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ATA Nº. 1.973/2017 – DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 16.01.2017.
Aos dezesseis 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 cinco 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. 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 solicitou para
incluir na ordem do dia a leitura do ofício que encaminhou para o Executivo solicitando impacto
financeiro, ou que fosse lida na próxima sessão. O vereador Leonardo Fior também pediu para
colocar em pauta seu pedido formal de alteração da data da próxima sessão ordinária.
Posteriormente a Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por
unanimidade. A Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.970/16 (ordinária):
Aprovada por unanimidade. e a Ata nº 1.972/17 (ordinária): Aprovada por unanimidade. A
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Correspondência recebida da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação,
parabenizando pela Posse e desejando sucesso nesta nova empreitada, assim como apresentando os
programas desenvolvidos por esta Secretaria de incentivo e fomento ao setor primário e ações que
possam vir a beneficiar a agricultura e a pecuária de Ibirubá; Convite da Cereais Werlang para a
AgroDay nos dias 16 e 17 de fevereiro, na RS 223, Km 79 em Ibirubá, das 08hs às 18hs, sendo um
evento para apresentação de novas soluções e tecnologias para o campo; Ofícios e folders sobre
cursos diversos. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS
EXPEDIDOS: Ofício nº 002/17 para o Executivo; Ofício nº 003/17 para a imprensa; Ofício nº
004/17 para o DAER de Passo Fundo, em atendimento ao Requerimento nº 001/17, solicitando a
roçada das margens da ERS 223; Ofício nº 005/17 para o Executivo referente cronograma de
desembolso financeiro. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 007/2017: A vereadora DILETA DE
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VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, estude a possibilidade de colocar quebra-molas
na Rua Dumoncel Filho, entre a Rua do Comércio e a Rua Flores da Cunha. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido a alta velocidade dos veículos que trafegam naquele local e por ser
uma Rua de grande movimentação de pedestres, onde inclusive já aconteceu grande quantidade de
acidentes. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 008/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS
PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do
Departamento Municipal de Trânsito, disponibilize agentes municipais de trânsito para fiscalização
integral de vias públicas. Justificativa: Esta indicação se justifica por ser uma necessidade em deixar
as pessoas cientes das Leis Municipais de Trânsito, como vagas de estacionamento preferenciais,
locais proibidos e cumprimento das devidas Leis. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 009/2017: A
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o
Executivo Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito, providencie a elaboração de
um Projeto para implantação de estacionamento rotativo nas ruas centrais, Rua General Osório e
Rua 07 de Setembro e suas interligações. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a
dificuldade dos motoristas em conseguirem estacionar seu veículo nas principais ruas centrais deste
Município. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 010/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA,
integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, elabore e
encaminhe Projeto de Lei para esta Casa Legislativa, que dispõe sobre a instalação de equipamento
obrigatório, denominado Rastreador, ou Chip de Localização nos veículos do Poder Executivo do
Município de Ibirubá, conforme modelo em anexo. Justificativa: Esta indicação se justifica devido
ser matéria privativa do Poder Executivo, e também pela importância das medidas, contribuindo
com a transparência dos atos do Poder Executivo, e facilitando a fiscalização do serviço prestado
aos munícipes. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 011/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA,
integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras e Viação, faça o calçamento na Rua Vitório Caponi, no Bairro Santa Helena. Justificativa:
Esta indicação atende pedido dos moradores da referida Rua, os quais solicitam que este trabalho
seja realizado o mais breve possível, pois quando chove fica muito difícil transitar a pé, por causa
do barro e poças d’água, e nos dias secos há muita poeira. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
012/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a pintura de
faixa de segurança na Avenida Mauá, próximo a empresa Central Elétrica e o Hotel Suíço.
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Justificativa: Esta indicação se justifica pelo fato de que a Avenida Mauá apresenta um grande fluxo
de veículos, sendo assim, é necessário que as faixas de segurança estejam bem identificadas e
visíveis, tanto para pedestres quanto para condutores. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 013/2017:
O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, providencie
contato com a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) a fim de solicitar a vinda de uma equipe
de Arqueólogos, do Curso de Arqueologia, para estudar a presença de túneis cujos indícios foram
demonstrados pelos estudos de Georadar, realizados no ano passado, por empresa contratada pelo
Executivo. Justificativa: Esta indicação se justifica pelo fato de que é necessário identificar a
presença de túneis em nosso Município, a fim de preservar a história local. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 014/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da
bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Turismo e Desporto, providencie a substituição dos outdoors, que estão estabelecidos em dois
pontos da RS 223, entradas principal e secundária do Município. Justificativa: Esta indicação se
justifica pelo fato de que inúmeros veículos transitam diariamente pela RS 223, levando uma
imagem do nosso Município ao passar pelos outdoors, que além de propagar ainda fazem uma
publicidade gratuita da Terra da Pitangueira do Mato. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 015/2017:
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 quebra-molas nas
Ruas Willy Krammes e Nádia Cristina Vasconcelos, ambas situadas no Bairro Floresta, mais
precisamente no entroncamento com a Rua Bruno Halwas, as quais circundam a praça da Floresta.
Justificativa: Esta indicação atende ao pedido dos munícipes que ali residem, devido ao alto fluxo
de veículos que ali transitam em alta velocidade, colocando em risco a vida e a integridade física
das crianças que praticam esportes na praça, bem como os inúmeros atropelamentos de animais que
vem ocorrendo no local. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 016/2017: A vereadora PATRÍCIA
SANDRI, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie a colocação de cascalho e demais reparos necessários nas
estradas da localidade de Linha Duas fundos. Justificativa: Esta indicação atende ao pedido dos
munícipes que ali residem e que transitam nesta via, tendo em vista que a mesma se encontra
intransitável depois das últimas chuvas que ocorreram em nosso Município, tornando o trajeto
perigoso para os moradores, transportes escolares e caminhões que transitam pela localidade, pois a
via carece de patrolamento, encascalhamento e demais reparos que se fazem necessários.
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LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 002/2017: A vereadora
JAQUELINE BRIGNONI WISNCH, integrante da bancada do PP: Requer que esta Casa
Legislativa realize a 1ª Campanha Institucional de 2017, direcionada as políticas voltadas à
promoção dos direitos humanos, em especial, da criança e do adolescente, do idoso e das mulheres,
durante os meses de fevereiro e março. Justificativa: Esta solicitação se justifica devido esta Casa
Legislativa ter no contrato para prestação de serviços de divulgação radiofônica, a realização de
Campanhas Institucionais. O direcionamento dessa temática tem por objetivo informar a
comunidade sobre legislações, órgãos de proteção de direitos, entre outros, fortalecendo a
cidadania: Aprovado por unanimidade. A Presidente falou sobre a proposta do vereador Leonardo
de alterar o dia da próxima sessão ordinária, dizendo que particularmente não concorda, pois o
motivo dele é particular. O vereador Leonardo explicou o motivo dizendo que sua família
programou uma viagem para o Rio de Janeiro no dia vinte (20) de setembro de 2016, antes de ser
eleito vereador e também achando que nos meses de janeiro e fevereiro haveria recesso
parlamentar, e também comentou que há possibilidade de acontecer sessão extraordinária, assim
não teria nenhum prejuízo fazer esta alteração. A Presidente explicou que se houver sessão
extraordinária dia 26 de janeiro será feita justamente para deliberar os projetos que entrariam na
pauta da sessão ordinária do dia 23 de janeiro. O vereador Silvestre disse que acontecem
imprevistos e que deve haver entendimento, levando em consideração que não haverá prejuízo para
o erário público, nem para Administração e nem para a Câmara, e a decisão do Plenário é soberano,
devendo ser consultado. A Presidente colocou em votação a proposta do vereador Leonardo de
alterar a data da próxima sessão ordinária para o dia 26 de janeiro, com o mesmo horário:
Aprovada com nove (09) votos favoráveis dos vereadores Leonardo, Patrícia, Oneide, Silvestre,
André, Giovani, Henrique, Vagner e Dácio, e um (01) voto contrário da vereadora Jaqueline. O
vereador Dácio pediu para que os vereadores (as) sejam mais criteriosos quando forem pedir a
transferência da data de uma sessão porque envolve interesses e particularidade de mais dez (10)
vereadores. O vereador Henrique contou que estão recebendo, nos últimos dias, visitas de alguns
Deputados do PT, sendo que na semana passada esteve em Ibirubá o Deputado Bohn Gass, e nesta
data, pela parte da manhã esteve presente do Deputado Marcon, falando sobre a Reforma da
Previdência e sugerindo que a Câmara forme uma Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma
da Previdência. Disse que na próxima sessão o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
poderia vir fazer uma explanação sobre esse assunto. O vereador Silvestre disse para o vereador
Henrique que as questões políticas partidárias devem ser resolvidas lá fora, e que “primeiro é
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preciso esperar nascer a criança para depois batizar” se referindo que esta Casa já encaminhou
documento para Brasília sobre a Reforma da Previdência e responderam que ainda não tem nada
para votar, por isso deve se esperar o momento certo, porque tudo isso que está acontecendo agora é
só “ensaio” de véspera de eleição. A vereadora Jaqueline disse que os Deputados que vieram
explanar em Ibirubá, não seja para fazer discussões de política partidária e sim de política pública
de direitos dos trabalhadores. Disse que a mobilização de ser permanente das entidades, mesmo não
havendo ainda algo concreto, mas está sendo ventilado, e a mobilização deve ser constante, pois há
matéria que são votadas da noite para o dia, sem divulgação, que a comunidade nem fica sabendo,
por isso é importante estarmos atentos e mobilizados, promovendo discussões. O vereador Oneide
voltou a falar da proposta de alteração de data da próxima sessão, proposta pelo vereador Leonardo,
dizendo que a Presidente teria que ter anunciado o resultado da votação, como por exemplo:
“Aprovado com tantos votos a favor e tantos contrários”, sendo que falou isso a título de
colaboração. A Presidente disse que quando quiser que eles lhe ensinem ela pediria e que este
assunto já havia passado. O vereador Dácio falou que entende que as questões políticas devem ser
divulgadas e discutidas amplamente, podendo haver contraponto a respeito do tema. Falou que a
questão da Reforma da Previdência é muito importante, pois vai atingir as pessoas mais carentes e
idosas, por isso existe a necessidade de se estudar e discutir sobre este assunto o quanto antes. O
vereador Henrique frisou que é um assunto de suma importância e deve ser debatido, sendo que não
é uma questão partidária, mas sim é uma questão social, e a criação de uma Comissão seria
interessante e até levar este assunto a nível de ASCAMAJA. O vereador Giovani concordou com o
vereador Henrique, dizendo que é preciso discutir e se mobilizar em relação a Reforma da
Previdência. O vereador Silvestre observou que não é contra a discussão, mas que é preciso esperar
o momento certo, e que devem ficar atentos e buscar informações. A Presidente disse que se houver
mais de três ou quatro interessados em participar de um curso do IGAN que irá acontecer nos
próximos dias, fará um sorteio. 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 VAGNER OLIVEIRA, do PRB:
Cumprimentou a todos. Disse que estava recebendo ligações a respeito de pedidos de algumas
melhorias no Município, coisas simples de serem resolvidas, só bastava um pouco de interesse do
Executivo, mas que eles já estavam tomando essas medidas. Agradeceu o convite da Cereais
Werlang, para o “Dia do Agronegócio”, em que haveria uma feira nos dias dezesseis (16) e
dezessete (17) de fevereiro, que iria fermentar o Município, fortalecer a cultura e a indústria.
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Convidou a todos seus colegas vereadores e a comunidade presente para mostrar que Ibirubá tem
oportunidade de fazer uma grande feira. O vereador ANDRÉ O. FERREIRA, do PP:
Cumprimentou a todos, especialmente o ex-Prefeito Carlos Jandrey, o seu colega Marcelo Dellay e
o Prefeito Abel Grave. Registrou o falecimento do seu tio, Sr. Lair dos Santos Ferreira (in
memorian), conhecido por “nego da Minda”, pessoa de origem humilde trabalhadora, que trabalhou
a vida inteira, mas infelizmente a doença o havia levado. Também falou sobre o falecimento da mãe
de sua colega Jussara Rodrigues, a Dona Maria Mercedes Rodrigues (in memorian), conhecida
como “vó Nina”, por isso registrou seus sentimentos à Jussara e a toda família. Mencionou que na
manhã daquele dia teve a notícia triste de que mais um jovem perdeu a vida nas estradas, que a
desatenção e a imprudência deixou enlutado toda a família do seu amigo Laudeno, de Quinze de
Novembro, que estava treinando a equipe do Revelação de Ibirubá, sendo uma pessoa amiga,
companheira que estava passando por um momento difícil devido a perda de um filho. Registrou
que havia votado a favor da proposta de seu colega Leonardo porque entendeu que não iria trazer
nenhum prejuízo para Casa. Colocou que eles vereadores deveriam ter mais respeito com a
Presidente, autoridade maior da Casa, e que a comunidade vinha assistir a sessão, e não merecia
estar escutando “bate-boca” na Casa. A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do PP:
Cumprimentou a todos. Falou sobre o Hospital ter conseguido a Filantropia. Falou sobre a comitiva
que foi à Brasília, do ex-vereador Liberto, que tinha participado junto ao Ministério da Saúde,
especialmente junto ao gabinete da Senadora Ana Amélia Lemos, que teve um papel importante na
conquista desse título filantrópico. Fez referência, em nome do ex-vereador Liberto, da bancada do
PP, ao Chefe de Gabinete da Senadora Ana Amélia, o Sr. Marco Aurélio, e da Assessora
Parlamentar Bonina Almeida. Agradeceu a todos os vereadores do Município que se empenharam
na luta pelo Hospital Filantrópico, e colocou que esse foi o primeiro passo de uma grande
caminhada na busca de recursos estaduais e federais. Mencionou a presença do Diretor do Hospital,
o Odair, que também muito se empenhou. Falou que naquele dia fez um requerimento destinado às
campanhas institucionais da Câmara de Vereadores na rádio, para que a primeira campanha fosse
em prol da promoção dos direitos humanos, da criança, do adolescente, do idoso, e da mulher.
Ressaltou que o Município possuía fundos de arrecadação, através do imposto de renda, e colocou
que as pessoas que faziam declaração do imposto de renda, que procurassem o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, para destinar seus recursos a esses conselhos e
estes repassarem às entidades do Município. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. Disse que teve no Palácio Piratini visitando a
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Governadora e Deputada Silvana Covatti, que assumiu o Governo neste dia e entregou hoje. Contou
que esteve lá representando esta Casa Legislativa, juntamente com o ex-Prefeito e o Sr. Telmo,
secretário do Vice-Prefeito, o qual esteve representando o Prefeito Abel e o Vice-Prefeito Alberi.
Disse que a Deputada Silvana Covatti fez um grande trabalho para as mulheres. Pediu para que os
vereadores indiquem uma mulher para ser homenageada no dia oito de março. Mencionou a
conquista da Filantropia do Hospital, e que conversou com o “Presidente Odair”, se colocando a
disposição como Presidente da Casa, pois é a comunidade que vai ganhar com a Filantropia, e que
vai ser uma referência no município de Ibirubá. Contou que está colocando online todas as sessões
da Câmara de Vereadores e que este trabalho não vai só prestigiar a Presidente da Casa, mas
também todos os vereadores (as), porque é um trabalho para todos, e que a comunidade possa
assistir e saber o que estão debatendo nas sessões. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Disse que todos os dias é um dia de muita
felicidade, e cada dia devemos agradecer a Deus. Disse que os vereadores de situação começaram a
fazer pedidos, porque os vereadores do ano passado não faziam muito, “estava meio curto”, e por
isso parabenizou e disse que é isso que querem. Disse também da sua propaganda política, a qual
mandou para quase todas as casas, e que nela escreveu, com autorização do Odair, que iria trabalhar
pela Filantropia. Disse que no dia que a Dilma saiu do Governo, protocolou o pedido de Filantropia
em Brasília e que foi na noite. Disse que fez um ano e sete meses que estava parado o processo de
Filantropia do Hospital e que começou a andar. Disse que ligou para o pessoal do Gabinete do
Ministro Terra, e que provavelmente eles estarão por aqui nessa semana. Disse que esse projeto
partiu da Câmara Municipal, com o trabalho dos vereadores Abel, Rogério, Oneide, Elói, ou seja,
que partiu desta Casa do Legislativo. Disse que a pessoa mais importante e que mais lutou e que
houve uma determinação, se chama Osmar Terra, e que ele vai vir para Ibirubá. Contou que gravou
um vídeo na frente do Hospital e com a autorização do Hospital, e disse ao vereador Leonardo, que
iria trabalhar por isso, e que em todos os encontros que ele esteve dizia que o projeto que ele queria
para Ibirubá era a Filantropia do Hospital, e quando recebeu a notícia chegou a chorar de alegria.
Disse que possuem muita coisa para fazer, mas que o primeiro passo foi dado, e disse que espera
que em breve o Ministro venha para Ibirubá e que vão ir ao Hospital e que todos os vereadores
serão convidados. Disse que está extremamente grato e feliz e que a população de Ibirubá tem que
saber que quem buscou isso foi a Câmara de Vereadores de Ibirubá, e não foi o Executivo
Municipal. Agradeceu publicamente a Deus por ter lhe brindado com essa propaganda e que o
Hospital ainda vai ser uma referência na região de Ibirubá. Encerrou pedindo para os vereadores
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buscar Emendas Parlamentares para o Hospital. O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES,
do PT: Cumprimentou a todos. Falou de sua preocupação com a Reforma da Previdência, e que
podia se esperar tudo de um Governo que aprovou a PEC-55, antiga 241, que retirou vinte e três
bilhões da educação, e seis bilhões da saúde ainda em 2017, que a PEC havia reduzido o índice de
aumento também no salário mínimo. Observou que a comunidade precisava estar atenta e se
informar para ter um senso crítico. Contou que sugeriu aos seus colegas vereadores para que
fizessem uma Comissão de Estudos sobre a Reforma da Previdência. Falou da Filantropia do
Hospital, e que agora era necessário se voltar na busca de recursos. Colocou sobre a enchente
ocorrida na semana anterior, e sobre o rio Puxeretê, da limpeza feita pela Administração do Prefeito
Carlos Jandrey no rio, e mencionou de se fazer uma campanha de conscientização à população, a
respeito do lixo, pois é muito grande a quantidade de lixo que fica acumulada após a baixa do rio. O
vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Disse ao seu colega
Henrique que se engajaria na sua proposta a respeito de um estudo sobre a Reforma da Previdência,
e expôs sua preocupação em relação ao assunto. Falou sobre a conquista da Filantropia do Hospital,
e mencionou a visita dos deputados Elvino Bohn Gass e Dionilso Marcon, deslumbrando a
possibilidade de conseguir algumas emendas para o Município. Citou o esforço dos vereadores da
Legislatura passada, do vereador Silvestre, em prol do Hospital, mas ressaltou que o Hospital estava
funcionando com muita dificuldade, mas com muita qualidade pelo esforço das pessoas que
estavam lá dentro, se dedicando de corpo e alma em prol da saúde, bem como o diretor Odair e toda
a direção do Hospital. Disse que ele investiu no Hospital, fez compra de ações para mantê-lo, que
participava diariamente dos problemas e das conquistas do Hospital. Contou dos últimos dez anos
de dificuldades, até para ter médicos no pronto atendimento, mas que no decorrer dos anos muito
foi lutado e os médicos mereciam o reconhecimento por esse esforço. Cumprimentou aos políticos e
a comunidade que conseguiram essa filantropia, cumprimentou também a Presidente da Câmara,
aos funcionários e colegas, dizendo que todos deveriam ser dignificados. Finalizou apresentando
sua solidariedade pelo falecimento da Dona Maria Mercedes Rodrigues, mãe da Jussara, do
Vanderlei, dizendo que ela faria muita falta. A vereadora PATRÍCIA SANDRI, do DEM:
Cumprimentou a todos, em especial seu noivo Eduardo que se fez presente. Disse que iniciou a
segunda sessão num clima de muito trabalho e de desempenho pela maioria dos vereadores e
relatou também que fez duas indicações que chegaram até ela, sendo uma delas para que seja
construído um quebra-molas nas ruas que circundam uma praça do Bairro Floresta, devido ao
grande tráfego de veículos que ali circulam, e pelo fato de muitas crianças que frequentam a praça e
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muitas vezes saírem atrás da bola, e para que se evite algum acidente e também proteger a
integridade física. Disse que criou uma página no facebook dominada Vereadora Patrícia Sandri e
que tem recebido através dela, inúmeras ideias, indicações e reivindicações da população. Disse
também que as pessoas que não conseguirem falar com ela, podem deixar o recado na página. Falou
também de uma indicação que fez, da comunidade de Linha Duas fundos, pedindo para que o
Executivo, através do setor competente, realizasse o encascalhamento, patrolamento e demais obras
que se fazem necessário naquela localidade. Parabenizou o povo ibirubense pela conquista em
termos um Hospital Filantrópico e também parabenizou todo esforço dos vereadores que passaram
no Poder Legislativo. Encerrou dizendo que agora devem se engajar para conseguir recursos para o
Hospital. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e uma horas e cinco minutos
(21h05min.). 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.

