Fl. 01 (08ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.980/2017 – DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 17.04.2017.
Aos dezessete 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 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, 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 1.979/17 (ordinária): Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou
que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Correspondência
da UNIMED Alto Jacuí, agradecendo o apoio no evento realizado dia 07 de abril, sendo a 5ª
Caminhada Unimed; Ofício nº 144/17 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação
nº 006/17, em relação aos servidores municipais cedidos no Município; Convite para palestra
conjuntura e Reforma da Previdência no dia 19 de abril, às 14hs no auditório central - Campus
Ibirubá; Livro do Tribunal de Contas do Estado sobre “Acesso à Informação na prática”, o que
publicar no portal? Orientações para Prefeituras e Câmaras; Ofício Circ. nº 006/17 da Comissão
de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado solicitando contato atualizado dos
vereadores (as) desta Casa Legislativa; Ofício nº 042/17 da FETAPERGS – Federação dos
Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul solicitando a
elaboração de uma Moção de Apoio defendendo a suspenção da tramitação da PEC 287/16 no
Congresso Nacional, até que se discuta democraticament3e com a sociedade, mediante a
realização de audiências públicas que possibilitem a análise de estudos econômicos, atuariais e
demográficos completos, a fim de que se dê a devida transparência aos dados da Seguridade
Social; Convite da ASCAMAJA para assembleia ordinária dia 28 de abril, às 19hs, na Câmara de
Vereadores de Boa Vista do Cadeado; Convite da ABRACAM para 5ª Mobilização Nacional de
Vereadores – 09, 10 e 11 de maio de 2017 em Brasília – DF; Ofício do vereador André O.
Ferreira manifestando sua posição contrária em relação a aquisição de um veículo para o Poder
Legislativo. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS
EXPEDIDOS: Ofício nº 038/17 para o Executivo Municipal encaminhando material da sessão
ordinária do dia 10 de abril; Ofício nº 039/17 para o Jornal O Alto Jacuí, encaminhando material
da sessão ordinária do dia 10 de abril para divulgação; Ofício nº 040/17 para o DAER de Cruz
Alta, solicitando construção de rotatória na VRS 824, entre os acessos ao Loteamento Buonna
Vita, e Instituto Federal, em atendimento ao Requerimento nº 015/17; Ofício nº 041/17 para a
Escola Ibirubá, parabenizando pelos 78 anos de fundação do educandário, em atendimento ao
Requerimento nº 016/17; Ofício Circ. nº 042/17 para o Secretário de Segurança Pública do
Estado, para o Governador do Estado e para o Chefe da Casa Civil, solicitando criação de um
curso de formação de soldados junto a 2ª CIA do 16º BPM, em Ibirubá, em atendimento ao
Requerimento nº 017/17; Ofício nº 043/17 para a família Schneider, transmitindo nossa
solidariedade pelo falecimento do Sr. Adolfo Schneider; Ofício nº 044/17 para a Associação dos
Moradores do Bairro Hermany, parabenizando pela excelente organização e realização do Jantar
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dançante que ocorreu dia 08 de abril; Ofício nº 045/17 para o COMUTRAN questionando sobre
de quem é a responsabilidade da construção de uma rotatória na VRS 824, entre os acessos ao
Loteamento Buonna Vita, e Instituto Federal; Ofício nº 046/17 para o Executivo, encaminhando
cronograma de desembolso financeiro; Ofício Circ. nº 047/17 para o Secretário de Segurança
Pública do Estado e para o Deputado Federal Luis Antônio Franciscatto Covatti, solicitando
apoio na destinação de Emenda Parlamentar ao município de Ibirubá, para a área de segurança
pública. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 081/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, estude a possibilidade de auxiliar a Brigada Militar no sentido de que contratar os
brigadianos já aposentados do nosso Município para trabalhar no setor de videomonitoramento
junto a Brigada Militar de Ibirubá, tendo em vista a importância de ter pessoas qualificadas
vigiando nosso Município através destas câmeras 24hs/dia, inibindo e auxiliando no combate da
criminalidade com agilidade e eficiência. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 082/2017: 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, providencie com
urgência uma operação tapa buracos na Rua João Thiesen. Justificativa: Esta indicação se trata
de uma reinvindicação dos moradores, visto que a mesma encontra-se intransitável, dificultando
assim, o trânsito de motoristas e pedestres. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 083/2017: 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 instalar redutores de velocidades
(quebra-molas) na Rua Sete de Setembro, nas imediações do Banco Sicredi. Justificativa: Esta
indicação atende uma solicitação de moradores que relatam a alta velocidade que os veículos
passam pelo referida rua, sendo um perigo para os pedestres, pois as faixas de segurança não são
respeitadas por muitos motoristas e, inclusive, animais de estimação já foram atropelados no
local. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 084/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO
HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie a instalação de faixa de segurança elevada, na Rua
Bahia, em frente à Escola Municipal de Educação Infantil Progresso. Justificativa:
Esta
indicação se justifica pelo grande fluxo de veículos que transitam diariamente pela rua, e
também, durante o período de aula a entrada e saída de alunos. Observa-se que a segurança
viária dos alunos é de suma importância, sendo necessária a construção de um mecanismo que
coíba a velocidade acima do permitido no local. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 085/2017: O
vereador LEONARDO FIOR, da Bancada do PTB: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, verifique e posteriormente proceda a pintura do verso
(parte de trás) da placa de sinalização de trânsito que se localiza na Rua General Osório, junto ao
canteiro central do Monumento do Imigrante, em direção a Av. Mauá, pois na mesma foram
pichadas palavras preconceituosas e ofensivas, além de apresentar um péssimo aspecto.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 086/2017: O vereador LEONARDO FIOR, da Bancada do
PTB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie a continuação do asfalto na Rua Três de Outubro, até o entroncamento com a Rua
Henrique Roetger. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 087/2017: O vereador LEONARDO
FIOR, da Bancada do PTB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras e Viação, providencie o cercamento da Praça das Fontes Maria Goreti Bertolini, localizada
na Rua Mauá ao lado do Posto de Saúde, com o objetivo de evitar que aconteçam possíveis
acidentes, pois como o lago fica bem próximo da calçada, os transeuntes, especialmente crianças,
correm o risco de cair dentro da água. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº
009/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da bancada do PMDB: Que o
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Executivo Municipal informe, através do setor de Meio Ambiente, as validades das licenças
prévia, de instalação e de operação, encaminhando cópia da Lei que estabelece os valores.
HOMENAGEM À RÁDIO CBS FM, PELOS 30 ANOS DE FUNDAÇÃO, em atendimento
ao Requerimento nº 008/17, de autoria do vereador Silvestre A. Rebelato: A Presidente
convidou para fazer parte da Mesa Diretora o Sr. Carlos Celestino Peukert, Diretor Geral da
Rádio CBS Fm. Posteriormente pediu para que o Secretário fizesse a leitura do Requerimento nº
008/17, de autoria do vereador Silvestre A. Rebelato, o qual foi aprovado por unanimidade na
sessão ordinária do dia 13 de março do corrente ano, e posteriormente fizesse a leitura do
Histórico da Rádio CBS (anexo). Em seguida a Presidente Dileta convidou o vereador
proponente Silvestre A. Rebelato, para que juntamente com ela, fizessem a entrega do troféu de
homenagem ao Sr. Carlos Celestino Peukert, pelos 30 anos da Rádio CBS. Durante a entrega do
troféu o Secretário Vagner fez a leitura do texto da mesma: “RÁDIO CBS FM – 30 ANOS:
Registramos o reconhecimento da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, pelo excelente
trabalho realizado pela Direção, funcionários (as) e colaboradores desta relevante emissora de
rádio durante estes 30 anos de História em nosso Município, levando entreterimento e
informação para toda comunidade regional, com muita responsabilidade e seriedade,
demonstrando seu compromisso com a verdade e a ética, e se destacando pelo admirável trabalho
social e de prestação de serviço, orgulhando todos os ibirubenses. Ibirubá (RS), 17 de abril de
2017. Ver. Dileta de Vargas Pavão das Chagas - Presidente do Legislativo Ibirubense; Ver.
Vagner Oliveira – Secretário; Ver. Silvestre A. Rebelato - Proponente da Homenagem.”. Dando
sequência A Presidente deu início às Manifestação dos vereadores (as) (3minutos): 1º - Patrícia
Sandri, do DEM; 2º - Oneide Neuland, do DEM; 3º - Giovani Moacir Diesel, do PP; 4º - André
O. Ferreira – do PP; 5º - Henrique A. Hentges – do PT; 6º - Dácio A. Moraes – do PT; 7º Leonardo Fior – do PTB; 8º - Vagner Oliveira – do PRB; 9º - Marcelo Dellay – do
Solidariedade; 10º - Silvestre A. Rebelato, do PMDB e proponente da homenagem. Todos
disseram ser uma justa e merecida homenagem, registrando o reconhecimento pelo excelente
trabalho que realizam, e evidenciando o papel da imprensa. Cumprimentaram também o
vereador Silvestre, proponente da homenagem, pela iniciativa. Enfatizaram sobre a colaboração
da rádio nos eventos, seja divulgando ou transmitindo, especialmente apoiando os eventos
esportivos. Comentaram que muitas vezes também fazem críticas aos vereadores, mas que isso
faz parte, sendo muitas vezes salutar. Relembraram as pessoas que passaram pela rádio, desde
seu início. Destacaram a boa atuação dos profissionais que trabalham na rádio. Falaram sobre a
importância e a abrangência do rádio, sendo um dos primeiros meios de comunicação, atingindo
um maior número de pessoas, tanto da cidade como do interior, pois através dele chegavam as
informações até a casa dos cidadãos. Agradeceram pelo excelente trabalho jornalístico, esportivo
e de entretenimento da Rádio CBS Fm, e pela abertura que é oferecida aos vereadores para
poderem divulgar os seus trabalhos, e desejaram que continuem tendo muito sucesso. A
Presidente convidou o Sr. Carlos Celestino Peukert, para fazer uso da palavra. O Diretor da
Rádio CBS, Sr. Carlos Celestino Peukert, conhecido como “Guaica”, agradeceu a Câmara
Municipal pela realização desta homenagem, agradecendo também a presença dos funcionários
da Rádio e demais pessoas presentes. Falou sobre a missão da rádio, que é o de levar informação.
Agradeceu os colaboradores, tanto da área de esportes, como da notícia. Observou que se alguém
se sente prejudicado com algum comentário ou notícia transmitida pela rádio, este possuem o
direito de resposta na mesma hora, se assim desejar. Agradeceu mais uma vez a homenagem, em
nome de toda a equipe da rádio. Por fim a Presidente Dileta de Vargas Pavão das Chagas fez uso
da palavra: Cumprimentou a todos e disse que a Rádio CBS é um veículo de comunicação em
destaque e de suma importância para a comunidade, sendo imparcial. Agradeceu e parabenizou a
todos que já passaram pela rádio e contribuiram para escrever a história da rádio, realizando um
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grande trabalho, desta forma parabenizou a todos os integrantes da Rádio CBS Fm. Agradeceu a
presença de todos e encerrou a homenagem registrando as felicitações desta Casa Legislativa
pelos 30 anos da Rádio CBS Fm, e desejando que continuem desenvolvendo um excelente
trabalho. Desta forma, suspendeu a sessão por alguns minutos para os cumprimentos e para o
registro com fotos, reabrindo em seguida. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 018/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO
(PMDB), requer que esta Casa Legislativa, encaminhe um ofício para o Engenheiro Florestal
Nelson Nicolodi, convidado o mesmo para participar de uma sessão ordinária para falar sobre
agricultura e meio ambiente, abordando assuntos como o uso de defensivos agrícolas, de
motosserra, dentre outras matérias relevantes da sua área de atuação: Aprovado por
unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 019/2017: Os
vereadores HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES e DÁCIO AZEVEDO MORAES,
integrantes da bancada do PT, requerem que esta Casa Legislativa encaminhe junto a Bancada
Gaúcha do Congresso Nacional, as assinaturas colhidas no Ato de Protesto contra a PEC
287/2016, realizada no mês de março. Justificativa: Este Requerimento se justifica pelo fato de
que neste momento a Câmara dos Deputados Federais avançou nas discussões sobre a Reforma
da Previdência PEC 287/2016, e muito em breve o projeto começará a ser votada pelo Poder
Legislativo. Por isso precisamos estar atentos à votação, pois disso, dependerá o futuro de muitos
brasileiros na questão da aposentadoria. O Ato de Protesto contra a PEC 287/2016, realizou-se
no mês de março, quando centenas de pessoas estiveram presentes, além de presidentes de
sindicatos, representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, Servidores Públicos, Meios de
Comunicação e puderam discutir e ouvir as propostas que estavam sendo levantadas pelo
Governo Federal. Neste momento é necessário que se faça um esforço de todas as entidades civis
e militares, para que a reforma não tenha contornos trágicos para a população brasileira:
Aprovado por unanimidade. LEITURA DAS EMENDAS ADITIVA E MODIFICATIVA
AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 009/2017, de autoria do vereador Silvestre A.
Rebelato: Renumerando o parágrafo único como parágrafo 1°, e acrescidos os parágrafos 2° e 3°
ao artigo 5°; e alterando a redação do § 4º do artigo 7º. Baixado para as mesmas Comissões do
Projeto, sendo 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, ficando os mesmos relatores. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO Nº 010/2017, de autoria do vereador Silvestre A. Rebelato: Concede o título
de “Cidadão Ibirubense” ao Doutor Ralph Moraes Langanke. Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, falou que será
o relator. LEITURA DO PARECER E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO Nº 009/2017, de autoria dos vereadores Vagner, Dileta, André, Giovani,
Dácio, Henrique e Marcelo: Denomina o logradouro que inicia na ERS-223, percorrendo o eixo
da Linha Seis, e termina no final do perímetro urbano de “Rua Jeremias Marques de Oliveira”.
Leitura do Currículo do homenageado e leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 009/17: Aprovado por
unanimidade. O vereador Leonardo Fior pediu aos proponentes do Projeto para incluir os
demais vereadores, ficando todos os vereadores (as) como proponentes da homenagem ao
saudoso Jeremias. O vereador Vagner Oliveira concordou. A Presidente suspendeu a sessão por
alguns minutos e reabriu em seguida. 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: A vereadora
PATRÍCIA SANDRI, do DEM: Cumprimentou a todos. Iniciou agradecendo a todos os
moradores da cidade pela confiança que depositam nela a cada dia, aos que “sugestionam”, aos
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que reivindicam as necessidades que enfrentam, as quais podem ser solucionadas, melhoradas e
corrigidas a cada dia. Chamou a atenção dos munícipes e de toda a comunidade para a
participação e reconstrução do Plano Diretor, tendo em vista que o prazo para “sugestionar” se
encerra no dia vinte e sete. Disse que aqueles que ainda têm alguma sugestão a ser feita e alguma
melhoria, dá para acrescentar, então sugeriu que o faça, pois a Prefeitura Municipal dispõe um
link no site, podendo ser feito por lá. Falou sobre a reunião realizada na parte da manhã, quando
foi sugerido, através de um recorte de jornal, e depois depositado na urna, para aqueles que não
têm acesso à internet. Parabenizou também a equipe da Rádio CBS pelos seus trinta anos de
existência. Parabenizou o Guaica que se fez presente e demais funcionários, a direção,
repórteres, jornalistas e todos os funcionários que atuam a frente desse importante meio de
comunicação da nossa cidade. Disse também aos simpatizantes do som automotivo que estamos
muito próximos de definirmos uma área para a reunião desses jovens, para que possam se reunir
sem serem multados, autuados, e sem perturbar a tranquilidade dos moradores. Agradeceu ao
Prefeito Abel pela receptividade que tem tratado esse assunto, essa reivindicação, estamos muito
próximos de chegarmos ao local para definirmos onde os jovens podem se reunir e não perturbar
os moradores do centro da cidade. Cumprimentou a sua mãe Arlete pelo seu aniversário no dia
quinze, parabenizou a sua linda mãe e disse que tem muito orgulho de ser filha dela, desejando
que Deus lhe conserve por muitos e muitos anos. O vereador GIOVANI MOACIR DIESEL,
do PP: Cumprimentou a todos. Disse que tiveram uma sessão agradabilíssima no Plenário dessa
Câmara, com a realização de uma homenagem justíssima em duas oportunidades naquela noite,
pois homenagearam os trinta anos da Rádio CBS, solicitada pelo vereador Tuta, sendo uma rádio
que está há trinta anos no Município estabelecida, prestando o seu serviço com muita honradez e
muita qualidade. Disse também da aprovação do Projeto de Lei, encaminhado pelo vereador
Vagner, sendo outra homenagem justíssima ao Senhor Jeremias Marques de Oliveira, dando o
nome de rua a esse senhor, tendo a presença da família, a Ione, Vera e a Cecília, nesta noite.
Disse que era um homem muito honrado, sério, que merece totalmente essa homenagem feita
hoje aqui. Agradeceu ao Secretario de Obras, o Vanderlei, pelos serviços efetuados pela
Secretaria de Obras na parte da Vila Seca, Rincão dos Diesel, Boa Vista, que estão sendo
efetuados um patrolamento e a chuva estragou um pouco o serviço feito, foi refeito esse
patrolamento e está sendo colocado uma camada de pedra, estando muito satisfatório, muito bem
feito o serviço, por isso agradeceu a Secretaria de Obras. Contou que na Secretaria da Saúde que
foi iniciada a vacinação da gripe H1N1 para a população ibirubense e para todo o grupo de risco,
e disse que podem se dirigir até a Secretaria da Saúde com o comprovante de uma receita e de
alguma coisa que se coloque nesse grupo de risco, e está sendo vacinado todo mundo. Falou que
foram incluídas as professoras nos colégios e foi feito um agendamento para vacinar as
professoras no colégio, já está na Secretaria da Saúde e os trabalhos estão sendo efetuados.
Parabenizou as duas equipes que no final de semana protagonizaram a final do Campeonato
Municipal de Campo, dizendo que foi desportista durante toda sua vida, e foi no estádio assistir o
jogo. Parabenizou a equipe do Revelação e do Florestal que chegaram na final, e o título pode
ficar com uma agremiação, aconteceu o empate dois a dois, levando o Florestal com esse título.
Por isso, parabenizou o Florestal e também o Revelação, mesmo que tiveram alguns incidentes
no final do jogo, mas o jogo de futebol é assim mesmo. Parabenizou sinceramente o Florestal por
esse título. O vereador ANDRÉ O. FERREIRA, do PP: Cumprimentou a todos. Falou sobre a
homenagem da Rádio CBS, e desejou muitos anos de trabalho na nossa comunidade, dizendo ser
uma rádio que sempre tem as portas abertas para os políticos, e para a comunidade em geral.
Observou que coube a esta Casa fazer essa homenagem para essa rádio que está sempre levando
a notícia à comunidade e auxiliando no esporte, também quando algum clube pede auxílio à
rádio. Comentou sobre a homenagem ao Jeremias Marques de Oliveira (in memorian), a qual
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não se pronunciou antes, porque todos os seus companheiros já relatavam a história desse senhor
na comunidade. Disse que é bonito coisas boas, todo mundo prestando a sua homenagem, então
registrou a sua sincera homenagem a esse senhor, pois quando tinha treze anos, quatorze anos,
trabalhava como jornaleiro, para quem se lembra do Fritz que tinha a revenda do Zero Hora.
Disse que teve muito prazer, de por muitos anos, bem cedinho, entregar o jornal na casa do Sr.
Jeremias, e sempre foi bem recebido, e “ai” se algum dia ele falhasse, daí ele ia lhe cobrar no
outro dia. Parabenizou o Vagner por ter tomado essa iniciativa, e pediu ao Vagner e aos
companheiros, pois viram no semblante dos demais vereadores que todo mundo quer participar,
pois se trata de uma pessoa de muita boa índole, bem querida na comunidade. Também
homenageou o seu time de coração, o SER Florestal, que mais uma vez teve oportunidade de
decidir um campeonato sobre a equipe do Revelação, que fez um excelente campeonato também,
por isso deu os parabéns para a equipe do Revelação, mas o seu time de coração, comentando
que os vereadores Silvestre e Oneide acompanharam a sua preocupação em Porto Alegre, para
que saísse esse jogo da final, graças a Deus o seu time conseguiu se consagrar campeão.
Observou que aconteceu incidentes, como o Giovani falou, mas isso é da natureza do ser
humano, algumas pessoas tentam murchar um campeonato, mas a gente não pode tirar os méritos
daqueles que ainda tem o pensamento de fazer o esporte, trabalhar pelo bem da comunidade.
Parabenizou a equipe do Estrela do Norte, que também decidiu no Aspirante com a equipe do
Revelação, onde a equipe do Revelação se consagrou campeão. Manifestou sua intenção de fazer
homenagens para essas equipes nesta Casa, pois são pessoas que se dedicam ao fazer o esporte e
ainda pensam que o esporte é a saída, muita gurizada jogando, tirar essa gurizada da rua e
colocar no caminho do esporte. Parabenizou toda agremiação que chegaram nessa decisão. Falou
que as pessoas ficam cobrando ele na rua da ambulância, e todo mundo sabe como é o trâmite de
uma Emenda, e isso não para hoje e tem várias etapas, disse que está acompanhando isso, pois
tem o sonho de adquirir uma UTI móvel para o Município, e vai levantar essa bandeira e batalhar
pra que isso aconteça. Disse que protocolou um documento nesta Casa, pois na sessão passada,
foi apresentado pelo colega vereador Leonardo um requerimento para a votação de um veículo
para a Câmara de Vereadores, então disse que precisava fazer um esclarecimento, pois não
votaram a favor a compra do veículo, como o que foi passado para a sociedade, que todos os
vereadores da bancada do governo, votaram a favor, e não foi isso que aconteceu, sendo que só
votaram que não viesse para o Plenário, porque entendem que a Senhora Presidente Dileta tem o
poder de comprar o veículo e isso cabe a Mesa Diretora decidir, e disse que já protocolou um
documento manifestando que é contra a compra desse veículo, porque dias atrás estávamos
discutindo a situação financeira do Município e precisamos estar preocupados. Falou que o
vereador Giovani também pediu que se fizesse uma avaliação para que lá na frente pudesse
comprar este veículo, mas o seu posicionamento, do vereador André Oliveira Ferreira, é
contrária a compra desse veículo e que a votação não foi a favor e sim que não viesse para o
Plenário para os vereadores votar. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS
CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. Disse que foi feita uma justa homenagem à Rádio
CBS e também a família do saudoso Jeremias Marques de Oliveira. Disse que a homenagem
para a Rádio CBS teve como proponente o vereador Silvestre, que entrou com esse projeto, o
qual foi aprovado por todos os vereadores, então disse ao Senhor Guaica, que representa a Rádio
CBS, que é o Diretor da rádio, e aos outros funcionários que ainda estavam assistindo a sessão,
que essa homenagem foi muito justa, que a Rádio CBS há trinta anos faz um trabalho, faz
história em Ibirubá. Disse que é uma rádio de destaque, uma rádio imparcial. Contou que esteve
participando muitas vezes do programa Mesa Redonda, junto com o Almir Braatz e o Senhor
Maurício, e mesmo quando não era vereadora era prestigiada, sempre chamada para ir lá falar na
Rádio CBS. Deu os parabéns à toda equipe da direção da Rádio CBS, a todos os funcionários
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que fazem o trabalho na Rádio CBS e também para a família do Senhor Jeremias Marques de
Oliveira, que também recebeu uma justa homenagem, tendo como proponente o vereador
Vagner, que entrou nesta Casa com esse Projeto de Lei do Legislativo, e também promovendo os
seus colegas vereadores, provando que realmente é justo com todos, e vai ter o nome na entrada
da Linha Seis, aquela rua que se faz o perímetro urbano e que pelos seus cálculos, vai até mais
ou menos até a frente da residência do Senhor Simonetti. Disse que também foi solicitado que
colocasse logo uma placa na entrada, pois tem uma grande passagem naquela ERS que todos vão
ver e o Senhor Jeremias vai ficar para a posteridade lá na rua, lembrando que ele também já foi
vereador, foi Presidente desta Casa no ano de oitenta e dois à oitenta e três. Então foi feita uma
justa homenagem tanto a Rádio CBS, quanto para a família do Senhor Jeremias, saudoso
Jeremias que fez um grande trabalho na comunidade. Agradeceu ao Secretario de Obras, em
nome do coordenador Benini, que fez um excelente trabalho no Bairro Buonna Vitta, por isso
parabenizou a Secretaria de Obras, e parabenizou ao Coordenador de Obras da cidade, o Senhor
Benini. Disse que entrou com algumas indicações, pedindo para a Rua João Thiesen, tendo sido
os moradores que solicitaram, que fizessem alguns reparos naquela rua, e realmente foi verificar
e sempre conversa com as pessoas da comunidade e pediu através de uma indicação à Secretaria
de Obras que faça alguns reparos, mas tem certeza que o seu pedido, em nome das pessoas da
comunidade lá do bairro Odila, vai ser atendido. Disse que encaminhou um ofício ao Deputado
Federal Luis Antônio Covatti para que destine emendas para a área de segurança pública do
Município. Disse que sua preocupação é muito grande em relação à segurança pública, sendo
que já vem algum tempo relatando e tentando algumas indicações, requerimentos, provavelmente
vai entrar com uma moção e vem conversando com os municípios vizinhos, porque a
preocupação é grande com a segurança pública no Município. Agradeceu as famílias do finado
Jeremias Marques de Oliveira que ainda estavam presentes, ao Diretor da Rádio CBS, as pessoas
que ainda estavam assistindo a sessão. Disse à comunidade que qualquer indicação que tenham e
precisarem, seja arrumar a rua, seja iluminação pública, que contem sempre com ela. O vereador
VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a todos. Parabenizou a Rádio CBS pelos trinta
anos de história no Município, parabenizando também o proponente vereador Tuta, que fez essa
singela homenagem, e o Sr. Carlos Celestino Peukert, o Guaica, e parabenizou através da pessoa
do Guaica todos os colaboradores pelos serviços prestados nos meios de comunicação da cidade,
da sociedade, levando a informação, e o esporte para toda região do Alto Jacuí. Parabenizou a
Rádio CBS, parabenizou o Guaica por estar a frente deste trabalho. Disse que ficou muito feliz,
contando que trouxe um Projeto de Lei para a Casa, onde todos os vereadores votaram, sendo
aprovada uma singela homenagem ao finado Jeremias Marques Oliveira, onde foi denominado
uma rua com seu nome, uma homenagem simples, mas de coração. Falou de Jeremias Marques
de Oliveira (in memorian), dizendo que só quem conviveu com ele, como muitos de nossos
colegas vereadores, é bem fácil falar sobre ele. Uma pessoa que tinha um carinho, um respeito, a
honestidade, a sinceridade, e ele exerceu muitas funções na sociedade, onde ele era brigadiano,
onde prendia as algemas, onde não usava um revolver, pelo respeito que as pessoas tinham por
ele. Disse que muitas vezes a pessoa que me amparou foi ele e ficou feliz por todos que
aprovaram esse projeto, que é simples, mas de coração. Agradeceu a presença da Cecília, da
Vera, da Ione, do Francisco, essa família abençoada, que teve na sua cabeça o Jeremias Marques
de Oliveira que fez um trabalho excelente na comunidade. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Desejou Feliz Páscoa para todos. Disse que
hoje foi uma noite extremamente gratificante, primeiro pela homenagem prestada à Rádio CBS,
sendo um veículo de comunicação que informa notícias para milhares de ouvintes. Comentou se
sentir honrado de ter acompanhado desde os primeiros passos da Rádio CBS, e teve o prazer de
conhecer cada comunicador que passou e que ainda estão por lá. Disse que é um dos primeiros a
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escutar, no domingo de manhã, o programa do João Carlos Metzdorf. Relatou estar feliz, pois
ouviu a Rádio Gaúcha, que foi homenageada em Brasília, cumprimentando a Rádio CBS.
Comentou também da homenagem simples e singela, mas com uma validade enorme, de um
reconhecimento fantástico ao Jeremias Marques de Oliveira, um homem tão ibirubense que foi
sepultado no dia do Município. Disse ainda que hoje apresentou Projetos de Lei, indicações e
requerimento. Relatou ainda que hoje recebeu, por parte da Secretaria da Segurança do Estado, a
confirmação para tratar da segurança pública, quer mostrar ao Secretário a importância que o
Corpo de Bombeiros tem para Ibirubá, falar da competência dos servidores da Polícia Civil e da
Brigada Militar e dizer também que precisa de mais gente para cuidar do nosso povo. Comentou
estar feliz pela indicação apresentada pela Dileta, sobre a Rua João Thiesen, a qual ele está
pedindo há dois anos uma limpeza na rua e não tem jeito. Disse que tem em mãos a prestação de
contas apresentada nos cem dias de Governo do Prefeito Abel, e que agora o Prefeito Abel tem
cem horas para analisar o que aconteceu e mais cem dias para fazer o diagnóstico passado. Disse
que é inadmissível o Município adquirir uma área e os empresários estão deixando de se
estabelecer lá e gerar empregos, devido a licença que não sair. Disse estar se colocando à
disposição publicamente para ajudar. Contou que a Câmara teve uma participação nisso, pois a
metade da primeira parcela foi com o recurso devolvido da Câmara. Disse que independente de
cores partidárias deve haver palavra para ajudar. Tranquilizou a população dizendo que irá ficar
onde a população o colocou. O vereador LEONARDO FIOR, do PTB: Cumprimentou a todos,
em especial a Rádio CBS e a Família de Jeremias Marques de Oliveira. Salientou o pedido que
realizou ao Executivo através de uma indicação, para que seja construída uma cerca em torno da
Fonte Maria Gorete, pois devido estar a beira da calçada, coloca em perigo os transeuntes.
Saudou a Rádio CBS, através do Diretor/Presidente Carlos Celestino Peukert, e aproveita para
saudar todos os veículos de comunicação da nossa cidade. Disse que quando a Rádio CBS
iniciou suas atividades, logo após surgiu o Jornal Visão Regional, e a imprensa da Pitangueira
Mato passou a ser diferente, pois todos passaram a ter a oportunidade nos veículos de
comunicação fazendo assim justiça as demandas de A e B na sociedade de nosso Município.
Destacou a homenagem prestada para o seu amigo e também amigo de sua família, Jeremias
Marques de Oliveira, homem honrado, trabalhador e calmo, sempre presente na comunidade e
sempre ouvinte das demandas da comunidade. Relatou ter conhecido Jeremias aos dez anos,
quando seu pai tinha um baile na comunidade de Santo Antônio do Bom Retiro, e que o ajudou a
conseguir o alvará para a realização do baile na data prevista. Disse que muitas vezes deixamos
de homenagear as pessoas vivas que prestam um trabalho exemplar, assim como o Sr. Jeremias
prestou. Deixou um abraço fraterno à Ione, a Vera e a Dona Cecília que estão a carregar o bastão
deste grande homem que ocupou a Presidência desta Casa, desempenhando, naquela
oportunidade, um serviço comunitário em prol da comunidade ibirubense. Disse que são homens
como o Sr. Jeremias que devemos nos espelhar, para fazer com que essa Terra consiga crescer
cada vez mais como vem crescendo no dia a dia. O vereador HENRIQUE ANTÔNIO
HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos. Parabenizou a Sociedade Esportiva Florestal e o
vereador André pela conquista do Campeonato Municipal do último final de semana.
Parabenizou também a equipe do Revelação e todas as equipes que participaram do Campeonato,
a Secretária de Educação, Turismo e Desporto, através do Presidente do DMD, Sr. Ari dos
Santos. Contou que entrou com um requerimento onde solicitou o envio para a bancada gaúcha
no Congresso Nacional, aos Senadores e Deputados Federais, com as assinaturas recolhidas
junto aos ibirubenses onde tiveram a adesão de mais de quatrocentas assinaturas, em uma
tentativa de pressão contra a Reforma da Previdência. Comentou da indicação onde solicitou
uma faixa contínua elevada em frente a EMEI Progresso, atendendo uma reivindicação dos
moradores que o procuraram. Parabenizou o Prefeito Abel e o Vice Alberi, que no último dia
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doze, realizaram uma confraternização dos cem dias de Governo, onde todos verificaram o que
já foi feito e uma projeção para o futuro. Comentou ainda que vivemos e um momento em que as
receitas do Município vêm diminuindo, mas é preciso usar a criatividade para se organizar, o que
foi usado nas administrações passadas e continuará sendo usada na administração do Abel e
Alberi. “Administrar pelo povo e para o povo”. Cumprimentou a Rádio CBS pelos trinta anos,
sendo um importante meio de comunicação por sua imparcialidade para promover o diálogo com
a comunidade e por sempre estar de portas abertas. Cumprimentou também a família do Sr.
Jeremias Marques de Oliveira, uma pessoa importante de nossa comunidade, que colaborou
muito para a formação de inúmeros motoristas de nosso Município e também o crescimento do
Município, então uma homenagem justa e merecida. Deixou uma mensagem: “São as
lembranças que nos conduzem para os caminhos da verdade e nos fazem sentir parte da vida”. O
vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Destacou a sessão
interessante que tiveram esta noite, iniciando pela homenagem dos 30 anos da Rádio CBS, a qual
foi um trabalho de decisão de Arno Bratz e seus filhos Rui e Paulo, de Ildo Capelari, Linos
Stefanello e Carlos Celestino Peukert. Disse que esta Rádio trouxe uma alternativa de rádio de
sistema FM para nossa cidade e foi fundada no dia dezenove de abril de mil novecentos e oitenta
e seis e desde então é uma rádio integrada a comunidade com todo o aparato necessário a uma
boa comunicação, e vem através desses equipamentos e das pessoas que fazem a reportagem da
rádio um veículo de comunicação integrado em favorecimento do desenvolvimento e da
comunicação entre as pessoas, e entre os próprios meios de comunicação do Munícipio.
Parabenizou a Rádio CBS. Cumprimentou e agradeceu ao vereador Vagner pela iniciativa de
nomear uma Rua de “Rua Jeremias Marques de Oliveira”, o qual foi uma pessoa que adotou
Ibirubá em seu coração, e Ibirubá o adotou como filho pelo seu trabalho e atitude. Falou também
sobre a questão da Reforma da Previdência, pedindo para que cada cidadão tome sua iniciativa
perante seu vereador. Mencionou que no dia dez de abril o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais decidiu por cinco votos a três, que o Itaú não precisa pagar os impostos no processo de
fusão com o Unibanco, o que significa uma renúncia de vinte e cinco bilhões para a Receita
Federal. Destacou que esse valor afronta a qualquer um dos brasileiros que estão em eminência
de ter uma alteração no processo previdenciário e que terá que tirar do próprio bolso para cobrir
situações financeiras enquanto a essa renúncia fiscal. Lembrou que a aposentadoria social
somente aos quarenta e nove anos de contribuição com valor que será ainda calculado podendo
não chegar a receber os cem por cento. Destacou o apoio total que tiverem dos vereadores desta
Casa em um documento com mais de quatrocentas assinaturas, que será enviado ao Congresso
Nacional, repudiando os termos da PEC dois, oito, sete. Disse que dia vinte e sete de abril terá no
Plenário o Plano Diretor, por isso convidou a comunidade para participar com sugestões. A
Presidente lembrou os vereadores que na próxima sessão será realizada uma homenagem ao
Esporte Clube Pulador pelos sessenta (60) anos de fundação. A Presidente deu por encerrado os
trabalhos às vinte e duas horas (22hs.). 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.
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