Fl. 01 (31ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 2.009/2017 – DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 11.12.2017.
Aos onze dias do mês de dezembro 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,
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 2.007/17 (sessão solene): Aprovada com oito (08)
votos favoráveis e uma (01) abstenção do vereador André O. Ferreira. E a Ata nº 2.008/17
(sessão ordinária): Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse
a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício recebido da empresa de telefonia
VIVO, em resposta ao ofício nº 245/17 desta Casa Legislativa referente serviço móvel pessoal na
RS 223, Km 79, próximo ao entroncamento com a BR 377; Ofício s/nº do vereador Silvestre A.
Rebelato, solicitando que seja realizada Sessão Solene no próximo ano (2018), em homenagem
aos 25 anos da UNIMED Alto Jacuí; Ofício s/nº do vereador Silvestre A. Rebelato, solicitando
que a Mesa Diretora apresente Projeto de Lei efetuando revisão do quadro de funcionários do
Legislativo, e posteriormente faça Concurso Público; Convite do Tribunal de Contas para Sessão
Especial de Posse dos Conselheiros Iradir Pietroski, Estilac Martins Rodrigues Xavier e Cezar
Miola, nos cargos de Presidente, Vice-Presidente e 2º Vice-Presidente, respectivamente, às onze
horas do dia dezoito (18) de dezembro em Porto Alegre; Convite da Escola General Osório para
formatura do Ensino Médio dia quinze (15) de dezembro, às 19h30, na Casa de Cultura; Ofício do
Tenente Marcos A. Graminho da Silva, Comandante da Brigada Militar, em resposta ao ofício nº
254/17 desta Casa Legislativa, referente ao índice estatístico de autuações, acidentes de trânsito,
boletins de ocorrências de perturbação do sossego, termos circunstanciados, ocorridos na rua do
Comércio no período de agosto, setembro e outubro de 2017; Convite da Associação do Grupo de
3ª Idade Conviver para confraternização de encerramento das atividades do Grupo, dia treze (13)
de dezembro, às 13h30 no Centro Social Progresso; Ofício nº 019/17 da Secretaria Municipal da
Fazenda, encaminhando demonstrativos da execução orçamentária e financeira do Município,
relativos ao 5º Bimestre/2017. O qual foi baixado para Comissão de Finanças e Orçamento, sendo
que o vereador Dácio, Presidente da referida Comissão, disse que será o relator; Folders de Cursos
diversos. Na sequência a Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS
EXPEDIDOS: Ofício nº 258/17 para o Executivo encaminhando material da sessão ordinária do
dia vinte e sete (27) de novembro; Ofício nº 259/17 para o Jornal O Alto Jacuí, encaminhando
material da sessão ordinária do dia vinte e sete (27) de novembro para divulgação; Ofício nº
260/17 para o setor contábil da Secretaria Municipal da Fazenda referente o valor base para
cálculo do Passivo Atuarial com o RPPS; Ofício nº 261/17 para a família enlutada da Srª Beatriz
Gomes (in memorian) transmitindo a nossa solidariedade; Ofício nº 262/17 para a família enlutada
da Srª Rosa Vieira Braatz (in memorian) transmitindo a nossa solidariedade; Ofício nº 263/17 para
a família enlutada da Sr. Aldir Iser (in memorian) transmitindo a nossa solidariedade; Ofício Circ.
nº 264/17 para os Deputados Federais da Bancada Gaúcha, para o Deputado Federal Danilo
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Cabral, para a CNM e para o Ministro Osmar Terra, em atendimento ao Requerimento nº 077/17,
manifestando apoio à PEC nº 383, que visa o fortalecimento do Sistema Único de Assistência
Social; Ofício nº 265/17 para a família Schardong, em atendimento ao Requerimento nº 080/17,
transmitindo nossa solidariedade devido ao trágico acidente aéreo que vitimou o Sr. Fernando
Schardong (in memorian), sendo que no dia 29 de novembro completou um ano desta tragédia;
Ofício nº 266/17 para a Promotora de Justiça, em atendimento ao Requerimento nº 074/17,
solicitando que a proibição de estacionamento na Rua do Comércio seja a partir das 24hs, nos dias
já determinados; Ofício Circ. nº 267/17 para o Ministro Osmar Terra e para o Ministro da Saúde
pleiteando apoio à manutenção da realização de perícias médicas na Agência da Previdência
Social de Ibirubá, e solicitando a indicação de credenciamento junto ao INSS do Dr. Rudney
Braga Barcellos para a prestação de serviços de médico perito na agência de Ibirubá; Ofício nº
268/17 para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus convidando para a sessão ordinária do dia 11
de dezembro, oportunidade em que será prestada homenagem a mesma pelos cinquenta e cinco
(55) anos de fundação; Ofício nº 269/17 para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia
Emanuel, convidando para a sessão ordinária do dia 18 de dezembro, oportunidade em que será
prestada homenagem pelos cento e quinze (115) anos de fundação; Ofício nº 270/17 para o setor
de patrimônio da Prefeitura Municipal, solicitando a anulação da baixa de bens. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 285/2017: O vereador ONEIDE NEULAND, integrante da bancada do DEM:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie com
a maior brevidade possível, a limpeza geral da área verde, localizada ao lado do Centro Espírita
Lar de Jesus, pois no local existe um grande acúmulo de lixo, espalhado por todo o terreno, tendo
em vista ainda que a lixeira existente no local se encontra caída. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
286/2017: O vereador ONEIDE NEULAND, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo
Municipal, através da Defesa Civil Municipal, providencie a retirada de uma árvore (Pinheiro) que
está quase caindo em cima da residência de nº 208, localizada na Rua Três de Outubro, no bairro
Floresta. Justificativa: Os moradores já reivindicaram a retirada da árvore junto a Prefeitura,
porém não foram atendidos, sendo que a RGE já fez a poda de alguns galhos que poderiam
danificar a rede elétrica, mas o Pinheiro está colocando em risco a residência caso ocorra um
vendaval, levando em consideração ainda que se trata de uma família de baixa renda que não
possui condições de pagar pelo serviço, além disso é obrigação da Defesa Civil resolver este
problema, que pode ocasionar um grande prejuízo ou até mesmo uma tragédia para esta família.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 287/2017: A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH,
integrante da bancada do PP, e os vereadores DÁCIO AZEVEDO MORAES e HENRIQUE
ANTÔNIO HENTGES, integrantes da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através do
setor competente, providencie a colocação de dois outdoors, localizados na ERS 223, para
divulgação dos cursos oferecidos pelo IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Sul – Câmpus Ibirubá, conforme modelo em anexo. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 288/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie com
urgência a troca do parquet do Pavilhão Esportivo da comunidade de Rincão Seco Frente.
Justificativa: O referido Pavilhão é utilizado pela Escola para a prática de Educação Física dos
alunos, mas devido o péssimo estado de conservação esta atividade fica prejudicada, pois corre o
risco destes estudantes se machucarem, assim como fica prejudicada a realização de outras
atividades como bailes, etc., necessitando que este serviço seja feito com a maior brevidade
possível. Cabe ressaltar que no dia 1º de dezembro foi realizado um grande baile no referido
Pavilhão, sendo o Show Baile Baitaca com o grupo do fundo da grota, com a presença de um
grande público (cerca de oitocentas (800) pessoas), sendo frustrante e vergonhoso a situação do
piso, como pode ser observado nas fotos em anexo. Esta indicação já vem sendo apresentada por
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este vereador desde 2011 (indicações nº 080/2011 e nº 132/2011, em anexo), em 2012 (indicação
nº 047/2012 em anexo), além dos Pedidos de Informação nº 019/2011, 040/2013 e 014/2016, em
anexo, sendo que estou reapresentando insistentemente esta reivindicação devido até o momento
não ter sido atendida pela Administração Municipal. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 289/2017:
O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação e da Secretaria
Municipal de Agricultura, com cópia ao Gabinete do Prefeito, providencie com urgência o
patrolamento e a posterior colocação de seis (06) ou oito (08) cargas de cascalho junto a
propriedade do Sr. Catarino Farias de Souza, na localidade de Rincão Seco. Justificativa: Cabe
salientar que já apresentei esta indicação no mês de novembro do ano passado (2016), sendo a
indicação nº 137/16 (anexo), e também no mês de março deste ano (2017), sendo a indicação nº
048/2017 (anexo), mas até o momento nada foi feito. Deve ser levado em consideração que há oito
(08) anos não é feito este patrolamento, mesmo que o Sr. Catarino tenha solicitado por diversas
vezes, nunca foi atendido. Segundo o Sr. Catarino existe um “jogo de empurra” entre as
Secretarias de Obras e Agricultura, sendo que vários serviços já foram feitos na região e mesmo
assim não foi atendido. Cabe ressaltar que o Prefeito Municipal é conhecedor desta situação e o
Sr. Catarino espera que este trabalho seja realizado ainda neste ano. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 290/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do Departamento Municipal de
Trânsito, estude a possibilidade de transformar a Rua Getúlio Vargas em mão única, trecho
compreendido entre as Ruas Serafim Fagundes e Rio Branco. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido à referida rua ser estreita, o que dificulta a passagem de ônibus e veículos em duas
mãos, ocasionando acidentes e transtornos aos que ali transitam. LEITURA DA INDICAÇÃO
Nº 291/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da
bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do Prefeito Municipal, elabore e encaminhe
para esta Casa Legislativa Projeto de Lei Complementar criando o Fundo Municipal dos Direitos
Animais (FMDA) e institui seu Conselho Gestor, conforme sugestão de Minuta que encontra-se
em anexo. Justificativa: Esta indicação se justifica pelo fato de ser uma matéria privativa do Poder
Executivo, a qual visa ser um instrumento de política pública municipal de destinação e
gerenciamento de receitas e meios para o desenvolvimento e a execução de ações voltadas à
saúde, à proteção, à defesa e ao bem-estar animal no Munícipio de Ibirubá. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 292/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB:
Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie uma placa de sinalização
proibindo o trânsito de veículos articulados na Rua Francisco Emílio Trein, mais precisamente no
lado dos campos de futebol. Justificativa: Esta indicação atende ao pedido dos moradores e das
pessoas que ali transitam. Visto que esta Rua é muito estreita, os veículos não conseguem fazer a
volta para entrar na Rua Dinis Dias e na Rua Três de Outubro, ocasionando assim, transtornos aos
motoristas e pedestres. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 293/2017: O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB, e o vereador ANDRÉ O.
FERREIRA, integrante da Bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie a retirada de aproximadamente 60 cm. de cada lado dos
dois quebra-molas existentes na Rua Três de Outubro, em direção ao bairro Floresta. Justificativa:
Esta indicação se justifica devido os referidos quebra-molas estarem retendo as águas pluviais,
ocasionando alagamentos em frente as residências, como nos foi relatado pelos proprietários da
Eletrônica Grahl. Cabe ressaltar que a situação já foi relatada para o Secretário de Obras, porém
até o momento nada foi feito. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 023/2017: O
vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal informe quantos Lavadores de veículos existem no Município prestando serviço para a
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comunidade, encaminhando relação dos nomes dos mesmos. LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO Nº 024/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal informe quantos notificações foram emitidas para retirada
de veículos abandonados em via pública, conforme Lei Municipal nº 2.681/2016, encaminhando
cópia das referidas notificações. Que também informem quantos veículos foram removidos,
encaminhando registro da referida remoção. Caso não tenham sido removidos que se justifique o
porquê. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 025/2017: O vereador LEONARDO
FIOR, da bancada do PTB: Que o Executivo Municipal informe, através do setor competente, os
valores gastos com publicidade pelo Poder Executivo durante todo o ano de 2017, discriminando
os mesmos. PARTICIPAÇÃO DA SRª MARI LUCIA SANTOS, Consultora de Negócios –
Gerência de Relacionamento PP e Grupo A – da RGE – Rio Grande Energia de Cruz Alta/RS, em
atendimento a solicitação verbal do vereador Henrique A. Hentges. De imediato a Presidente
convidou a Srª Mari Lúcia para fazer parte da Mesa Diretora e disponibilizou a palavra ao
vereador proponente Henrique Hentges, o qual agradeceu a presença da Srª Mari Lúcia. Disse que
são representantes do povo e por isso várias questões lhes chegam todos os dias. Contou que os
vereadores já apresentaram várias proposições relacionadas à RGE. Questionou sobre a segurança
dos postes, pois muitos estão caindo, em vários pontos do Município existem postes danificados,
sendo que primam pela segurança da população/usuários. Perguntou ainda o que estão planejando
para o Município? Se mais investimentos? A substituição dos postes de madeira por postes de
concreto? A Srª Mari agradeceu o convite e a oportunidade, afirmando que possuem o objetivo de
fornecer energia elétrica com segurança e qualidade. Disse que até trinta de novembro deste ano já
possuíam mais de um milhão de reais investidos na rede em Ibirubá, sendo que parte é para
melhoria das redes de baixa tensão, que chega até nossas casas, outra parte é para aumento de
cargas para a indústria e comércio; e para manutenção estrutural como troca de postes e análise
dos transformadores. Explicou todo o trabalho que é feito pela RGE. Os vereadores relataram
situações pontuais e pediram esclarecimentos sobre a tramitação das solicitações. A Srª Mari
explicou como as solicitações devem ser encaminhadas e disse que os vereadores podem ligar para
a mesma para tentar encurtar o processo, pois ela é o canal de atendimento do Poder Público com
a RGE, mesmo estando sediada em Cruz Alta, e deixou registrado seu número de telefone celular:
(55) 999726191. Disse que a colocação de talas é uma exceção, somente como medida paliativa,
sendo que se o poste oferece risco, o mesmo é substituído. Contou que a rede elétrica do bairro
Floresta vai passar por uma inspeção e que já estava em tratativas as devidas melhorias. O
vereador Oneide relatou várias ocorrências e serviços que realiza como servidor e eletricista da
Prefeitura Municipal, pedindo para que a RGE erga mais os fios em alguns pontos para que a
Brasil Telecom possa fazer o mesmo, evitando que os mesmos arrebentem deixando residências
sem luz, tendo em vista que algumas pessoas doentes que precisam da energia elétrica devido a
necessidade de alguns aparelhos, necessitando agilidade para o reestabelecimento da energia.
Citou alguns postes que precisam de substituição. A Srª Mari disse que é muito importante que
lhes cheguem estas questões e demandas pontuais. A título de informação falou sobre a questão
das pessoas que possuem problemas de saúde e dependem de equipamentos de saúde que precisam
de energia elétrica, dizendo que estas devem ter prioridade de atendimento, estando isto na
Legislação, reestabelecer prioritariamente hospitais, abastecimento de água, e os clientes críticos,
mas para que saibam que este cliente precisa ser priorizado, isso precisa estar cadastrado no
sistema da RGE essa condição, sendo que para isso o cliente deve ligar para o 0800 da RGE
informando que possui equipamento médico que depende de energia elétrica, desta forma ficam
sendo cliente prioritário, inclusive recebendo um avisado exclusivo quando a RGE precisar
interromper o fornecimento de energia nos desligamentos programados para manutenção de rede.
O vereador Silvestre perguntou se pensam em implantar um sistema, a exemplo da Coprel, que
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avisa no celular o risco de temporal? A Srª Mari disse que possuem um sistema de comunicação
via SMS com os clientes, sendo que para isso o número de celular dos clientes devem estar
cadastrados. O vereador Giovani perguntou se possuem a estatística de postes que estão com
problemas no Município, dizendo que o vereador Oneide, com o conhecimento que possui devido
seu trabalho, poderia colaborar para agilizar o serviço. A Srª Mari respondeu que possuem esta
estatística, sendo que pode fornecer estes números para os vereadores, mas que todo o auxílio é
bem vindo. A vereadora e Presidente Dileta perguntou sobre o monitoramento das câmeras de
segurança, pois ficou sabendo que algumas não funcionam devido a falta de energia elétrica, e
também pediu explicações sobre outras questões pontuais. A Srª Mari disse que vai verificar estas
questões pontuais. O vereador Leonardo registrou que esperam a resolução dos problemas e
demandas do Município, agradecendo a presença da mesma, e parabenizando a RGE pelo trabalho
que realizam. Questionada pelo vereador Henrique, a Srª Mari falou que atendem quatorze
município e possuem duas equipes que ficam no Município. A vereadora Dileta perguntou como
fica a situação das pessoas que tiveram prejuízos devido a falta de energia elétrica, ou oscilação?
A Srª Mari disse que o cliente pode pedir ressarcimento e explicou como devem proceder. A
Presidente agradeceu a presença da Srª Mari Lúcia, e pelos esclarecimentos, manifestando o
desejo de que os problemas sejam solucionados e pedindo que a energia seja reestabelecida com
maior agilidade e rapidez, pois quando a conta de luz não é paga no dia certo, imediatamente já
cortam a energia, então deve haver um maior comprometimento com as pessoas que pagam a luz.
A Srª Mari Lúcia agradeceu o convite e pela oportunidade, registrando o compromisso de
trabalhar para melhorar onde houver necessidade, oferecendo um serviço de qualidade, e
fornecendo energia com o mínimo de interrupção. HOMENAGEM PARA A IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE IBIRUBÁ, PELOS 55 ANOS DE
FUNDAÇÃO, em atendimento ao Requerimento nº 072/2017: A Presidente convidou para
fazer parte da Mesa Diretora o Pastor Jair de Oliveira Pedroso, da Igreja Evangélica Assembleia
de Deus. Em seguida pediu para que o Secretário fizesse a leitura do Requerimento nº 072/17, de
autoria do vereador Vagner Oliveira e da vereadora Dileta V. P. das Chagas, o qual foi aprovado
por unanimidade na sessão ordinária do dia 13 de novembro do corrente ano, e posteriormente
fizesse a leitura do Histórico (anexo) da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Dando
continuidade a Presidente pediu a atenção de todos para que pudessem assistir a um vídeo sobre a
história da Assembleia de Deus em Ibirubá. Posteriormente a Presidente convidou o vereador
Vagner Oliveira, para que juntos fizessem a entrega do quadro de homenagem ao Pastor Jair O.
Pedroso, pelos 55 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Após a entrega do quadro de
homenagem o Secretário efetuou a leitura do texto do mesmo: “A Câmara Municipal de
Vereadores de Ibirubá tem a honra de prestar homenagem à Igreja Evangélica Assembleia de Deus
de Ibirubá, pelos 55 anos de fundação, completados no dia 12 de novembro do corrente ano.
Registramos nosso reconhecimento pelo excelente trabalho que realizam em nosso Município,
desejando que continuem semeando a fé no coração das pessoas, desenvolvendo um trabalho
sério, com muito empenho e dedicação. Ibirubá (RS), 11 de dezembro de 2017. Ver. Dileta de
Vargas Pavão das Chagas - Presidente do Legislativo Ibirubense; Ver. Vagner Oliveira –
Secretário”. Na sequência a Presidente deu início às manifestações, sendo que fizeram uso da
palavra todos os vereadores (as) na seguinte ordem: 1º Silvestre; 2º Giovani; 3º Leonardo; 4º
Oneide; 5º Dácio; 6º Henrique; 7º André; 8º Jaqueline; e 9º Vagner. Todos parabenizaram os
integrantes da Igreja Assembleia de Deus pelos cinquenta e cinco (55) anos de fundação em nosso
Município, enfatizando ser uma Igreja atuante, com pessoas de bem que realizam um excelente
trabalho, especialmente na recuperação de pessoas dependentes de álcool e drogas, pois ouvem
vários relatos de pessoas que buscaram na religiosidade a salvação, sendo portanto, uma justa e
merecida homenagem. Comentaram sobre o constante crescimento da Igreja dentro do nosso
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Município ao longo dos anos, sendo que enfrentaram preconceitos e diversas dificuldades, mas
que as religiões e as pessoas precisam se respeitar. Registraram a admiração e o reconhecimento
pelo trabalho que desenvolvem, destacando sua importância na melhoria da qualidade de vida das
famílias, e desejando vida longa à Igreja para que continuem semeando a fé no coração das
pessoas, fazendo um trabalho que faz a diferença na vida de todos. A Presidente Dileta também
fez seu pronunciamento cumprimentando e agradecendo a presença de todos, registrando
especialmente a presença do Prefeito Municipal Abel Grave e de sua esposa Fabiana R. Grave; da
Pastora Débora Paixão Pedroso; do Vice-Presidente evangelista Derci Santos; do Secretário
evangelista Tarcísio Wiedeman; dos Presbíteros André, João Antenor, Éder; e membros do círculo
de oração. Citou a presença da sua tia e primas e contou que se criou dentro da Igreja Assembleia
de Deus, a qual ainda frequenta. Disse que a história da Igreja Assembleia de Deus em Ibirubá,
quase que se confunde com a do Município, afinal são sessenta e dois (62) anos de emancipação e
cinquenta e cinco (55) anos com a presença da Assembleia de Deus nesta cidade. Fez questão de
destacar a ação social dessa Igreja em nosso Munícipio, assim como a importação na vida das
pessoas e das famílias e para o funcionamento da cidade. Relatou um fato que aconteceu durante a
sua campanha eleitoral. Falou que as ações da Igreja Assembleia de Deus demostram o amor para
com o próximo, ações que não fazem distinção entre pessoas, gêneros, raças ou classe social,
ações que acolhem a todos como filhos do mesmo pai. Disse que essa instituição age seguindo um
dos mais importantes mandamentos bíblicos: ''Amar ao próximo como a ti mesmo''. Dando de
comer a quem tem fome, dando de beber a quem tem sede, ajudando os mais necessitados,
cuidando dos nossos idosos, das nossas crianças e dos nossos jovens. Observou que a Igreja
Assembleia de Deus tem cumprido esse mandamento com muita dedicação, inclusive em uma das
mais bravas lutas, que é luta contra a dependência das drogas, do álcool, contra a violência e a
marginalização, sendo que conhece muitas pessoas que encontraram seu caminho através da Igreja
Assembleia de Deus. Relatou que hoje são mais de vinte e dois (22) milhões de membros
congregados na Igreja Assembleia de Deus em todo o Brasil, são milhares em Ibirubá, e desde
1910, desde a chegada de Günnar Vingrem e Daniel Berg no Brasil, temos em nosso Estado e no
nosso País um pastor ou um membro da Assembleia de Deus levando a palavra de fé, de conforto,
de esperança, de força e de coragem a todos. Com emoção parabenizou os membros da Igreja e
agradeceu por todas as ações que beneficiam a comunidade, e reabilitam lares em nosso País. Em
seguida a Presidente convidou o Pastor Jair Pedroso, para fazer uso da palavra: Cumprimentou a
todos, agradecendo os proponentes da homenagem e a todos que aprovaram unanimimente a
proposição. Disse que esta homenagem pertence a Deus, citando passagens bíblicas. Falou que
estão felizes por estarem comemorando cinquenta e cinco anos de vitória. Disse que a Assembleia
de Deus faz um trabalho diferenciado, pois visa a transformação das pessoas, e não a ser poderosa
em relação a poder econômico. Comentou que todos precisam de equilíbrio espiritual para exercer
seus ofícios e serem bons cidadão para constribuirem com a comunidade ibirubense. Falou que a
Igreja está orando por todos que estão em eminência, pelo Legislativo e pelo Executivo. Fez a
leitura do Salmo 95: “Vinde, cantemos ao SENHOR; jubilemos à rocha da nossa salvação.
Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é
Deus grande, e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e
as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó,
vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o
nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Salmos 95:1-7”. Disse que foi Deus
que criou e colocou o espírito dentro do nosso corpo. Falou que no dia em que nascemos, milhares
de crianças morreram, mas Deus nos deu a vida com um propósito, e precisamos procurar
entender qual é o propósito de Deus em nossas vidas. Agradeceu mais uma vez pela homenagem e
desejou que Deus abençoe a todos, dizendo que Cristo é o dono da Igreja e que a salvação é sobre
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a ira de Deus a todos que se abrigam em Cristo. A Presidente agradeceu a presença de todos e
assim encerrou esta homenagem registrando as felicitações desta Casa Legislativa pelos 55 anos
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e desejando que continuem desenvolvendo um
excelente trabalho. Desta forma suspendeu a sessão por alguns minutos para os cumprimentos e
para que pudessem tirar algumas fotos, reabrindo a sessão em seguida. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 081/2017: A Vereadora, DILETA DE VARGAS
PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Requer que esta Casa Legislativa
encaminhe ofício endereçado a Comunidade Católica de Ibirubá, para que a mesma realize
melhorias na iluminação e reparos no acesso interno do Cemitério Católico de Ibirubá.
Justificativa: Este requerimento decorre da reclamação dos moradores próximos e, principalmente,
dos familiares que possuem jazigos e sepulturas de seus entes. Estes estão preocupados com a
escuridão à noite, visto que o referido acesso se torna uma área de risco e de insegurança devido
algumas aglomerações suspeitas. Preocupação segue, principalmente, pelas danificações nos
túmulos que possam vir a ocorrer: RETIRADO DA PAUTA PELA PROPONENTE, para
reapresentação na próxima sessão ordinária, atendendo solicitação dos colegas vereadores:
O vereador Oneide pediu para que seja solicitada melhorias também para o Prefeito, dando o
exemplo junto ao Cemitério Municipal, que é de obrigação do Município, e posteriormente
conversar com a Comunidade Católica. O vereador Silvestre pediu para registrar sua observação
para que evitem expor a comunidade católica, e que isto deveria ser conduzido de uma forma
diferente, indo até a comunidade católica para conversar sobre o assunto, sem criar um conflito,
mantendo um bom relacionamento. A vereadora Dileta explicou que foi procurada por pessoas
que pagam em dia o dízimo e que já teriam solicitado melhorias, mas não foram atendidas,
levando em consideração ainda que no cemitério municipal não existem túmulos “imensos de
grande valor” como no católico. O vereador Leonardo pediu para que o vereador Oneide apresente
uma indicação para o Executivo a respeito do Cemitério Municipal. O vereador Oneide explicou
mais uma vez e propôs que todos assinem a indicação. O vereador Leonardo pediu para que a
Presidente Dileta retire seu requerimento e reapresente na próxima sessão, juntamente com a
indicação. A Presidente observou que já apresentou indicação para o Prefeito neste sentido e por
isso não queria retirar seu requerimento. A vereadora Jaqueline manifestou que também gostaria
que o requerimento fosse retirado e reapresentado na próxima sessão. O vereador Silvestre disse
que se fosse colocado em votação iria votar contra pela forma que foi conduzida a situação e não
pelo mérito da questão. O vereador Giovani também manifestou que gostaria que o requerimento
fosse retirado e reapresentado na próxima sessão, sendo que durante a semana o vereador Silvestre
poderia conversar com o Presidente da Comunidade Católica sobre o assunto. A vereadora Dileta
propôs que o vereador Silvestre fosse conversar com a Comunidade Católica sobre o assunto nesta
semana, e assim, semana que vem, o requerimento será reapresentado para deliberação. O
vereador Silvestre se comprometeu em discutir sobre o assunto junto a comunidade católica,
inclusive sobre a necessidade de ampliação do espaço do cemitério e assim agradeceu pela
compreensão da proponente. Desta forma, a vereadora Dileta pediu para retirar da pauta o seu
Requerimento, o qual irá reapresentar na próxima sessão. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 082/2017: Os vereadores DÁCIO AZEVEDO MORAES e
HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrantes da bancada do PT, e a vereadora
JAQUELINE B. WINSCH, integrante da bancada do PP: Requerem que esta Casa Legislativa
encaminhe ofício para a Srª Migacir Trindade Duarte Flôres, Diretora-Geral Pró tempore do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Câmpus Ibirubá,
solicitando a criação do Curso de Graduação na área da Pedagogia, a fim de que possa ser
oportunizada a formação gratuita para professores de educação infantil e anos iniciais, atendendo a
demanda do Município e Região, tendo em vista que já existe espaço físico e parte do quadro
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docente para a efetivação deste pedido. Justificativa: Esta solicitação se justifica considerando a
demanda de pessoas interessadas na oportunidade de ter acesso ao Ensino Superior, e a
importância do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Ibirubá, em termos de
qualificação profissional na região do Alto Jacuí: Aprovado por unanimidade. A Presidente
pediu autorização do Plenário para dar continuidade a sessão devido o horário regimental ter se
esgotado, sendo que todos os vereadores concordaram. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 083/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante do PRB,
requer que esta Casa Legislativa, encaminhe ofício para o DAER – Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem de Cruz Alta/RS e para o Secretário Estadual de Transportes Pedro
Westphalen, para que não seja retirado o redutor de velocidade localizado na RS-223, próximo a
Indústria de Implementos Agrícolas Vence Tudo. Justificativa: Esta solicitação se justifica devido
perceber-se que o índice de acidentes diminuiu desde que este redutor de velocidade foi instalado,
e retirá-lo resultaria novamente em graves acidentes. Cabe destacar ainda, que este trecho contém
um intenso fluxo de veículos e de pedestres, devido as empresas instaladas neste local: Aprovado
por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 034/2017, de
autoria da vereadora Dileta V. P. das Chagas: Concede o título de “Cidadão Honorário” ao
Senhor Moacir Pedrotti. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo
que o vereador Henrique, Presidente da referida Comissão, falou que será o relator. LEITURA
DAS EMENDAS MODIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 034/2017, de
autoria da Comissão de Finanças e Orçamento: Baixado para a Comissão de Finanças e
Orçamento, ficando o mesmo relator do Projeto. LEITURA DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 008/2017: Altera o Anexo II da Lei Complementar nº 121/2015.
Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Obras e
Serviços Públicos. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, falou que será o relator. O
vereador Leonardo, Presidente da COSP, designou a vereadora Patrícia para ser a relatora.
LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 037/2017: Autoriza a contratação
temporária de professores. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para
a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação, Segurança, Saúde e
Assistência. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, falou que será o relator. O vereador
Dácio, Presidente da CFO, falou que será o relator. A vereadora Jaqueline, Presidente da CESSA,
disse que será a relatora. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 038/2017:
Estabelece nova delimitação do perímetro urbano da cidade de Ibirubá. Baixado para a Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Obras e Serviços Públicos. O
vereador Henrique, Presidente da CLJRF, falou que será o relator. O vereador Leonardo,
Presidente da COSP, designou a vereadora Patrícia para ser a relatora. LEITURA DOS
PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 036/17: Doa a APAE
terreno urbano com área de 2.818,485m². Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, da Comissão de Obras e Serviços Públicos e da Comissão de Educação,
Segurança, Saúde e Assistência. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 036/2017:
Aprovado por unanimidade. A vereadora Dileta relatou sobre a reunião que tiveram com a
Promotora Pública sobre a Rua do Comércio e distribuiu cópia do Termo de Audiência aos
vereadores (as). Também lembrou a todos da confraternização da Câmara Municipal no próximo
dia quinze (15) de dezembro na 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: O vereador VAGNER
OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a todos. Disse que as pessoas que creditaram o voto sobre
sua pessoa estavam presentes nesta oportunidade, onde foi prestada uma homenagem aos
cinquenta e cinco (55) anos de fundação da Igreja Assembleia de Deus de Ibirubá. Comentou que
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nesta entidade pessoas oram pelo nosso Município e pelos nossos líderes. Disse que as pessoas
buscam Deus na parte espiritual, não pedindo nada em troca, apenas dobram seus joelhos e
agradecem a Deus por mais um dia de vida. Ressaltou que se hoje está nesta Casa é devida a graça
de Deus. Agradeceu a presença do Pastor Jair de Oliveira Pedroso, Presidente do Campo
Eclesiástico do Campo de Ibirubá, onde as cidades de Colorado, Quinze de Novembro e Selbach
também são integradas. Agradeceu também a presença do Prefeito Abel, sendo responsável pela
superintendência da Missão de nossa Cidade. Agradeceu aos seus colegas vereadores, pela
aprovação deste Requerimento de homenagem. Disse que entrou com um requerimento
solicitando o envio de um ofício ao DAER e também ao Secretário de Transportes, Pedro
Westphalen, para que não seja feita a retirada do redutor de velocidade localizado em frente à
empresa Vence Tudo, devido ao fluxo de veículos e pedestres. Falou sobre sua indicação feita
nesta noite, que se trata da Rua Francisco Emílio Trein, onde a mesma é muito estreita e é
inexistente placas de sinalização, então encaminhou esta indicação ao Executivo para que sejam
feitas as devidas melhorias. O vereador LEONARDO FIOR, do PTB: Cumprimentou a todos.
Falou que neste final de semana teve a grata satisfação de receber em sua residência o Deputado
Federal e Ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira. Ressaltou que por muitas vezes falou que para
buscar recursos em Brasília não se precisa pegar diárias e disse que é o que tem feito ao longo
deste primeiro ano de mandato no Poder Legislativo Municipal. Falou que nesta visita o Deputado
confirmou um projeto no qual trará uma retroescavadeira 4x4 para a Secretaria de Agricultura e
uma Emenda Parlamentar de R$ 300 mil (trezentos mil) reais para o nosso Município. Contou que
conversou nesta noite com o Prefeito Municipal, sendo que há algum tempo atrás esteve em Santo
Antônio do Bom Retiro, Alfredo Brenner e outras regiões, juntamente com o Secretário de Obras
e o Zalo, olhando melhorias a serem feitas nestas regiões. Relatou um problema na subida que
demanda à Santo Antônio do Bom Retiro à Alfredo Brenner e pediu para realizar um
encascalhamento na ERS 506 com recursos próprios do Município, pois disse que o Secretário dos
Transportes do Rio Grande do Sul, antes de exercer esta pasta, falava muito da 506 nos meios de
comunicação. Disse que infelizmente o Deputado Pedro Westphalen Corrêa “virou as costas” para
àquela região e hoje se está mendigando, e que graças ao bom senso do Prefeito está ocorrendo
patrolamento, empedramento e encascalhamento naquela região. Falou que são políticos desse
“quilate” que se deve banir da política na próxima eleição. Disse que o Prefeito Municipal lhe
confirmou que no próximo ano estará instalando a academia ao ar livre em Santo Antônio do Bom
Retiro e que será feito uma revitalização, retirando muitas árvores do canteiro central e que será
colocado grama. Disse também que está sendo instalada internet para a região de Santo Antônio e
Alfredo Brenner no que tange a comunicação. Finalizou dizendo que está no Legislativo atento e
com os olhos abertos, para fazer com que o Município continue sempre avançando. O vereador
SILVESTRE A. REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Disse que nesta semana
esteve em Brasília, juntamente com o Prefeito Abel e o Diretor do Hospital Annes Dias, Odair
Funk. Ressaltou que foi uma das melhores audiências que teve, onde foram recebidos por dois (2)
ministros, sendo o Osmar Terra e o Ministro da Saúde Ricardo Barros. Comentou que nesta
oportunidade obteve êxito em um SAMU para nosso Município. Disse também que encaminhou
um ofício para ambos os ministros agradecendo a gentileza e educação na qual foram tratados.
Falou que nesta viagem esteve também no Ministério do Trabalho e no Ministério da Agricultura.
Ressaltou que todas estas viagens feitas neste ano sempre trouxeram algo de bom para nossa
Cidade e que sempre está pensando primeiramente no bem público. Referiu-se aos cinquenta (50)
anos do Clube Atlético Bangú, que vai ser homenageado nesta Casa. Disse que esteve prestigiando
uma grande festa em Arroio Grande e também o jantar da UNIMED, completando seus vinte e
cinco (25) anos. Desejou a família Lauxen suas condolências pela morte do ex-vice-prefeito, exvereador e Presidente desta Casa, o Senhor Osmar Miguel Lauxen, dizendo que o mesmo foi um

Fl. 010 (31ª Sessão Ordinária)
grande político e que deixa um grande legado. Disse que o Neco, como era conhecido, foi um
exemplo de pessoa, homem e cidadão, deixando um orgulho imenso para sua família e amigos.
Ressaltou sua tristeza por não poder se despedir, pois estava em Brasília. Disse que desta ida a
Brasília vai postar mais informações em suas redes sociais para que os ibirubenses fiquem a par de
tudo que está acontecendo. O vereador HENRIQUE A. HENTGES, do PT: Cumprimentou a
todos. Comentou sobre a participação da Srª. Mari Lúcia Santos, Consultora de Negócios Gerenciamento de Relacionamento PP do Grupo RGE. Disse que a participação da mesma foi em
atendimento a sua solicitação verbal, mas que teve o respaldo de todos os vereadores. Relatou que
ela explanou a respeito da situação da energia elétrica no Município. Agradeceu a presença dela.
Comentou também sobre a homenagem para a Igreja Assembleia de Deus, pelos seus cinquenta e
cinco (55) anos em Ibirubá. Mencionou a presença do pastor Jair, da congregação, do Prefeito
Abel e da Primeira Dama Fabiana. Disse que no final de semana participou da inauguração do
Templo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fez um reconhecimento especial para a Equipe
Nutrivital que disputou no último final de semana a Liga Estadual de Voleibol Amador,
conquistando a medalha de Prata. Comentou que no último final de semana esteve participando da
XIII Expoquinze, por consequência da reunião mensal da ASCAMAJA. Parabenizou o município
de Quinze de Novembro pelos trinta (30) anos de emancipação, e também pelos trabalhos de
responsabilidade e transparência que se tem desenvolvido junto a Associação. Disse que no último
final de semana na Praça General Osório, participou do Natal em Comunidade, e que é um
momento importante onde às crianças do Município foram agraciadas com um presente. Falou que
a cada ano esse momento tem se intensificado com a participação da comunidade nos eventos
promovidos pela Administração Municipal, com a parceria da SOBENI e de outras entidades
municipais. Disse que participou também de uma reunião junto ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Ibirubá, juntamente com o vereador Dácio
e a vereadora Jaqueline, com a diretora Migacir e demais professores, solicitando a criação do
Curso de Graduação na área da Pedagogia, a fim de que possa ser oportunizada a formação
gratuita para professores de educação infantil e anos iniciais, atendendo a demanda do Município e
Região. Comentou ainda que, no último sábado, receberam a visita do Deputado Federal Henrique
Fontana, uma importante liderança do partido. Disse que o Deputado trouxe uma Emenda
Parlamentar para o município de Ibirubá no valor de R$ 100 mil (cem mil reais), que será
empregado para a Implantação de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos. Relatou que
na oportunidade estiveram presentes a Associação de Catadores “Projeto Profissão Catador” do
Município, os quais oportunizaram várias falas a respeito de seu trabalho. Disse que com certeza é
um papel importante que esse grupo tem feito para a sociedade, não só auxiliando na limpeza da
cidade como colaborando com o bem estar do Planeta. Falou que ficou feliz com as palavras do
Deputado, destacando que a Emenda Parlamentar nada mais é que a devolução de valores de
impostos pagos por toda a sociedade. Finalizou com uma mensagem de Nelson Mandela:
“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua
religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser
ensinadas a amar”. O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos.
Ressaltou que hoje na Câmara de Vereadores foi homenageado os cinquenta e cinco (55) anos da
Assembleia de Deus. Disse que foi uma trajetória de contribuição, fé e progresso para Ibirubá.
Falou que em mil novecentos e sessenta e dois (1962) através do Sr. Otávio Martins se implantou
o primeiro Templo da Assembleia de Deus. Parabenizou a diretoria e a organização do Florestal
pela bela festa proporcionada. Comentou sobre o almoço de cinquenta (50) anos do Bangu que
reuniu os esportistas e a comunidade. Falou sobre o Esporte Clube São José, através do presidente
“Carutz” e da sua esposa Nice, juntamente com os familiares do Secretário Vanderlei de Souza,
que promoveram uma linda festa de Natal com a entrega de presentes. Disse que representou o
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Legislativo na reunião do Governador do Lions Clube Internacional do Distrito LD4, onde ele
trouxe vários projetos de auxílio filantrópico à comunidade de Ibirubá. Falou que participou
também da festividade de inauguração do Templo da Igreja Adventista do Sétimo Dia através do
Jorge Ferreira. Comentou sobre o pedido de informação do vereador Silvestre sobre a questão do
que é feito com de veículos abandonados no Município. Disse que é uma preocupação de muito
tempo, pois além de causar problemas sérios no trânsito é também um centro proliferador de
mosquito transmissor da dengue. Falou ainda que ficará atendo a está informação que o vereador
pediu, pois disse ser uma ameaça silenciosa na comunidade. Comentou também sobre a iniciativa
do vereador Vagner, referente a preocupação com a retirada da lombada eletrônica que está
localizada da RS-223 próximo à Vence Tudo, que por vencimento do contrato está correndo o
risco de ser retirado. Falou que a Câmara de Vereadores logo se “movimentou” através das
lideranças do Estado e do DAER. Disse que estão atentos e alertou a comunidade para que se alie
as manifestações nas redes sociais para a manutenção do redutor e para quem sabe ter outros
limites de velocidade. Falou que esteve no Instituto Federal pleiteando, juntamente com os
vereadores Jaqueline e Henrique, um curso de Pedagogia, a nível de terceiro grau, para o
Município. Disse que esta vai ser mais uma conquista que possivelmente irão conseguir para
melhorar o Instituto Federal e a educação no Município. Anunciou que está por iniciar o asfalto da
Rua Serafim Fagundes através de uma emenda do Deputado Paulo Pimenta, e cinquenta por cento
(50%) para que se complete desde a Avenida Brasil até a Rua Firmino de Paula. A vereadora
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos, em especial ao
Pastor Jair de Oliveira Pedroso, sua esposa Pastora Débora, ambos da Igreja Assembleia de Deus e
agradeceu a presença dos membros desta entidade. Destacou que a Igreja faz a sua parte social
para o Município, doando a quem tem fome e dando de beber a quem tem cede, ajudando os mais
necessitados, cuidando dos nossos idosos, crianças e jovens. Lutando contra a dependência
química, contra a violência e a marginalização. Ressaltou que tudo que vem de Deus é bom e
parabenizou pelos seus cinquenta e cinco (55) anos da Igreja Assembleia de Deus em Ibirubá.
Disse que nunca devemos enterrar sonhos e que esta entidade realiza muitos sonhos. Falou que
nesta semana que passou assumiu como Prefeita do Município de Ibirubá, Prefeita em exercício
por dois (2) dias, devido à viagem do Prefeito Abel à Brasília e do Vice-Prefeito à Santa Catarina.
Ressaltou sua alegria onde pode ter a oportunidade de conversar com alguns funcionários e
secretários, dando sua contribuição como Prefeita em exercício do Município. Disse também que
nesta mesma oportunidade participou de vários eventos representando o Executivo Municipal e
que no segundo dia de trabalho teve a infelicidade de receber a triste notícia do falecimento Osmar
Miguel Lauxen, mais conhecido como Neco, onde decretou luto oficial por três (3) dias. Desejou a
toda família Lauxen suas condolências. Finalizou informando que na próxima segunda-feira será
prestada homenagem à Igreja Luterana Emanuel. A Presidente deu por encerrado os trabalhos à
zero hora e cinco minutos (00h05min.). 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.

