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ATA Nº. 1.972/2017 – DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 09.01.2017.
Aos nove dias do mês de janeiro 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 dez minutos, 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,
Giovani Moacir Diesel e André O. Ferreira, integrantes da Bancada do PP, Dácio Azevedo Moraes
e Henrique Antônio Hentges, integrantes da bancada do PT; Vagner Oliveira, integrante da Bancada
PRB; e 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. Em
seguida a Presidente pediu para que o Secretário fizesse a leitura dos ofícios nº 001 e 002/17 do
Executivo Municipal solicitando o licenciamento dos vereadores Érico Pimentel Nogueira, que
assumiu a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, conforme Portaria nº 9.577/17, e
Vanderlei Santos de Souza, que assumir a Secretaria Municipal de Obras e Viação, conforme
Portaria nº 9.578/17, e posteriormente fizesse a leitura das Convocações nº 001 e 002/17, sendo do
Primeiro Suplente da Coligação Frentão, Sr. André O. Ferreira, e do Segundo Suplente da
Coligação Frentão, Sr. Henrique Antônio Hentges. Posteriormente o Secretário também procedeu a
leitura dos Termos de Posse dos dois suplentes que assumiram a titularidade no lugar dos
vereadores automaticamente licenciados. A Presidente convidou os dois suplentes para se
posicionarem em frente a Mesa Diretora para os atos de Posse, os quais prestaram compromisso
mediante juramento e em seguida foram convidados a ocupar seus lugares ao lado dos colegas
vereadores. A Presidente Dileta suspendeu a sessão por alguns minutos, a pedido dos vereadores
recém-empossados, para que pudessem receber os cumprimentos e fazer registros com fotos,
juntamente com seus familiares, sendo que posteriormente reabriu a sessão. 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. Posteriormente a Presidente colocou em votação a
ORDEM DO DIA: Aprovada por unanimidade. A Presidente colocou em deliberação e votação
a Ata nº 1.971/17 (solene): Aprovada por unanimidade. A Presidente comunicou que o áudio e a
Ata nº 1.970/16, da última sessão ordinária de 2016, sendo do dia 19 de dezembro de 2016, está a
disposição dos (as) vereadores (as) junto a Secretaria da Casa para conhecimento e conferência,
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para que a mesma possa ser colocada na pauta da próxima sessão para deliberação. A Presidente
solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofícios
s/nº recebidos do vereador Silvestre A. Rebelato solicitando que seja protocolado nesta Casa
Legislativa Projetos de Lei, ambos de sua autoria, sendo o primeiro denominando a Quadra
Esportiva, localizada na Rua Francisco Weber, nº 160, no Bairro Jardim, ao lado da Escola de
Educação Infantil Alice Fleck, de “Quadra Esportiva Fabrício Belló”. O segundo denominado o
Ginásio de Esportes, com a mesma localização da quadra, de “Ginásio de Esportes Simon Bender
Neto”, este atendendo pedido do ex-vereador Elói Ferraz de Andrade que na última Legislatura
apresentou este mesmo pedido; Correspondência da DPM – Delegação de Prefeituras Municipais,
cumprimentando e desejando sucesso aos novos vereadores (as); Ofício recebido do Ministério da
Educação informando liberação de recursos financeiros; Prestação de Contas da ACISA e
Executivo Municipal referente a EXPOIBI 2016; Ofícios e folders sobre cursos diversos. O
vereador Silvestre solicitou cópia da Prestação de Contas da Expoibi 2016. O Presidente solicitou
que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 229/16 para o Executivo;
Ofício nº 230/12 para a imprensa; Ofício nº 231/16 para o Gabinete da Primeira Dama e para a
Secretaria Mun. do Trabalho, Assistência Social e Habitação, parabenizando pela coordenação e
realização do Natal Luz/2016; Ofício nº 232/16 para a UVERGS, agradecendo pela homenagem aos
Presidentes de Câmaras Municipais – Gestão 2016, oferecendo o título Honra ao Mérito aos
mesmos; Ofício nº 233/16 para o Executivo encaminhando correspondência do DAER de Cruz Alta
sobre a possibilidade de um convênio com o Município para manutenção da ERS 506; Ofício nº
234/16 para a Secretaria da Fazenda referente o valor base para cálculo do Passivo Atuarial com o
RPPS; Ofício Circ. nº 235/16 para as rádios e jornais do Município agradecendo a parceria e o bom
relacionamento que tiveram com o Poder Legislativo durante 2016; Ofício nº 236/16 para o
Executivo referente devolução de recursos financeiros ao Executivo em 2016; Ofício Circ. nº
001/17 para Câmaras de Vereadores que compõem a ASCAMAJA, UVERGS, FAMURS, IGAM,
Digifred, Inlegis, AMAJA, imprensa, etc. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 001/2017: A vereadora
PATRÍCIA SANDRI, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a construção de um quebra-molas na Rua
Dumoncel Filho, mais precisamente no entroncamento com a Rua Dinis Dias. Justificativa: Esta
indicação atende ao pedido dos munícipes que residem ao longo da via, devido ao alto fluxo de
veículos que ali transitam em alta velocidade, colocando em risco a vida e a integridade física das
pessoas, bem como os inúmeros atropelamentos de animais que vem ocorrendo no local.
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LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 002/2017: A vereadora PATRÍCIA SANDRI, integrante da
Bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a
arborização e a instalação de bebedouros na Praça do Bairro Floresta, melhorando o ambiente e
incentivando a prática de esportes, caminhadas e atividades de laser no referido local. Justificativa:
Esta indicação se justifica devido ao fato de não existir na Praça do Bairro Floresta sombra natural,
tampouco bebedouro de água para as pessoas que ali realizam caminhadas, praticam esportes e
passeiam com seus filhos, utilizarem. Tendo em vista o grande número de munícipes que fazem uso
desta praça, torna-se imprescindível a revitalização do local, com a plantação de árvores, bem como
a instalação de bebedouros de água, com a finalidade de favorecer o ambiente e atrair mais pessoas
ao local. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 003/2017: A vereadora PATRÍCIA SANDRI,
integrante da Bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através do setor competente,
providencie os reparos necessários para a reutilização (reuso) da quadra de esportes do Centro
Social do Bairro Floresta, pois a mesma encontra-se inutilizada em razão da má conservação do
local. Tal fato tem impossibilitado que moradores do bairro usufruam do espaço para a prática de
esportes e atividades de laser, finalidade almejada quando de sua construção. Justificativa: Esta
indicação se justifica na medida em que a referida quadra de esportes se encontra em estado de máconservação e impossibilitada ao uso, pelo que os moradores não estão conseguindo fruir do local
de forma adequada e segura. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 004/2017: O vereador HENRIQUE
ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, faça a adequação dos Agentes de Trânsito e Sinistro a fim
de garantir a segurança viária nas escolas de nosso Município (Escola Municipal de Ensino
Fundamental Santa Teresinha, Escola Estadual de Ensino Fundamental Ibirubá e Escola Estadual de
Ensino Fundamental Edison Quintana). Justificativa: Esta indicação se justifica pelo efetivo
reduzido da Brigada Militar de nosso Município, e, buscando a segurança viária dos alunos e devido
ao grande fluxo de veículos principalmente nos horários de saída da escola (11h40min e 17h30min)
tal indicação se faz necessário. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 005/2017: A vereadora
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, integrante da Bancada do PP: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie pavimentação da Rua Arnoldo
Wollmeister, entre a Rua Três de Outubro e o Loteamento Colina. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido ser área urbana e também dar acesso ao Loteamento Colina, que através da Malex
Empreendimentos, está realizando grande investimento na área de habitação, um dos grandes
gargalos do nosso Município, onde irá disponibilizar setenta e nove (79) lotes para construções
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residenciais. Sendo assim, é imprescindível a pavimentação da via pública o mais breve possível,
devido estar em fase avançada a infraestrutura do referido loteamento. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 006/2017: A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, integrante da
Bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Defesa Civil, providencie um mapeamento
dos principais “pontos” de alagamentos, ocasionados pela chuva torrencial do dia 31 de dezembro
de 2016, para posterior encaminhamento ao setor de engenharia que através de um estudo criterioso,
possa realizar a readequação de tubulações antigas bem como a providência de novas, para
drenagem das águas pluviais. Justificativa: Esta indicação se justifica devido chuvas torrenciais que
vem assolando o nosso Município, como também nosso Estado, e por ocasião de dois episódios de
transtornos com danos em inúmeras residências em 2015 e 2016, faz-se necessário novas medidas
de escoamento de água com estudos técnicos, para amenizar essas condições de perdas e transtornos
ocasionados por enxurradas, que estão se tornando frequentes. LEITURA DO PEDIDO DE
INFORMAÇÃO Nº 001/2017: A vereadora PATRÍCIA SANDRI, integrante da Bancada do
DEM: Que o Executivo Municipal disponibilize informações a respeito de ações já existentes de
combate a enchentes nos bairros Floresta, Unida, Progresso e Centro (precisamente na Rua Júlio
Rosa). Justificativa: Esta indicação atende ao pedido dos munícipes que residem nestas localidades
e que vêm enfrentando alagamentos constantes em suas residências quando há um elevado volume
de chuvas, deixando-os em estado de vulnerabilidade. Gize-se ressaltar ao fato de que, a cada chuva
torrencial e alagamento, os referido moradores perdem grande parte da mobília e demais pertences
das residências diante da água das chuvas. Outrossim, é necessário o conhecimento prévio do Poder
Legislativo acerca de políticas preventivas já existentes e implementadas pela Administração para
verificar a possibilidade e viabilização de criação de projeto específico para o enfrentamento da
problemática apresentada. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/2017: A
vereadora PATRÍCIA SANDRI, integrante da Bancada do DEM: Que o Executivo Municipal,
disponibilize informações a respeito dos imóveis públicos existentes de propriedade do Município
que não estão sendo ocupados/utilizados pela Administração Pública. Justificativa: Este pedido tem
o condão de informar aos vereadores eleitos quais os imóveis de propriedade do Município de
Ibirubá que não estão sendo ocupados atualmente pela Administração Pública, para que possam
averiguar a possibilidade de elaboração de novos projetos, como a construção de novas creches,
centros recreativos e, especificadamente, um local adequado para que juventude possa escutar som
automotivo sem perturbar o sossego dos munícipes, questão urgente e de saúde pública, dentre
outros. DESCERRAMENTO DO QUADRO DOS VEREADORES DA 15ª LEGISLATURA,
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junto a Galeria das Legislaturas: A Presidente convidou os vereadores (a) da 15ª Legislatura, que
foram convidados para este ato, para lhe acompanhem até o quadro para que pudessem fazer o
descerramento. Convidou também os atuais vereadores para acompanhar o descerramento junto a
Galeria. Após o descerramento convidou o Prefeito Municipal Abel Grave para fazer uso da
palavra em nome dos vereadores da 15ª Legislatura, e também como Prefeito Municipal de Ibirubá:
Cumprimentou a todos e se colocou a disposição, dizendo que estaria junto do Vice-Prefeito Alberi,
abertos ao diálogo, pois o desafio deles era aproximar o Executivo do Legislativo, trazendo
soluções para o Município. Desejou aos vereadores um excelente trabalho e que possuem a intenção
de trabalhar junto com o Legislativo. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
001/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT, requer
que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para a 6ª Superintendência Regional do DAER Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, de Passo Fundo, a fim de realizar o
descapoeiramento na RS 223, Km 49, entre os trevos de acesso do município de Ibirubá.
Justificativa: Esta solicitação se justifica pelo fato da rodovia acima mencionada possuir um trânsito
intenso de veículos, sendo assim, faz-se necessário um trabalho de roçada nas margens da referida
rodovia. Também é importante salientar que vários acidentes já ocorreram neste trecho: Aprovado
por unanimidade. O vereador Silvestre sugeriu que fosse solicitada a roçada de toda a extensão da
ERS 223, sendo do trevo de Ibirubá até o município de Tio Hugo. ELEIÇÃO DOS MEMBROS
DAS COMISSÕES PERMANENTES da Câmara Municipal de Vereadores para o ano de
2017. A vereadora Dileta pediu para o secretário efetuar a leitura da composição das comissões,
conforme foi acordado em reunião realizada pela parte da manhã: Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final: Presidente: Henrique A. Hentges; Vice-Presidente: Patrícia Sandri;
Secretário: Giovani Moacir Diesel; 1º Suplente: André O. Ferreira; 2º Suplente: Leonardo Fior.
Comissão de Finanças e Orçamento: Presidente: Dácio A. Moraes; Vice-Presidente: Silvestre
A. Rebelato; Secretário: Jaqueline B. Winsch; 1º Suplente: Vagner Oliveira; 2º Suplente: Oneide
Neuland. Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência: Presidente: Jaqueline B.
Winsch; Vice-Presidente: Dácio A. Moraes; Secretário: Silvestre A. Rebelato; 1º Suplente:
Giovani Moacir Diesel; 2º Suplente: Henrique A. Hentges. Comissão de Obras e Serviços
Públicos: Presidente: Leonardo Fior; Vice-Presidente: André O. Ferreira; Secretário: Patrícia
Sandri; 1º Suplente: Dácio A. Moraes; 2º Suplente: Oneide Neuland. Comissão de Agricultura,
Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente: Presidente: Silvestre A. Rebelato; VicePresidente: Vagner Oliveira; Secretário: Oneide Neuland; 1º Suplente: Giovani Moacir Diesel; 2º
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Suplente: Patrícia Sandri. A Presidente perguntou se alguém gostaria de se manifestar e em seguida
colocou em votação: Aprovado por unanimidade a composição das Comissões Permanentes para
o exercício de 2017. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 001/2017, de
autoria do vereador Vagner Oliveira: Institui a Semana Municipal da Cultura Evangélica
Protestante e o Dia Municipal do Evangélico. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. O Presidente da referida Comissão, ver. Henrique, disse que seria o relator.
LEITURA DO PARECER Nº 18.550 DO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE
PROCESSO DE CONTAS DE GOVERNO DOS ADMINISTRADORES DO EXECUTIVO
MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, referente ao exercício de 2014: Baixado para a Comissão de
Finanças e Orçamento. O vereador Dácio, Presidente da referida Comissão, designou a vereadora
Jaqueline para ser a relatora. A Presidente, vereadora Dileta, pediu para que os (as) vereadores (as)
indiquem uma mulher para ser homenageada na Sessão Solene de Homenagem ao Dia Internacional
da Mulher, que será realizada dia oito (08) de março do corrente ano, protocolando esta indicação
ainda no mês de janeiro, constando o currículo da mulher, tendo ainda o cuidado de não escolher
uma que já tenha recebido a homenagem, sendo que na Secretaria da Casa existe uma lista para
consulta dos vereadores (as). Dando continuidade a Presidente passou para o último ítem da ordem
do dia, em um espaço máximo de cinco minutos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS
(AS) VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: O vereador LEONARDO FIOR, do PTB:
Cumprimentou a todos. Disse que era com alegria que novamente voltava a esta Casa, na qual teve
a grata satisfação de ver empossada como Presidente sua amiga Dileta Pavão das Chagas, sendo
uma mulher trabalhadora, honrada, e contou que teve oportunidade de conhecê-la em 1988, quando
ele concorreu a vereador pela primeira vez e a atual Presidente ocupava um cargo na Secretaria da
Saúde, onde ele viu nela uma pessoa vocacionada a ajudar os menos favorecidos, e ele tinha certeza
que a Presidente seria a porta voz do Legislativo junto ao Executivo. Contou que ocupou diversos
cargos de Presidência das Comissões e por duas vezes foi Presidente da Casa Legislativa, disse que
não foi Presidente pela terceira vez, porque deu a oportunidade a outro colega vereador para a
Presidência. Falou ainda que compôs a Comissão de sistematização que elaborou a Lei Orgânica do
Município de Ibirubá no ano de 1990. Citou a empresa Sfil, atualmente AGCO, a Usifundi,
empresas as quais ele e o vereador Silvestre batalharam para trazer desenvolvimento, emprego e
riqueza ao Município. Encerrou se colocando a disposição para defender o interesse da comunidade
ibirubense e não o interesse de siglas partidárias. O vereador VAGNER OLIVEIRA, do PRB:
Cumprimentou a todos. Disse que era motivo de alegria compartilhar esse momento junto com
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todos, principalmente aqueles que deram a credibilidade do voto sobre a pessoa dele e assim poder
estar presente neste momento. Agradeceu a Deus e a sua família que tanto o apoiou, os seus amigos
e disse que está nesta Casa para somar e desenvolver aquilo que for melhor para a cidade Ibirubá.
Agradeceu e registrou a presença do Prefeito Abel e do Vice-Prefeito Alberi. A vereadora
PATRÍCIA SANDRI, do DEM: Cumprimentou a todos. Contou que apresentou dois pedidos de
informação referentes aos bens e imóveis que o Município possui e que não estavam sendo
ocupados, para que então fosse possível a elaboração de projetos para construção de creches,
centros sociais e também um local adequado aos jovens da cidade escutar o som alto, pois esse era
um problema para os moradores da Rua do Comércio, mas que também era preciso ter um local
adequado para isso. Disse que o outro pedido foi a respeito da prevenção e enchentes, para que
então fosse possível elaborar projetos nesse sentido. Mencionou que fez três pedidos ao Executivo,
que providenciassem a reestruturação da quadra de areia do Centro Social Floresta que se encontra
abandonada, e também que fossem instalados bebedouros junto à praça do Bairro Floresta, que
precisa de bebedouros de água e sombra natural. Falou que os moradores da Rua Dumoncel Filho
solicitaram que fosse construído um quebra molas, mais precisamente na esquina com a Diniz Dias.
Registrou que criou uma página no Facebook, chamado “Vereadora Patrícia Sandri”, para facilitar a
interação com os nossos munícipes, que tiverem ideias, pedidos e reivindicações, deixassem lá seus
comentários. Encerrou agradecendo e desejando a todos um belo mandado. O vereador ANDRÉ O.
FERREIRA, do PP: Cumprimentou a todos. Disse que para ele é um momento de gratidão.
Agradeceu cada voto da comunidade. Agradeceu principalmente o companheiro Érico pela
oportunidade que lhe deu para assumir a vereança nesta Casa. Agradeceu aos amigos e parentes do
Bairro Floresta e do resto do Município. Disse sinceramente que não sonhava tão alto e que este
momento é só de agradecer. Disse que é de família humilde, e agradeceu a sua esposa que esteve
junto com ele em todos os momentos. Finalizou dizendo que está a disposição de todos para fazer o
bem ao Município. A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do PP: Cumprimentou a
todos. Destacou que era seu primeiro pronunciamento como vereadora em tribuna, e que estava
dando seus primeiros passos como política, sendo que hoje fazer política era um grande desafio, em
um momento em que os políticos e a política brasileira estavam em descrédito, mas acredita que
com a renovação que tiveram nesta Casa, farão uma política diferente. Falou que na noite, via muita
gente assistindo a primeira sessão, com a expectativa que eles vereadores fizessem uma política
diferente, com mais seriedade, transparência, conhecimento e realmente fortalecessem o trabalho
em prol da comunidade. Contou que tinha seus anseios e angústias e esperava que através de seu
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trabalho, ninguém ficasse sem o necessário para viver e acreditava que esse era o grande objetivo
dos vereadores da Casa e do Executivo Municipal. Disse que apresentou duas indicações, uma delas
referente a um estudo da Defesa Civil, um mapeamento das zonas alagadas, para que alguma coisa
fosse feita em relação a essa situação no Município. Outra solicitação foi sobre a pavimentação,
para fomentar a questão habitacional do Município, da Rua Arnaldo Wollmeister. Colocou da sua
responsabilidade de presidir a Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência e secretariar
a Comissão de Finanças e Orçamento, que ela acreditava que iria demandar muito mais dedicação,
conhecimento e posicionamento dela, perante políticas públicas tão importantes para a comunidade.
Falou da representatividade das mulheres nesta Casa, através da Presidente Dileta, dela como
vereadora e da vereadora Patrícia, disse que as mulheres através delas as mulheres estão tem
visibilidade e assim teriam voz e vez. Encerrou agradecendo seus eleitores e seus familiares, se
colocando a disposição da comunidade, para que junto possam trabalhar para o bem estar de todos.
O vereador GIOVANI MOACIR DIESEL, do PP: Cumprimentou a todos. Disse que tiveram um
entendimento dentro do Partido Progressista-PP que a Dileta deveria ser a Presidente da Câmara, e
haviam feito o correto, pois ela estava se saindo muito bem. Agradeceu aos funcionários da Casa,
com os quais ele estava aprendendo, aos seus hum mil quatrocentos e dezoito (1418) votos que a
população confiou a ele e se colocou à disposição na Câmara de Vereadores, tanto na área da saúde,
como nas demais áreas. Falou da dificuldade dos que estão começando a carreira política, quando a
situação da Política Nacional estava numa fase muito ruim, e eles se colocavam à disposição para
tentar reverter um pouco do que estava acontecendo de errado a nível nacional. Disse que eles
conseguiram uma renovação na Casa e procurariam fazer uma política limpa, honesta e dinâmica
para que o Munícipio cresça cada vez mais. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. Disse que via na noite a Casa cheia, e isso era um grande
orgulho para ela, pois chegou a esta Casa Legislativa como vereadora com quatrocentos e dezenove
(419) votos. Falou que não sonhou tão alto, mas chegou à Presidência da Casa, e se colocou à
disposição da comunidade, e dos seus colegas para fazer um grande trabalho. Contou que, a pedido
do vereador da última Legislatura, foi feito uma homenagem aos vereadores da Décima Quinta
Legislatura, efetuando o descerramento do quadro dos vereadores. Agradeceu aos presentes, seus
amigos, ex-colegas, seus familiares, seu esposo, ao Presidente do Partido Progressista Jaime Cervo,
Prefeito Abel e Vice Alberi, disse que por várias vezes esteve assistindo as sessões, e poucas vezes
viu a Casa tão cheia, como estava naquela noite, e convidou a todos que continuassem participando,
na próxima segunda-feira dia dezesseis (16), dia vinte e três (23) e no dia vinte e sete (27) teriam a
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escolha do Presidente da ASCAMAJA. Reportou-se a comunidade de Ibirubá, dizendo que não
representava só seus quatrocentos e dezenove (419) votos, mas sim, os mais de vinte mil habitantes
do Município, e que não abandonou o pessoal da saúde, e estaria sempre na Câmara de Vereadores
fazendo um trabalho diferenciado. Deu as boas vindas aos novos assessores, disse que eles estariam
à disposição da comunidade, dos vereadores, e que lhe representariam muito bem. O vereador
HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos. Disse que chegar a Câmara
Municipal de Vereadores pra ele era um orgulho muito grande, sendo a concretização de um sonho,
mas também algo a ser valorizado e a partir de agora de extremo respeito e principalmente
responsabilidade. Respeito para aqueles que acreditaram nele, seja com voto ou com a palavra de
incentivo durante os dias de campanha. Disse que a partir de agora precisam olhar para toda
comunidade ibirubense, para os mais de vinte (20) mil habitantes, pois esses merecem o respeito, o
nosso comprimento de nossas obrigações com ética, sempre primando para aprovação ou não de
projetos que venham a trazer o bem para convidada, independente de sigla partidária. Desejou um
ano de muito trabalho e de muitas discussões juntamente com seus colegas vereadores, pois assim
chegariam a um entendimento. Registrou que mesmo em um momento difícil pelo qual o Partido
dos Trabalhadores está passando, conseguiram uma bancada junto ao Legislativo, tendo dois
vereadores, mostrando que nem tudo está perdido e que precisam continuar a luta, pois possuem um
grande respaldo da sociedade. Falou que sente uma alegria imensa em ter três colegas vereadoras
mulheres, mostrando que possuem um valor significativo dentro da comunidade ibirubense.
Agradeceu sua família que lhe deram um suporte grande nos dias da campanha, pois sem a família
do lado não chegam a lugar algum. Agradeceu também seus amigos, companheiros de partido,
parente, a Deus, e neste momento aos vereadores Érico P. Nogueira e Vanderlei Santos de Souza,
que lhes permitiram um espaço nesta Casa. Para encerrar disse que durante seu mandato buscará
conhecimento sobre diversos assuntos pertinentes ao Legislativo para assim auxiliar a comunidade
no que for necessário. Observou que entende que o Legislativo não serve apenas para aprovar
projetos ou fiscalizar ações do Executivo, mas que devem ir além, promover debates e criar Leis
dando respaldo à comunidade. Deixou uma mensagem de Martin Luther King: “Hoje é sempre o dia
certo de fazer as coisas certas, de maneira certa. Amanhã será tarde.”. O vereador DÁCIO
AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Saudou especialmente aos funcionários
desta Casa, que trabalha com grande competência, dando uma estrutura a este Legislativo, não de
agora, mas de muito tempo. Saudou ainda os companheiros de Partido e a todos que tiveram juntos
no pleito eleitoral para que pudessem galgar um espaço nesta Casa. Enfatizou a importância dos

Fl. 010 (01ª Sessão Ordinária)
familiares e seus amigos, que lhe incentivaram e lhe deram coragem. Disse que tem quarenta e um
(41) anos, mas não de idade, mas sim de trabalho e de vida na comunidade ibirubense, e nesses 41
anos sempre esteve trabalhando junto ao Hospital. Disse que são trabalhadores da saúde e que são
pessoas que são integradas com a sociedade e com os problemas e realizações do Município.
Ressaltou que seu grande projeto é a saúde e a capacitação do Hospital. Disse que o vereador
Silvestre também é um batalhador pelas causas do Hospital, e que o Hospital, assim como a polícia
a água e o ar, são coisas que tem que ser boa e eficiente para todos. Disse que estão para trabalhar
juntos e construir juntos um Ibirubá melhor, mas com a saúde que Ibirubá merece e por isso pediu a
contribuição da comunidade ibirubense. Encerrou se colocando a disposição e agradecendo a todos.
O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a todos.
Agradeceu a Deus, a sua família e aos seus amigos que lhe colocaram novamente na Casa, pela
oitava vez, aumentando sua responsabilidade. Saudou o Prefeito Abel, presente na primeira sessão,
sendo primordial, mas que há muito tempo isso não acontecia. Contou que no presente mês estaria
indo para Brasília, para tratar a respeito da filantropia do Hospital, e colocou que este assunto estava
encaminhado e nas mãos do Ministro Osmar Terra. Falou dos projetos que não obteve êxito, mas
que iria retornar com eles, um deles era a isenção do IPTU para as famílias que foram atingidas
novamente pela enchente, e também sobre a limpeza do rio Pulador. Registrou a renovação da Casa,
de maneira positiva, sendo que espera que seja a Presidente que vai mandar na Casa, sem
interferências, pois assim terá sucesso garantido. Disse que não iria abrir mão de ajudar a
população, o agricultor, e que sempre estaria a disposição. Observou para a Presidente que o
plenário não pode se manifestar durante as sessões, e falou aos seus colegas vereadores que
poderiam contar com ele. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte horas e cinquenta
minutos (20h50min.). 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,

Ver. VAGNER OLIVEIRA

Presidente do Legislativo Ibirubense .

1º Secretário.

