência), além da terceirização do serviço de
recepcionista/telefonista. Porém, destaco a extrema necessidade de aumentar o número de cargos
efetivos, garantindo a transparência das atividades Legislativas, pois estes não defendem siglas
partidárias, portanto não são escolhas políticas, defendendo exclusivamente os interesses do
Legislativo Municipal, sem conotação política partidária. Também é importante destacar o alto
valor investido na qualificação dos servidores que ocupam Cargos de Confiança, como pode ser
observado na resposta do Pedido de Informação nº 011/17, os quais, na sua maioria, são
exonerados no final de cada ano devido a mudança da Presidência da Câmara Municipal, sendo
posteriormente nomeados novos servidores, que irão necessitar novamente de ensinamentos para
melhor desempenhar suas funções, sendo que isso fica ocorrendo anualmente, caracterizando em
um gasto demasiado que poderia ser feito em servidores concursados, que iriam agregar
conhecimento ao longo dos anos, contribuindo com o melhor desempenho do trabalho. Aguardo
deferimento da Mesa Diretora sobre o assunto: Rejeitado com seis (06) votos contrários dos
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vereadores Vagner, Henrique, Jaqueline, Giovani, André e Dácio, e quatro (04) votos favoráveis
dos vereadores Silvestre, Oneide, Patrícia e Leonardo. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 080/2017: Os vereadores HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES e
DÁCIO AZEVEDO MORAES, integrantes da bancada do PT, VAGNER OLIVEIRA
integrante da bancada do PRB, DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, JAQUELINE
BRIGNONI WINSCH, GIOVANI MOACIR DIESEL e ANDRE FERREIRA (PP),
LEONARDO FIOR (PTB), ONEIDE NEULAND e PATRICIA SANDRI (DEM),
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO (PMDB): Requerem que esta Casa Legislativa
encaminhe ofício aos familiares de Fernando Schardong (in memorian) vítima de acidente
ocorrido dia 29 de novembro de 2016. Justificativa: Uma das páginas mais triste do esporte
brasileiro foi marcada pela trágica morte de 71 pessoas no dia 29 de novembro de 2016, na cidade
de Medelín, na Colômbia. Dentre estas pessoas estava o radialista ibirubense Fernando Schardong,
pessoa conhecida do meio esportivo e que trabalhou por vários meios de comunicação de nosso
Município: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
036/17: Doa a APAE terreno urbano com área de 2.818,485m². Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Obras e Serviços Públicos e para a
Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência. O vereador Henrique, Presidente da
CLJRF, designou o vereador Giovani para ser o relator. O vereador Leonardo, Presidente da
COSP, designou a vereadora Patrícia para ser a relatora. A vereadora Jaqueline, Presidente da
CESSA, falou que será a relatora. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº
032/17, de autoria do vereador Henrique A. Hentges: Concede o título de “Cidadão Honorário”
ao Senhor Jeovani Luís Dal Castel. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, sendo que o vereador Henrique, Presidente da referida Comissão, designou o vereador
Giovani para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 033/17,
de autoria dos vereadores Dácio A. Moraes, Henrique A. Hentges, Dileta de Vargas Pavão
das Chagas, Vagner Oliveira e Jaqueline B. Winsch: Proíbe o consumo de bebidas alcoólicas
nos locais públicos do Município de Ibirubá, nos horários que especifica. Baixado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que o vereador Henrique, Presidente da
referida Comissão, designou a vereadora Patrícia para ser a relatora. LEITURA DOS
PARECERES E VOTAÇÃO 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. Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 031/2017: Aprovado por unanimidade.
O vereador André solicitou novamente para que a Presidente colocasse em deliberação a
antecipação da sessão do dia 26 de dezembro, sugerindo que a mesma fosse realizada no dia 21 de
dezembro. A Presidente, vereadora Dileta, pediu para que o vereador encaminhasse a proposta
como requerimento para ser discutido e deliberado na próxima sessão ordinária. Também lembrou
a todos que a confraternização de final de ano da Câmara será realizada no dia 15 de dezembro,
junto a ASEPI. Dando continuidade a Presidente passou para o último item da ordem do dia, em
um espaço máximo de cinco minutos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS)
VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do
PP: Cumprimentou a todos. Disse que nesta noite tiveram um momento especial, mostrando
reconhecimento aos serviços prestados pela empresa radiofônica Rádio Ibirubá, a qual nos últimos
sessenta (60) anos fez e faz parte diariamente da vida de milhões de pessoas de Ibirubá e da
região. Falou que é uma empresa que inspira confiabilidade, credibilidade, que é imparcial e que
tem uma enorme responsabilidade social. Parabenizou a família Stefanello e a todos os
funcionários pelo trabalho realizado. Comentou que apresentou dois requerimentos, sendo um
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deles, juntamente com o vereador Vagner, para que a Câmara proporcione ações através de ciclos
de palestras sobre drogadição, convidando o DENARC, as Secretarias Municipais, órgãos de
segurança e Conselhos Municipais. Disse que infelizmente se vivencia situações gravíssimas
devido ao grande número de usuários de drogas no Município, especialmente adolescentes. Falou
que trouxe também um pedido de apoio à proposta de emenda à Constituição PEC 383, que visa
fortalecer o Sistema Único de Assistência Social. Disse que no mês de setembro o Executivo
Nacional encaminhou ao Congresso a sua Lei Orçamentária praticamente zerando o repasse ao
Sistema Único de Assistência Social, praticamente inviabilizando os serviços de assistência social.
Relatou que, como sabe da importância desta politica pública nas comunidades, resolveu pedir
apoio para que através desta PEC possa se garantir ao menos um por cento (1%) do orçamento
nacional a cada ano para investimento nesta política pública. Comentou que hoje através da
Comissão, apresentou na Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual para 2018 e que
infelizmente a comunidade não se fez presente. Como relatora, citou alguns pontos importantes
para a comunidade: Valor do orçamento para dois mil e dezoito (2018) de noventa e seis milhões
de reais, sendo consideradas todas as receitas originais do Município; disse que neste ano foram
inseridas no orçamento as possíveis transferências constitucionais de emendas parlamentares, de
propostas voluntárias e também de alguma situação de financiamento em instituições bancárias.
Comentou que esta nova forma de apresentação do orçamento causou uma desproporção dos
valores de dois mil e dezessete. Disse que dos de noventa e seis milhões de reais, oitenta milhões
serão para o Poder Executivo e desse valor, dezesseis milhões e seiscentos mil reais estão
previstos para grandes investimentos na comunidade. Disse também que três milhões e trezentos
mil para o Poder Legislativo e doze milhões e trezentos e cinquenta mil irão para o IMPASI. Falou
que é um bom orçamento para melhorias da qualidade de vida de toda a comunidade e que espero
que todos os projetos previstos na Lei Orçamentária se concretizem. A vereadora DILETA DE
VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. Comentou sobre a
homenagem para a Rádio Ibirubá que há sessenta (60) anos atua no Município, mas que há dois
anos antes já estava funcionando. Comentou também que por lá passaram muitos radialistas que
ficaram no coração e na memória de cada ibirubense, como o Sr. Plínio Lutz Machado, Sr. Moacir
Constantino, “Nenoch e Necho”, e Sr. Olavo Stefanello. Cumprimentou a todos os funcionários da
Rádio que estiveram presentes. Falou ainda que a Rádio Ibirubá é uma rádio imparcial e que leva
as notícias para toda a comunidade. Comentou sobre o requerimento apresentado por um vereador,
o qual quer extinguir os cargos de confiança do Legislativo. Falou que se defrontou com o
vereador e disse que queria que fizesse uma pesquisa de ibope na cidade. Disse que não é porque é
contra os concursados, e que tem muitos concursados que são comprometidos com o trabalho, mas
que tem aqueles que não são. Falou que os cargos de confiança são realmente de confiança e que
fazem por merecer, e que não é que os concursados públicos não sejam também, mas que alguns
deixam a desejar. Disse que tem vários exemplos no Município. Defendeu cada funcionário, pois
disse que já teve um cargo de comissão no Município, e que nunca se absteve de fazer o seu
trabalho, não importando o dia nem a hora. Falou que tem muitos funcionários que não são
cumpridores nem de horário, piores que funcionários em trinta (30) dias. Disse que mesmo
sabendo que perderá o cargo, até o último minuto quer fazer o seu trabalho como se fosse no
primeiro dia. Falou que todos os dias cumpriu com suas obrigações como Presidente e que é isso
que deve se exigir de cada funcionário, independente de ser cargo em comissão, ou funcionário
público. Disse ainda que as pessoas tem que ter comprometimento, pois os salários dos
funcionários públicos são pagos com o dinheiro do povo. Falou que tem funcionário que é um
excelente profissional e trabalhador, que cumpre horário e que realmente trabalha e que não pensa
que pode perder o emprego amanhã. Disse que fica aguardando o vereador fazer a pesquisa no
Município e lhe apresente, pois sabe que ele vai fazer, pois é tão teimoso como ela própria. O
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vereador HENRIQUE A. HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos. Destacou os sessenta (60)
anos da Rádio Ibirubá lembrado nesta sessão, e disse que a Rádio foi fundada em sete (7) de
agosto de mil novecentos e cinquenta e sete (1957), fazendo parte da história de nosso Município,
se consolidando com um importante meio de comunicação, que leva a informação até os lares de
nossos munícipes. Destacou também a sessão que ocorreu na última sexta-feira que reinaugurou a
Galeria dos Vereadores, com a apresentação dos novos quadros. Um momento importante que
reuniu importantes lideranças do passado e do presente de nosso Município e disse que foi um
bonito trabalho que ficará eternizado na lembrança de todos que estiveram prestigiando o evento.
Parabenizou a Presidente Dileta e aos funcionários da Casa, que se empenharam para que a noite
fosse o mais agradável possível e disse que o resultado pode ser visto com quadros mais bonitos e
dando um ótimo aspecto ao Plenário da Câmara de Vereadores. Disse que nesta noite entrou com
um Projeto de Lei que tem como objetivo delimitar o tempo de uso de bebida alcoólica no centro
da cidade. Agradeceu ao vereador Dácio que desde o início o convidou para participar do Projeto e
disse que acredita que seja necessário fazer alguma coisa e se engajar na busca de uma solução
para a Rua do Comércio. Ressaltou acreditar que o uso de bebida alcoólica na rua na sexta-feira e
finais de semana até a uma (1) hora da manhã irá coibir inúmeros incidentes que vem
acontecendo. Disse também que sabe que todos precisam ter seu espaço, desde o jovem ao idoso,
mas é preciso ter respeito entre as partes, para que tudo transcorra da melhor forma possível e sem
exageros. Falou sobre a visita que fez à Escola Municipal de Ensino Fundamental José Anchieta,
na localidade de Itaíba e que lá descobriu que a ida até a Anatel em Porto Alegre surtiu efeito, pois
o sinal do sistema telefônico da VIVO está funcionando. Disse que aproveitando a presença de
pais e da comunidade da escola, convidou seu colega e amigo professor Jeovani Dal Castel, para
uma homenagem na Câmara com o título de Cidadão Honorário, pelos seus serviços prestados
aquela comunidade escolar. Disse que é um orgulho ver um professor com tamanha dedicação e
empenho, estar à frente de uma escola por tanto tempo, tendo a admiração de todos. Falou também
que a Câmara enviará ofício para a família de Fernando Schardong, que no dia vinte e nove (29)
de novembro completa um (1) ano do acidente que vitimou setenta e uma (71) pessoas em
Medelín na Colômbia. Por fim, deixou uma mensagem a todos: “O tempo deixa perguntas, mostra
respostas, esclarece dúvidas, mas, acima de tudo, o tempo traz verdades”. O vereador DÁCIO
AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Apresentou suas condolências aos
familiares de Rosa Braatz, Dilo Iser e Beatriz Gomes. Disse que nesta noite tiveram a
apresentação e votação da Lei Orçamentária para o ano de dois mil e dezoito (2018), aonde
noventa e seis (96) milhões será o orçamento do Município. Onde será distribuída parte para o
Legislativo e outra parte para o EMPASI. Falou sobre a homenagem prestada nesta noite à Rádio
Ibirubá pelos seus sessenta (60) anos, que com certeza colaboraram desmedidamente para que
Ibirubá fosse grande na cultura, integrando a cidade e interior trazendo as informações atualizadas.
Disse que foram recebidas mais de duzentas (200) assinaturas de moradores e frequentadores da
Rua do Comércio pedindo que haja uma solução de uso adequado para aqueles que frequentam
este local como lazer e que para que isto funcione, juntamente com os vereadores Dileta,
Jaqueline, Vagner e Henrique apresentou um projeto que controla o uso de bebida alcoólica nesta
via pública e em todo o Município de Ibirubá a partir da uma (1) até às 8 horas da manhã, onde
fica impedido de ser usada bebida fora dos bares. O vereador SILVESTRE A. REBELATO, do
PMDB: Cumprimentou a todos. Disse que apresentou um requerimento educadamente e sereno, e
que a reação da Presidente Dileta foi violenta. Ressaltou que na sua fala não consta a palavra
“ibope”. Disse também que uma funcionária estava trabalhando com a máquina fotográfica e a
Presidente acusou a mesma dizendo que estava mexendo no celular. Interrompido pela Presidente
Dileta em sua fala, ressaltou que está no fim do seu governo na Mesa Diretora e a mesma ainda
não aprendeu a ouvir caladamente. Convidou a todos para o evento que acontecerá no próximo
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sábado, dia dois (2). Falou sobre a conquista da CNM – Confederação Nacional dos Municípios,
no movimento municipalista, que conseguiu para os municípios do Brasil, dois (2) milhões de
reais e disse que é importante a população saber que são existentes os recursos, para que mais
tarde não precisem ouvir que há remédios nos postos. Disse também aos moradores da Rua
Reinoldo Braatz que fez a solicitação por escrito para a retirada dos tubos que estão localizados
em frente de algumas residências. Comentou sobre o quebra-molas localizado na Rua Três (3) de
outubro, onde se encontra estancando água e disse que alguns moradores entraram em contato para
que seja feita as melhorias necessárias para solucionar este problema. Disse também que foi feito
um informativo através de uma Cartilha onde teve o empenho da Câmara de Vereadores,
Departamento de Meio Ambiente e CONDEMA, com o intuito de chegar até os produtores rurais,
mas não obteve êxito. Falou que está publicando um pouco dos seus trabalhos em sua rede social,
para que a comunidade fique a par de todos os projetos que está realizando. Comentou que nesta
semana irá marcar uma entrevista em alguma das rádios de nossa cidade para falar sobre um
projeto importantíssimo, na qual está nas mãos da relatora, vereadora Jaqueline Brignoni Winsch e
do “avestruz”. Desculpou-se com o vereador Giovani por ter lhe chamado pelo apelido. A
Presidente Dileta o interrompeu novamente devido ao seu tempo de fala em tribuna e o mesmo
pediu mais um (1) minuto para concluir, então encerrou dizendo que está a trabalho para defender
os mais fracos. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e três horas e vinte e cinco
minutos (23h25min.). 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.

