Fl. 01 (04ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.976/2017 – DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 13.03.2017.
Aos treze dias do mês de março 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 1.974/17
(ordinária): Aprovada com nove (09) votos favoráveis e uma (01) abstenção do vereador
Marcelo A. Dellay; e da Ata nº 1.975/17 (solene): Aprovada por unanimidade. A Presidente
solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Correspondência da AMOVIDIM – Associação dos Moradores do Bairro Jardim, convidando
para abertura da 24ª Mateada do Bairro Jardim, dia 18 de março, às 17hs, junto a Praça Henrique
Berlet e encaminhado programação; Convite do Sicredi para Assembleia 2017, no dia 14 de
março, às 14hs, no Salão Paroquial para os núcleos do interior do Município, e às 19h30, no
mesmo local para os núcleos urbanos; Ofício nº 009/17 do Deputado Federal Heitor Schuch,
encaminhando material explicativo sobre a PEC 287 da Reforma da Previdência e seus impactos
sobre os trabalhadores; Ofício nº 021/17 do Juiz Eleitoral encaminhando edital de convocação
para acompanhamento e a fiscalização dos trabalhos revisionais, referente revisão do eleitorado
com coleta de dados biométricos no Município de Ibirubá, no período de 06 de março até 29 de
novembro do corrente ano; Ofício nº 080/17 do Executivo referente resposta do Pedido de
Informação nº 001/17 da vereadora Patrícia Sandri, em relação as ações de combate as enchentes
nos bairros Floresta, Unida, Progresso e Centro; Ofício nº 081/17 do Executivo pedindo a
prorrogação de prazo, por mais quinze dias, para a resposta do Pedido de Informação nº 002/17;
Ofício nº 089/17 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº 002/17 da
vereadora Patrícia Sandri, em relação aos imóveis públicos que não estão sendo
ocupados/utilizados pela Administração Pública; Ofício nº 101/17 do Executivo referente
resposta do Pedido de Informação nº 003/17 do vereador Silvestre A. Rebelato, encaminhado
relatório da Defesa Civil contendo nome e endereço das pessoas atingidas pela última enchente;
Ofício nº 107/17 do Executivo referente resposta do Pedido de Informação nº 004/17 da
vereadora Dileta V. P das Chagas, sobre as localidades em que foi feito o patrolamento e
encascalhamento no interior do Município; Ofício nº 104/17 do Executivo referente resposta do
Pedido de Informação nº 005/17 da vereadora Dileta V. P das Chagas, contendo esclarecimentos
da Secretaria Municipal da Saúde sobre o deslocamento de pacientes com
consultas/procedimentos agendados; Ofício recebido da Associação Chapecoense de Futebol
agradecendo nossa manifestação de consolo e forço devido o acidente aéreo; Ofício nº 002/17 da
CONPLAD – Conselho do Plano Diretor convidando todos (as) os (as) vereadores (as) para
participarem das fases do Processo de Revisão do Plano Diretor, encaminhado cronograma;
Ofício do Sr. Protógenes Solon de Mello, de Restinga Seca, oferecendo seus serviços sob a
forma de um recital de acordeom, em turnê regional; Convite com a programação da 17ª
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Expoagro Afubra, em Rio Pardo, nos dia 21, 22 e 23 de março do corrente ano; Ofícios
recebidos do BNDES comunicando liberação de recursos financeiros para o Município de
Ibirubá; Comunicados do Ministério da Educação informando a liberação de recursos
financeiros; Projeto de Futebol Alto Rendimento do Grêmio Esportivo Ibirubá. A Presidente
Dileta pediu que fosse feita cópia do referido Projeto para cada vereador (a); Ofícios e folders
sobre cursos diversos. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS
EXPEDIDOS: Ofício nº 009/17 para o Tribunal de Contas; Ofício nº 010/17 para o Executivo;
Ofício nº 011/17 para setor de contabilidade da Prefeitura Municipal referente valor base para
cálculo do Passivo Atuarial com RPPS; Ofício nº 012/17 para Jornal O Alto Jacuí encaminhando
material da sessão ordinária do dia 26 de janeiro do corrente ano; Ofício nº 013/17 para o DNIT,
em atendimento ao Requerimento nº 003/17, solicitando patrolamento e encascalhamento da BR
377; Ofício Circ. nº 014/17 para as Câmaras Municipais de Vereadores de Santa Bárbara do Sul
e de Cruz Alta, em atendimento ao Requerimento nº 003/17, solicitando que encaminhem
correspondência para o DNIT, Unidade de Cruz Alta, solicitando que façam o patrolamento e
encascalhamento da BR 377, a exemplo do que fez esta Casa Legislativa; Ofício Circ. nº 015/17
para o DAER de Passo Fundo e para o Governador do Estado, em atendimento ao Requerimento
nº 004/17, manifestando nosso reconhecimento pelas obras de recapeamento da RS 223; Ofício
Circ. nº 016/17 para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e para os
Deputados Federais e Senadores, em atendimento ao Requerimento nº 005/17, solicitando
urgência na apreciação do Projeto que cria políticas de Preços Mínimos do Transporte
Rodoviário de Cargas; Ofício nº 017/17 para a Rádio Ibirubá, encaminhando Campanhas
Institucionais para serem gravadas e veiculadas, conforme contrato; Ofício nº 018/17 para o
Executivo Municipal, encaminhado cronograma de desembolso financeiro; Ofício nº 019/17 para
o Executivo agradecendo o atendimento da indicação nº 018/17 que se refere ao patrolamento e
encascalhamento da estrada que inicia na RS 223 e dá acesso ao passo da divisa Rincão dos
Mendes; Ofício Circ. nº 020/17 para as onze mulheres homenageadas na Sessão Solene de
Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, convidando as mesmas para o referido evento;
Ofício nº 021/17 para o setor de contabilidade da Prefeitura Municipal referente valor base para
cálculo do Passivo Atuarial com RPPS. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 035/2017: A
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que
o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, reative as aulas de
informática - Inclusão Digital, no Ginásio Assis de Souza Roque, no Bairro Planalto, numa sala
existente junto ao DMD. Justificativa: Esta indicação se justifica pela grande importância da
comunidade de baixa renda da nossa cidade em se manter atualizada e incluída aos meios
digitais, além de ser uma importante ferramenta para serem incluídos no mercado de trabalho.
Cabe ressaltar, que existem 6 (seis) computadores sem serem utilizados e muitas pessoas
necessitando e procurando pelo curso. Deve-se considerar também, que para as aulas era
disponibilizado um professor para várias turmas, as quais tinham grande aproveitamento e bom
funcionamento. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 036/2017: A vereadora JAQUELINE
BRIGNONI WINSCH, integrante da Bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal da Saúde, providencie o desmembramento da área de atendimento da
agente de saúde que compreendem as localidades de Travessão L-4; Linha 5, Linha 6, Linha
Jacuí Mirim, São Roque, e toda margem esquerda da RS 223, trecho compreendido desde o
Trevo Principal até a Ponte da Várzea. Justificativa: Esta indicação atende a solicitação dessas
comunidades que devido, principalmente, a grande extensão de cobertura de área rural, bem
como o expressivo número de famílias cadastradas para atendimento (em torno de 145) para
apenas uma agente de saúde, não vem atendendo satisfatoriamente todas essas famílias.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 037/2017: A vereadora JAQUELINE BRIGNONI
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WINSCH, integrante da Bancada do PP: Que o Executivo Municipal, providencie o
recolhimento de lixo seco (materiais recicláveis) em todas as comunidades do interior do
Município, uma vez ao mês, elaborando um calendário de recolhimento, com data fixa, através
da Secretaria de Agricultura/Departamento de Meio Ambiente. Esse recolhimento poderia ser
realizado com a própria estrutura da Prefeitura, o que agilizaria o início do serviço, destinando
todo o material recolhido diretamente à Associação de Catadores Cidadania Sustentável Ibirubá.
Justificativa: Esta indicação atende a solicitação das comunidades interioranas que necessitam
desse serviço de coleta para que possam destinar adequadamente o lixo seco contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida do homem do campo bem como a preservação do meio ambiente.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 038/2017: O vereador SILVESTRE A. REBELATO,
integrante da Bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal
de Obras e Viação, providencie trabalho de patrolamento e cascalhamento nas estradas do
interior do Município, principalmente nos pontos aonde são mais necessários os devidos reparos,
tendo em vista o início da safra de milho e a proximidade da colheita de soja. Também solicito
que façam melhorias na ERS 506, apesar de ser de responsabilidade do Estado, mas como já foi
sinalizada a possibilidade de um convênio entre o DAER e o Município, esperamos uma
definição do Poder Público Municipal, para que possa ser feito a manutenção da mesma.
Justificativa: Várias localidades estão aguardando ansiosamente que este trabalho seja realizado
o mais breve possível, como Fazenda Itaíba e Rincão Seco, pois os produtores do Município
esperam que possam ter condições de trafegabilidade durantes a safra. Cabe ressaltar que
encaminhei ofício neste sentido para a Prefeitura Municipal durante o recesso parlamentar.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 039/2017: A vereadora JAQUELINE BRIGNONI
WINSCH, integrante da Bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, estude a possibilidade de criar um novo bairro, tendo a denominação de “Bairro
Cidade Nova”, tendo em vista a ampliação do perímetro urbano na porção leste da cidade.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 040/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO
DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente, designe funcionários para manutenção de bairros, realizando pinturas de meios fios,
podas de árvores, limpeza de bueiros, manutenção de praças e jardins, e controle do acúmulo de
lixo em vias públicas nos respectivos bairros. Justificativa: Esta indicação se justifica como uma
proposta de manter a cidade limpa, onde a cada dois ou três bairros tenhamos um funcionário
designado para realizar tais serviços de limpeza. Como exemplo podemos citar a subida da Rua
Carlos Soares, no Bairro Floresta, que possui em ambos os lados uma arborização, na qual
necessita de poda. Desta forma, manteremos os bairros de nossa cidade limpos e organizados
mais frequentemente. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 041/2017: O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBLATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através
do setor competente, providencie a construção de mais duas salas de aula na Escola Municipal
do Rincão Seco. Justificativa: Esta indicação é uma reivindicação de lideranças e da comunidade
da referida localidade, devido ao pouco espaço físico e o grande número de alunos, sendo que
este serviço também facilitaria o trabalho dos professores. Cabe ressaltar que já apresentei esta
indicação no ano de 2010 (Indicação n° 273/2010). LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 042/2017:
O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBLATO, integrante da bancada do PMDB: Que o
Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a construção de mais uma sala de
aula na Escola Municipal José de Anchieta, na localidade de Fazenda Itaíba. Justificativa: Esta
indicação é uma reivindicação de lideranças e da comunidade da referida localidade, devido ao
pouco espaço físico e o grande número de alunos, sendo que este serviço também facilitaria o
trabalho dos professores. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 043/2017: O vereador GIOVANI
MOACIR DIESEL, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da
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Secretaria Municipal de Obras e Viação, proceda a reforma da Ponte que liga Ibirubá ao
município de Colorado, na localidade de Boa Vista, realizando uma vistoria prévia, estudando a
possibilidade de construir uma nova Ponte no local, tendo em vista as precárias condições em
que se encontra a mesma. Cabe ressaltar que a Administração do município de Colorado
manifestou interesse em realizar uma parceria com o nosso Município para solucionar o
problema conjuntamente. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 044/2017: O vereador HENRIQUE
ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Turismo e Desporto, realize uma Campanha de Conscientização do Trânsito em nosso
Município. Justificativa: Esta indicação se justifica pelo fato de termos iniciado o ano
letivo/2017, e para segurança dos pedestres especialmente dos alunos. Para isso poderia ser
distribuída uma cartilha com informações sobre os cuidados que se deve ter, por exemplo, ao
utilizar faixas de segurança, atravessar ruas e avenidas e reconhecer e respeitar os sinais de
trânsito. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 045/2017: O vereador ONEIDE NEULAND,
integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras e Viação, estude a possibilidade de resolver o problema de escoamento de água na Rua
Três de Outubro, em frente ao Moinho. Justificativa: Esta indicação atende à solicitação do
morador que possui no referido local seu estabelecimento comercial, e em dias de chuva a sua
propriedade fica tomada pela água, impossibilitando-o assim de trabalhar, e também perdendo
parte de sua produção com a invasão da água. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 046/2017: O
vereador ONEIDE NEULAND, integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal,
através do Setor competente, providencie a instalação de uma placa junto a Escola Municipal de
Educação Infantil do Bairro Progresso, indicando sua denominação: “Escola Municipal de
Educação infantil Sérgio Luiz dos Santos”, conforme Lei Municipal nº 2.637/15 de 13 de
novembro de 2015. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a referida Lei existir desde
novembro de 2015, e até hoje ainda não foi colocada no local Placa constando o nome da
referida Escola. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 047/2017: O vereador ONEIDE NEULAND,
integrante da bancada do DEM: Que o Executivo Municipal, através do Setor competente,
providencie a instalação de uma placa junto ao Parque da Criança localizado na Praça General
Osório, indicando sua denominação: “Parque da Criança Albano Arno Trein”, em cumprimento
a Lei Municipal nº 2.638/15 de 13 de novembro de 2015. Justificativa: Esta indicação se justifica
devido a referida Lei existir desde novembro de 2015, e até hoje ainda não foi colocada no local
Placa constando o nome do referido Parque. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº
006/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da
bancada do PP: Que o Executivo Municipal informe, através do setor competente, quais são os
servidores municipais concursados que estão cedidos no município. 1º-Qual nome e cargo
ocupado atualmente pelos servidores? 2º-Para qual cargo foram concursados? 3º-Qual a base
legal para a cedência? 4º-Quais os salários para os devidos cargos? LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 007/2017: Os vereadores SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO (PMDB), ONEIDE NEULAND e PATRÍCIA SANDRI (DEM),
LEONARDO FIOR (PTB), e DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS (PP):
Requerem que esta Casa Legislativa, realize uma Sessão Solene em homenagem aos 25 anos do
Grupo Fratelli, comemorado no mês de abril do corrente ano: Aprovado por unanimidade.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 008/2017: O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO (PMDB), requer que esta Casa Legislativa, realize uma
homenagem para a Rádio CBS pelos 30 anos de fundação, que serão comemorados no dia 19 de
abril do corrente ano. Justificativa: A realização desta homenagem é de suma importância, pois
assim estaremos registrando nosso reconhecimento em relação ao excelente trabalho prestado
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por esta relevante emissora, que leva entretenimento e notícias para Ibirubá e região: Aprovado
por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 009/2017: Os
vereadores HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES e DÁCIO AZEVEDO MORAES,
integrantes da bancada do PT: Requerem que esta Casa Legislativa realize homenagem ao
Esporte Clube Pulador, de Linha Pulador Sul. Justificativa: Este Requerimento se justifica pelo
fato das comemorado dos 60 anos de fundação do Esporte Clube Pulador, de Linha Pulador Sul,
comemorados no último dia 05 de março: Aprovado por unanimidade. LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 010/2017: A MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, no uso de suas prerrogativas legais, especialmente as
contidas no art. 137 do Regimento, vem por meio deste requerer ao Colendo Plenário desta Casa
Legislativa, a leitura, deliberação e aprovação em regime de urgência especial do Projeto de Lei
Municipal nº 005/2017 (Autoriza a contratação temporária de Professor.), possibilitando a
deliberação do mesmo na sessão ordinária do dia 13 de março de 2017: Aprovado com nove
(09) votos favoráveis e uma (01) abstenção do vereador Silvestre, o qual alertou sobre a
Legalidade, pois o projeto fica sem publicidade de no mínimo setenta e duas horas (72hs).
LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 002-A/2017, de autoria da
vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas: Institui desconto de cinquenta porcento (50%)
aos idosos com mais de 60 anos de idade nos eventos no Município e dá outras providências.
Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de
Educação, Segurança, Saúde e Assistência. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, falou
que será o relator. O vereador Dácio, Vice-Presidente no exercício da Presidência, designou o
vereador Giovani para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 002/2017, de autoria da vereadora Jaqueline Brignoni Winsch: Denomina logradouros do
Loteamento Residencial Colina. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, falou que será o relator. LEITURA DO
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 003/2017, de autoria da vereadora Jaqueline
Brignoni 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”. Baixado
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Henrique, Presidente da
CLJRF, designou o vereador Giovani para ser o relator. LEITURA 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”. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, designou a vereadora Patrícia para
ser a relatora. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 005/2017, de
autoria da Mesa Diretora: Acresce parágrafo único ao art. 3º da Lei Municipal nº 2.077, de 28
de junho de 2006, que dispõe sobre o pagamento de diárias e indenizações de despesas de
locomoção e dá outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, falou que será o relator. LEITURA DO
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 006/2017, de autoria da Mesa Diretora: Fixa o
valor do auxílio-alimentação e dá outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Henrique,
Presidente da CLJRF, falou que será o relator. O vereador Dácio, Presidente da CFO, falou que
será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 007/2017, de
autoria da Mesa Diretora: Define o percentual destinado à Revisão Geral Anual dos
vencimentos do quadro de cargos efetivos e em comissão do Legislativo Ibirubense. Baixado
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e
Orçamento. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, falou que será o relator. O vereador
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Dácio, Presidente da CFO, falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO Nº 008/2017, de autoria da Mesa Diretora: Concede aumento real aos
servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal. Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador
Henrique, Presidente da CLJRF, falou que será o relator. O vereador Dácio, Presidente da CFO,
falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 004/2017:
Regulamenta a Lei Federal 13.019/2014. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Henrique, Presidente da
CLJRF, falou que será o relator. O vereador Dácio, Presidente da CFO, falou que será o relator.
LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 006/2017: Concede revisão geral anual,
ao quadro de servidores estatutários – plano de carreira do quadro geral e do magistério, aos
funcionários do quadro celetista, aos contratados pelo regime CLT, aos cargos em comissão ou
DCAs, aos aposentados e pensionistas, e aos contratos temporários e/ou emergenciais. Baixado
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e
Orçamento. O vereador Henrique, Presidente da CLJRF, falou que será o relator. O vereador
Dácio, Presidente da CFO, designou o vereador Silvestre para ser o relator. LEITURA DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 007/2017: Define o percentual de reposição dos
conselheiros tutelares. 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 CFO, designou o vereador
Vagner para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 008/2017:
Autoriza a contratação temporária de Arquiteto (a). Baixado para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Henrique,
Presidente da CLJRF, falou que será o relator. O vereador Dácio, Presidente da CFO, designou o
vereador Vagner para ser o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 001/2017: Altera o “caput” do Art. 1º da Lei Complementar nº 032/2006. 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 CFO, falou que será o relator. LEITURA DOS PARECERES E
VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 002/2017: Autoriza a contratação
temporária de professores. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e
Assistência. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 002/2017: Aprovado por
unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 003/2017: Autoriza a contratação temporária de auxiliares de ensino. Leitura
dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e
Orçamento e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência. Discussão e votação do
Projeto de Lei Municipal nº 003/17: Aprovado por unanimidade. O vereador Silvestre pediu
para registrar sobre sua preocupação com as auxiliares de ensino, dizendo que a Câmara já fez a
sua parte, conversando com o Executivo. LEITURA DO PARECER MISTO E LEITURA E
VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 005/2017: Autoriza a contratação
temporária de professores. Leitura do Projeto. A Presidente suspendeu a sessão por alguns
minutos para elaboração do Parecer. Reabriu em seguida e solicitou que o Secretário fizesse a
leitura do Parecer Misto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e da Comissão de
Finanças e Orçamento. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 005/2017: Aprovado
por unanimidade. A Presidente solicitou autorização do Plenário para dar continuidade a sessão
devido o horário regimental ter se esgotado, sendo que todos concordaram. A Presidente pediu
sugestões sobre como encaixar o vereador Marcelo A. Dellay na ordem dos pronunciamentos em
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Tribuna. O vereador Silvestre sugeriu que ele se manifeste na mesma posição em que a
vereadora licenciada Jaqueline se pronunciaria, junto com a Bancada do PP, devido estar no
lugar da referida vereadora nesta Casa, sendo que todos concordaram. 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 SILVESTRE ANTÔNIO REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Disse que
mesmo tendo um mês de recesso (fevereiro) ele continuou trabalhando e fazendo a sua parte.
Destacou um trabalho que realizou e que foi a convite dele, por solicitação da direção das
Escolas Estaduais, e conseguiu que viesse para Ibirubá, na sexta-feira, sendo que passaram à
tarde, e por isso agradeceu ao Coordenador “o Bilibio” e sua equipe técnica, Departamento
Pessoal, por terem atendido seu convite. Disse que cada escola tem o seu problema, mas cada
problema tem que ter a sua solução. Disse que ficou muito feliz, muito seguro e tranquilo, que
quem têm os filhos nas escolas públicas aqui em Ibirubá, também tem uma boa educação, pois é
surpreendente a maneira como o que viram, e chegaram nas salas de aula sem avisar. Falou sobre
as reivindicações do pessoal do interior, relacionado às estradas municipais, a quinhentos e seis
(506), os moradores de Rincão Seco lhe ligaram, e que foi feito o trabalho. Mencionou as duas
indicações que apresentou, sendo uma sobre a construção de duas salas de aula, no Rincão Seco
e outra na Fazenda Itaíba. Observou que na Fazenda Itaíba está abandonada a escola e espera que
o Prefeito Abel dê uma atenção maior, pois tem um professor que merece uma medalha de ouro
todo dia. Disse que encaminhou vários trabalhos e que ainda continua na busca da filantropia do
Hospital, que tiveram uma reunião com a coordenadoria e que o vereador Giovani participou
também. Cumprimentou ao Prefeito Abel pela presença na sessão, e que ele tem vindo às sessões
ouvir os vereadores, o que não acontecia antes com o antigo Prefeito. A vereadora DILETA DE
VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. Disse que entrou com um
Projeto de Lei que institui o desconto de cinquenta porcento (50%) aos idosos a partir de
sessenta (60) anos ou mais nos eventos do Município, e que a participação dos idosos é muito
importante nos eventos artísticos, culturais e esportivos de lazer do município de Ibirubá, por
isso que entrou com esse projeto para valorizar as pessoas que chegam aos sessenta anos. Disse
que também fez um Pedido de Informação, para que o Executivo informe esta Casa sobre os
funcionários concursados que estão cedidos para o Município, para que foram concursados, qual
a função, o nome e o salário de cada um, e qual a base legal para cedência desses funcionários.
Também defendeu uma causa aos auxiliares de ensino, conforme investigação que vem fazendo
ao longo tempo, que os auxiliares de ensino do município vizinho, que é Selbach, lá eles têm
uma carga horária de seis horas por dia. Disse que pretende entrar com uma Lei na Casa
Legislativa, enquanto vereadora, que venha favorecer as pessoas que cuidam das nossas crianças.
Disse que a missão como vereadora é lutar em prol de todos e inclusive das auxiliares de ensino.
Agradeceu ao vereador Silvestre Antônio Rebelato que lhe convidou para fazer parte da
aprovação de uma Sessão Solene em prol do Grupo Fratelli. Disse que o Grupo Fratelli é uma
etnia em Ibirubá, como tem muitas e deve ser valorizada. Mandou um abraço para a família
Nogueira pelo falecimento da Srª Lindamir (in memorian), e também para a Comunidade do
Pulador, dizendo que esteve na festa em comemoração aos sessenta (60) anos e a comunidade da
Igreja Madureira que fez seu primeiro almoço no domingo. O vereador ANDRÉ O.
FERREIRA, do PP: Cumprimentou a todos. Agradeceu a Srª Lori Von Grafen por ter aceitado o
pedido de homenagem da sessão do dia oito, sendo uma pessoa bem vista, sempre pronta à
ajudar na comunidade e que se sentiu muito orgulhoso de fazer a homenagem para a Lori na
sessão do dia oito. Disse que nos dias quatorze, quinze e dezesseis, juntamente com a vereadora
Dileta, e o vereador Vagner se deslocaram à Brasília, acompanhados também do Prefeito Abel, e
estiveram por lá caminhando pelos gabinetes dos Deputados, e que nessa semana foi
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contemplado com uma Emenda de cento e cinquenta mil reais (R$150.000,00) do Deputado
Jerônimo, que atendeu o nosso pedido, juntamente com a Dileta e o Vagner. Falou que esta
Emenda será destinada para a área da saúde, sendo que já demonstrou sua vontade de que seja
adquirida uma UTI móvel, pois toda hora, quando a comunidade precisa, tem que ser recorrido a
Unimed, onde o Município paga por deslocamento cerca de oitocentos reais e numa média de
umas sete, oito transferências por mês. Disse que a sua caminhada não foi em vão em Brasília, e
que a Dileta também trouxe algumas emendas dela e que o Vagner conseguiu e que foi de bom
proveito à ida a Brasília. Defendeu também o Ex-Prefeito Carlos Jandrey, dizendo que o que a
pessoa faz na sua hora de lazer, não diz respeito a ninguém e que as pessoas precisam ser vistas
por aquilo que fazem pela comunidade, e que foi um dos melhores prefeitos que Ibirubá já teve.
O vereador MARCELO ANTÔNIO DELLAY, do SD: Cumprimentou a todos. Contou que na
sua primeira eleição foi eleitor do vereador Silvestre e por isso fez uma consideração pelo
trabalho do mesmo durante todo esse tempo nesta Casa. Lembrou ainda que o vereador Silvestre
é o mais antigo da Casa e ele o mais novo, achando que é válida essa consideração. Mencionou
as indicações que estava planejando, sendo uma delas a verificação do acúmulo de água que
existe na frente da Cotribá, localizada no acesso da nossa cidade com a cidade de Quinze de
Novembro. Como não conseguiu protocolar em tempo hábil a indicação, falou com a Presidente
Dileta e com o Prefeito Abel por telefone, onde foi orientado a procurar o Secretário de Obras
Vanderlei de Souza, pois está sendo feito o recapeamento, e este seria o momento ideal, pois
esperar a próxima sessão para fazer esta indicação demoraria mais tempo, uma vez que o
acúmulo de água acarreta na proliferação do mosquito da dengue. Achou que é uma medida
solucionável, que esse acúmulo de água se torna feio para nosso Município. Conversou com o
pessoal da concessão que está fazendo o recapeamento, juntamente com o Secretário Vanderlei,
e ficou combinado que será desobstruída a tubulação, a qual foi feito levantamento, e que
realmente está causando problemas ao pessoal que trabalha na Cotribá. Mencionou também,
outras indicações que pretende fazer sobre a iluminação pública do nosso Município, sendo que
quer contar com o apoio de todos os vereadores, onde em outra sessão tentará trazer um pessoal
para apresentar uma tecnologia nova que é uma tecnologia importada. A vereadora PATRÍCIA
SANDRI, do DEM: Cumprimentou a todos. Agradeceu primeiramente ao Executivo Municipal
por ter respondido atenciosamente aos pedidos de informações que encaminhou no mês de
janeiro, no que tange aos planos de prevenção de enchente e também a cerca dos imóveis que o
Município possui e que não estão sendo usados pela Administração Pública. Disse que com as
informações prestadas é que podem dar continuidade aos projetos de campanha, referente ao Rio
Pulador e local para os jovens escutar som automotivo sem perturbar o sossego da comunidade.
Disse aos universitários que iniciou um estudo para o aumento do repasse de verbas para custear
o transporte universitário e que está a disposição dos presidentes das associações para juntos
trocarem ideias. Disse aos moradores da Rua Vitório Caponi, do Bairro Santa Helena, e que já
efetuou contato com o setor de Planejamento da Administração Pública, que e o calçamento da
rua já está com o projeto pronto há bastante tempo. Disse que juntamente com os vereadores
Silvestre, Oneide, Leonardo e Dileta participou de um requerimento para esta Casa prestar
homenagem realizando uma sessão solene para o Grupo Fratelli, esse grupo de tradições italianas
e que incentiva a cultura e não deixa as origens dessas etnias se apagar. Parabenizou a Senhora
Presidente, os assessores e servidores da Casa pelo emprenho que demonstraram na organização
da sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no último dia oito. O vereador
DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Disse com muita satisfação que
votaram na Câmara a complementação do número de professores municipais, que eventualmente
estariam faltando em função de algumas vagas que abriram, por questão de saúde, questão de
aposentadoria e também de auxiliares de ensino para bem cuidar das crianças nas creches e nas
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escolas. Disse que foi um momento muito nobre, porque os vereadores, independente de
bancadas votaram unanimemente em favor do ensino, no crescimento da qualidade da educação
em Ibirubá. Disse que a escola é onde geramos o cidadão, as pessoas de bem e que todos tiveram
essa compreensão. Convidou a toda a comunidade para que no dia quinze de março na Câmara, a
partir das quatorze horas, que vai haver uma movimentação e esclarecimento sobre a questão
previdenciária pela votação dessa PEC, que é um pecado contra, principalmente a mulher, que
está sendo suprimida a sua pretensão de aposentadoria, que no mínimo cinco anos e passando
para sessenta e cincos anos de idade, se houveram todas as contribuições para poder se aposentar
plenamente. Contou que os vereadores trabalharam no intervalo de recesso das sessões e que
tiveram reuniões que participaram, como com o Conselho do Plano Diretor, onde houve
discussões. Cumprimentou, nesse mês de março, as mulheres dizendo que a maior obra do
criador, foi ter criado a mulher, pois o que adiantaria o mar, o planeta, o firmamento se não
tivesse as mulheres? Disse que conseguiu confirmar a Emenda Parlamentar para as câmaras de
monitoramento da cidade e que vai auxiliar na segurança pública. O vereador HENRIQUE
ANTÔNIO HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos. Disse que no mês de fevereiro, apesar
do recesso, seguiu o trabalho em busca de recursos e participou das atividades no Município,
como vereador e principalmente como cidadão. Contou que participou do Arrancadão Noturno,
evento promovido pelo Clube Ibirubense de Automobilismo, onde se teve a presença de um
grande público de todo o Estado e especialmente do Município, também na oportunidade foi
inaugurado à obra de iluminação da Rua Pedro Rebelato. Disse também que participou da
programação dos sessenta e dois (62) anos do Município que, aliás, foi muito bem planejado e
executado, tiveram finais de semana com muitas atrações, como a programação na praça e
encerrando no Desafio das Estrelas de Motocross, promovido pelo grupo Papa Léguas, mais um
show de organização da turma, com a participação de um grande público ibirubense e regional.
Destacou também, nesses dois eventos, o trabalho dos funcionários da Secretaria de Obras,
principalmente do Secretário Vanderlei de Souza. Disse que conseguiu, através do Deputado
Marco Maia, recursos do programa do Ministério da Saúde para asfaltamento de ruas no valor de
duzentos e sessenta e quatro mil reais (R$264.000,00), onde ruas do Bairro Chácara serão
contempladas com esse valor para asfaltamento. Disse que juntamente com colega Dácio, que
conseguiram uma Emenda junto ao Deputado Dionísio Marcon no valor de duzentos mil
(R$200.000,00) para custeio na saúde. Disse que estabeleceram um acordo com o Prefeito Abel
para que se utilize um valor de duzentos mil (R$200.000,00) para investimentos e melhorias no
Ginásio do Esporte Clube Pulador, de Linha Pulador Sul. Falou sobre a sessão do Dia
Internacional da Mulher e colocou algumas considerações, na questão da organização e
ornamentação, que foi algo realmente digno de uma equipe competente de funcionários da Casa
e que merecem respaldo e valorização. Convidou aos colegas vereadores e a comunidade
ibirubense para participarem de um ato de protesto, contra a reforma da PEC (287) duzentos e
oitenta e sete, dois mil e dezesseis que implica na perda de direitos dos trabalhadores. Disse que
o evento acontecerá quarta-feira, a partir das quatorze horas, nesta Casa, e contará com a
presença de sindicatos, professores das escolas estaduais e comunidade, precisamos nos
mobilizar para que esta reforma não se torne realidade. Disse ao vereador Leonardo, que foi o
ex-presidente Getúlio Vargas, gaúcho, fundador do PTB, que criou as leis trabalhistas a CLT,
que estão tentando tirar sem o menor reconhecimento a luta dos trabalhadores. Encerrou com a
mensagem de otimismo, as palavras do Ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles: “Se o texto
da reforma da previdência não for aprovado na sua totalidade, é melhor que não seja”. Por isso,
disse que se depender de nós trabalhadores esta proposta (PEC) não será aprovada. O vereador
LEONARDO FIOR, do PTB: Cumprimentou a todos. Citou uma grande preocupação que tem,
que diz respeito ao carnê de IPTU. Relatou que o IPTU teve um aumento considerado violento
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frente a situação economia do nosso país, em torno de vinte e três (23) percentuais. Comentou
que é evidente de que não se trata de aprovação dos vereadores eleitos nessa Legislatura, mas
vem da última Legislatura e da última administração, comandada por um Prefeito incompetente.
Comentou que, pagar 23% de aumento de IPTU é colocar a mão no bolso do povo ibirubense.
Mencionou as dificuldades momentâneas que atravessa o nosso país e nosso Município, pois
observando as dificuldades que as empresas têm de manter seus funcionários, onde muitos
amigos nossos perdem empregos, outras empresas fecham, quantas famílias enfrentam
dificuldades por doença, e o Ex-Prefeito impõe um aumento de vinte e três (23) percentuais em
cima do IPTU. Relatou que conversou há poucos dias com o atual Prefeito Abel e Vice-Prefeito
Alberi, colocando sobre a sua preocupação que esses recursos, impostos que estão entrando nos
cofres públicos do nosso Município, deveriam ser bem cuidados, para não chegarmos ao fim da
Legislatura e enfrentar dificuldades como vemos em outros municípios vizinhos. Disse estar
muito preocupado com as variadas contratações na Prefeitura de Ibirubá, e pediu ao Prefeito e
Vice-Prefeito para ter cautela, que só deve-se contratar se existir realmente os recursos, para não
gerar grandes despesas futuras e posteriormente colocar mais e aumentar os impostos. Colocou
ainda, que se continuar as contratações, certamente no próximo ano, acontecerá mais uma vez o
aumento do IPTU, o que seria lamentável. Destacou que espera a compreensão e experiência de
empresário do Prefeito Abel, devido as dificuldades financeiras. A Presidente deu por encerrado
os trabalhos às vinte e três horas e cinco minutos (23h05min.). 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.

