ATA Nº 1.971/2017 – DA PRIMEIRA SESSÃO SOLENE DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 01.01.2017.
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, tendo por local o Plenário da Casa
de Cultura Osvaldo Krames, com início às dez horas e vinte minutos, realizou-se a Sessão Solene de
instalação da 16ª Legislatura e Posse de Vereadores (as), Prefeito e Vice-Prefeito de Ibirubá, todos
eleitos no dia dois (02) de outubro de dois mil e dezesseis (2016) e Diplomados pela Justiça Eleitoral
no dia dezenove (19) de dezembro de dois mil e dezesseis (2016), ocasião em que também foi feita a
eleição da nova Mesa Diretora para o ano de dois mil e dezessete (2017). A solenidade foi presidida
inicialmente pelo vereador eleito Dácio Azevedo Moraes, e secretariada provisoriamente pela
vereadora eleita Jaqueline Brignoni Winsch, conforme previsto no artigo dez (10), parágrafo
primeiro do Regimento: (Art. 10, § 1º - A sessão será presidida pelo vereador mais idoso que
designará um secretário para provisóriamente auxiliá-lo durante a sessão.) De imediato o Presidente
Provisório convidou as seguintes autoridade para fazerem parte da Mesa Oficial: Excelentíssimo
Senhor, OLINDO DE CAMPOS, Presidente da Câmara Municipal, exercício de 2016;
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, das Gestões 2009 à 2012 e 2013 à 2016, CARLOS
JANDREY e sua esposa, Srª GESMARI INÊS JANDREY; Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito
Municipal, das Gestões 2009 à 2012 e 2013 à 2016, FRANCISCO ROGÉRIO REBELATO e sua
esposa VANESSA FONTANA REBELATO; Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal eleito,
Gestão 2017 à 2020, ABEL GRAVE e sua esposa, Srª FABIANA RITTER GRAVE;
Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal eleito, Gestão 2017 à 2020, ALBERI ANTÔNIO
BEHNEN e sua esposa MARIA CRISTINA GRAINER GONZATTI; Reverendíssimo Senhor,
ADEMIR TRENTINI, Pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, neste ato
representando todas as entidades religiosas do Município. Em seguida convidou os vereadores e
vereadoras eleitos para ocuparem seus lugares junto a mesa reservada para os mesmos, sendo que fez
a chamada nominal, seguindo a ordem alfabética: 1 – Dileta Vargas Pavão Das Chagas; 2 – Érico
Pimentel Nogueira; 3 – Giovani Moacir Diesel; 4 – Leonardo Fior; 5 – Oneide Neuland; 6 – Patrícia
Sandri; 7 – Silvestre Antônio Rebelato; 08 – Vagner Oliveira; e 09 – Vanderlei Santos De Souza.
Posteriormente convidou todos os presentes para a execução do Hino Nacional. Dando sequência à
sessão, o Presidente da Mesa Diretora Provisória, senhor Dácio Azevedo Moraes, solicitou que a
Secretária Jaqueline fizesse o registro das autoridades presentes. Desta forma, a secretária Jaqueline
registrou e agradeceu a presença dos Secretários Municipais da Gestão anterior (2013-2016), Sr.

Antônio Carlos Urnau, Secretaria Municipal da Administração e Planejamento; Srª. Lilian Nara
Trein Landwoigt, Secretaria Municipal da Fazenda; Sr. Wilson Antônio Floss, Secretaria Municipal
da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Sr. Clair José Benini, Secretaria Municipal de Obras e
Viação; Sr. Ilse Hübner, Secretaria Municipal da Saúde; Srª. Mariana Ribas Moraes, Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto; também registrou e agradeceu a presença dos
presidentes das Associações de Bairros de Ibirubá; da Srª. Ana Salete Spengler – Conselheira Tutelar
e representante do Lions Clube de Ibirubá; demais Conselheiros (as) Tutelares; diretores e diretoras
das Escolas Municipais, Estaduais e Particular; Representantes da Comunidade Evangélica;
Presidentes dos Diretórios Municipais e Partidos Políticos; Srª Lia Denise Tiemann, Chefe da
Unidade da Corsan de Ibirubá; Drª Marisaura Inês Raber Fior, Promotora de Justiça da Comarca de
Tapera; dos familiares, amigos, colaboradores; da imprensa e comunidade em geral. Dando
continuidade o Presidente Provisório solicitou que a assessoria fizesse o recolhimento das
Declarações de Bens e dos Diplomas dos vereadores e vereadoras eleitos, fazendo posteriormente a
conferência dos mesmos. Em seguida o Presidente Provisório, Sr. Dácio Azevedo Moraes, dirigiu-se
ao púlpito onde deu início ao ato da Posse mediante leitura do Termo de Compromisso: “PROMETO
MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR O
MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E
PELO BEM-ESTAR DE SEU POVO. ASSIM O PROMETO”. De imediato realizou a chamada
nominal por ordem alfabética dos vereadores e vereadoras eleitos para prestarem seu juramento,
dizendo “ASSIM O PROMETO”: Dileta de Vargas Pavão das Chagas-PP: “Assim o Prometo”; Érico
Pimentel Nogueira-PP: “Assim o Prometo”; Giovani Moacir Diesel-PP: “Assim o Prometo”;
Jaqueline Brignoni Winsch-PP: “Assim o Prometo”; Leonardo Fior-PTB: “Assim o Prometo”;
Oneide Neuland-DEM: “Assim o Prometo”; Patrícia Sandri-DEM: “Assim o Prometo”; Silvestre
Antônio Rebelato-PMDB: “Assim o Prometo”; Vagner Oliveira-PRB: “Assim o Prometo”;
Vanderlei Santos de Souza-DEM: “Assim o Prometo”. O Presidente Provisório declarou empossados
os senhores vereadores e vereadoras que acabaram de prestar compromisso. Dando continuidade
convidou o Senhor Prefeito Municipal ABEL GRAVE e o Vice-Prefeito Municipal ALBERI
ANTÔNIO BEHNEN, para procederem a entrega do Diploma e da Declaração de Bens.
Posteriormente o Presidente Provisório deu início aos Atos da Posse do Prefeito e Vice-Prefeito.
Desta forma, convidou primeiramente o Senhor Vice-Prefeito Alberi Antônio Behnen para prestar

seu compromisso e em seguida o Senhor Prefeito Abel Grave para também prestar seu compromisso:
“PROMETO CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEI ORGÂNICA, AS LEIS DA UNIÃO, DO
ESTADO E DO MUNICÍPIO E EXERCER O MEU CARGO SOB A INSPIRAÇÃO DO
PATRIOTISMO, DA LEALDADE E DA HONRA”. Desta forma, o Presidente Provisório, Sr. Dácio
Azevedo Moraes, declarou empossados o Prefeito e Vice-Prefeito que prestaram compromisso. Após
a Posse, o Presidente Provisório deu início ao procedimento de eleição dos membros da Mesa
Diretora para o ano de dois mil e dezessete (2017), sendo que suspendeu a sessão por alguns minutos
para a formação das chapas. Em seguida reabriu a sessão e solicitou que a Secretária Jaqueline
fizesse a leitura da composição da Chapa Única apresentada: Presidente: Dileta de Vargas Pavão das
Chagas (PP), 1º Vice-Presidente: Dácio Azevedo Moraes (PT); 2º Vice-Presidente: Patrícia Sandri
(DEM); 1º Secretário: Vagner Oliveira (PRB) e 2º Secretário: Oneide Neuland (DEM). O vereador
Dácio A. Moraes consultou se todos os integrantes aceitam fazer parte da Chapa? A vereadora
Patrícia Sandri e o vereador Oneide Neuland se manifestaram, solicitando a retirada dos seus nomes
na referida chapa. Desta forma, o Presidente Provisório suspendeu novamente a sessão para
preencher estes cargos. Reabriu em seguida solicitando que a Secretária Jaqueline fizesse novamente
a leitura da composição da Chapa Única: Dileta de Vargas Pavão das Chagas (PP), 1º VicePresidente: Dácio Azevedo Moraes (PT); 2º Vice-Presidente: Giovani Moacir Diesel (PP); 1º
Secretário: Vagner Oliveira (PRB) e 2ª Secretária: Jaqueline Brignoni Winsch (PP). O Presidente
Provisório questionou novamente se todos os integrantes aceitavam fazer parte da referida chapa?
Todos concordaram. Desta forma, o Presidente Provisório imediatamente iniciou a votação da Chapa
Única, a qual foi aprovada por unanimidade, com onze (11) votos favoráveis. Após a conclusão
das votações o Presidente Provisório, Sr. Dácio, declarou a Posse da nova Mesa Diretora e chamou o
ex-Presidente (exercício 2016), Sr. Olindo de Campos, para transmitir o cargo para a Presidente
eleita ver. Dileta de Vargas Pavão das Chagas, momento em que foi feita a entrega das chaves da
Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá. Em seguida, o Presidente Provisório, Dácio A. Moraes
solicitou que a Secretária “ad hoc”, vereadora Jaqueline, fizesse a leitura do Termo de Transmissão
de Cargo, sendo que posteriormente foram coletadas as assinaturas de todos os presentes. Na
sequência o Presidente Provisório, vereador Dácio, agradeceu e desejou aos colegas vereadores, ao
Prefeito e Vice-Prefeito um excelente trabalho, voltado para o bem do município de Ibirubá e
desejou a todos um feliz 2017, com muita saúde e paz, sendo que imediatamente convidou a nova
Presidente da Câmara Municipal, vereadora Dileta, para assumir seu lugar junto a Mesa, na qual ele

permaneceu como 1º Vice-Presidente eleito, e assim passou a palavra para a Presidente eleita,
vereadora Dileta, declarando a Posse da Nova Mesa Diretora para o ano de 2017. A Presidente Dileta
assumiu a condução dos trabalhos agradecendo a todos, e de imediato convidou para fazer uso da
palavra, o Pastor ADEMIR TRENTINI, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que
esteve representando todas as entidades religiosas do Município: Cumprimentou a todos. Mencionou
a passagem bíblica de Paulo aos Romanos: “Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores,
porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele
instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que
resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se
faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor
dela”. Colocou que como igreja cristã histórica do Município de Ibirubá, que representava o
COMIC, e todas as igrejas cristãs, protestantes, ditas evangélicas, entendiam que a autoridade é
instituída por Deus para o bem de todo o povo, tanto a autoridade paterna, materna, como todas as
demais escalas de autoridades, na escola, trabalho, governo, e quem era investido desta autoridade
prestaria conta a quem a investiu. Falou aos governantes presentes que eles prestariam conta ao povo
e a Deus. Disse que todos têm suas qualidades e limitações individuais, bem como os governantes
também tinham, mas o mínimo que se esperava de um bom político é a honestidade na administração
e fidelidade ao povo que acreditou no seu plano de governo. Disse para que orassem para serem
motivados por Jesus Cristo, que a comunidade se colocasse como instrumentos de Deus, com senso
crítico, quando assuntos particulares ou corporativos se sobrepusessem ao bem comum da
comunidade,. Pediu a Deus que o Espírito Santo, desse sabedoria as autoridades eleitas e completasse
a obra neles iniciada. Para finalizar “quebrou do protocolo” e convidou as autoridades para ficarem
de pé em frente as mesas e pediu para que a comunidade presente orasse pelas autoridades instituídas
naquele dia, e assim fez uma oração e deu a benção. Dando seqüencia a Sessão Solene, a Presidente
convidou o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, exercício 2016, Sr.
OLINDO DE CAMPOS, para fazer seu pronunciamento: Disse que se sentia honrado por ter sido
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores no ano de dois mil e dezesseis (2016), trabalhando
em conjunto com o Executivo Municipal, aprovando projetos, e que cada um dos vereadores têm
grande responsabilidade e que são representantes dessa comunidade. Disse que passou o cargo para a
nova Presidente Dileta Pavão das Chagas, e que é um grande desafio para a nova Presidente. Disse
que foi uma experiência muito importante pra ele e que aprendeu muito com os colegas vereadores.

Contou que se sentiu muito feliz e honrado por receber da UVERGS o troféu de Honra ao Mérito por
ter sido Presidente da Câmara. Agradeceu a todos os assessores e funcionários da Câmara Municipal,
o Dr. Rodrigo, a secretaria Angélica, a tesoureira Rosane, o contador Fabiano, os demais assessores,
Gilmar, Liamara, Priscila, e Daniela. Desejou ao Prefeito Abel e Alberi muito sucesso no trabalho
que vão realizar. Encerrou parabenizando ao ex-Prefeito Carlos Jandrey e o seu Vice Rogério
Rebelato pelo trabalho que realizaram. Em seguida a Presidente passou a condução dos trabalhos ao
1º Vice-Presidente para poder fazer seu pronunciamento. O 1º Vice-Presidente, Sr. Dácio A. Moraes,
assumiu os trabalhos e convidou a Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Ibirubá, ver. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, para fazer seu
pronunciamento: Cumprimentou as autoridades e a comunidade presente, agradecendo a presença
dos seus familiares. Disse que ela não representava os quatrocentos e dezenove (419) votos que havia
feito no dia dois (02) de outubro do ano anterior, mas que representava no Legislativo a comunidade
ibirubense, os mais de vinte mil habitantes e disse que a Presidência da Câmara de Vereadores era
algo muito concorrido e importante, e por isso colocou que se sentia feliz por ter sido agraciada com
cargo pelos colegas vereadores, e sabia que teria muito trabalho em dois mil e dezessete (2017).
Falou que pretendia ter muito serenidade e paz, pois sua intenção na Câmara não era de brigar com
colegas, mas sim de trabalhar, aprovar projetos, observando as Leis, fazendo assim um grande
trabalho. Contou que teria novos assessores e que precisaria muito desta equipe, e aprenderia muito
com eles. Desejou um feliz ano novo à todas as famílias. Agradeceu a comunidade e falou que estaria
na Câmara de Vereadores todos os dias, acompanhando os trabalhos e estando a disposição da
comunidade. O 1º Vice-Presidente, vereador Dácio, repassou a condução dos trabalhos para a
Presidente, vereadora Dileta, a qual reassumiu os trabalhos e convidou todos os presentes para a
execução do Hino Rio Grandense. Em seguida, a Presidente eleita solicitou para todos permanecerem
em seus lugares para que pudesse ser dado início a Cerimônia de Transmissão dos Cargos de Prefeito
e Vice-Prefeito, que foi conduzida pelo Executivo Municipal, ocasião em que o Secretário da
Administração anterior, Gestão 2013 à 2016, Sr. Antônio Carlos Urnau, procedeu a leitura da Ata do
Termo de Transmissão dos Cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do município de Ibirubá, a qual foi
devidamente assinada por todos e também aconteceram os pronunciamentos do Excelentíssimo
Senhor Vice-Prefeito Municipal de Ibirubá, das Gestões 2009 à 2012 e 2013 à 2016, FRANCISCO
ROGERIO REBELATO; do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ibirubá, das Gestões 2009
à 2012 e 2013 à 2016, CARLOS JANDREY, do Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal de

Ibirubá ALBERI ANTÔNIO BEHNEN; e por último do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
de Ibirubá ABEL GRAVE, sendo que a cerimônia foi encerrada com a execusão do Hino de Ibirubá.
Desta forma, a Presidente Dileta agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos desta Sessão
Solene, declarando empossados os Vereadores e Vereadoras, Prefeito e Vice-Prefeito e instalada a
Décima Sexta (16ª) Legislatura, desejando um Feliz Ano Novo a todos. Desta forma, a Presidente
encerrou a Sessão Solene às onze horas e vinte minutos, convocando os (as) vereadores (as) para a
primeira sessão ordinária no dia nove (09) de janeiro, com início as 19hs. Os trabalhos foram
presididos pelo vereador Dácio Azevedo de Moraes, Presidente Provisório, pela vereadora Dileta de
Vargas Pavão das Chagas, Presidente eleita, e secretariados provisoriamente pela vereadora
Jaqueline Brignoni Winsch. Do que eu, vereador Vagner Oliveira, 1º Secretário, 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,
Secretário do Legislativo.

