Fl. 01 (07ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.979/2017 – DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 10.04.2017.
Aos dez dias do mês de abril 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, 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; Leonardo
Fior, integrante da Bancada do PTB; e Marcelo Antônio Dellay, do SD - Solidariedade.
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. Posteriormente a Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA:
Aprovada por unanimidade. A Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.978/17
(ordinária): Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite da Associação do Grupo de 3ª
Idade Conviver e da Secretaria de Assistência Social para celebração da Páscoa dia 12 de abril,
no Centro Social do Bairro Progresso, às 14hs; Correspondência do Deputado Estadual Edson
Brum encaminhando artigo em que manifesta sua opinião contrária sobre a reforma da
previdência; Comunicado do Ministério da Educação informando sobre a liberação de recursos
financeiros; Informe FAMURS; Ofício nº 008/2017 do Executivo Municipal encaminhando
demonstrativos da execução orçamentária e financeira do Município relativos ao 1º
Bimestre/2017. Baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento, sendo que o vereador Dácio,
Presidente da referida Comissão falou que será o relator; Ofício nº 003/17 do IMPASI
encaminhando tomada de contas do mesmo; Ofício nº 007/2017 do Executivo Municipal
encaminhando as Contas Anuais referentes ao exercício de 2016; Ofício nº 009/2017 do
Executivo encaminhando demonstrativos da execução orçamentária e financeira do Município
relativos ao 5º e 6º bimestres de 2016. Baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento, sendo
que o vereador Dácio, Presidente da referida Comissão, designou o vereador Vagner para ser o
relator; Ofício nº 142/17 do Executivo solicitando a retirada definitiva do Projeto de Lei
Municipal nº 004/17, que regulamenta a Lei Federal nº 13.019/2014; Ofício Circ. nº 002/17 do
Executivo convidando para a I Conferência Municipal de Desenvolvimento Urbano, referente a
fase II do processo de revisão do Plano Diretor, que será realizada dia 27 de abril, às 18h30min,
na Câmara Municipal. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS
EXPEDIDOS: Ofício nº 029/17 para o Executivo Municipal encaminhando material da sessão
ordinária do dia 27 de março; Ofício nº 030/17 para o Jornal O Alto Jacuí, encaminhando
material da sessão ordinária do dia 27 de março para divulgação; Ofício nº 031/17 para o setor
contábil do Executivo Municipal referente valor base de cálculo do Passivo Atuarial com o
RPPS; Ofício nº 032/17 para a Corsan, em atendimento ao Requerimento nº 012/17, solicitando
substituição de redes de água de fibrocimento por canos de PVC, e melhorias na infraestrutura da
atual sede da Companhia; Ofício nº 033/17 para o DAER de Cruz Alta, em atendimento ao
Requerimento nº 013/17, solicitando a roçada das margens da VRS 824 e também a construção
de acostamento; Ofício nº 034/17 para a direção, funcionários e colaboradores da Rádio CBS
Fm, convidando para participarem da sessão ordinária do dia 17 de abril, oportunidade em que
receberão uma homenagem desta Casa Legislativa pelo 30 anos de fundação; Ofício nº 035/17
para os integrantes do Esporte Clube Pulador, convidando para participarem da sessão ordinária
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do dia 24 de abril, oportunidade em que receberão uma homenagem desta Casa Legislativa pelos
60 anos de fundação; Ofício Circ. nº 036/17 para o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e
para a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação, parabenizando pela
organização e realização do 8º Fórum Regional do Alto Jacuí que ocorreu no dia 31 de março no
Salão Paroquial; Ofícios Circ. nº 037/17 para a Rádio CBS e para a ASIF parabenizando pela
organização e realização do jantar dançante ocorrido dia 1º de abril. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 071/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras e Viação, estude a possibilidade de colocar quebra-molas na Rua Valença e esquina com a
Rua Carlos Soares no Bairro Floresta. Justificativa: Esta indicação se justifica devido à alta
velocidade dos veículos que trafegam naquele local e o fluxo de crianças, inclusive por ter escola
e creche próximas e colocando em risco a vida das pessoas. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
072/2017: O vereador LEONARDO FIOR, da Bancada do PTB: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, construa uma quadra de areia para prática de
esportes, na localidade de Santo Antônio do Bom Retiro, onde existe um terreno de posse da
Municipalidade, contendo toda a infraestrutura necessária, como telas, goleiras, etc, beneficiando
assim vários jovens e crianças que teriam um local apropriado para a prática de esportes.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 073/2017: O vereador LEONARDO FIOR, da Bancada do
PTB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, solucione
o problema que está ocorrendo na Rua Albino Beskow, onde as águas oriundas de uma vertente
localizada em um barranco, invadem a rua, ocasionando inúmeros transtornos, principalmente
em dias de chuva, invadindo estabelecimentos e residências, necessitando que se faça a devida
drenagem das águas através da colocação de tubos e bocas de lobo para captação destas águas.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 074/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da
bancada do PRB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, providencie a colocação de iluminação pública e de tomadas externas na Praça da
Cohabi do Bairro Floresta. Justificativa: Esta indicação atende aos pedidos dos moradores que ali
residem, pois devido à falta de iluminação naquele local após escurecer acaba se tornando muito
perigoso transitar neste trecho, colocando a segurança em risco dos muitos estudantes e
trabalhadores que passam ali a pé. E também a colocação de tomadas externas para que durante
o dia possam ser utilizadas para futuros eventos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 075/2017: O
vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a colocação de uma boca de lobo
na Rua Jacob Luft, esquina com a Rua Torres. Justificativa: Esta indicação atende pedido dos
moradores que ali moram, pois quando chove não tem escoamento da água, pois ali já existe
canalização sendo que é só fazer a conexão assim solucionando o problema da água que desce da
parte mais alta da Floresta. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 076/2017: O vereador VAGNER
OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie a limpeza das margens da Rua Armando Spengler,
lado esquerdo em direção ao Lar do Idoso Aconchego. Justificativa: Esta indicação atende aos
pedidos dos primeiros moradores, pois quando chove a água que vem das lavouras escorre na rua
e não na valeta, pois vem barro e vai para o asfalto, então fazendo a raspagem do barro e a
devida limpeza, a água vai escoar no lugar certo. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 077/2017: O
vereador ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA, integrante da bancada do PP: Que o Executivo
Municipal, estude a possibilidade de alterar a legislação municipal, permitindo o pagamento do
exame toxicológico para motoristas e operadores de máquinas do quadro de servidores do
Município. Justificativa: Esta indicação é uma reivindicação dos próprios servidores, que
entendem que o pagamento do exame toxicológico deve ser feito pela municipalidade, eis que é
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realizado em função das atividades que exercem em favor do Município. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 078/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, estude a possibilidade de demarcar
estacionamento oblíquo na Av. Brasil e na Rua Edmundo Roewer, nas proximidades da sede da
Associação dos Motoristas e do Clube Divertido. Justificativa: Esta indicação se justifica devido
as inúmeras festividades que são realizadas nestes locais e por serem ruas relativamente largas,
acredito que existe a possibilidade de fazer a referida demarcação de estacionamento oblíquo,
criando um maior número de vagas de estacionamento mais próximos destes dois locais de
eventos. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 079/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, verifique e solucione os problemas existentes com a
iluminação pública junto a Pista de Skate, no bairro Jardim, pois constatei “in loco” que algumas
lâmpadas continuam ligadas durante o dia e também há problemas com as duas caixas de energia
existentes no local, estando uma com a tampa sempre aberta e a outra com a tampa caída.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 080/2017: O vereador HENRIQUE A. HENTGES,
integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Turismo e Desporto, providencie a dedetização da Casa de Cultura Osvaldo
Krames. Justificativa: Esta dedetização na Casa de Cultura se faz necessária devido aos inúmeros
insetos presentes no local. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 007/2017: A
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que
o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal Educação, Cultura, Turismo e Desporto,
informe para esta Casa Legislativa, qual a justificativa de sair um carro do Município até Porto
Alegre no dia 23 de março, levando apenas uma servidora pública e permanecendo lá o carro e o
motorista a sua disposição durante dois dias, até o dia 24 de março. Subentende-se que se
tratando do deslocamento de apenas uma pessoa, a mesma poderia ter ido até Porto Alegre de
ônibus. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 008/2017: A vereadora DILETA
DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo
Municipal, através do setor competente, informe a esta Casa Legislativa, quais as empresas do
setor metal mecânico de nosso Município, instaladas até final do ano de 2015, estão atuando
legalmente dentre as zonas demarcadas conforme prevê o Plano Diretor e consequentemente as
que não estão atendendo tais requisitos. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
009/2017: Institui o programa de estímulo à expedição de notas fiscais, valorização do comércio
local, estabelece sorteios e premiação e dá outras providências. Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a
Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. O vereador Henrique,
Presidente da CLJRF, designou a vereadora Patrícia para ser a relatora. O vereador Dácio,
Presidente da CFO, falou que será o relator. O vereador Silvestre, Presidente da CAPICMA,
designou o vereador Vagner para ser o relator. LEITURA DO PARECER E VOTAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 002/2017, de autoria da vereadora Jaqueline B.
Winsch: Denomina logradouros do Loteamento Residencial Colina. Leitura do Parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Discussão e votação do Projeto de Lei do
Legislativo nº 002/2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PARECER E
VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 003/2017, de autoria da
vereadora Jaqueline B. Winsch: Denomina o logradouro que inicia no lado leste do perímetro
urbano e termina no eixo da Sanga do Mazico, de “Rua Antônio Selvino Rodrigues da Silva”.
Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Discussão e votação do
Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO
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PARECER E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 004/2017, de
autoria do vereador Giovani Moacir Diesel: Denomina o logradouro que inicia no lado norte
do perímetro urbano e termina no eixo da Rua Arnoldo Wollmeister, de “Rua Benno Aloísio
Matte”. Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Discussão e
votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2017: Aprovado por unanimidade. A
Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos e reabriu em seguida. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 014/2017: O vereador LEONARDO FIOR
(PTB), requer que a Mesa Diretora desta Casa Legislativa consulte todos (as) os (as) vereadores
(as) da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá sobre a aquisição de um veículo para o
Legislativo Municipal. Justificativa: Este requerimento se justifica partindo do princípio de que a
decisão do Plenário é soberano. Também se deve levar em consideração o momento de
dificuldade econômica que o País está passando, o qual repercute em todos os municípios,
inclusive no nosso. Por isso, de antemão já manifesto a minha opinião contrária em relação a
aquisição de um automóvel, pois além do valor expressivo, também geraria inúmeros
gastos/despesas com manutenção, combustível, oficina mecânica, auto elétrica, impostos como
IPVA, seguro, despesas com motoristas, dentre outros, valores estes que poderiam ser investidos
em outras áreas pelo Poder Público Municipal, como na saúde e/ou educação. Desta forma, é
necessário rever esta situação, discutindo o assunto com todos os vereadores, para que esta
decisão seja tomada de uma forma coerente e responsável: Rejeitado com seis (06) votos
contrários dos vereadores André, Giovani, Marcelo, Henrique, Vagner e Dácio e quatro
(04) votos favoráveis dos vereadores Leonardo, Silvestre, Patrícia e Oneide. O vereador
Giovani sugeriu que fosse feito o impacto financeiro antes da compra do veículo, tendo
posteriormente a concordância do vereador Dácio. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 015/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS, integrante da bancada do PP, e o vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da
bancada do PRB, requerem que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para Departamento
Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) de Cruz Alta, solicitando a construção de uma
rotatória na VRS-824, entre os acessos do Loteamento Buonna Vita e do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Ibirubá. Justificativa: Esta
solicitação se justifica tendo em vista a necessidade de proporcionar segurança no trânsito e
diminuir a velocidade dos veículos que transitam pela VRS-824, rodovia que liga as cidades de
Ibirubá/RS e Quinze de Novembro/RS, na qual há uma crescente circulação de veículos das
pessoas que se deslocam diariamente para trabalho e estudos entre as cidades. Até mesmo por
não haver acostamento neste trecho, se torna perigoso o cruzamento entre o Loteamento Buonna
Vita e o Instituto Federal, no qual transitam muitos pedestres, como moradores e alunos, em
todos os dias da semana. Considerando que a cidade de Quinze de Novembro é turística,
possuindo inúmeras casas de veraneio devido a Represa do Passo Real, e que o acesso ao
Instituto Federal é o mesmo que temos acesso a Associação de Funcionários da Cotribá ASFUCA, do Clube Ibirubense de Automobilismo - CIA, da Sede do OZB e do Moto clube
Papa-Léguas, estes locais são de grande circulação nos finais de semana. Há de se mencionar
ainda que temos um histórico de graves acidentes com vítimas fatais neste trecho: Aprovado
por unanimidade. A Presidente Dileta pediu para encaminhar ofício no mesmo sentido para o
Executivo, já que se trata de perímetro urbano. O vereador Henrique sugeriu consultar antes o
COMUTRAN para ver de quem é a responsabilidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 016/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES,
integrante da bancada do PT, requer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para a Escola
Estadual de Ensino Fundamental Ibirubá, parabenizando a mesma pelos 78 anos de fundação.
Justificativa: Esta solicitação tem em vista a comemoração dos 78 anos da Escola Ibirubá que
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ocorreu no dia 03 de abril do corrente ano. Sendo esta Escola denominada inicialmente como
Grupo da Sede é uma das escolas mais antigas do nosso Município. Hoje a Escola possui vinte e
quadro (24) professores, quatro (4) funcionários e trezentos e sessenta e cinco (365) alunos, sob a
direção da Professora Doraci Fátima Oliveira de Souza: Aprovado por unanimidade.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 017/2017: A vereadora DILETA
DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, da bancada do PP, requer que a Câmara Municipal
encaminhe ofício dirigido ao Governador do Estado, ao Chefe da Casa Civil e ao Secretário de
Segurança Pública do Estado, solicitando a criação de um curso de formação de soldados junto a
2ª CIA do 16° BPM, sediada no Município de Ibirubá. Justificativa: Esse requerimento tem por
fundamento o aumento da criminalidade e o baixo número de efetivos em nossa cidade e região.
Cabe destacar que o Município possui a estrutura mínima necessária a implantação do curso de
formação, tanto que este já foi realizado em outras ocasiões pela Brigada Militar: Aprovado por
unanimidade. O vereador Silvestre solicitou que o Secretário fizesse a leitura de um ofício de
sua autoria, como Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio
Ambiente, para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sobre o Funrural. 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. Agradeceu a Deus e relatou
que solicitou ao Executivo que providenciasse iluminação pública na Praça da Cohabi, do bairro
Floresta, proporcionando segurança e bem estar àqueles que transitam no local. Comentou
também sobre a Indicação em que solicitou que seja feita a raspagem ao lado da Rua Armando
Spengler, em direção ao Asilo Aconchego para que quando chover a água possa escoar para a
vala. Disse também que solicitou a colocação de uma boca de lobo na Rua Jacob Luft com a Rua
Torres, em frente a antiga piscina no bairro Floresta, sendo que já existe a canalização feita
naquele local só restando fazer a conexão. Informou ainda que recebeu uma carta do ibirubense
Rudi Berlet, com argumentos e ideias muito procedentes, sobre a implantação do identificador
eletrônicos em animais de estimação da nossa cidade, para que possa haver um controle e não
possuir mais animais soltos e haver descasos com a sociedade com gastos desnecessários e assim
colocando a responsabilidade aos donos dos animais. A vereadora PATRÍCIA SANDRI, do
DEM: Cumprimentou a todos. Parabenizou inicialmente as Famílias Rodrigues e Matte pelas
homenagens, e também pela iniciativa dos Projetos os vereadores Jaqueline e Giovani, que
tiveram o nome dos seus patriarcas imortalizados em nome de ruas no Loteamento Colina.
Achou esta uma justa homenagem àqueles que tanto trabalharam no interior do nosso Município.
Parabenizou também a Escola Ibirubá pelos seus setenta e oito (78) anos de existência, e
mencionou ter muito orgulho de ter estudado nesta Instituição da primeira (1ª) à sexta (6ª) série
ainda quando se chamava Incompleto Ibirubá. Agradeceu também ao convite para participar da
reunião com o Prefeito Abel em seu Gabinete, para juntos avaliar os cem (100) dias de governo.
Disse que na oportunidade irá reforçar os pedidos já enviados ao longo desse período, pois se
tratam de medidas urgentes e que ainda não receberam o devido respaldo por parte do Poder
Executivo, entre eles: o calçamento no final da Rua General Osório no Bairro Hermany; os
reparos para o reuso da quadra junto o Centro Social Floresta, um lugar apropriado para os
jovens para escutar o som automotivo sem perturbar o sossego dos demais munícipes; um
incentivo financeiro para os estudantes universitários para custear o transporte até as
Universidades; e também um parecer sobre o Projeto de Troca Solidária. Registrou que irá em
busca, incansavelmente, da concretização destes projetos, os quais trarão inúmeros benefícios à
comunidade. Fez referência também ao Plano Diretor, o qual está sendo readequado de acordo
com a realidade do nosso Município. Contou que, em reunião na última quarta-feira, se propôs a
fazer parte da Comissão formada no setor metal mecânico, estando disponível para trocar ideias,
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sugestões e críticas. Sugeriu ainda que, seja feito um espaço junto aos meios de comunicação,
onde as pessoas possam deixar suas sugestões acerca do Plano Diretor e encaminhar para esta
Casa. O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos. Disse
que entrou com um requerimento lembrando dos setenta e oito anos da Escola Estadual de
Ensino Fundamental Ibirubá, o antigo “Grupo da Sede”. Disse que é uma homenagem justa, no
momento em que vê o quanto a educação em nosso país é importante. Disse que é uma das
escolas mais antigas do Município e que daqui a dois anos estará comemorando oitenta anos, é
uma lembrança que ele fez e disse que não foi aluno da escola como a vereadora Patrícia, mas
disse que tem um carinho muito grande pela escola. Disse que entrou com uma indicação para a
dedetização da Casa de Cultura Oswaldo Krames, que no final do ano passado o espaço da Casa
de Cultura foi todo dedetizado, pois tem muitos insetos no verão. Falou da VRS oitocentos e
vinte e quatro, que liga Ibirubá a Quinze de Novembro, que acompanhou alguns trabalhos que
estavam sendo feitos pela Secretaria de Obras, principalmente com relação à entrada da
Cerâmica do Pulador, a demanda da Secretaria de Obras é muito grande, através do Secretário
Vanderlei está sendo priorizado este local. Abordou sobre o processo seletivo que aconteceu na
tarde de ontem, junto ao Instituto Edmundo Roewer, processo seletivo para a contratação de
auxiliares de ensino, e que trezentos e vinte e duas pessoas, de vários locais da região, e de vários
Estados, estiveram participando deste processo, com trezentos e vinte e dois inscritos para doze
vagas. Disse que teve na Câmara de Vereadores a eleição do PT - Partido dos Trabalhadores,
tendo como Presidente o Sr. Vanderlei Rodrigues, vice Luís Barbosa, os quais vão, a partir do
mês de junho, estar à frente do partido para os próximos três anos. O vereador DÁCIO
AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Disse que no dia dois de abril tiveram o
passamento, a perda, do companheiro, amigo, grande pessoa Adolfo Schneider, morador da
Fazenda Itaíba, grande batalhador nas questões públicas, dos agricultores, e principalmente dos
pequenos agricultores e companheiro de partido de grande valor, foi alguém que ajudou a
construir realmente a base do Partido dos Trabalhadores em Ibirubá, foi candidato a Prefeito nos
anos oitenta e candidato a vereador, situação onde a pessoa vai mais pela convicção, por
acreditar que pode construir algo em favor dos menos privilegiados e o Adolfo sempre foi uma
pessoa assim. Falou sobre a questão do Plano Diretor, que o projeto do Plano Diretor está em
franco andamento no Município. Disse que é um projeto que toda a comunidade deve se inserir,
participar, trazendo suas necessidades, trazendo as suas ideias a respeito de uma construção de
uma cidade, de um Município, projetado para daqui dez, vinte anos, seja o ideal de morar com
condições adequadas aonde as indústrias, o comércio, a moradia, todos os setores que compõem
a comunidade estejam instalados e conseguindo funcionar com plenitude. Por isso passa a
questão ambiental, urbana de viabilidade do trânsito, passa pela questão do esgoto, é uma
questão que existe muito complicada no Município. Disse que no dia vinte e sete de abril haverá
uma audiência pública do Conselho do Plano Diretor, que serão cadastrados as informações,
solicitações de cada cidadão, das pessoas. Disse que na terça-feira passada houve, pela Secretaria
de Indústria e Comércio uma reunião, assembleia com o setor metal mecânico, foi ponderado
muitas situações e dessa reunião foi formada uma comissão, a vereadora Patrícia, vereador
Marcelo e membros da comunidade, como alguns metalúrgicos também, fizeram a reunião para
tirar algumas situações mais pontuais e levar para a municipalidade e discutir alternativas mais
imediatas, como prazo para quem não está habilitado e os que não receberam o alvará, mas
precisa e tem que trabalhar, há uma evidência que tem que se lutar por essa situação e por
estabelecer essa condição de trabalho. O vereador MARCELO ANTÔNIO DELLAY, do SD:
Cumprimentou a todos. Parabenizou as famílias que foram homenageadas com a contemplação
das ruas nomeadas. Comentou da reunião que aconteceu na última quarta-feira, que reuniu
empresários para tratar sobre o Plano Diretor, onde algumas empresas estão irregulares hoje pelo
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fato de não se adequarem ao Plano Diretor após sua implantação. Comentou que foi procurado
por vários empresários durante a semana e também pela Rádio CBS, onde foi questionado sobre
como essas empresas vão proceder depois da consolidação do Plano Diretor. Contou que na
sexta-feira se reuniu com o Secretário Olindo para discutir uma forma onde as empresas não
sejam prejudicadas, ficando definido um prazo maior para leitura e adequações das empresas.
Relatou também estar sendo questionado sobre a área industrial do Município, onde irá buscar
informações. Mencionou também, o exemplo de empresas que não estão adequadas ao Plano
Diretor, e ela necessita fazer a retirada da sua empresa do local, achando viável dar um local
apropriado para esta se instalar. Encerrou parabenizando a ASIF e a Rádio CBS pelo jantar
dançante realizado no dia primeiro de abril. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. Disse que hoje fazem cem (100) dias do novo
Governo Executivo e Legislativo. Contou que desde que assumiu a presidência desta Casa
Legislativa, já apresentou mais de cinquenta (50) trabalhos em favor da comunidade ibirubense
para que estes sejam beneficiados. Relatou que hoje entrou com um requerimento em prol da
segurança pública do Município, pois o efetivo está reduzido e estes ainda precisam se deslocar
até municípios vizinhos. Neste requerimento solicitou que haja uma escola para militares na
nossa cidade, visto que já se formou soldados aqui em anos anteriores. Solicitou que
encaminhasse ao Executivo um requerimento para proporcionar segurança no trânsito e diminuir
a velocidade dos veículos que transitam na VRS-824, rodovia que liga as cidades de Ibirubá e
Quinze de Novembro, e que proporciona ainda o acesso ao Instituto Federal, à ASFUCA, ao
CIA, a Sede do OZB e do Moto Clube Papa-Léguas, sendo esses lugares de grande circulação de
pessoas nos finais de semana. Mencionou também, o histórico de graves acidentes com vítimas
fatais neste trajeto. Disse que por não saber se é o DAER ou o Executivo, então pediu uma
atenção especial ao Prefeito Abel a favor das pessoas que ali transitam e que moram no Buonna
Vita. Relatou que hoje houve grandes discussões nesta Casa Legislativa, mas frisou que é uma
Presidente que reúne todos os vereadores, compartilha com eles suas ideias e está aqui para
escutar a todos, sendo as divergências normais. Pediu desculpas para a comunidade presente
pelas discussões. Parabenizou o vereador Giovani e a vereadora Jaqueline pela nomeação das
ruas em nome das famílias Rodrigues e Matte. Disse à comunidade ibirubense que podem
sempre contar com ela. O vereador LEONARDO FIOR, do PTB: Cumprimentou a todos. Disse
que com muita alegria naquela noite, colocou um projeto, um requerimento, para apreciação do
plenário do Legislativo ibirubense, pois a comunidade no dia a dia lhe cobrava para que tomasse
uma posição com relação à aquisição, tão pretendida pela Presidente, de um veículo para o
Legislativo ibirubense, todos sabem da minha posição e sempre se manifestou contra a aquisição,
pois estamos vivendo em um momento de grandes dificuldades e que no Legislativo ibirubense,
teve a oportunidade de um passado tão presente de vivenciar as dificuldades que o Município de
Ibirubá vivia, onde não eram pagos o salário dos funcionários públicos, o Legislativo chegou
atrasar três meses e o vereador Silvestre está aqui de “repasse”. Disse que vivenciou as grandes
dificuldades que o Município viveu, disse que tem que ter em mente, que este passado não tão
remoto, pode voltar ao município de Ibirubá, das grandes dificuldades que vive o meio
empresarial da cidade, onde as empresas estão fechando, onde os funcionários estão perdendo o
emprego. Disse que no concurso que teve ontem, mais de trezentas pessoas se habilitaram a fazer
o concurso no Município, onde teve apenas doze vagas. Disse das dificuldades e o desemprego
que tem no Município, por isso comprar um veículo e colocar a disposição do Poder Legislativo,
é jogar dinheiro pela janela. Agradeceu a colega vereadora Patrícia, o amigo Oneide e o vereador
Silvestre Rebelato que se somaram a ele na defesa intransigente, para não comprar esse veículo.
Disse que espera que a Mesa tenha sensibilidade, pois um veículo a disposição do Legislativo vai
gerar grandes despesas. Disse que vai ter gastos na manutenção desse veículo, oficina mecânica,
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impostos como IPVA, despesa com motorista, seguros e outros tantos, como colocou o vereador
Oneide, mais garagem, mais pedágio, mais hora extra e o motorista que ficará em Porto Alegre
enquanto os vereadores fazem o curso gerando um gasto desnecessário para o Poder Legislativo
ibirubense. Disse da votação do IPTU que gerou um acréscimo de vinte e quatro por cento
(24%), pois no momento que as pessoas iam pagar esse imposto tinham um abono de trinta por
cento e hoje é somente quinze, além dos quinze mais oito por cento de aumento, disse que estão
arrecadando, mas tem que gastar com critérios, por isso a manifestação dele contrária a
aprovação e a compra desse veículo. Agradeceu ao amigo Vagner que felizmente, após quatro
meses sem a presidência dessa Casa, ter tomado uma posição, naquele noite ele concedeu seu
gabinete, pois é um direito desse vereador, e disse que a senhora Presidente tem três gabinetes e
não teve a capacidade de abrir mão de um para ele, mas a sensibilidade, a coerência e a
capacidade do vereador Vagner fez que nessa noite que ele conseguisse um gabinete na Casa
Legislativa. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a
todos. Agradeceu as famílias Rodrigues e Matte, falando que são merecedores e que a família
levará isso como um reconhecimento do Poder Legislativo. Comentou que a democracia é pensar
diferente e que todos queremos, a qual tem que ser respeitada. Disse que os tempos mudaram
para melhor e que convidou o Prefeito Abel, e ele atendeu prontamente o convite, para verificar
duas obras, sendo elas: uma na Rua Paraná atrás do Ginasião, que alaga toda vez que chove, e a
outra que solicitou por diversas vezes, o calçamento da Rua Ervino Reichert, o qual será pago
pelos moradores. Disse aos produtores do Município que o Supremo Tribunal Federal na semana
passada, votou por seis a cinco para voltar a contribuição do IQR dos agricultores. Contou que
conversou com a Cooperativa dos Pequenos Agricultores, com o Sindicato Rural e Patronal.
Relatou ainda que no dia três de maio, segundo informações de redes sociais, Luís Inácio Lula da
Silva irá sentar na frente do Dr. Sérgio Moro. Disse que os produtores podem contar com ele, e
que em todos os movimentos em defesa dos agricultores esteve lá. Relatou ter ouvido falar que
os agricultores terão um prejuízo de vinte e cinco percentuais em relação ao preço anterior, mas
está havendo uma mobilização onde todos estão convidados. Mas voltou a dizer aos vereadores
que não adianta trancar a rua aqui, e sim ir a Brasília como fez, pois é lá que está a situação.
Frisou também que sempre disse que a Reforma da Previdência não iria ser aprovada como está.
Comentou sobre o requerimento que gerou uma discussão, o qual achou que não é momento de
adquirir um veículo, pois prefere fazer sobrar recursos para investir na saúde. Mas comentou
com respeito e que o regimento interno diz que isto é uma decisão da Mesa Diretora, a qual foi
eleita e é soberana. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e duas horas e cinquenta
e trinta minutos (22h30min.). 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.

