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ATA Nº. 1.977/2017 – DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 20.03.2017.
Aos vinte 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 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 1.976/17 (ordinária): Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou
que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Correspondência
recebida do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados
aos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Convite da Secretaria do
Trabalho, Assistência Social e Habitação para o 8° Fórum Regional do Alto Jacuí a realizar-se
no dia 31 de Março de 2017 no Salão Paroquial a partir das 14hs; MASTERLEGIS Consultoria,
Assessoria e Treinamento convida para o 6° Encontro Nacional dos Vereadores em Brasília, nos
dias 03, 04 e 05 de abril de 2017; União dos Vereadores do Brasil convida para XV Marcha dos
Vereadores em Brasília nos dias 25 à 28 de abril de 2017; Convite da Comunidade Evangélica de
Confissão Luterana em Boa Vista, para os festejos do Centenário da Comunidade de Boa Vista,
que será realizado no dia 1º de outubro de 2017 nas dependências da Comunidade. O Presidente
solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício n° 022/2017
expedido para o Executivo, encaminhando matéria pertinente à sessão ordinária n°004/2017;
Ofício n° 023/2017 expedido para o Executivo, referente cronograma de desembolso financeiro;
Ofício n° 024/2017 expedido para o Jornal O Alto Jacuí, encaminhando matéria pertinente à
sessão ordinária n°004/2017; Ofício n° 025/2017 expedido para a Família Nogueira, pelo
falecimento da Srª Lindamir Nogueira. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 048/2017: O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação e da Secretaria Municipal de
Agricultura, providencie o patrolamento e a posterior colocação de seis (06) ou oito (08) cargas
de cascalho junto a propriedade do Sr. Catarino Farias de Souza, na localidade de Rincão Seco.
Justificativa: Cabe salientar que já apresentei esta indicação no ano passado (2016), através da
indicação nº 137/16, mas até o momento nada foi feito. Deve ser levado em consideração que há
oito (08) anos não é feito este patrolamento, mesmo que o Sr. Catarino tenha solicitado por
diversas vezes, nunca foi atendido, observando ainda que a esposa do mesmo é acamada, e se
precisar levá-la até o Hospital a estrada não oferece as mínimas condições de trafegabilidade,
sendo um fato lamentável, justificando assim a urgência deste serviço. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 049/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, providencie a ampliação da churrasqueira do Ginásio de Esportes do Bairro Floresta
“Quadra Poliesportiva Olmiro Rodrigues da Silva”, pois a comunidade continua aguardando por
este serviço. Justificativa: Cabe ressaltar que esta indicação já foi apresentada várias vezes, por
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diversos vereadores, na Legislatura passada, mas até o momento não fomos atendidos, levando
em consideração que no referido Ginásio são realizados diversos eventos, necessitando de uma
infraestrutura adequada. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 050/2017: 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 uma reforma da iluminação
pública na Praça General Osório. Justificativa: Esta indicação se justifica a deficiência da
iluminação na Praça General Osório, causando insegurança as pessoas que frequentam o local.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 051/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO
DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor
competente designe um guarda noturno para a Praça General Osório. Justificativa: Esta indicação
se justifica devido ao barulho excessivo de pessoas que frequentam o local e fazem o uso de
entorpecentes, causando arruaça e perturbação do sossego dos moradores locais. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 052/2017: 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, faça a jardinagem completa na Praça General Osório ou destine um projeto de
jardinagem para a mesma. Justificativa: Esta indicação se justifica devido ao estado precário de
manutenção em que se encontra visualmente a mesma. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
053/2017: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da
bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
estude a possibilidade de colocar quebra-molas na Rua Jacobe Schweig Filho entre a Rua Porto
Alegre, no Bairro Jardim. Justificativa: Esta indicação além de atender a pedidos de moradores
locais, como mostra o anexo, também se justifica devido a alta velocidade dos veículos que
trafegam naquele local colocando em risco os pedestres que ali transitam, principalmente as
crianças. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 054/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, integrante da bancada do PMDB: providencie a correção no calçamento da Rua
Mathilde Kumm n° 442, no Bairro Cohabi. Justificativa: Esta indicação se justifica devido à
reclamação da contribuinte do local, a qual relata através de redes sociais, que foi até a Prefeitura
e conversou por diversas vezes com o Sr. Benini e o Sr. Vanderlei, e o problema não foi
resolvido. Conta ainda que não teve, por parte dos servidores, uma atenção adequada, nem para
ouvir o pleito da moradora e sim ao contrário. Relata ainda que alguns dias atrás, sua mãe de 77
anos e sua vizinha de quase 70 anos, foram empurrar a água que estava entrando em seus pátios.
Por fim, solicita-se atenção e que o problema seja solucionado com urgência. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 055/2017: O vereador GIOVANI MOACIR DIESEL, integrante da bancada
do PP: proceda com uma avaliação do calçamento da localidade de Santo Antônio do Triunfo,
após o período de safra. Justificativa: Esta indicação se justifica devido à erosão do calçamento
em dias de chuva. Sendo assim, seria ideal realizar uma vistoria prévia no meio fio de todo o
calçamento, estudando uma possibilidade de fazer uma reforma que evitasse o desmoronamento
do mesmo. Após feita essa reforma, realizar a plantação de alguma gramínea para dar
sustentação a este meio fio. . LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 056/2017: O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: providencie a
correção no calçamento da Rua Giruá n° 109, Bairro Floresta. Justificativa: Esta indicação se
justifica devido à reclamação de moradores do local, sendo que em dias de chuva, a rua fica com
água empoçada por vários dias. Cabe destacar, que este é um fato preocupante também, devido à
proliferação de mosquitos transmissores de doenças, que por ventura podem vir a ocorrer. Por
fim, solicita-se que o problema seja solucionado com urgência. LEITURA E DELIBERAÇÃO
DO REQUERIMENTO Nº 011/2017: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES,
integrante da bancada do PT: requer que esta Casa Legislativa encaminhe ofício para a Rio
Grande Energia S.A. (RGE), Caxias do Sul, a fim de solicitar a substituição dos postes da rede

Fl. 03 (05ª Sessão Ordinária)
de distribuição de energia em nosso município. Aprovado por unanimidade. Vereador Silvestre
solicita autorização para a leitura de um comunicado da UVERGS. Presidente autoriza e solicita
ao Secretário para fazer a leitura: Comunicado da UVERGS informando a nomeação dos
Vereadores para Vice-Presidentes Regionais. LEITURA DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 002/2017: Altera as atribuições dos Cargos de Procurador e Assessor
Jurídico do Município. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O vereador
Henrique, Presidente da CLJRF, designou a vereadora Patrícia para ser a relatora. LEITURA
DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº
005/2017: Acresce parágrafo único ao art. 3° da Lei Municipal n° 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. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 005/2017: Aprovado por
unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO Nº 006/2017: Fixa o valor do auxílio-alimentação e dá outras providências.
Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de
Finanças e Orçamento. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 006/2017:
Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO
DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 007/2017: Define o percentual destinado à Revisão Geral
Anual dos vencimentos do quadro de cargos efetivos e em comissão do Legislativo Ibirubense.
Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de
Finanças e Orçamento. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 007/2017:
Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO
DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 008/2017: Concede aumento real aos servidores públicos
efetivos e comissionados da Câmara Municipal. Leitura dos Pareceres da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento. Discussão e
votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 008/2017: Aprovado com nove (9) favoráveis e um
(1) voto contra do Vereador Leonardo. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO 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 da CLT, aos cargos em comissão ou DCAs, aos
aposentados e pensionistas, e aos contratos temporários e/ou emergenciais. Leitura dos Pareceres
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento.
Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 006/2017: Aprovado por unanimidade.
LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
007/2017: Define o percentual de reposição dos conselheiros tutelares. Leitura dos Pareceres da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento.
Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 007/2017: Aprovado por unanimidade.
LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
008/2017: Autoriza a contratação temporária de Arquiteto (a). Leitura dos Pareceres da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento.
Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 008/2017: Aprovado por unanimidade.
LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 001/2017: Altera o “caput” do Art. 1° da Lei Complementar n° 032/2006. Leitura dos
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e
Orçamento. Discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 001/2017: Aprovado por
unanimidade. A Presidente suspendeu a sessão por três minutos. Reaberta a sessão e 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
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TRIBUNA: O vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos
os presentes. Parabenizou a diretoria da Associação de moradores do Bairro Jardim AMOVIDIM, através do presidente Marcelo de Moura Scapini, pelo belo evento da vigésima
quarta (24°) edição da mateada, o qual foi um sucesso total. Comentou também a parceria com a
empresa Vence Tudo, uma parceria muito importante e juntos fizeram um grande evento.
Apresentou a mesa diretora e aos colegas vereadores um requerimento que vai ser enviado à
empresa Rio Grande Energia a RGE, no qual solicitou a substituição de postes de distribuição de
energia, junto ao município. Disse que como justificativa para o referido requerimento, é um
caso por ele presenciado de um poste de energia que caiu próximo a sua residência na Rua
Ernesto Wilms, que por pouco não causou prejuízo de grandes monta para os usuários de
energia, que por sorte o poste caiu sobre uma subestação de um consumidor de energia de média
tensão. Logo em seguida uma empresa terceirizada fez o trabalho de recolocação do poste, onde
ao seu lado foi colocado outro poste auxiliar. O poste que caiu estava podre e como esse, quantos
desses devem ter no município. Solicitou também, que a RGE além de fazer a substituição dos
postes que faça um estudo sobre a questão da adequação de energia no município. Disse também
que na última quarta-feira, dia quinze (15) de março, o Brasil parou para protestar contra a
Reforma da Previdência da PEC duzentos e oitenta e sete de dois mil e dezesseis (287/2016),
onde milhares de pessoas protestaram em todo o país e que em Ibirubá tiveram um bom número
de pessoas que vieram até a Câmara de Vereadores e mostraram a sua indignação,
proporcionaram um debate onde cada um dos representantes dos Sindicatos, Cooperativas,
Administração Municipal, Câmara de Vereadores expuseram a sua opinião. Agradeceu a cada
um que se fez presente, e pediu que conseguissem um maior número de assinaturas possíveis
para encaminhar o protesto a Câmara dos Deputados Federais para a bancada gaúcha e que uma
lista colhendo assinaturas esta passando por escolas, sindicatos e alguns públicos onde queremos
atingir e sensibilizar a toda comunidade da importância de estarmos juntos nesta luta. Mencionou
que a única forma de conseguirmos que nossos direitos trabalhistas e previdenciários continuem
sendo garantidos é pressionando os Deputados Federais com este papel, onde cada um precisa
fazer a sua parte. Destaca que esse Governo com nenhuma legitimidade não pode tirar o direito
dos trabalhadores. Disse que é contra a reforma da previdência e é a favor da reforma da
presidência. O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT: cumprimentou a todos. Fez um
alerta sobre a Reforma da Previdência do Governo Federal, que está tirando direitos do
trabalhador, principalmente um golpe contra as mulheres na sua aposentadoria, onde é necessário
ter 65 anos e 49 anos de contribuição para se aposentar integralmente. Destaca ainda, que
dependendo da região do país ou da atividade de trabalho, estas pessoas passarão a vida
contribuindo e não receberão a aposentadoria, e talvez, quem sabe, nem estarão vivos para
receber. Lembrou também, que estamos vivendo um governo que está vendendo o povo e a
qualidade de vida, em nome de grupos mais abastados. A Reforma da Previdência é um
incentivo a bancos e a Previdência Privada. É uma venda de direitos de ter uma aposentadoria
estatal, e a pessoa passa a comprar, além de possuir um salário baixo investe para ter uma
aposentadoria, esse é um direcionamento, que vem do governo federal e temos a exemplo do
governo estadual, que está colocando em questão à venda o Banrisul, a Corsan e todos esses
direitos que é do povo, de acesso fácil ao trabalhador. Também faz uma critica construtiva, para
entendermos como funciona os governos e seus representantes, para poder saber escolher o que
realmente queremos e não pessoas que queremos, porque o que interessa são os projetos, o que
realmente acontece, e não o que se fala ou o que se diz, então faz um alerta a população para
fazer frente a essa questão da Reforma Previdenciária. Contou que através do Senador Paulo
Paim foram anunciados de uma emenda parlamentar, de duzentos (200) mil reais, para
asfaltamento, e também uma emenda parlamentar do Deputado Federal Dionísio Marcon , de
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duzentos (200) mil reais, destinados ao Hospital, que passará através da municipalidade. Por fim,
diz que está à disposição da comunidade para ajudar nas lutas diárias, profissionais e políticas. O
vereador GIOVANI MOACIR DIESEL, do PP: Cumprimentou a todos os presentes. Relatou a
indicação que fez, pedindo ao Poder Executivo através da Secretaria de Obras e Viação, que faça
uma avaliação no calçamento correspondente ao Santo Antônio do Triunfo até no final dele, que
está acontecendo uma erosão em várias partes deste calçamento. Falou com o Secretário
Vanderlei, que após o período da safra, porque nesse momento não tem como fazer e teria que
fazer uma avaliação para verificar a possibilidade de refazer um meio fio, colocar uma pedra,
terra e plantar uma grama. Falou da indicação que fez na semana passada e que foi atendida pela
Secretaria de Obras, que a ponte que liga Boa Vista a Colorado, no município de Ibirubá e o
município de Colorado estava com problema de ruir, de cair, e que tiveram contato com o
município de Colorado, juntamente com o município de Ibirubá e agradeceu ao Vanderlei
Secretário de Obras, juntamente com o Vice-Prefeito que foram junto com ele até Colorado,
onde chegaram em um acordo sobre a reforma da ponte, e à fizeram , a qual já está pronta, e
muito boa. Agradeceu a ajuda da Prefeitura de Colorado que disponibilizou máquinas e
funcionários, e aos nossos funcionários da Secretaria de Obras, pelo trabalho. Disse também que
foi pedido da Boa Vista pra cá, o pontilhão do Adão Marangon, que também foi feito, que está
indo in loco conferi tudo que esta sendo pedido, foi um trabalho muito bem efetuado. Disse que
na RS quinhentos e seis (506), a Prefeitura esta fazendo um trabalho muito bom e que foi
patrolado toda ela, que foi até Alfredo Brenner levar o médico. Voltou a frisar, do médico que
está substituindo, o Doutor Mateus que foi a tarde, e que levou ele até Santo Antônio e já viram
como ficou a obra. Parabenizou novamente a Secretaria de Obras pelo belo trabalho. Disse que
na última quarta-feira, juntamente com o vereador Henrique, se solidarizando a essa luta contra a
Reforma, contra o funcionalismo dos trabalhadores rurais e principalmente as mulheres. Disse
que de todas as formas, ele e os vereadores, vão tentar fazer de uma forma diferente, mandando
uma carta em repúdio ao Governo Federal dizendo que são contra essa PEC. A vereadora
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos os presentes.
Disse a comunidade ibirubense, que quando algumas pessoas criticam sobre o aumento dos
funcionários da Câmara de Vereadores e por que não o mesmo aumento no Executivo? Relatou
saber que o dinheiro é o mesmo, e que é dinheiro público. Que nesta Casa Legislativa são três (3)
funcionários concursados e quatro (4) em comissões, e ainda uma (1) secretária e uma (1)
auxiliar de serviço e no total são nove (9) funcionários nesta Casa. Disse que achou por bem que
os funcionários merecem este aumento, e fez aquilo que a consciência e o coração mandou.
Deixou um alerta ao vereador Leonardo, quando ele criticou falando deste aumento e que o
dinheiro era o mesmo, disse que ela é sabedora que o dinheiro que vem na Casa Legislativa vem
dos cofres públicos. Disse que ela como Presidente da Casa Legislativa vai chegar no final da
sua gestão em dezembro e vai devolver o dinheiro aos cofres públicos ao Executivo, assim como
os Presidentes anteriores. Disse que fez várias indicações na sessão, e que umas das indicações
que solicitou ao setor competente, que colocasse um guarda ou vigia na praça, porque durante a
noite tem arruaças e desordem na praça. Falou também que solicitou melhorias na iluminação
pública e que seja feita uma jardinagem na praça, inclusive tirou cópia de algumas praças muito
bonitas e que ficaria linda uma praça com uma boa jardinagem. Disse também que solicitou um
quebra-molas na Jacob Schweig Filho entre a Rua Porto Alegre do Bairro Jardim, que foi uma
reinvindicação de moradores, o qual possui um trânsito muito grande de crianças naquela rua e
que realmente os motoristas não respeitam a velocidade dentro do município, colocando em risco
a vida de pedestres e principalmente de crianças que transitam ali. Relatou também, que esteve
presente na mateada da Jardim e que foi um grande evento, o qual teve os Monarcas fazendo um
show no domingo, que foi oferecido pela empresa Vence Tudo. O vereador MARCELO
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ANTÔNIO DELLAY, do SD: Cumprimentou a todos os presentes. Disse que foi radicado e
criado dentro da indústria, que trabalhou desde criança dentro de uma indústria e sempre foi
cobrado por efetividade. Falou que a Presidente Dileta falou do adiantado da hora, ele acredita
que se fossem efetivo, que se fossem mais produtivo aqui dentro, não precisava falar em
adiantado da hora, o qual foi o comentário do Vereador Leonardo também. Acha triste fazer um
discurso para uma plateia vazia. Deixou uma sugestão para a Presidente Dileta, e gostaria da
colaboração de todos, para serem mais efetivos, que a discussão é importantíssima para os
projetos, mas não discussões pessoais, o que causa constrangimento para a plateia. Deixou uma
menção para o espetáculo na Praça da Jardim e os cinquenta e três (53) anos da empresa Vence
Tudo, disse que se fez presente no domingo, pois no sábado teve compromisso particular, que
era aniversário da sua mãe e deixou um abraço a ela. Disse que no dia vinte (20) esteve na praça
e que foi um evento fantástico, promovido pelas diretorias e o Presidente Marcelo de Moura
Scapini, disse que foi um evento muito bonito e os Monarcas deram um show, onde estava toda a
comunidade e que ninguém queria sair de lá enquanto não terminasse o evento, que foi muito
bem proporcionado pelo pessoal do bairro da Jardim, da AMOVIDIM. Disse também da questão
do que tem que ser feito e do que está sendo feito, teve a oportunidade de passar pela quinhentos
e seis (506), que infelizmente o município tem condições de suprir demandas eficientes do nosso
Estado e quanto mais tempo sobraria pra Secretaria de Obras, se tivesse à possibilidade de
colocar as máquinas trabalhar no interior e deixar a quinhentos e seis (506) para o Estado. Disse
que foi feito do trevo que da acesso a Coprel, da quinhentos e seis (506) com a Av. Brasil, que
foi feito um excelente trabalho e esta sendo estendido para quinhentos e seis (506) em direção a
Santa Bárbara do Sul, um patrolamento feito no capricho. Disse que foi pra Esquina Kapaum em
direção a Quinze de Novembro no final de semana e viu estradas boas. Destacou a eficiência da
Secretaria de Obras e que acredita que as demandas que ainda são deficientes, irão acontecer
uma evolução satisfatória. Reitera o pedido à Presidente Dileta, para fazer reuniões entre
Vereadores onde todos possam ser mais efetivos e que assim consigam chamar a comunidade
para ficar até o discurso final dos Vereadores. O vereador LEONARDO FIOR, do PTB:
Cumprimentou a todos os presentes. Disse que pra ele é uma alegria muito grande novamente
ocupar esta tribuna da Casa Legislativa no Município de Ibirubá, em um momento em que temos
a grata honra e a felicidade de Ibirubá ter, provisoriamente, assumido a estrada da quinhentos e
seis (506). Deixou os seus cumprimentos ao Secretario de Obras Vanderlei de Souza, um grande
batalhador que realmente vem trabalhando a finco na Secretaria de Obras do Município. Disse
que a quinhentos e seis (506) realmente é uma estrada que estava abandonada, e esta sendo feito
um trabalho de ampliação dela, sarjetamento, um trabalho excepcional. Relatou que entrou em
contato com o vereador Giovani, para falar da grande preocupação que tem com a comunidade
de Santo Antônio do Bom Retiro com relação ao médico. Disse que o Giovani garantiu que em
até um mês vai ter o médico no posto. Mencionou também, de outra preocupação da iluminação
pública. Conversou com o vereador Oneide e disse que no interior no Santo Antônio do Bom
Retiro e Alfredo Brenner onde um amigo dele lhe procurou, que é seria a dificuldade no que
tange a iluminação pública, e na cidade também. Pediu ao Executivo Municipal que de atenção
especial à iluminação pública da cidade e do interior de Santo Antônio do Bom Retiro, Alfredo
Brenner e demais comunidades que tem iluminação pública por parte da municipalidade. Disse
da reivindicação da Rua Reinoldo Braatz, que estava se formando um lixão, todos traziam
materiais e jogavam lá, sendo que o Secretário Vanderlei enviou máquinas e funcionários o qual
fizeram um trabalho maravilhoso de limpeza. Relatou ainda que, em contato com o proprietário
do terreno, conseguiram providenciar uma calçada e um muro, o qual é um exemplo de como
devemos continuar a lutar e fazer com que esse Município tão gigante, de tantas pessoas
bondosas, verifiquem o que todos estes competentes Vereadores estão fazendo juntamente com o
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Prefeito e demais membros da Administração Pública do Município de Ibirubá. A vereadora
PATRÍCIA SANDRI, do DEM: cumprimentou a todos. Destacou que mais uma sessão se
encerra em clima de muito trabalho e muito empenho, onde todos foram eleitos para servir ao
povo, para ouvir as reinvindicações os apelos da comunidade, e aqui devemos estar buscando
atender os anseios da população, fiscalizando, criando leis que façam com que o município se
desenvolva cada vez mais, e não discutindo “picuinhas” políticas, fazer politicagem, trocar
ofensas nesta Casa Legislativa, nossos eleitores merecem respeito e merecem que trabalhámos
dentro de nossas atribuições. Deixou esse recado devido aos fatos que ocorrerão na sessão de
hoje. Também, deixou um recado aos munícipes que estão ajudando com ideias, críticas e
sugestões quanto às mudanças necessárias no Plano Diretor. Parabenizou a comunidade pelo
interesse e participação, pois é disto que o Município precisa, o povo é soberano, e este é o
momento para todos opinarem na construção deste Plano que passará a reger as normas de
edificação de nossa cidade. Relatou ainda que, muitos questionamentos estão sendo feitos à ela, a
respeito do funcionamento o sistema de calhas, de escoamento de águas da chuva, podem vir a
procurar ela na Câmara de Vereadores ou em particular, ou ainda, através do site da Prefeitura
Municipal o qual tem um link para o envio de sugestões. Por fim, deixou um parabéns especial
ao seu pai, Agenor Sandri, o qual completou mais um ano de vida na data de ontem, sendo que
deseja que seu pai continue sendo a pessoa feliz que és e que trás alegria a todos que o rodeiam,
especialmente quando abre a sanfona. Destacou que está sempre à disposição da comunidade. O
vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a todos os
presentes. Disse que estava muito feliz, que esse trabalho foi iniciado por esse vereador, e não
com discurso, colocando em prática para que o município assumisse a quinhentos e seis (506).
Relatou não saber os moldes que o Prefeito Abel fez, mas que tinha dado e colocado no papel
três (3) sugestões. Disse que apresentou várias indicações do Bairro Floresta, e vem pedindo
desde o ano passado que se amplie ou faça uma ampliação no pavilhão, ruas, Cohabi. Disse do
maior debate que tem no Brasil, que é sobre a Previdência, ela é altamente preocupante, e quer
acreditar que não vão tirar o direito das mulheres, e sim acreditar que o Projeto do jeito que está
não vai ser aprovado. Ele não quer acreditar no terror que o PT faz, dizendo que vão vender o
Banrisul, que vão vender a Corsan, que a mulher trabalhadora vai ser penalizada, que o
trabalhador vai ser penalizado. Disse que vai fazer o seu trabalho ligando para os deputados que
votam e que não concorda com as mudanças que tem, e não acredita que o Banrisul e Corsan
serão vendidos. Relatou ainda, que essa semana viveu dois momentos, um de grande festa do
Bairro Jardim, uma organização impecável e a Vence Tudo comemorando o seu aniversário.
Disse que no sábado de madrugada foi acordado, quando me chamaram no hospital, onde mais
um jovem morto pelo desastre, é inexplicável esse momento que a gente vive. Disse que viu esse
guri se criando no interior e trabalhando com as máquinas modernas, que é o que falta hoje no
interior. O vereador VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus
pela oportunidade que Ele tem lhe dado. Parabenizou a Associação do Bairro da Jardim AMOVIDIM, que obteve, como sempre um grande evento, sendo um sucesso a mateada.
Parabenizou também o Executivo, a Secretaria de Obras e Viação, a empresa que estava
trabalhando, aos moradores do Bairro Unida, ao Senhor Lazaro Ferst, Senhor Ari Schmidt pela
contribuição nas melhorias na Rua Diniz Dias e Armando Spengler, as quais estão ficando
excelentes. Esta sendo feita a colocação das bocas de lobo e bueiros, para melhor a absorção da
água da chuva e o pavimento asfáltico naquelas vias que são tão desejadas pela comunidade e
que agora está sendo concretizada. Parabenizou a Igreja Assembleia de Deus que esteve de
aniversário no dia dezoito (18) de março de dois mil e dezessete (2017), que aconteceu no
sábado, mas o evento foi prestigiado no domingo, celebrando os dez (10) anos de construção do
Templo Matriz, que se iniciou com o Pastor David dos Santos Paixão, e está sob a direção de Jair
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de Oliveira Pedroso. Parabenizou esses dois homens de Deus e servos, que estão fazendo muito
pela sociedade. Convidou a todos para a reunião do COMUTRAN (Conselho Municipal de
Trânsito), que acontecerá na quarta-feira na Câmara de Vereadores, o qual irá tratar da
mobilidade urbana da nossa cidade. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e três
horas e quinze minutos (23h15min.). 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.

