Fl. 01 (12ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.985/2017 – DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 29.05.2017.
Aos vinte e nove 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 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 1.983/17 (ordinária):
Aprovada por unanimidade. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 016/17 da UVERGS, em atenção ao ofício
encaminhado por esta Casa Legislativa, informando a aprovação da solicitação para confecção de
carteiras de Identidade Funcional para servidores (as) públicos; Correspondências eletrônicas (email) da Caixa Econômica Federal, notificando sobre o crédito de recursos financeiros;
Comunicado do Ministério da Educação informando liberação de recursos financeiros; Ofício nº
009/17 do Executivo, encaminhando demonstrativo da execução orçamentária e financeira do
Município, relativos ao 2º Bimestre/2017, sendo que o mesmo foi baixado para a Comissão de
Finanças e Orçamento, ficando como relator o vereador Dácio; Correspondência eletrônica da
Prefeitura Municipal referente as Comissões do CONPLAD – Conselho do Plano Diretor; Folders
de cursos diversos. A Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS
EXPEDIDOS: Ofício nº 075/17 para o Juíz Eleitoral, em atenção ao ofício do mesmo,
encaminhando relação de pessoas que exerceram cargos de direção, chefia e assessoramento no
período de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2016; Ofício nº 077/17 para o Executivo,
encaminhando material da sessão ordinária do dia 22 de maio; Ofício Circ. nº 078/17 para os
Deputados Federais e Senadores, manifestando contrariedade ao Veto Presidencial nº 052/2016,
referente ao ISSQN; Ofício nº 079/17 para o Jornal O Alto Jacuí, encaminhando material da sessão
do dia 22 de maio para divulgação; Ofício nº 080/17 para a Comunidade Católica São Operário do
bairro Progresso, parabenizando pelos 35 anos de fundação e pela realização da festa, em
atendimento ao Requerimento nº 031/17; Ofício nº 081/17 para o DNIT, solicitando patrolamento e
encascalhamento da BR 377, em atendimento ao Requerimento nº 032/17; Ofício nº 082/17 para o
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, informando número de protocolo do pleito que se
encontra no Ministério da Saúde, para acompanhamento dos mesmos, em atendimento ao
Requerimento nº 033/17; Ofício nº 083/17 para a Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em
Ibirubá, parabenizando pela solenidade de lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu da
Reforma Protestante; Ofício nº 084/17 para o Grupo Folclórico Die Lustigen, parabenizando pela
excelente organização e realização do 27º MAIFEST; Ofício nº 085/17 para a CNM parabenizando
pela excelente organização e realização da XX Marcha a Brasília em defesa dos Municípios; Ofício
nº 086/17 para o Secretário de Segurança Pública do RS, pedindo atenção e apoio à Moção nº
001/17, referente ao pleito de criação do curso de formação de soldados da Brigada Militar em
Ibirubá; Ofício nº 087/17 para a Secretaria Municipal da Fazenda, referente valor base para cálculo
do Passivo Atuarial com o RPPS. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 119/2017: O vereador
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ONEIDE NEULAND, integrante da bancada do DEM e Vereador ANDRÉ OLIVEIRA
FERREIRA, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do Departamento
Municipal de Trânsito, implante o estacionamento rotativo nas ruas centrais da Rua General Osório
e Avenida Sete de Setembro com entroncamento na Rua do Comércio, Rua Flores da Cunha, Rua
Diniz Dias, Rua Tiradentes e Rua Serafim Fagundes, conforme exemplificado no anexo.
Justificativa: Esta indicação atende o pedido de todos munícipes, devido ao grande fluxo de
veículos nestas ruas, não tendo vagas de estacionamentos o suficiente, principalmente durante a
semana e aos sábados. O estacionamento rotativo proposto será gratuito por 30 minutos e após
exceder o tempo, será cobrado. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 120/2017: O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a conclusão do
cercamento da sede do Clube de Mães Olinda Trein, localizada na Av. Francisco Emílio Trein, no
bairro Floresta, necessitando 17 metros de tela mais 05 palanques, na frente, e mais 26 metros de
tela com 06 palanques, na lateral. Sugiro que verifiquem no local o modelo da tela. Justificativa:
Cabe ressaltar que 50% do cercamento já foi feito pelo Juventude, mas a conclusão do mesmo se
faz necessário, tendo em vista que no local vários eventos são realizados, como almoços, bingos,
encontro do Clube de Mães no primeiro sábado de cada mês, sendo, portanto, uma questão de
segurança. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 121/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, integrante da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Obras e Viação, providencie a realização de uma operação tapa buracos em várias
ruas da cidade, que estão necessitando com urgência deste trabalho, dentre elas cito a Rua Firmino
de Paula, em frente a Câmara Municipal, mais precisamente no lado destinado para estacionamento
dos caminhões, junto ao Depósito do Supermercado Cotribá. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
122/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da bancada do PMDB:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie o
encascalhamento de vários trechos do interior do Município, pois muitos estão comprometidos, e
tendo em vista a probabilidade de muita chuva, esta situação preocupa, principalmente pela
trafegabilidade do transporte escolar, do leite, e dos próprios moradores. Cabe ressaltar que esta é
mais uma indicação sobre o assunto, e se soma com as demais como um alerta. Por isso peço que
este trabalho seja priorizado sempre que as condições meteorológicas permitirem. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 123/2017: O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, integrante da
bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, agilize a continuação da limpeza do Arroio Puxiretê (Rio Pulador), tendo em vista as
intensas chuvas que vem ocorrendo, e a previsão de um volume de chuva ainda maior, o que
ocasiona medo e insegurança aos moradores. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 124/2017: O
vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie melhorias no
calçamento da Rua Dourados, nas proximidades da residência de número 151, Bairro Odila.
Justificativa: É oportuno salientar que na Rua Dourados, próximo da residência nº 151, um buraco
no centro da via tem dificultado o trânsito de veículos. Por isso, venho através desta indicação
solicitar que sejam feitas melhorias naquele calçamento, haja visto, o grande número de veículos
que circulam diariamente naquele local. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 125/2017: O vereador
HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, integrante da bancada do PT: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, estude a possibilidade de colocar uma vaga de
estacionamento para Deficiente Físico, em frente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa
Teresinha. Justificativa: A colocação de uma placa de sinalização para Deficiente Físico, se faz
necessária, haja visto que na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Teresinha, existe uma
funcionária pública que possui dificuldade de locomoção. Por se tratar de uma região de intenso
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fluxo de veículos, e por consequência de difícil estacionamento, muitas vezes a funcionária é
obrigada a estacionar seu veículo bem longe da entrada principal, dificultando ainda mais seu
deslocamento. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 011/2017: O vereador
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB, o vereador LEONARDO FIOR, do PTB, o
vereador ONEIDE NEULAND, do DEM, e a vereadora PATRÍCIA SANDRI, do DEM: Que a
Mesa Diretora desta Casa Legislativa informe os seguintes dados sobre os Cargos Comissionados
da Câmara Municipal, a partir do ano de 2010 até a data atual: Nome Completo, Cargo e
Vencimentos/Remuneração/Salário recebidos e encargos patronais; Data de admissão e exoneração
de cada servidor; Valores recebidos, individualmente por cada servidor, com diárias, adiantamentos,
passagens, quilômetros rodados (veículo), inscrições em cursos, dentre outras possíveis despesas;
Que seja informado também a soma destas despesas, por servidor, e por fim a soma de tudo (Total
de despesas com CCs). LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 035/2017: Os
vereadores SILVESTRE A. REBELATO, do PMDB, LEONARDO FIOR, do PTB, ONEIDE
NEULAND e PATRÍCIA SANDRI, ambos do DEM, requerem que a Mesa Diretora desta Casa
Legislativa convoque a Secretária Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação, Srª
Fabiana Ritter Alves Grave, para participar de uma sessão ordinária, acompanhada pela
Coordenadora do Departamento de Habitação, com o objetivo de explanar sobre o Loteamento do
Bairro Hermany, e sobre reformas de casas de pessoas com baixa renda. Cabe ressaltar que o
inverno se aproxima e muitas pessoas do nosso Município enfrentam problemas de moradia, por
isso devemos discutir sobre este assunto de extrema relevância: Aprovado por unanimidade.
LEITURA E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº 003/2017, de autoria da
vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas: Moção de Apoio a realização de obras de
conservação no trecho não pavimentado da BR-377, entre a localidade de Esquina São Carlos até o
entroncamento com a BR-285: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DA
PROPOSTA DE MOÇÃO Nº 004/2017, de autoria dos vereadores Henrique A. Hentges e
Dácio A. Moraes: Moção requerendo o adiamento da votação dos Projetos de Reforma Trabalhista
e Previdenciários: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 014/2017: Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.643/1999. 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, Presidente em exercício da CESSA, designou o vereador Vagner para ser o relator.
LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2017: Altera e acresce
dispositivos à Lei Complementar nº 003/2002. 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 011/17, de autoria do vereador
Marcelo A. Dellay: Obriga as instituições bancárias públicas ou privadas e as cooperativas de
crédito localizadas no Município de Ibirubá a contratar vigilância armada para atuar 24hs (vinte e
quatro horas) por dia, inclusive em finais de semana e feriados, e dá outras providencias. 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, designou o vereador Giovani para
ser o relator. O vereador Dácio, Presidente em exercício da CESSA, designou o vereador Silvestre
para ser o relator. O vereador Silvestre pediu que fosse providenciada a solicitação de Pareceres
jurídicos da UVERGS e do IGAN referente este Projeto. LEITURA DOS PARECERES E
VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 011/2017: Autoriza o Poder Executivo
conceder Direito Real de Uso de dois terrenos urbanos do Município à Indústria de Implementos
Agrícolas “Vence Tudo” Importações e Exportações Ltda, e dá outras providências. Leitura dos
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Obras e Serviços
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Públicos e da Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. Discussão
e votação do Projeto de Lei Municipal nº 011/2017: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO
PARECER E VOTAÇÃO 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. Leitura do Parecer da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 012/17: Aprovado
por unanimidade. PARTICIPAÇÃO DO SR. NELSON NICOLODI, em atendimento ao
Requerimento nº 018/2017: A Presidente pediu para que o Secretário fizesse a leitura do
Requerimento nº 018/17, e de imediato convidou o Sr. Nelson Nicolodi para fazer parte da Mesa
Diretora. O vereador Silvestre agradeceu os vereadores (as) que aprovaram o requerimento e
também agradeceu o Sr. Nelson por ter atendido o convite. O Sr. Nelson cumprimentou a todos,
dizendo que veio esclarecer dúvidas e também pedir o apoio dos vereadores (as). Disse que os
agricultores estão sofrendo percalços por falta de informação. Falou sobre agrotóxicos dentro das
propriedades, dizendo que faltam campanhas de esclarecimentos, pois as multas são muito altas, e
que isso deveria ser feito pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Observou que
quem faz essa fiscalização nas propriedades, pensa que o agricultor tem muito dinheiro, devido a
super safra que passou, então eles buscam aplicar multas. Disse que devem ser feitos panfletos
explicando o que fazer com as embalagens de agrotóxicos, como armazenar corretamente essas
embalagens, pois para tudo existem regras, precisando ser em lugar fechado, sem o acesso de
animais, etc. Falou também sobre motosserra, dizendo que a mesma é classificada como arma,
precisando ter registro e porte. Comentou que esta questão também já rendeu muitas multas,
portanto, verifica-se que também faltam esclarecimentos para os agricultores. Enfatizou que a sua
preocupação é a de esclarecer os agricultores para evitar as multas, e por isso se colocou a
disposição para auxiliar. O vereador Silvestre sugeriu que a Presidente divulgue essas informações,
seja pela rádio, e propôs que fosse elaborando e confeccionando panfletos ou cartilhas, distribuindo
esse material. Perguntou sobre o problema de se conseguir licenciamento ambiental para pedreiras.
Também questionou o porquê do Sr. Nelson não ter assumido uma cadeira no Legislativo. Pediu
autorização para subscrever alguns dos projetos que o mesmo tinha a pretensão de apresentar nesta
Casa quando assumisse a vereança. Observou que o Sr. Nelson deveria responder estas questões
somente se sentisse a vontade para isso. O Sr. Nelson falou, em relação ao problema de
licenciamento ambiental para abrir pedreiras, que existem inverdades. Observou que a tendência é
que o licenciamento ambiental seja feito mais pelos municípios, do que pelo Estado, e se o
Município não se estruturar vai ficar difícil, e que daí vão culpar a falta de licenciamento. Disse que
fora da área de APP – Área de Preservação Permanente é totalmente licenciada a pedreira pelo
Município, mas precisa de um projeto, de um geólogo, um biólogo, e engenheiro florestal, tendo um
custo de seis mil à oito mil reais. Então falou que não é o meio ambiente que está trancando, e se
isto está acontecendo em Ibirubá deve existir um problema técnico que deve ser esclarecido e
resolvido. Em relação a sua cadeira de vereador junto a Câmara Municipal, contou que recebeu
quatrocentos e sessenta e seis (466) votos nas últimas eleições, e que não pode assumir porque
houve denúncia de que participou de uma reunião do CONDEMA – Conselho Municipal de Defesa
do Meio Ambiente, mas o que ocorreu na verdade é que algumas crianças do bairro Chácara
estavam fazendo um trabalho de recolhimento de lixo, e lhe solicitaram o patrocínio de camisetas
para identificar estas crianças, sendo que levou esta questão para o CONDEMA onde foi aprovado
por unanimidade, então encaminharam a solicitação deste recurso para a Prefeitura, mas o jurídico
não recomendou este auxilio, pois poderia caracterizar a compra de votos por ser ano eleitoral.
Como o CONDEMA tinha autorizado e já tinha mandado fazer as camisetas, acabaram repartindo
as despesas entre os membros do Conselho. Observou que tinha se licenciado do CONDEMA no
mês de abril, tudo certinho, mas o que aconteceu é que recolheram esse dinheiro e pediram para ele
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passar na reunião para pegar o dinheiro das camisetas, e foi o que ele fez, sendo que não assinou ata
e nem lista de presença, somente passou antes do início da reunião para recolher o dinheiro, mas
entraram com uma ação que impediu sua eleição como vereador. Referente aos seus projetos falou
que alguns não podem esperar mais quatro anos, até as próximas eleições, citando alguns que
precisam partir do Poder Executivo. O vereador Silvestre pediu se o Sr. Nelson poderia fornecer o
modelo destes projetos para que possam encaminhar para o Poder Executivo. O Sr. Nelson
respondeu que sim e observou que várias Leis Municipais também precisam ser revogadas.
Também destacou a importância desta revisão e atualização do Plano Diretor do Município. A
vereadora Patrícia agradeceu a vinda do Sr. Nelson A. Nicolodi e falou que a Câmara precisa
colaborar com essas campanhas de divulgação de esclarecimentos. O vereador Silvestre registrou a
importância da vinda do Sr. Nelson e sobre a contribuição que o mesmo trouxe através de sua fala,
por isso agradeceu mais uma vez e disse que a grandeza de uma pessoa é quando ela não sabe sobre
algo e vai buscar com quem sabe. Perguntou ao Sr. Nelson se a Administração Municipal tem
procurado o mesmo para fazer projetos? O Sr. Nelson respondeu dizendo que fez a licença para a
vala junto ao bairro Progresso e para a continuação da limpeza do Arroio Puxiretê. Também disse
que desde dois mil e um (2001) Ibirubá está perdendo de ganhar valores oriundos da TCFA- Taxa
de Controle de Fiscalização Ambiental, que é uma taxa trimestral que as empresas são obrigadas a
recolher, sendo que quarenta porcento vai para a União e sessenta porcento para o Estado, e destes
sessenta, cinquenta porcento retorna para o Município, mas para isso precisa se fazer um convênio
com o Estado, através de uma Lei, vindo para o Município de duzentos até quatrocentos mil reais
por ano. O vereador Henrique disse que já foi licitado e que nas próximas semanas será iniciada a
continuidade da limpeza do Rio Pulador. Agradeceu a presença do Engenheiro Florestal Nelson,
enfatizando o alto grau de conhecimento do mesmo. Perguntou como é feito o
recolhimento/descarte das embalagens vencidas em Ibirubá atualmente? O Sr. Nelson disse que as
embalagens vazias são recolhidas por uma empresa de Passo Fundo, e as embalagens vencidas e
ainda lacradas esta empresa também recolhem. Observou que as empresas que comercializam esses
produtos, por Lei, eles devem recolher e dar destino às embalagens, desde que se tenha a nota fiscal
comprovando a compra do produto daquele comerciante. O vereador Silvestre pediu se depois dos
transgênicos se consumiu mais, ou menos agrotóxicos? O Sr. Nelson falou que segundo dados
divulgados nos anos de dois mil e quatorze e dois mil e quinze, a região do Alto Jacuí é a maior
consumidora de agrotóxicos do mundo! Sendo trinta e dois vírgula oito litros (32,8 lt.) por habitante
no ano. Comentou que os professores de agronomia estão formando engenheiros agrônomos não
mais para a produção de alimentos, mas para a venda de produtos, pois eles chegam nas empresas
que oferecem seis mil reais de salário, mas se venderem tanto de agrotóxicos ganham mais seis mil
reais, ou mais oito mil, então se tornou uma fábrica de venda, e nem se sabe se de fato tem
necessidade de usar tantos agrotóxicos, não tem esse estudo. Disse que antigamente aplicavam até
três por cultura, e hoje estão aplicando até oito. O Sr. Nelson sugeriu que esta Casa traga a
Professora Renata Tagliari de Passo Fundo para palestrar sobre conscientização ambiental, os
efeitos do agrotóxicos, garantindo que todos irão se emocionar. O vereador Dácio disse que seria
importante trazer esta palestra para Ibirubá. O vereador Giovani falou que é muito oportuna a vinda
do Sr. Nelson, e que é muito importante a produção de panfletos e que também daria para incluir a
questão veterinária, pois os agricultores não sabem como fazer a destinação correta de agulhas,
seringas de vacinação, embalagens de medicamentos de animais, dentre outros. O Sr. Nelson falou
que é muito oportuna e interessante esta colocação do vereador Giovani, e que é outra preocupação
e dificuldade enfrentada pelos produtores rurais. O vereador Oneide registrou que sente muito pelo
Sr. Nelson não estar nesta Casa como vereador, tendo sido condenado por trabalhar gratuitamente,
sendo que também contou sobre o seu caso, que foi parecido, mas que felizmente se “escapou”.
Falou sobre as caixas de abelhas que estão acabando devido os venenos. Observou que achava que
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as questões das pedreiras estavam solucionadas. O Sr. Nelson observou a importância das abelhas,
que são fundamentais na polinização, além da produção de mel, e os venenos são o principal motivo
destas abelhas estarem sumindo. A Presidente Dileta agradeceu a presença do Sr. Nelson e contou
que em janeiro apresentou uma indicação para que Ibirubá volte a promover o Congresso
Ecológico, pela importância do mesmo, sendo que espera que isto volte a acontecer no Município,
pois o último ocorreu em 2003. Disse que é favorável a divulgar estas instruções aos moradores do
interior. O Sr. Nelson observou que é uma pena que não foi dado continuidade aos Congressos
Ecológicos, pois Ibirubá até ficou conhecida por este evento. Disse que também é favorável que
este evento volte a ser realizado para que possam ser discutidos esses assuntos e para que sejam
encaminhadas e encontradas soluções. A Presidente agradeceu mais uma vez pela presença e
informações fornecidas pelo Sr. Nelson, o qual também agradecer pela oportunidade e se colocou a
disposição para auxiliar no que for necessário. A Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos,
reabrindo em seguida. A Presidente sugeriu que a próxima sessão ordinária fosse realizada na terçafeira dia treze de junho, pois dia doze de junho é “Dia dos Namorados”, sendo que todos
concordaram com a alteração da data. 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 GIOVANI MOACIR DIESEL, do
PP: Cumprimentou a todos. Disse que nesta noite tiveram a votação de projetos muito importantes,
inclusive do projeto de cedência dos terrenos para a empresa “Vence Tudo”, sendo uma forma
interessante do Município em ajudar a empresa, já que ela faz um papel importantíssimo dentro da
sociedade ibirubense, e foi assim que o Legislativo achou a forma para ajudar uma empresa que
cresce cada vez mais. Passou algumas informações referente a Secretária da Saúde, dizendo que
estão recebendo do Ministério da Saúde, através do Programa Mais Médicos, uma nova médica que
se apresentou essa semana, Drª. Narjara Berlet, que a partir do dia primeiro, irá trabalhar no ESF de
Alfredo Brenner, e no Posto de Saúde de Santo Antônio, o qual era uma carência que se tinha.
Ressaltou que está indo embora no final do mês, o médico do ESF Floresta, o Dr. Diosdeles Pupo
Del Rios, um dos grandes médicos que vieram do Programa Mais Médicos. Comentou que já foi
solicitado outro médico para este posto. Relatou também sobre a liberação da vacina da gripe para
as pessoas fora do grupo de risco, mas que o Município de Ibirubá, até sábado, continuarão
buscando vacinar o grupo de risco para tentar atingir a meta mínima, e a partir de sábado as doses
que sobrarem serão destinadas para vacinação do povo em geral. Disse ainda que, juntamente com o
Odair do Hospital Annes Dias, entraram em contato com a assessoria do Deputado Federal Heinz a
respeito do Hospital de Canoas que fechou uma ala inteira, para trazer esse material hospitalar para
Ibirubá. Disse que conforme a assessoria desse Deputado, é muito difícil fazer essa transferência
por meio político, teria que fazer uma indicação do Conselho Municipal de Saúde de Ibirubá para
Conselho Municipal de Saúde de Canoas, então entraram em contato com o Conselho de Canoas,
mas não sabe se terão êxito. Relatou a indicação feita pela Odair onde estão pedindo: três
aspiradores cirúrgico, quatro bombas de infusão, trinta camas hospitalares eletrônicas, dois
desfibriladores cardíacos convencionais, e um foco cirúrgico de teto. Contou também que
encaminhou um abaixo assinado, onde estão pedindo ao Estado a reversão de uma área de 39,705
metros quadrados, localizada em Santo Antônio do Triunfo. Disse que inicialmente essa área era do
Município, mas foi doado ao Estado para a construção de uma Escola, mas acabou que a Escola
fechou e agora está sendo usado como casa mortuária, sendo assim a localidade quer que o Estado
devolva esta área ao Município de Ibirubá e este assim ceder como comodato à comunidade.
Aproveitou e agradeceu a receptividade no jantar em Santo Antônio do Triunfo. Disse ainda que no
domingo ajudou na Schülfest, da Escola Sinodal, e foi um ótimo domingo de festividade. Disse
estar à disposição da comunidade para tratar dos assuntos de diversas áreas. O vereador
MARCELO DELLAY, do SD: Cumprimentou a todos. Disse que na quarta-feira foi realizada uma
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sessão solene em homenagem ao Grupo Fratelli, a qual surpreendeu a todos os vereadores.
Convidou a todos para o tradicional jantar do Fratelli no dia três de junho. Disse que hoje fizeram a
votação do projeto da cedência/comodato de dois terrenos para a empresa Vence Tudo, que acredita
ser a empresa que mais emprega em nosso Município, e com a cedência desses terrenos haverá
expansão da empresa e gerará mais empregos e renda ao Município. Comentou sobre o seu Projeto
de Lei, que obriga as instituições bancárias e as cooperativas de crédito a ter funcionários
trabalhando na segurança armada durante vinte e quatro horas, inclusive nos domingos e feriados.
Comentou sobre a questão da Segurança Pública, dizendo que temos um número reduzido de
efetivos e que existem os vereadores que estão trabalhando para trazer mais efetivos para quem sabe
contemplar essas entidades que ficam vulneráveis durante a noite. Disse ainda acreditar que esse
projeto, de forma alguma, irá inviabilizar a existência desses bancos e acredita que eles têm
condição para se adequarem. Comentou ainda que esses colaboradores não terão custo nenhum para
a Prefeitura, pois serão da iniciativa privada. Encerrou se colocando à disposição da comunidade. A
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos.
Primeiramente parabenizou as meninas Vitória Oliveira de Lima, Emilly da Rosa da Silva e Isadora
da Silva Reis que representaram o Legislativo no Chá da Liga Feminina de Combate ao Câncer
ontem de tarde, ficando Primeira Princesa Vitória e Glamour Simpatia Emilly. Agradeceu as
famílias e amigos pela colaboração e participação no referido Chá. Mandou um grande abraço ao
médico Dr. Diosdeles Pupo Del Rios, que fez um bonito trabalho para a comunidade do Bairro
Floresta, mas que terá que retornar ao sei País, Cuba. Disse que ele irá deixar saudades aos seus
pacientes e amigos que fez na cidade, disse ser uma pena o contrato não poder ser renovado, mas as
Leis tem que serem cumpridas. Contou que na sexta-feira, dia vinte e seis, esteve em Cruz Alta em
uma audiência com o Secretário de Segurança Pública, e teve a oportunidade de entregar nas mãos
do Secretário um ofício solicitando várias demandas para nosso Município. Disse que o mesmo
garantiu que nenhum município ficará sem efetivos e até final do ano terão cinco efetivos, também
garantiu que em torno de quinhentos aposentados irão retornar a ativa para cuidar do
monitoramento e serviços burocráticos. Disse que o Secretário falou também que muitos municípios
são afetados pelo tráfico de drogas e que isso também é assunto de segurança pública, e que os
munícipes deveriam fazer algo, começando pelas crianças e adolescentes. Então hoje, a vereadora
esteve conversando com a Delegada e com a Secretária de Educação Mariana, e através do
Legislativo, que façamos um trabalho nas escolas, pois precisamos tirar as crianças e jovens das
ruas, assim como as crianças que são dependentes de televisão e redes sociais. Deixou um recado:
“Ensinar os valores da vida à criança é o caminho que ela pode andar”. Disse se sentir triste quando
vê adolescentes usando entorpecentes, e que se não existem usuários não existiriam os traficantes
também. Disse também que os Legisladores devem ser vereadores da porta para fora também, e não
só em dia de sessão. Falou que se cada um fizer a sua parte com certeza teremos pessoas do bem no
futuro. “Sou de baixo de um princípio, o maior é o que serve”. O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBALATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Disse que na quarta-feira tiveram
uma homenagem aos Fratelli, momento que teve um brilhantismo enorme e muito emocionante.
Comentou que nesta noite, a convite dos vereadores, esteve presente o Sr. Nelson Nicolodi,
trazendo riquíssimas informações aos agricultores do Município. Comentou que esta Casa irá fazer
uma cartilha com informações que muitas vezes não chegam ao produtor. Disse também que através
de uma iniciativa dele e dos vereadores Oneide, Patrícia e Leonardo, deliberaram requerimento para
a convocação da Primeira Secretária dessa Administração, para falar sobre a habitação, sendo o
Loteamento da Hermany e também sobre as casas que estão aguardando reformas. Disse que
recebeu uma ligação de um morador do bairro Aparecida e disse estar comovido. Falou também que
essa semana deu uma entrevista na Rádio CBS e lá foi questionado sobre o Hospital, o qual disse
que existem problemas, mas se continua buscando ajuda, e que até está sendo agendada uma
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audiência, juntamente com o Prefeito Abel, para a busca de mais recursos. Disse que o Sr. Nelson
Nicolodi afirmou, referente o licenciamento das pedreiras, que é fácil e simples, desde que tenha
boa vontade e um projeto técnico que viabilize, inclusive nas áreas de APPs. Disse que o custo do
licenciamento de uma pedreira é em torno de seis à sete mil reais, mas não justifica um Município
que arrecada duzentos mil reais por dia, deixar o produtor naquela agonia. Disse que se continuar
essa situação irá convocar o Secretário Érico, pois quem sabe está faltando alguma informação ou
depende de algo. A vereadora PATRÍCIA SANDRI, do DEM: Cumprimentou a todos. Mencionou
que foi realizada mais uma sessão ordinária, onde foram votados projetos, requerimentos e moções
de extrema importância para o progresso de nosso Município. Também gostaria de se manifestar
dizendo aos vereadores que o trabalho continua, e que todos aqueles projetos e ideias que fizeram
parte de sua plataforma de campanha estão sendo alcançadas, na busca de recursos, na elaboração
de projetos, citando o projeto do rio Pulador, que está sendo alinhado. Então, ressaltou uma vez
mais que está sempre aberta para troca de informações, ideias, que o trabalho de tornar melhor o
nosso Município, não para. Agradeceu a presença do Sr. Nelson Nicolodi, Engenheiro Florestal, que
esteve aqui a convite para esclarecer sobre o uso de agrotóxicos, suas embalagens, registro de
motosserra, porte, licenciamento e questão ambiental, e muitos questionamentos foram levantados e
todos bem esclarecidos, com bastante categoria e inteligência. Agradeceu o Sr. Nelson que nos
trouxe todos esses ensinamentos e ideias, que possamos tocar adiante. Ressaltou a realização de
uma belíssima e digna sessão solene em homenagem aos vinte e cinco (25) anos do Grupo Fratelli,
que ocorreu na última quarta-feira. Falou que foi uma sessão emocionante, cheia de recordações, e
um verdadeiro espetáculo nos foi apresentado pelos cantores que cantam e encantam à todos por
onde passam, e são orgulho à comunidade Ibirubense. O vereador HENRIQUE ANTÔNIO
HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos, em especial ao Senhor Nelson Nicolodi, Engenheiro
Florestal, que nos abrilhantou pelo seu conhecimento ambiental. Comunicou que neste final de
semana participou do tradicional Chá da Liga Feminina de Combate ao Câncer, entidade que faz um
papel fundamental para a sociedade ibirubense. Contou que na oportunidade foram escolhidas as
meninas que representarão a Liga, nas mais diversas atividades propostas pela entidade.
Parabenizou a Liga, as voluntárias que fazem um papel primordial para nossa comunidade.
Ressaltou também que na semana passada apresentou um Projeto de Lei, onde estará nos próximos
dias conversando com as Igrejas Evangélicas de Confissão Luterana de nosso Município e também
com o Executivo Municipal, vendo da possibilidade de fazermos um feriado no dia trinta e um de
outubro de dois mil e dezessete (31/10/2017), haja visto os quinhentos (500) anos da Reforma
Luterana no Brasil. Falou que no dia vinte e quatro de maio houve a sessão solene em homenagem
ao Grupo Fratelli, em comemoração aos seus vinte e cinco (25) anos de existência deste coral que
leva a tradição italiana, ou melhor, o canto italiano para os mais diferentes cantos do nosso Estado,
e porque não dizer do nosso País. Parabenizou mais uma vez o grupo, aos seus cantores, enfim a
comunidade italiana que se faz presente em nosso Município. Disse que também no dia de hoje
foram feitas algumas indicações ao Poder Executivo, mais especificamente à Secretaria de Obras,
sugerindo a melhoria de ruas e placas de sinalização. Observou que noventa porcento das
indicações de todos os vereadores são endereçadas ao Secretário de Obras e Viação, e por isso,
destacou o trabalho de todos os secretários da Administração Abel e Alberi, mas deu atenção
especial ao Secretário Vanderlei, coordenadores Benini e Zalo, e toda a equipe, que são incansáveis
na busca de melhorias em nossa cidade, seja no campo ou na cidade. Ressaltou o belo trabalho
dessa secretaria feito por essa equipe para a nossa cidade, procurando sempre resolver os
problemas. Falou sobre a Moção de sua autoria e do vereador Dácio, que será enviada ao Congresso
Nacional, solicitando que os projetos da Reforma da Previdência e Trabalhista não sejam votadas
nem na Câmara dos Deputados e nem no Senado. Falou que estamos vivendo num momento de
muita instabilidade política, por isso, e por tudo o que se revelou nas últimas semanas, é que
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acharam imprescindível que estes dois projetos não estejam na pauta de votação. Disse que esse
assunto será levado na próxima reunião das ASCAMAJA. Disse que não podemos dar voz a um
Governo que não executa as reivindicações do povo. “É um governo ilegítimo, tomado pela
corrupção e que deve o quanto antes ser removido do seu lugar. Não merecemos pagar a conta de
tanta sujeira e covardia, mas nem tudo está perdido.”. Com isso quis dizer que nosso país pode sim,
dar a volta por cima, e que os vereadores precisam cobrar dos representantes em Brasília, postura de
cidadãos brasileiros de representantes do povo. Falou de uma atitude que já rendeu mais de cento e
cinquenta (150) mil visualizações no facebook, pois o Senador gáucho Paulo Paim, aceitou o
desafio de uma agricultora Selbachense, de acordar as quatro horas da manha e iniciar a lida de
campo. Tirar leite, tratar o gado, foram algumas das atividades do Senador na manhã chuvosa de
sexta-feira passada. Mostrou com o seu gesto, que não podemos ficar atrás de mesas apenas
despachando documentos, votando projetos sem ver a necessidade do povo. Achou ser um belo
gesto que poderia ser seguido por outros políticos que estão na Capital Federal. Deixou uma
reflexão: “Mas porque o senhor fez isso? Porque o senhor deixou o queniano ganhar? Eu não o
deixei ganhar. Ele iria ganhar. O jornalista continuou. Mas o senhor podia ter ganhado. Estava na
regra, ele não notou... Mas qual seria o mérito da minha vitória, qual seria a honra do meu título se
eu deixasse que ele perdesse? Se eu ganhar desse jeito, o que iria falar para minha mãe?”. Falou que
ética tem a ver com vergonha na cara, com decência, e respeito, e que a última pessoa que se quer
envergonhar é a mãe. Trecho tirado do livro Ética e Vergonha na Cara! Autores Mário Sérgio
Cortella e Clóvis de Barros Filho. O vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, do PT:
Cumprimentou a todos. Ressaltou que tivemos uma sessão muito proveitosa e que tivemos a
presença do Engenheiro Florestal Nelson Nicolodi, que veio a convite do nosso colega vereador, e
que nos trouxe brilhantes esclarecimentos da questão ambiental, sobre a viabilidade das pedreiras,
encaminhamento de documento muito importante, palestra que nos deu um nova motivação para
trazer novos profissionais para nos esclarecer e levar esses benefícios à comunidade. Ressaltou
ainda que na quarta-feira passada, tivemos uma homenagem ao Grupo Italiano Fratelli, que os
italianos vieram aqui, pois nós queríamos homenageá-los, mas pela graça, simpatia e alegria
contagiante, fomos homenageados por aquele grupo, que ainda hoje lembramos e abraçamos com
muita cordialidade. Contou que hoje entrou, juntamente com o vereador Henrique, com documento
pedindo o adiamento da apreciação das Reformas Trabalhistas e Previdenciária, encaminhando o
mesmo através da ASCAMAJA para os órgãos competentes da esfera Nacional. Disse que
entendemos que hoje o Brasil passa mais uma vez por momentos turbulentos, onde o governo
majoritário da nossa nação está a perigo. Falou que se nota uma grande instabilidade, pois estão
sendo mudados ministérios, cargos de responsabilidade estrategicamente estão sendo colocados
para outros políticos em uma tentativa desesperada de permanência numa situação, que nós como
brasileiros, indistintamente e independente de partido politico, não podemos aceitar. Naturalmente
que vão ser votados projetos se não sabemos se nem essas pessoas, políticos, estarão lá para algum
tempo para viabilizar essas tarefas. Então conclamou a comunidade e disse que os vereadores
votaram por unanimidade para que esse documento seja encaminhado à ASCAMAJA. Aproveitou
para dar uma resposta ao colega vereador Silvestre, em relação ao Hospital, porque não estaria
sendo efetivado uma negociação para saldar contas com a RGE, então informou que estão
trabalhando, que sabe disso, pois também é um colaborador, e com o Giovani, estiveram reunidos
hoje, sendo uma questão de detalhes, de prestação de contas, para evitar causas jurídicas, e estão
trabalhando, e contam com a colaboração de todos vereadores. Disse que tiveram uma boa notícia
do Giovani, que está gestionando sobre equipamentos para o Hospital, estão trabalhando, e se Deus
quiser irão melhorar o nosso Hospital. Falou que hoje na Câmara também foi votado a cedência de
dois terrenos para ampliação do parque industrial da empresa Vence Tudo. Disse ser uma situação
muito importante que as vezes gera controvérsia com a opinião pública, pois se trata de mais uma
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doação pra quem muito tem, mas na verdade fizeram um trabalho detalhado entre os vereadores, a
comissão que analisou o projeto, e entenderam que uma parceria é muito importante entre o Poder
Executivo, Legislativo, e as empresas, para o fomento do desenvolvimento da qualidade de vida e a
oportunidade de trabalho ao povo de Ibirubá. Também sabem, a exemplo de outras grandes
empresas por esse Brasil afora, que através da Vence Tudo teremos condições de elevar o esporte, a
cultura, a educação, e que hoje nesse ato estiveram plantando uma parceria para futuramente
podermos cobrarmos e revertermos graciosamente e amistosamente com esta empresa, benefícios à
comunidade. Disse também aos pequenos industriais e comerciantes, que também querem, junto ao
poder Executivo, votar benefícios que tragam propriedades e incentivos a essa classe trabalhadora,
que são as pequenas empresas, que são a maioria do nosso Brasil e nosso Município. Disse ter
certeza que todos os vereadores que gestionaram a favor de Ibirubá, cedendo os terrenos em
comodato por alguns anos para a Vence Tudo, que também estarão trabalhando em prol do pequeno
trabalhador, agricultor e empresário do Município. A Presidente deu por encerrado os trabalhos às
vinte e duas horas e quarenta minutos (22h40min.). 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.

