Fl. 01 (11ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.983/2017 – DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 22.05.2017.
Aos vinte e dois dias do mês de maio 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. O
vereador Silvestre pediu para que o Requerimento nº 034/17 fosse somente lido nesta sessão para
dar conhecimento a todos os vereadores (as), os quais convidou para endossarem a referida
proposição. Disse que na próxima sessão o referido Requerimento poderia ser deliberado. A
Presidente consultou o Plenário, sendo que todos concordaram. O vereador André pediu para que a
homenagem aos times fosse realizada somente quando os convidados tiverem chegado, pois como
faltou água no bairro Floresta acredita que haverá atraso, sendo que todos concordaram.
Posteriormente a Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por
unanimidade. A Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.982/17 (ordinária):
Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 201/17 do Executivo, solicitando a retirada do
Projeto de Lei Municipal nº 012/17; Convite da ASCAMAJA para Assembleia Ordinária dia nove
(09) de junho em Ibirubá; Correspondência eletrônica do COAJU comunicando o cancelamento da
reunião ordinária de maio; Correspondência eletrônica da Caixa Econômica Federal notificando o
crédito de recursos financeiros; Ofício do Deputado Estadual Sérgio Turra, em atendimento ao
ofício recebido desta Casa Legislativa solicitando alteração na Lei Kiss, comunicando que a questão
será levada para discussão com os nobres Pares da Bancada Progressista em futura audiência, e terá
deste parlamentar tratamento da maior celebridade possível; Convite da Liga Feminina de Combate
ao Câncer de Ibirubá para escolha da Glamour Baby, Glamour Infantil e Infanto Juvenil 2017/2018
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e suas respectivas princesas, em chá beneficente dia 28 de maio, a partir das 14hs, no salão da
comunidade católica. Também convida para indicar candidatas à Glamours; Ofício da Deputada
Estadual Silvana Covatti, encaminhado cópia do expediente recebido do Chefe de Gabinete da
Secretaria de Segurança Pública, referente ao pedido de aumento do efetivo da Brigada Militar, o
qual informa ser questão prioritária e os municípios com efetivo reduzindo estão em estudo pelas
análises estatísticas dos índices de criminalidade a serem contemplados a partir do processo de
formação de novos Militares Estaduais em 2017, permitindo assim melhora na alocação de recursos
humanos; Ofício recebido do Juiz Eleitoral, solicitando lista de pessoas que exerceram cargos de
chefia e direção durante o período de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016 nesta Casa
Legislativa; Convite do Sindicato Rural de Ibirubá para reunião no dia 05 de junho, às 10hs, na sede
do Sindicato, com a finalidade de apresentar cursos do SENAR/RS; Ofício recebido do Executivo,
encaminhado resposta do Pedido e Informação nº 007/17, referente a justificativa da saída de um
veículo do Município para a cidade de Porto Alegre; Ofício recebido do Executivo, encaminhado
resposta do Pedido de Informação nº 009/17, referente as validades das licenças prévia, de
instalação e de operação, junto ao Departamento Municipal do Meio Ambiente; Ofício recebido do
Executivo, encaminhado resposta do Pedido de Informação nº 008/17, referente 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; Comunicados do Ministério da Educação, informando liberação
de recursos financeiros; Folders de cursos diversos. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 061/17 para o Executivo Municipal encaminhando
material da sessão ordinária do dia 08 de maio; Ofício Circ. nº 062/17 para o Deputado Federal Luis
Antônio F. Covatti e para a Senadora Ana Amélia Lemos, solicitando agendamento de horário para
audiência com finalidade de deliberar sobre a viabilidade de uma ambulância do SAMU para o
Município; Ofício nº 063/17 para o Jornal O Alto Jacuí, encaminhando material da sessão ordinária
do dia 08 de maio para divulgação; Ofício Circ. nº 064/17 para a Deputada Estadual Silvana
Covatti, e para o Deputado Federal Luis A. F. Covatti, convidando os mesmos para fazer parte do
júri que escolherá as novas Soberanas de Ibirubá no baile que acontecerá dia quatorze (14) de
junho, a partir das 22hs; Ofício nº 065/17 para a ASCAMAJA sugerindo que a próxima reunião seja
realizada em Ibirubá, tendo em vista que ocorrerá a 14ª Feira do Vestuário nos dias 08 a 11 de
junho; Ofício nº 066/17 para as senhoritas Jéssica Willsmann, Pietra Frieling, Andressa e Brenda,
convidando as mesmas para representar esta Casa Legislativa no Concurso para escolha das
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Soberanas do Município; Ofício nº 067/17 para o Executivo, indicando o vereador Silvestre A.
Rebelato para ser o representante titular desta Casa junto ao GGIM – Gabinete de Gestão Integrada
Municipal, e o vereador Henrique A. Hentges como suplente do mesmo; Ofício nº 068/17 para a
UVERGS, em atendimento ao Requerimento nº 025/07, solicitando que também seja confeccionada
e disponibilizada gratuitamente, carteira de identificação para todos os servidores públicos das
Câmaras de Vereadores do RS, filiadas na UVERGS, a exemplo do serviço que já é oferecido aos
vereadores (as); Ofício nº 069/17 para o Sr. Nelson Nicolodi, convidando o mesmo para participar
da sessão ordinária do dia 29 de maio para explanar sobre agricultura e meio ambiente, em
atendimento ao Requerimento nº 018/17; Ofício nº 070/17 para a Comunidade Católica do Bairro
Jardim parabenizando pela realização da tradicional festa que ocorreu no dia sete (07) de maio no
salão da comunidade; Ofício nº 070/17 A para o SER Florestal parabenizando pela realização do
almoço que ocorreu no dia sete (07) de maio, em comemoração aos cinquenta (50) anos de
fundação; Ofício nº 071/17 para o Grupo Italiano Fratelli convidando para a Sessão Solene de
Homenagem aos 25 anos do Grupo Fratelli que será realizada no dia vinte e quatro (24) de maio, às
19hs, no Plenário da Câmara Municipal; Ofício Circ nº 072/17 para os jogadores, dirigentes e
comissão técnica do SER Florestal e do Revelação, convidando para participar da sessão ordinária
do dia 22 de maio, oportunidade em que será feita uma homenagem pela conquista do título de
campeão, tanto da Cat. Principal, como da Cat. Aspirante, do Campeonato Municipal de Futebol de
Campo 2017; Ofício nº 073/17 para o Executivo, encaminhado cronograma de desembolso
financeiro; Ofício Circ nº 074/17 para o COMUTRAN e para o Supermercado Cotribá, solicitando
que orientem os motoristas dos caminhões dos fornecedores que abastecem o Supermercado Cotribá
a estacionar na faixa azul demarcada para tal finalidade; Ofício nº 076/17 para a Patroa do CTG
Rancho dos Tropeiros, parabenizando pela Posse e pelo sucesso do Jantar Fandango de Posse da
nova Patronagem 2017/2018, formada exclusivamente por mulheres, e desejando sucesso as
mesmas. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 113/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS
PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do
setor competente, estude a possibilidade de colocar um semáforo (sinaleira) na esquina da Rua Três
de Outubro, com a Rua Diniz Dias, em frente ao Supermercado Regional. Justificativa: Esta
indicação se justifica devido à alta velocidade dos veículos que trafegam naquele local onde já
ocorreram vários acidentes, podendo assim evita-los. E por ser uma Rua de grande movimentação
de pedestres em direção ao mercado, hospital, creches e ao centro da cidade. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 114/2017: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB:
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Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a
limpeza e manutenção da praça da localidade de Boa Vista. Justificativa: Esta indicação atende
pedido dos moradores que ali residem, pois há o espaço determinado da praça sendo que está
encoberto por capoeira, não tendo a visibilidade da mesma. Recomendo que após a referida limpeza
e manutenção, instalem aparelhos de ginástica (academia ao ar livre), pois ali residem muitas
pessoas da terceira idade que poderiam fazer seus exercícios diários junto a praça. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 115/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, encaminhe projeto ao
SICONV solicitando recursos para compra de um veículo (Van) para a APAE. Justificativa: Cabe
ressaltar que este pleito é resultado da visita do vereador junto ao Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário, por ocasião da viagem à Brasília. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 116/2017: O
vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o
Executivo Municipal, através do setor competente, regularize a transferência de recursos ao
COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pois parte dos
recursos é destinado para a APAE. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 117/2017: 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, providencia a pintura das faixas de segurança na cidade, pois estão
desbotadas/apagadas, dificultando a visualização por parte dos motoristas e pedestres,
principalmente nos dias de chuva e no turno da noite, correndo o risco de acontecer acidentes em
que o Município até poderá ser responsabilizado, portanto se trata de uma questão de segurança.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 118/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO,
integrante da bancada do PMDB, e o vereador LEONARDO FIOR, integrante da Bancada do
PTB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a
substituição de tubos por outros de maior diâmetro, para dar maior vazão às águas pluviais, na
estrada que passa pela localidade de Santo Antônio do Bom Retiro e vai até a localidade de São
Paulo Pontão, mais precisamente nas proximidades da propriedade da família Dresch. Justificativa:
Esta indicação se justifica porque no local ocorreu desbarrancamento na pista em razão de um
bueiro estar entupido, permitindo a passagem de apenas um veículo por vez. Cabe salientar que esta
solicitação atende reivindicação dos motoristas do transporte escolar e dos moradores, que transitam
com frequência pelo local. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 027/2017:
A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Requerer que a Mesa
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Diretora coloque em deliberação pelo Plenário a autorização para a realização de quatro sessões
ordinárias fora da sede desta Casa Legislativa, sendo elas: Várzea, Bairro Jardim, Esquina Kappaun
e Linha Duas. Justificativa: Dando sequência ao processo de descentralização das sessões da
Câmara Municipal, já executado em legislaturas passadas, indicamos três localidades do interior e
um bairro de nossa cidade que ainda não foram contemplados. Acreditamos que as experiências
anteriores foram altamente positivas em termos de aproximação da Câmara Municipal com as
comunidades beneficiadas: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 030/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante
da bancada do PMDB, VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do PRB e ONEIDE
NEULAND, integrante da bancada do DEM: Requerem que a Mesa Diretora encaminhe um ofício
convidando o Chefe de Equipe da EMATER/ASCAR de Ibirubá, Oneide Kumm, para participar de
uma sessão ordinária para falar sobre as atividades que realizam em nosso Município: Aprovado
por unanimidade. O vereador Silvestre observou que os proponentes são integrantes da Comissão
de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. LEITURA E DELIBERAÇÃO
DO REQUERIMENTO Nº 031/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES,
integrante da bancada do PT: Requer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para a
Comunidade Católica do Bairro Progresso São José Operário, através do seu presidente Leomar
Campos, parabenizando a referida Comunidade pelos 35 anos de fundação, comemorados no dia 12
de fevereiro de 2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 032/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, da
bancada do PMDB, requer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício ao Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), solicitando que seja realizado um serviço de patrolamento
e encascalhamento na BR 377, da esquina São Carlos até a BR 285, solicitando ainda que em
resposta nos informem uma estimativa para a execução da obra. Justificativa: Esta solicitação
justifica-se devido este trecho estar intransitável, segundo relatos de moradores, os quais
reivindicam melhorias com a maior brevidade possível: Aprovado por unanimidade. LEITURA
E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 033/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, da bancada do PMDB: Requer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para o
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, encaminhando o e-mail (anexo) recebido do
Hospital Annes Dias, no qual consta o número do protocolo (30440.19j81TzvRCedo) do processo
de materiais e equipamentos cadastrado no SICONV, para que este pleito, que está no Ministério da
Saúde, seja acompanhado pelos mesmos. Cabe ressaltar que tratei sobre este assunto na
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oportunidade em que estive em Brasília-DF, e a sugestão para que o Hospital encaminhasse o
referido pleito também foi de minha autoria, com o objetivo de continuar auxiliando o Hospital na
busca de recursos financeiros: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO REQUERIMENTO
Nº 034/2017: Os vereadores SILVESTRE A. REBELATO, do PMDB, LEONARDO FIOR, do
PTB, ONEIDE NEULAND e PATRÍCIA SANDRI, ambos do DEM: Requerem que esta Casa
Legislativa faça neste ano (2017) Concurso Público para cargos junto a Câmara Municipal, através
da Fundação do Ministério Público SMP (Fone: 51-3027-6550/6574), sendo para Procurador ou
Assessor Jurídico, e demais assessores, deixando apenas um cargo de confiança (CC) para
assessoramento direto do Presidente. Justificativa: Esta solicitação se justifica devido a necessidade
de se ter mais cargos concursados junto a Câmara Municipal, que conta hoje com apenas três (03),
sendo dois no setor financeiro e somente um junto a Secretaria. Cabe ressaltar que já se passaram
quatorze (14) anos do único concurso público realizado junto à Câmara Municipal de Vereadores, e
nestes anos tanto a estrutura física como o desenvolvimento, a inovação e o volume de serviços
aumentaram consideravelmente, tanto que neste período de quatorze anos foram acrescidos dois
cargos comissionados (um assessor parlamentar e um assessor da presidência), além da
terceirização do serviço de recepcionista/telefonista. Porém, destaco a extrema necessidade de
aumentar o número de cargos efetivos, garantindo a transparência das atividades Legislativas, pois
estes não defendem siglas partidárias, portanto não são escolhas políticas, defendendo
exclusivamente os interesses do Legislativo Municipal, sem conotação política partidária. (somente
leitura).
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FLORESTAL, PELA CONQUISTA DO TÍTULO DE CAMPEÃO NA CATEGORIA
PRINCIPAL, E PARA O REVELAÇÃO, PELA CONQUISTA DO TÍTULO DE CAMPEÃO,
CATEGORIA ASPIRANTE, ambos no Campeonato Municipal de Futebol de Campo/2017,
em atendimento ao Requerimento nº 024/17, de autoria de todos (as) os (as) vereadores (as): A
Presidente convidou para fazer parte da Mesa Diretora o Sr. Márcio Alan Caponi dos Reis,
Presidente da Sociedade Esportiva e Recreativa Florestal, e o Sr. Norton Luiz Lemos, representante
e técnico do Revelação. Posteriormente pediu para que o Secretário fizesse a leitura do
Requerimento nº 024/17, de autoria de todos (as) os (as) vereadores (as) desta Casa Legislativa, o
qual foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 24 de abril do corrente ano (anexo).
Em seguida a Presidente Dileta convidou o vereador Silvestre A. Rebelato, para que juntos fizessem
a entrega do quadro de homenagem ao Sr. Márcio Alan Caponi dos Reis, pela conquista do título de
campeão, categoria Principal, no Campeonato Municipal de Futebol de Campo/2017. Em seguida a
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Presidente Dileta convidou o vereador Giovani Moacir Diesel, para que juntos fizessem a entrega
do quadro de homenagem ao Sr. Norton Luiz Lemos, pela conquista do título de campeão, categoria
Aspirante, no Campeonato Municipal de Futebol de Campo/2017. Durante a entrega do troféu o
Secretário Vagner fez a leitura do texto da mesma: “Aos Jogadores, Dirigentes e Comissão Técnica:
A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a honra de prestar-lhes esta homenagem pela
conquista do Título de Campeão, das categorias Principal/Aspirante, no Campeonato Municipal de
Futebol de Campo/2017, sendo merecedores do nosso orgulho e admiração por terem demonstrado
a competência e garra deste grupo que não mediu esforços para alcançar seus objetivos. Ibirubá
(RS), 22 de maio de 2017. “Se todas as batalhas dos homens se dessem apenas nos campos de
futebol, quão belas seriam as guerras...” *Augusto Branco. Dando sequência a Presidente deu início
às Manifestação dos (as) vereadores (as) (3minutos): 1º - Vagner Oliveira – do PRB; 2º - Henrique
A. Hentges – do PT; 3º - Marcelo Dellay – do Solidariedade; 4º - Giovani Moacie Diesel – do PP;
5º - André O. Ferreira – do PP; 6º - Silvestre A. Rebelato – do PMDB; 7º - Oneide Neuland – do
DEM; 8º - Patrícia Sandri – do DEM; 9º - Leonardo Fior – do PTB; e 10º - Dácio A. Moraes – do
PT. Todos parabenizaram os integrantes dos dois times pela dedicação, empenho e garra que
demonstraram na conquista dos títulos de Campeão. Comentaram sobre a briga que aconteceu no
jogo da final do Campeonato, dizendo que é um momento de muito adrenalina e as vezes as coisas
passam dos limites, mas são seres humanos que erram, porém o que deve prevalecer é todos o
trabalho desenvolvido desde o início, pois o esporte deve ser visto como algo saudável e de
integração. Também observaram que esta homenagem serve como incentivo às demais equipes do
nosso Município, pois sabem das dificuldades que os clubes enfrentam. Comentaram que as brigas
acontecem no calor da emoção, mas que estas devem ficar somente dentro de campo, sendo todos
amigos fora dele. Por fim, registraram o reconhecimento desta Casa Legislativa pelo trabalho que
realizam, desejando sucesso às equipes. A Presidente convidou o Sr. Márcio Alan Caponi dos Reis,
Presidente do SER Florestal, para fazer uso da palavra, o qual agradeceu esta Casa Legislativa por
mais uma homenagem prestada ao SER Florestal. Comentou que não é fácil fazer futebol até chegar
ao Título de Campeão. Observou que os dirigentes dos clubes são passageiros, mais que os Clubes
ficam. Relatou sobre o trabalho que realizam e mencionou que estão batalhando para possuírem sua
Sede própria. Contou que vão participar de um Campeonato Regional, levando o nome de Ibirubá,
na Copa Polar. Convidou a todos para conhecerem o trabalho que realizam gratuitamente com os
jovens nas quartas-feiras. Por fim, agradeceu o apoio da torcida e destacou o jogador “Fio”, que
estava presente, pela sua garra e entusiasmo que contagia todo o time. Desta forma, agradeceu mais
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uma vez pela homenagem. A Presidente convidou o Sr. Norton Luiz Lemos, representante do
Revelação para fazer uso da palavra, o qual cumprimentou a todos e agradeceu pela homenagem.
Observou sobre a importância dos apoios que os times recebem. Registrou seu apelo e disse que
incentivar a base, os jovens, é o caminho para se jogar um futebol bonito, levando e representando
Ibirubá. Agradeceu mais uma vez pela homenagem que engrandece e incentiva os demais times do
Município a batalhar pela conquista do título, para que também recebam em outra oportunidade
uma homenagem semelhante a esta. Por fim, a Presidente Dileta de Vargas Pavão das Chagas fez
uso da palavra: Cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Observou que não é uma torcedora
assídua, mas que sempre procura colaborar, principalmente com o Florestal porque morava neste
bairro, e comentou que o Revelação é um time que saiu de dentro do Florestal e criou “corpo”,
ganhando vários títulos. Falou que estas equipes engrandecem nosso Município e levam o nome de
Ibirubá por todo o Estado. Disse que os “craques” da sua família já jogaram em ambos os times.
Falou que “sozinhos somos medíocres, mas juntos nos tornamos imbatíveis”. Agradeceu a presença
de todos e encerrou esta homenagem registrando as felicitações desta Casa Legislativa ao Florestal
e ao Revelação pelas conquistas dos títulos de campeões, e desejou que continuem desenvolvendo
um excelente trabalho. Desta forma, suspendeu a sessão por alguns minutos para os cumprimentos e
para o registro com fotos. A Presidente reabriu em seguida, dando continuidade a ordem do dia.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº 002/2017, de autoria da
vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas: Moção de Apoio à construção de uma rotatória
na VRS 824, a ser instalada entre os acessos ao Loteamento Buona Vitta e o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do RS. – Campus Ibirubá: Aprovado por unanimidade.
LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO LEGISLATIVO Nº 001/2017, de
autoria do vereador Silvestre A. Rebelato: Acresce dispositivos à Lei Municipal nº 510/74, de 26
de dezembro de 1974, fixando isenção de IPTU a atingidos por incêndio ou enchente, que configure
grave prejuízo material, econômico ou social. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Henrique, Presidente da
CLJRF, designou o vereador Giovani para ser o relator. O vereador Dácio, Presidente da CFI,
designou o vereador Vagner para ser o relator. O vereador Silvestre pediu para que lhe avisem
quando o Projeto será colocado em pauta para votação e também se colocou a disposição para
auxiliar no que for necessário. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº
012/2017, de autoria da vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas: Concede o título de
“Cidadã Ibirubense” à Doutora Rudinéia da Silva Cervieri. Baixado para a Comissão de Legislação,

Fl. 09 (11ª Sessão Ordinária)
Justiça e Redação Final, sendo que o vereador Henrique, Presidente da referida Comissão disse que
será o relator do Projeto. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 013/2017,
de autoria do vereador Henrique A. Hentges: Determina como feriado obrigatório o dia 31 de
outubro de 2017. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A vereadora
Patrícia, Vice-Presidente da referida Comissão, no exercício da Presidência, falou que será a
relatora. O vereador Silvestre pediu licença para repassar uma mensagem que recebeu, dizendo que
no dia 24 de maio provavelmente será deliberado em Brasília o Veto nº 52/2016, referente aos
recursos do ISSQN – Importo Sobre Serviço de Qualquer Natureza, por isso pediu que cada
vereador encaminhe mensagem para os Deputados Federais e Senadores manifestando
contrariedade ao Veto, pois são milhões de reais, que poderão ser destinados aos municípios. Pediu
que também seja encaminhado documento no mesmo sentido por esta Casa Legislativa e também
pela ASCAMAJA, observando que são seis milhões de reais que estão retidos/acumulados. A
Presidente pediu que os vereadores (as) pensem em sugestões para acrescentar no PPA – Plano
Plurianual 2018-2021. Os vereadores Silvestre e Dácio relataram sobre a viagem que fizeram à
Brasília-DF na última semana. Dando continuidade a Presidente passou para o último ítem da
ordem do dia, em um espaço máximo de cinco minutos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO
DOS (AS) VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: O vereador LEONARDO FIOR, do PTB:
Cumprimentou a todos. Disse que ouviu atentamente algumas colocações dos colegas vereadores,
mas que traz uma preocupação imensa no que se refere a ERS 506. Disse que pleiteou, enquanto era
o governo de Tarso Genro, o asfaltamento da ERS 506. Disse que se avançou muito. Deixou uma
homenagem aos integrantes do Partido dos Trabalhadores de Ibirubá, que se empenharam
imensamente para fazer com que o asfaltamento da ERS 506 se tornasse realidade. Disse que
infelizmente terminou o governo de Tarso Genro e entrou um novo governo, José Ivo Sartori. Disse
lembrar-se bem que naquela oportunidade, o Dr. José Westphalen Corrêa pregava e alardeava pelos
meios de comunicação que este asfalto tinha que sair e que hoje, infelizmente, ocupa uma pasta na
Secretaria de Transportes do Estado do RS, e nem é capaz de enviar uma patrola para fazer o
trabalho, o qual a Prefeitura Municipal de Ibirubá realizou há poucos dias. Relatou que há alguns
dias atrás esteve reivindicando e esteve acompanhado do Prefeito Abel, do Secretário de Obras
Vanderlei e do Zalo, na qual foram logo após o Sr. Horbach a qual tinha um problema sério de
entupimento de bueiro, e felizmente, depois de vários transtornos, a obra foi realizada na semana
que passou. Disse ainda que a via de Alfredo Brenner indo até Santo Antônio do Bom Retiro muitos
veículos ficaram sem condições de trafegabilidade. Comentou ainda que o patrolamento da ERS
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506 ficou muito bom, mas não resolve o problema, pois precisa de encascalhamento. Disse também
que é necessário marcar com o Secretário dos Transportes para que ele cumpra o comprometido.
Relatou querer que o vereador Silvestre e também os vereadores do PP desta Casa e outras
lideranças, vão até Porto Alegre cobrar do Secretário uma solução urgente para essa demanda. O
vereador VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus e as pessoas
por ter confiado na sua pessoa. Contou que apresentou uma indicação, por ter feito algumas rotas
pelo interior com Sr. Zalo e o Sr. Prefeito em exercício Alberi, pedindo para que sejam feitas
melhorias nas estradas do interior, e que estas já estão sendo feitas. Também entrou com outra
indicação solicitando que se faça uma limpeza, uma manutenção, em uma praça do interior, na
localidade da Boa Vista, pois daqui alguns dias estará completando cem (100) anos a Comunidade
Evangélica de Boa Vista, e pediu para que se coloque alguns aparelhos de ginástica, para que as
pessoas da terceira idade, e demais pessoas da comunidade possam usufruir. Parabenizou o
Florestal e o Revelação, pelo título de campeão no principal e aspirante, e que as duas equipes
mereceram este título e a homenagem feita pela Casa Legislativa. Disse que está a disposição para
fazer visitas na comunidade, para fazer levantamentos, para que possamos fazer melhorias em nossa
cidade. O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Parabenizou
os torcedores e a direção do SER Florestal e do Revelação, pela homenagem que receberam.
Ressaltou a qualidade do futebol de Ibirubá, que estes times trouxeram através do título, um
engajamento entre o esporte e a comunidade. Comentou que a Câmara de Vereadores incentiva o
esporte de Ibirubá, hoje representado por estas duas equipes, e também cumprimentou as demais
equipes, e conclamou que façamos crescer o esporte no nosso Município. Informou que esteve
participando da XX Marcha dos municípios em Brasília, juntamente com demais vereadores do
nosso Município, onde mais seis (6) mil pessoas participaram, onde estiveram lideranças que
governam nosso Brasil, através de Ministros, Deputados, e Secretários, sendo que tiveram
oportunidades de congraçamento, podendo trocar ideias, crescer, fazer contatos e deixar o endereço
com as autoridades políticas do País, e desejou que pudessem retornar, para que possam levar as
necessidades e discussão para melhorias do nosso Município. Relatou que depois das palestras
visitaram os gabinetes dos Deputados Dionilson Marcon, Elvino Bohn Gass, Marco Maia, e do
Senador Paulo Paim, e com essas visitas procuraram trazer recursos para o nosso Hospital Annes
Dias. Comunicou que há uma informação que no hospital Universitário de Canoas tem uma área
desativada que contem alguns equipamentos de primeira linha, que estão sob “judizis”, que não
estão sendo utilizados, então foram gestionar para que possam trazer para o nosso Hospital, como a
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exemplo que foi trazido para o nosso Município um caminhão de leite que estava preso, para o
corpo de bombeiros de nossa cidade. Também conseguiram recursos para ser investido na
lavanderia em nosso Hospital, que está defasada pelo tempo, para que possa ser reformada e
liberada pela Vigilância Sanitária, para que possa funcionar. Observou que agora o nosso Hospital é
Filantrópico, graças ao esforço dos nossos Vereadores, possibilitando receber esses recursos.
Contou que também pediram um auxílio de verba para um calçamento no prolongamento da rua
Arnoldo Wollmeister, depois da RS 223, onde ainda é área industrial, aonde foi pleiteado
quinhentos (500) metros de pavimentação poliédrica. Disse que a estada em Brasília foi muito
proveitosa, que esse investimento feito nessas incursões lhes dão sabedoria, envolvimento,
capacidade técnicas como vereadores, para poderem gestionar nas várias repartições, e nas várias
oportunidades, através dos Políticos e contatos. Pediu para que todos peçam aos seus Deputados,
Vereadores, seus representantes, para que no dia vinte e quatro (24) votem a favor do ISS, projeto
que está tramitando na Câmara Federal, que pode trazer muitos benefícios ao nosso Município. O
vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos. Homenageou as
duas equipes campeãs de futebol: Florestal – cat. Principal e Revelação – cat. Aspirante. Contou
que na última semana participou da XX Marcha em defesa dos Municípios, e do “XII” Encontro de
Vereadores, promovido pela CNM - Confederação Nacional dos Municípios. Relatou que puderam
observar as reformas, que o Governo Federal tem tentado empregar em nosso País. Disse que um
dos objetivos propostas pela Marcha foi o de decidir o repasse do ISS, o imposto do cartão de
crédito, garantindo que este imposto sobre a circulação seja devido no destino (onde se localiza o
usuário final daquela operação), e não na origem (onde ocorre a análise do cadastro, o deferimento e
o controle do financiamento), e isso vai gerar milhões de dinheiro para os municípios. Pediu que
todos se informem no site da CNM sobre este assunto. Observou que o texto do repasse do ISS, que
foi vetado no ano passado, deverá voltar a pauta no Congresso Nacional possivelmente esta semana,
garantido pelo Presidente do Senado. Disse que a CNM informou que esta votação será dia vinte e
quatro (24) de maio, o “Veto 52” da reforma da ISS, e que devemos se mobilizar para que seja
derrubado este veto. Contou que também foi feito alguns contados com Deputados Federais do
Partido dos Trabalhadores, em busca de apoio para conseguir equipamentos hospitalares que estão
disponíveis no Hospital Municipal de Canoas, que atualmente está operando com sua capacidade de
leitos reduzida. Também buscaram informações para conseguir novas emendas que possam
beneficiar nosso Município. Falou que participou da tradicional festa “Maifest”, no Clube
Divertido, onde vários grupos, de vários municípios da região participaram, oportunidade em que
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puderam acompanhar um pouco mais sobre a nossa etnia alemã. Disse que no domingo do dia vinte
e um (21) de maio participou dos festejos da Comunidade Católica São José Operário, do Bairro
Progresso, na ocasião foram comemorados seus trinta e cinco (35) anos de existência. Parabenizou
o Grupo Düer Lustigen, pela organização do Maifest, e a Comunidade Católica São José Operária.
Sobre a crise que se instalou no Governo Federal apenas uma coisa a dizer: “Todos merecem serem
investigados, independente de partido. Com certeza só quem tem a perder com o acontecido é o
povo brasileiro”. Encerrou com a seguinte mensagem: “Sonha e serás livre de espírito... Luta e serás
livre na vida.” Che Guevara. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBALATO, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Saudou as pessoas que vieram receber o reconhecimento da Câmara, se
referindo ao Florestal e ao Revelação. Comentou que na quarta-feira estará na Rádio Ibirubá dando
entrevista e irá procurar as outras emissoras também, e estará lá para responder qualquer pergunta.
Comentou que teve a honra de participar duas vezes da Mesa Diretora no evento em Brasília, e que
recomenda aos vereadores a participar, pois é o maior evento “mundial” para a busca de recursos.
Disse também que saíram de Ibirubá às quatro horas e trinta minutos de segunda-feira e retornaram
às duas horas da madrugada de quinta-feira. Comentou também que, na particularidade, teve uma
audiência com o Ministro Osmar Terra, e tem quase certeza de cem por cento, que conseguiu uma
Van para a APAE de nosso Município. Disse ter certeza absoluta que irá ser trabalhado muito para
conseguir uma verba (recurso do Governo) de trezentos e cinquenta mil reais no Ministério da
Saúde, a qual foi sua sugestão para que o Hospital cadastrasse. Falou também que votou em uma
pessoa que traiu a sua confiança e a de milhares de brasileiros, que é o Senador Aécio Neves, e
disse que não dará um passo para defender esse cidadão. Disse que há dois anos fez uma publicação
e fará novamente que, independente de partido político, quem deve tem que pagar. Disse também
que será uma pena se houver uma interrupção desse Governo, pois o Brasil estava começando a
diminuir a inflação, baixar os juros e voltar a gerar empregos, quando numa noite “caiu uma
bomba” que o deixou triste. Falou que tem o compromisso com as pessoas de lutar até o último
minuto. Disse também que quem liquidou com o Brasil, agora aparece como o salvador da pátria,
mas espera a justiça, com o Dr. Sérgio Moro, que quem deve tem que pagar. Disse ainda que os
filhos, netos e famílias que estão por vir, terão que pagar uma conta que certamente eles não devem.
Comentou que espera termos sabedoria para administrar a pior crise que o Brasil vive nesses anos, e
esse desastre vem pra marcar negativamente. O vereador MARCELO DELLAY, do SD:
Cumprimentou a todos. Contou que estiveram na última semana em Brasília participando da XX
Marcha em Defesa dos Municípios, promovida pela CNM - Confederação Nacional dos
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Municípios, e agradeceu a Presidente Dileta e o Sr. Silvestre pela oportunidade. Disse que a
comunidade pode ficar tranquila quanto a questão do uso das diárias, pois estão sendo bem
aproveitadas. Contou que a palestra que presenciou, e demonstração de empenho do Presidente da
CNM, Sr. Paulo Ziulkoski, lhe deixaram muito tranquilo, pois por mais que estamos passando por
uma crise, viu que ainda tem pessoas serenas, que sabem que rumo tomar e observou que muitas
coisas são distorcidas. Comentou que quando começou como torneiro mecânico teve que fazer
cursos para se aperfeiçoar, e por ser um vereador novo tem muito que aprender senão tiver
oportunidade, não irá saber como proceder, e disse para as pessoas que fazem comentários de que
foram para fazer turismo, que não estavam fazendo turismo, mas para arrumar recursos. Disse que
futuramente virá trezentos e cinquenta mil reais, uma Van que vem para APAE. Observou que é
dessa maneira que conseguem as coisas, indo atrás e aprendendo como proceder. Referente a um
bueiro que foi reivindicado na Comunidade de Santo Antônio, falou que já tinha entrado com uma
indicação um mês atrás sobre isto, e que está empenhado para ajudar para que o problema seja
resolvido logo. Parabenizou o Florestal pela conquista do 14º Título de campeão, e também o
Revelação pela conquista do Título de campeão na categoria Aspirante. A vereadora DILETA DE
VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. Comentou das pessoas que
vieram assistir a sessão, entre eles os torcedores do Florestal e do Revelação. Agradeceu também a
presença do representante do Revelação, Sr. Norton Lemos, e do Presidente do Florestal, Sr. Márcio
Alan Caponi. Parabenizou o Revelação pelo título de campeão da categoria aspirante, e o Florestal
pelo título na categoria principal. Registrou a presença do ex-radialista e ex-vereador Orlando
Nogueira. Comentou sobre a Moção que apresentou, que é sobre a rotatória na VRS 824, entrada do
Loteamento Buona Vitta e do Instituto Federal. Falou sobre o Projeto de Lei sobre tornar como
Cidadã Ibirubense a Drª. Rudinéia da Silva Cervieri, professora, vereadora por duas Legislaturas, a
qual não é ibirubense, mas veio para essa cidade aos cinco anos. Falou sobre o requerimento que o
vereador apresentou sobre a BR 377, limite de Ibirubá/Cruz Alta/Santa Bárbara, observando que ela
já havia apresentado este requerimento, também preocupada com as pessoas que lá trafegam e
fazem suas colheitas. Agradeceu a vereadora Patrícia por também colaborar com a Moção. Disse
que quer que as coisas saiam do papel, e que irá apresentar a referida Moção na ASCAMAJA, por
isso é importante ir também atrás dos órgãos competentes. Comentou sobre o encerramento da
Semana da Solidariedade realizado na Praça no sábado, onde ocorreu uma apresentação com
pessoas especiais que vieram através do Legislativo. Registrou que estiveram presentes no evento
também, os vereadores Dácio e Henrique. Agradeceu a estas pessoas pela lição de vida trazida aos
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legisladores e à comunidade ibirubense. Destacou também o desfile que ocorreu em parceria com a
Deck Festa, tendo como modelos as funcionárias da Câmara de Vereadores, por isso agradeceu a
recepcionista Tanise e a assessora Taiana que desfilaram com os vestidos. Comentou que na mesma
oportunidade foram sorteados cinco vestidos, e quatro deles foram para as pessoas especiais de
Cruz Alta. Deixou um pensamento para o time do Revelação: “Se todas as batalhas dos homens se
dessem apenas nos campos de futebol, quão belas seriam as guerras”. Disse que fez um
requerimento para realizar sessões nas comunidades da Várzea, Linha Duas, Esquina Kappaun e no
Bairro Jardim, pois os legisladores devem ir de encontro à comunidade, sendo que as mesmas
provavelmente começarão a acontecer a partir de junho. Agradeceu os colegas por terem aprovado a
sua ideia. Convidou toda a comunidade para Sessão Solene que acontecerá nesta quarta-feira para
homenagear o Grupo Fratelli, “projeto” do Sr. Silvestre que a convidou para assinar também. Antes
de encerrar a Presidente falou para os vereadores que serão confeccionadas camisas e camisetas
gola polo para os vereadores (as) e por isso pediu que os mesmos se dirijam até a Únika Confecções
para verificar as medidas. O vereador Silvestre registrou que não acha justo isto ser pago pela
Câmara e observou que caso adquira irá pagar do seu próprio bolso. A Presidente deu por encerrado
os trabalhos às vinte e duas hora 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.

