Fl. 01 (32ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 2.010/2017 – DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 18.12.2017.
Aos dezoito 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.
O vereador Silvestre sugeriu que fosse retirado o ítem onze que se referia a deliberação do Projeto
de Lei Municipal nº 037/2017, para que o mesmo fosse melhor analisado, estando apto para ser
votado na próxima sessão. A Presidente colocou em votação a proposta do vereador Silvestre:
Rejeitado com seis (06) votos contrários e três (03) votos favoráveis dos vereadores Silvestre,
Oneide e Leonardo. Posteriormente a Presidente colocou a ordem do dia em votação: Aprovada
por unanimidade. A Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 2.009/17 (sessão
ordinária): Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura
das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício Circ. nº 005/17 do Executivo solicitando
Moção de Apoio às Assembleias e Lideranças Partidárias em relação as propostas elaboradas pela
Prefeitura Municipal, as quais foram enviadas aos Ministérios da União; Comunicados do
Ministério da Educação, informando sobre a liberação de recursos financeiros; Ofício nº 1461/17 da
Superintendente-Geral da Assembleia Legislativa do RS, comunicando o recebimento e que se deu
conhecimento aos Parlamentares e aos coordenadores de bancada o ofício circ. nº 255/17 desta Casa
Legislativa solicitando que seja feita a Correção da Tabela do Imposto de Renda, devido a grande
defasagem a mesma; Folders de Cursos diversos. Na sequência a Presidente solicitou que o
Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 271/17 para o Executivo
encaminhando matéria da sessão ordinária nº 031/17, de 11 de dezembro; Ofício nº 272/17 para os
integrantes do Clube Atlético Bangú convidando para participar da sessão do dia 18 de dezembro,
oportunidade em que será prestada homenagem pelos 50 anos de fundação; Ofício nº 273/17 para o
Jornal O Alto Jacuí encaminhando material da sessão ordinária do dia 11 de dezembro para
divulgação; Ofício nº 274/17 para o Instituto Federal – Câmpus Ibirubá, em atendimento ao
Requerimento nº 082/17, solicitando criação do curso superior de Pedagogia; Ofício Circ. nº 275/17
para a Secretaria Estadual dos Transportes e para o DAER de Cruz Alta, em atendimento ao
Requerimento nº 0183/17, solicitando que não seja retirado o redutor de velocidade localizado junto
a ERS 223, próximo a empresa Vence Tudo; Ofício nº 276/17 para o Executivo referente
cronograma de desembolso financeiro; Ofício nº 277/17 para a diretoria e membros da Comunidade
Católica do Bairro Floresta parabenizando pela belíssima organização e realização da festa da
Padroeira Imaculada Conceição no dia 10 de dezembro; Ofício nº 278/17 para a Associação de
Moradores do Bairro Progresso parabenizando pela organização e realização da festa do Natal em
Comunidade do bairro Progresso que ocorreu no dia 10 de dezembro; Ofício nº 279/17 para o Setor
Contábil da Secretaria da Fazenda referente o valor base para cálculo do passivo atuarial com o
RPPS; Ofício nº 280/17 para os familiares do Sr. Osmar Miguel Lauxen (in memorian) transmitindo
nossa solidariedade pelo falecimento do mesmo; Ofício nº 281/17 para o Lions Clube de Ibirubá
parabenizando pela excelente organização e realização da Assembleia Festiva com a visita do
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Governador do Distrito LD-4, que ocorreu no dia 08 de dezembro; Ofício nº 282/17 para a
Comunidade de São Roque parabenizando pela excelente organização e realização da festa que
ocorreu no dia 10 de dezembro; Ofício nº 283/17 para a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Ibirubá,
parabenizando pela excelente organização e realização do Culto de Dedicação do Novo Templo da
referida Igreja, que ocorreu no dia 09 de dezembro; Ofício nº 284/17 para o Clube Atlético Bangú
parabenizando pelo sucesso da festa realizada no dia 10 de dezembro; Ofício nº 285/17 para o
Executivo referente novo cronograma de desembolso financeiro. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
294/2017: O vereador ONEIDE NEULAND, integrante da bancada do DEM, o vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB, as vereadoras DILETA
DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS e JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, os vereadores
ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA e GIOVANI MOACIR DIESEL, integrantes da bancada do
PP, o vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB, os vereadores DÁCIO
AZEVEDO MORAES e HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrantes da bancada do PT e o
vereador LEONARDO FIOR, integrante da bancada do PTB: 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 do acesso localizado próximo ao Cemitério Municipal de
Ibirubá. Justificativa: Esta indicação se justifica devido à reclamação dos moradores próximos, das
pessoas que por ali transitam, e das famílias que possuem jazidos de entes queridos junto ao
Cemitério. Cabe ressaltar que devido à escuridão no turno da noite, o referido acesso se torna uma
área de risco e de insegurança, com aglomerações suspeitas, correndo o risco, inclusive, de que os
túmulos sejam danificados. O vereador Oneide explicou que a rua de acesso ao cemitério que se
refere a indicação, está localizada em uma área que não pertence ao Município e nem a
Comunidade Católica, portanto não podem fazer nada. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 295/2017:
O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o
Executivo Municipal estude a possibilidade de ceder mais uma área para o Cemitério Católico,
tendo em vista a necessidade de ampliação do referido Cemitério, pois quase não existe mais
espaços para abrir covas, a exemplo do que acontece no Cemitério Municipal. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 296/2017: 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 da Rua Júlio Rosa, pois os
moradores reclamam da escuridão que causa sensação de insegurança, tendo em vista ainda que na
referida rua muitas pessoas fazem aulas de autoescola junto às balizas. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 297/2017: 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 Distrito de Alfredo Brenner, e
que também efetuem a capina/limpeza das ruas, sendo uma solicitação dos moradores que acabam
fazendo este serviço para que o matagal não tome conta, mas este trabalho é dever da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, e não dos moradores. Cabe ressaltar que a referida localidade se
encontra com carência de serviços por parte do Poder Público, sendo lastimável, pois a mesma
merece uma maior atenção pelo povo ordeiro e trabalhador que possui. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 298/2017: 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 Bairro Chácara, sendo inclusive
uma questão de segurança pública. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 299/2017: O vereador
ONEIDE NEULAND, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie com urgência o fechamento de uma cratera
localizada na Rua Carlos Soares, no bairro Floresta, em frente a residência de nº 143, a qual já
existe há seis meses no local, e vem ocasionando diversos prejuízos aos moradores e aos motoristas
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que passam pela referida Rua. Cabe ressaltar que se trata de um buraco enorme, cabendo um carro
inteiro, e os moradores solicitam que seja realizado um serviço imediatamente para solucionar o
problema. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 300/2017: O vereador LEONARDO FIOR,
integrante da bancada do PTB, e o vereador SILVESTRE A. REBELATO, integrante da Bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal, estude a possibilidade de destinar noventa mil reais
(R$90.000,00) dos recursos devolvidos pelo Legislativo Municipal, para o Hospital Annes Dias de
Ibirubá, valor este que a Presidente tinha a intenção de utilizar para aquisição de um veículo para a
Câmara Municipal. Justificativa: Esta indicação se justifica devido as reais necessidades financeiras
que o Hospital Annes Dias vem enfrentando, sendo esta uma forma correta do Legislativo poder
auxiliar indiretamente esta importante Instituição de Saúde. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
301/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da Bancada do PT: Que o
Executivo Municipal, através do Setor Competente, estude a possibilidade de construir uma Praça
no Bairro Odila. Justificativa: A construção de uma praça, com toda estrutura, seria de grande
importância para a comunidade do Bairro Odila, servindo de ponto de encontro de crianças e dos
moradores. A praça seria uma opção de lazer para a Comunidade, além de embelezar e dar vida.
Todos sabem da importância do bom relacionamento humano e uma praça com um ambiente
agradável seria um fator importante para isto. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 302/2017: O
vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da Bancada do PT: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, estude possibilidade de construção
de 150 metros de calçamento localizado na Rua Vitório Caponi, Bairro Santa Helena. Justificativa:
Esta indicação tem como finalidade o calçamento da Rua Vitório Caponi, pois ela dá acesso a várias
residências, sendo esse calçamento de grande importância, que virá atender aos anseios dos
munícipes residentes deste local. O calçamento na referida rua possibilitará ainda, uma adequada
via de acesso e passagem de moradores do logradouro, bem como as pessoas e veículos que
utilizam a mesma como passagem. Além disso, evita ou reduz a formação de lamaçais quando há
registro de precipitações, e de poeira, na ausência de chuvas. A pavimentação contribui, assim, para
a saúde dos moradores, além de valorizar o citado logradouro. Atendendo uma solicitação dos
familiares dos homenageados que estavam presentes na sessão a Presidente antecipou o decimo
primeiro ítem da ordem do dia: LEITURA DO PARECER E VOTAÇÃO DO PROJETO DE
LEI DO LEGISLATIVO Nº 032/2017, de autoria do vereador Henrique A. Hentges: Concede
o título de “CIDADÃO HONORÁRIO” ao Senhor Jeovani Luís Dal Castel. Leitura do Parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do currículo do homenageado. Discussão e
votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 032/17: Aprovado por unanimidade. 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 definitivamente pela proponente devido a explicação do vereador
Oneide de que a rua de acesso está em uma área que não pertence ao Município e nem a
Comunidade Católica. O vereador Silvestre registrou que conversou com os responsáveis da
Comunidade Católica a qual está aberta ao diálogo para elaboração de projetos com o objetivo de
resolver o problema. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 084/2017: Os
vereadores HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES e DÁCIO AZEVEDO DE MORAES,
integrantes da bancada do PT, JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, DILETA DE VARGAS

Fl. 04 (32ª Sessão Ordinária)
PAVÃO DAS CHAGAS, GIOVANI MOACIR DIESEL e ANDRÉ FERREIRA integrantes da
Bancada do PP, e VAGNER OLIVEIRA do PRB: Requerem que esta Casa Legislativa encaminhe
junto ao Senado Federal, mais especificamente a Ilana Trombka, diretora-geral, ofício solicitando
material “Constituição em Miúdos”. Justificativa: Esta solicitação se justifica pelo fato de que este
material está disponível para distribuição nas escolas, uma vez que foi produzido numa parceria do
Senado Federal, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL) e Câmara
Municipal de Pouso Alegre (MG). O material é um importante instrumento de pesquisa da
Constituição Federal, e poderá ser utilizado por docentes e discentes a fim de proporcional aos
jovens um contato com temas abordados na Constituição, propiciar uma reflexão entre as garantias
constitucionais e a realidade desses jovens e despertar o interesse dos jovens e provocá-los para
uma posição mais crítica, tornando-os mais atuantes: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO
PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO em relação ao Relatório
Bimestral referentes aos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Bimestres de 2017, em atendimento ao inciso II do
parágrafo 2º do Art. 129-A da Lei Orgânica Municipal. LEITURA DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 039/2017: Autoriza a contratação temporária de Enfermeiro (a). 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, designou o vereador Giovani para ser o relator. O vereador Dácio, Presidente da CFO,
designou o vereador Silvestre para ser o relator. A vereadora Jaqueline, Presidente da CESSA, falou
que seria a relatora. LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2017:
Altera o Código Tributário Municipal – Lei nº 510/74, e dá outras providências. Baixado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O
vereador Henrique, Presidente da CLJRF, falou que seria o relator. O vereador Dácio, Presidente da
CFO, falou que seria o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
011/2017: Atualiza a Unidade Fiscal Municipal, determinando seu valor inicial; atualiza a Taxa de
Vistoria, alterando a Lei Municipal nº 510/74 de 26.12.74 – Código Tributário Municipal, e suas
alterações. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de
Finanças e Orçamento. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, falou que seria o relator. O
vereador Dácio, Presidente da CFO, designou a vereadora Jaqueline para ser a relatora.
HOMENAGEM PARA A IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA EMANUEL DE IBIRUBÁ,
PELOS 115 ANOS DE FUNDAÇÃO, em atendimento ao Requerimento nº 073/2017: A
Presidente convidou para fazer parte da Mesa Diretora o Pastor Ari S. Vorpagel, da Igreja
Evangélica Luterana Emanuel de Ibirubá. De imediato pediu que o Secretário fizesse a leitura do
Requerimento nº 073/17, 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 Luterana
Emanuel de Ibirubá. Em seguida a Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura do texto do
quadro de homenagem: “A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a honra de prestar
homenagem à Igreja Evangélica Luterana do Brasil de Ibirubá, “Paróquia Emanuel”, pelos 115
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, ecoando as palavras do Evangelho para que
possamos nos espelhar e nos tornar pessoas melhores. Ibirubá (RS), 18 de dezembro de 2017. Ver.
Dileta de Vargas Pavão das Chagas - Presidente do Legislativo Ibirubense; Ver. Vagner Oliveira
– Secretário”. De imediato a Presidente convidou o vereador Vagner Oliveira, para que juntos
fizessem a entrega do quadro de homenagem ao Pastor Ari S. Vorpagel, pelos 115 anos da Igreja
Evangélica Luterana Emanuel de Ibirubá. Posteriormente a Presidente deu início às manifestações,
sendo que fizeram uso da palavra os líderes de Bancadas, na seguinte ordem: 1º Giovani (PP); 2º
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Dácio (PT); 3º Oneide (DEM); 4º Silvestre (PMDB); 5º Vagner (PRB). Todos parabenizaram a
Igreja Luterana Emanuel pelos 115 anos de fundação, dizendo ser uma justa e merecida
homenagem e esta comunidade tão querida em nosso Município, a qual tem uma história de lutas e
conquistas. Elogiaram o trabalho desenvolvido pela Igreja, ressaltando a importância da mesma e
sua receptividade. Por fim, registraram o reconhecimento e o respeito desta Casa Legislativa,
desejando vida longa e que continuem unidos na fé e no trabalho. A Presidente Dileta enfatizou os
trabalhos voluntários desenvolvidos pela igreja e destacou o trabalho feito com muita união e
colaboração entre os membros. Parabenizou o Pastor e todos os integrantes da Igreja pelos 115 anos
de fundação, ressaltando o bem que as igrejas fazem na vida das pessoas para que possam trilhar o
caminho do bem. O Pastor Ari cumprimentou a todos explicou uma passagem bíblica que foi lida
anteriormente pelo vereador Vagner. Falou sobre as dificuldades relatadas no histórico. Agradeceu
pela homenagem, dizendo ser um momento muito especial. Falou que estão a disposição da
comunidade de Ibirubá. Convidou a todos para colaborar com a campanha de Natal em prol do Lar
do Idoso Aconchego, com a doação de alimentos. A Presidente Dileta agradeceu a presença de
todos e encerrou a homenagem registrando as felicitações desta Casa Legislativa pelos 115 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 em seguida. HOMENAGEM PARA O CLUBE
ATLÉTICO BANGÚ, PELOS 50 ANOS DE FUNDAÇÃO, em atendimento ao Requerimento
nº 063/2017: A Presidente convidou para fazer parte da Mesa Diretora o Presidente do Clube
Atlético Bangú, Sr. Ruben Krummenauer. De imediato pediu que o Secretário fizesse a leitura do
Requerimento nº 063/17, de autoria de todos os vereadores (as), o qual foi aprovado por
unanimidade na sessão ordinária do dia 09 de outubro do corrente ano, e que posteriormente fizesse
a leitura do Histórico (anexo) do Clube Atlético Bangú. Em seguida a Presidente solicitou que o
Secretário fizesse a leitura do texto do quadro de homenagem: “A Câmara Municipal de Vereadores
de Ibirubá tem a honra de prestar-lhes esta justa e merecida homenagem pelos 50 anos de fundação,
completados no dia 14 de novembro de 2017, sendo uma data significativa, principalmente a todos
que ajudaram a escrever a história deste importante Clube em nosso Município, merecendo o
registro de nosso apreço e admiração. Ibirubá (RS), 18 de dezembro de 2017. Ver. Dileta de Vargas
Pavão das Chagas - Presidente do Legislativo Ibirubense; Ver. Dácio A. Moraes - Vice-Presidente
do Legislativo Ibirubense; Ver. Vagner Oliveira – Secretário; Ver. Giovani M. Diesel; Ver.
Henrique Antônio Hentges; Ver. André O. Ferreira; Ver. Jaqueline B. Winsch; Ver. Patrícia Sandri;
Ver. Oneide Neuland; Ver. Silvestre A. Rebelato; e Ver. Leonardo Fior.”. Na sequência a
Presidente convidou os vereadores Giovani, Silvestre e Henrique para que juntos fizessem a entrega
do quadro de homenagem ao Sr. Ruben Krummenauer, Presidente do Clube Atlético Bangú, pelos
50 anos de fundação. Posteriormente a Presidente deu início às manifestações, sendo que fizeram
uso da palavra apenas um vereador por Bancadas, na seguinte ordem: 1º Henrique (PT); 2º Vagner
(PRB); 3º Silvestre (PMDB); 4º Giovani (PP). Todos parabenizaram o Clube Atlético Bangú pelos
cinquenta (50) anos de fundação, contando que o Clube iniciou através de um encontro de amigos.
Destacaram que o Clube é merecedor desta justa homenagem, especialmente pela excelente
organização do Clube, por isso registraram o reconhecimento pelo excelente trabalho que realizam.
Relataram sobre as conquistas do Clube, como a construção da Sede, e sobre fatos e acontecimentos
de sua história. Por fim desejaram sucesso ao Clube. A Presidente Dileta contou que a iniciativa da
homenagem foi do vereador Giovani e do vereador Henrique, por isso parabenizou os mesmos.
Falou da importância da participação dos jovens no futebol. Ressaltou e parabenizou a todos que
deixaram seu legado junto ao Clube, parabenizando ainda todos os desportistas, direção e jogadores.
Dando continuidade a Presidente passou a palavra para o Presidente do Clube Atlético Bangú, Sr.
Ruben Krummenauer, o qual observou que se sente em casa junto a Câmara Municipal. Falou
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sobre o trabalho de todos os colaboradores do Bangú. Agradeceu pela homenagem em nome de
todos os integrantes do Clube, dizendo que o pavilhão e o campo estão a disposição da comunidade
ibirubense, e que todos sempre serão bem recebidos, sendo que finalizou se colocando a disposição
de todos para o que estiver ao seu alcance. A Presidente Dileta agradeceu a presença de todos e
assim encerrou a homenagem registrando as felicitações desta Casa Legislativa pelos cinquenta (50)
anos do Clube Atlético Bangú, 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 em seguida. LEITURA DO PARECER E VOTAÇÃO 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. Leitura do
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do currículo do homenageado.
Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 034/2017: Aprovado por unanimidade.
LEITURA DOS PARECER E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
037/2017: 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
037/17: Aprovado com oito (08) votos favoráveis e um (01) voto contrário do vereador Silvestre,
justificando devido não terem concordado em esperar mais uma semana para deliberar o referido
projeto. 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 DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 038/2017: Estabelece nova delimitação do perímetro
urbano da cidade de Ibirubá. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Discussão e votação do Projeto de Lei
Municipal nº 038/2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS PARECER E
VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2017: Altera o Anexo II da
Lei Complementar nº 121/2015. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 008/17: Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E
VOTAÇÃO DAS EMENDAS MODIFICATIVAS E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
034/2017: Estima a receita e fixa a despesa do município de Ibirubá-RS, para o exercício
econômico-financeiro de 2018. Leitura do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Leitura,
discussão e votação das Emendas Modificativas: Aprovadas por unanimidade. Discussão e
votação do Projeto de Lei Municipal nº 034/2017, com redação das Emendas Modificativas:
Aprovados por unanimidade. A Presidente suspendeu a sessão concedendo o uso da palavra ao
Sr. Francisco da Rocha, o qual pediu a intervenção dos vereadores para pedir apoio dos municípios
do Alto Jacuí com o objetivo de trazer para Ibirubá curso de formação de soldados para a Brigada
Militar, sendo que os vereadores informaram que já foram em busca deste pleito, agradecendo a
preocupação do mesmo. 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 SILVESTRE A. REBELATO, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Disse que ligou para o Diretor do Hospital, Sr. Odair Funck, e ligou para a
Prefeitura Municipal para entrar em contato com a servidora Magda, e também entrou em contato
com todos os jornais. Falou que a Srª Magda, formada em jornalismo, registrou uma matéria nos
jornais que não retrata a verdade e comentou que o Prefeito Abel lhe ligou as doze (12) horas e
dezessete (17) minutos pedindo perdão e desculpas, e que o pedido foi aceito, mas que sua vontade
é que seja usado o mesmo “instrumento” para desmentir esta notícia. Destacou que esqueceram de
reconhecer quem marcou esta audiência com os dois (2) Ministros, e disse que o Prefeito Abel e o
Odair Funck só foram recebidos nesta oportunidade porque o “Tuta Rebelato” articulou com o
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Ministro Osmar Terra. Disse que “quem gosta de sombra na cabeça, usa chapéu ou se não gosta de
chapéu usa guarda-chuva”. Falou que nesta sessão foi o único vereador que apresentou emendas
para as comunidades do interior e destacou o êxito da emenda orçamentária para o quiosque do
Bairro Jardim. A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do PP: Cumprimentou a todos.
Comentou sobre as duas entidades homenageadas nesta noite, sendo a Igreja Evangélica Luterana
Emanuel pelos cento e quinze (115) anos de fundação, e também ao Clube Atlético Bangú pelos
cinquenta (50) anos de fundação. Parabenizou a todos pelo trabalho social e dedicação na parte
religiosa e esportiva de grande relevância para a comunidade. Disse que hoje foram votados vários
projetos que são a essência do legislador. Comentou sobre a aprovação do projeto para a
contratação de professores de forma emergencial. Cumprimentou a Secretária e o Prefeito por
estarem antecipando uma organização para o calendário letivo de dois mil e dezoito (2018),
prevendo a licença e exonerações de professores. Destacou o projeto sobre o orçamento para o ano
de dois mil e dezoito (2018), do qual foi relatora. Disse que Ibirubá realmente tem um bom
orçamento e que isso se deve ao povo pujante e trabalhador, e que esta Casa tem feito debate e
discussões importantes e relevantes sobre o orçamento. Comentou sobre a renovação na forma da
construção do orçamento para o ano de dois mil e dezoito (2018) em comparação aos anos
anteriores, o qual teve a inserção de valores de emendas, de operações de créditos e de propostas
voluntárias que ainda não estão confirmadas no orçamento. Disse ainda que nos anos anteriores
estes valores eram inseridos posteriormente ao orçamento através de decretos e receitas extra
orçamentárias. Justificou assim o orçamento que teve um incremento de dezoito por cento (18%)
chegando aos noventa e seis (96) milhões de reais. Falou que se orçamento fosse construído de
acordo com os outros anos, o incremento de receita para o Município é em torno de cinco por cento
(5%). Disse que esteve hoje na Prefeitura conversando com o Prefeito e com o Contador, onde teve
uma notícia negativa sobre o orçamento de dois mil e dezessete (2017) o que significa uma
diminuição da prestação de serviços para a comunidade. Desejou um abençoado Natal para todas as
famílias. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a
todos. Comentou que o Sr. Francisco Rocha esteve fazendo algumas reivindicações aos vereadores
sobre o curso de Policiais no município de Ibirubá onde, anos atrás, formou duas turmas. Disse que
desde o início da gestão está apresentando requerimentos e moções através da ASCAMAJA, e que
já esteve em audiência com o Secretário de Segurança para que este curso viesse para Ibirubá.
Falou sobre o Projeto que torna o Senhor Moacir Pedrotti Cidadão Honorário de Ibirubá, pelo
excelente trabalho prestado e que presta na comunidade, juntamente com seus familiares. Disse
ainda que ele é uma pessoa muito conhecida como funcionário público de anos atrás onde ficou
Secretário destaque, além de ser de uma família tradicional da cidade, e possui uma filha que é
funcionária nesta Casa Legislativa. Falou sobre a homenagem ao Clube Atlético Bangú, onde disse
ao presidente “Rupia” Krummenauer que se deve valorizar àquelas pessoas que começaram a
construir o Clube Atlético Bangú e as que já passaram por lá, citando como exemplo o Eli Antes
que era Vice-Presidente. Comentou também sobre a homenagem aos cento e quinze anos da Igreja
Evangélica Luterana Emanuel de Ibirubá, a qual foi representada pelo Pastor Ari Vorpagel. Disse
que a comunidade Luterana leva um trabalho voluntário às famílias do Município, pois Deus é um
só. Desejou que nessa semana de Natal todas as famílias se reúnam com amor e carinho no coração.
Convidou a todos para a próxima sessão e sua despedida como Presidente no próximo dia vinte seis,
às dezenove horas, a qual terá eleição da mesa. O vereador VAGNER OLIVEIRA, do PRB:
Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade que tem lhe dado e às pessoas pela
credibilidade de ter votado em sua pessoa. Disse que ficou muito feliz pelo Executivo ter atendido
uma indicação sua, a qual se tratava da limpeza de uma vala que começa na curva do Bairro Unida e
vai até próximo ao Lar Aconchego. Falou que o trabalho de limpeza do Rio Pulador foi bem feito
pela Secretaria de Obras, um trabalho que deveria ter sido feito há vinte e três (23) anos atrás. O
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vereador HENRIQUE A. HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos. Disse que foi uma noite de
homenagens na Câmara de Vereadores, sendo ao Clube Atlético Bangu pelos seus 50 anos, através
do seu Presidente Ruben Krumennauer; e à Igreja Evangélica Luterana do Brasil – Congregação
Emanuel Deus Conosco, pelos seus 115 anos de atuação no Brasil, sendo representado pelo Pastor
Ari. Comentou sobre Projeto de Lei de sua autoria, o qual concede o título de Cidadão Honorário ao
professor Jeovani Dal Castel, seu amigo e colega que tanto fez e tanto faz pela escola Municipal de
Ensino Fundamental José Anchieta da Comunidade de Itaíba. Destacou que esta oportunidade foi
uma noite onde pudemos mostrar a nossa Comunidade que temos pessoas que trabalham em prol de
uma sociedade mais justa, com mais harmonia, com mais solidariedade. Disse acreditar que quando
homenageiam uma pessoa ou uma entidade, estão fazendo não pelo fato de querer simplesmente
aparecer com um ato político, mas sim por entender que todos aqueles que contribuem para o bem
estar social, seja atuando no campo do futebol, seja atuando no campo religioso, seja atuando no
campo educacional, merecem reconhecimento. Ressaltou que todo aquele que desenvolve um
trabalho em beneficio do crescimento da comunidade, deve sim ser valorizado. E se algumas vezes
o Poder Legislativo é taxado por fazer “muitas homenagens”, é porque aqui existem legisladores
que valorizam aquilo que é feito em prol da Comunidade e disse que se cometem erros é porque
querem valorizar as pessoas que trabalham no dia-a-dia pensando em como podem fazer uma
sociedade melhor, com mais eloquência, com mais igualdade, mostrando ou querendo deixar as
gerações futuras um caminho de mais fraternidade, de respeito, de valorização do viver em
Comunidade. Falou que nesta oportunidade apresentou duas indicações, sendo uma para calçamento
da Rua Vitório Caponi, no Bairro Santa Helena, uma obra que irá possibilitar uma via de acesso e
passagem de moradores, e a outra indicação se refere à construção de uma praça, com toda
estrutura, que seria de grande importância para a comunidade do Bairro Odila, servindo de opção de
lazer para a Comunidade, além de embelezar e dar vida. Destacou que para o próximo ano serão
iniciadas as obras do Ginásio na localidade de Linha Pulador Sul e disse que foi com grande
satisfação que juntamente com o companheiro Dácio, e demais companheiros do Partido dos
Trabalhadores, conseguiram viabilizar a obra que teve ajuda do Deputado Federal Dionilso Marcon.
Falou sobre o requerimento apresentado nesta noite onde será enviado um ofício ao Senado Federal,
mais especificamente à Ilana Trombka”, diretora-geral, solicitando material “Constituição em
Miúdos” sendo que o mesmo será distribuído nas escolas de nosso Município, sendo um importante
instrumento de pesquisa da Constituição Federal, e poderá ser utilizado por docentes e discentes a
fim de proporcional aos jovens um contato com temas abordados na Constituição, propiciar uma
reflexão entre as garantias constitucionais e a realidade desses jovens e despertar o interesse dos
jovens e provocá-los para uma posição mais crítica, tornando-os mais atuantes. Por fim, desejou a
todos um abençoado Natal, com muita paz, alegria e saúde. Que o Natal seja um momento não
somente para ganhar presentes, mas de anunciar o nascimento de Jesus Cristo. Desejou “que o Natal
esteja vivo dentro de nós em cada dia do ano que se inicia, para que possamos viver sempre o amor
e a fraternidade”. A Presidente deu por encerrado os trabalhos à zero hora e quinze minutos
(00h15min.). 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.

