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ATA Nº. 2.141/2021 – DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, em 19.07.2021. Aos 

dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, tendo como local o Plenário Honorina 

Ribas Lopes, na Sala de Sessões Edmundo Roewer, à Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, às 

dezoito horas e seis minutos (18h06min.), foi constatada a presença dos (as) Vereadores (as): Maria 

Ilani Henkes Lamb, e Lorena Couto Metz, integrantes da Bancada do MDB; Patrícia Sandri, integrante 

da Bancada do DEM; Gesmari Inêz Jandrey, Zalo Bueno Gomes da Silva, Dileta de Vargas Pavão das 

Chagas e Jaqueline Brignoni Winsch, integrantes da Bancada do PP, Jussara Rodrigues de Andrade, 

integrante da bancada do PT; Gustavo Roberto Schroeder, Vagner Oliveira e Gabriel de Jesus, 

integrantes da Bancada do Republicanos. Constatado quórum regimental, a Senhora Presidente, 

Jaqueline Brignoni Winsch, invocou a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos e determinou 

que o 1º Secretário, Vagner Oliveira, fizesse a leitura do texto bíblico. Dando sequência a Presidente 

solicitou que o secretário fizesse a leitura da CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA, sendo que 

posteriormente colocou a mesma em discussão e na sequência em votação: Aprovada por 

unanimidade. Dando continuidade, a Presidente passou para o primeiro item da ordem do dia: 

DELIBERAÇÃO DA ATA Nº 2.140/21 (sessão ordinária): Aprovada por unanimidade. Em 

seguida o Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: 

Convites expedidos para o Delegado de Polícia Márcio Marodin; para o Comandante da Brigada 

Militar Cap. Juliano Cadó Soares; para o Juíz de Direito Dr. Ralph Moraes Langanke; para a 

Promotora de Justiça Drª Suzane Hellfeldt; para o Prefeito Municipal Abel Grave; para a Conselheira 

Tutelar Coordenadora Bruna Brandão da Silva, para reunião a realizar-se no dia 22 de julho, às 

14horas, no Plenário desta Casa, com temas relacionados a Segurança Pública e perturbação do 

sossego público em nosso Município; Ofício nº 143/21 expedido para o Executivo encaminhando 

matéria pertinente a sessão ordinária nº 016/21, do dia 12 de julho; Ofício nº 144/21 expedido para a 

imprensa, encaminhando material da sessão ordinária nº 016/21, do dia 12 de julho, para divulgação; 

Ofício nº 145/21 expedido para o Vice Mister Brasil Pacific 2021 e Mister Pacific Rio Grande do Sul 

2020, John Taylor Kremer Godoi, parabenizando pela importante conquista do título no belíssimo 

evento que aconteceu em Porto Alegre; Ofício Circ. nº 146/21 expedido para o Presidente da Sicredi 

Integração Rota das Terras RS/MG Sr. Sergio Luiz Tonello; para o Gerente da Agência Centro de 

Ibirubá Sr. Volmir Luis Giacomolli e para o Gerente da Agência Mauá de Ibirubá Sr. Cleiton Bólico, 

convidando-os a participar da Sessão Ordinária do dia 26 de julho, para homenagem pelos 40 anos do 

Sicredi, comemorados no dia 24 de fevereiro, em atendimento ao Requerimento nº 010/21; Ofício nº 

147/21 expedido para o Prefeito Municipal Abel Grave referente ao Cronograma de desembolso 

financeiro; Ofício nº 148/21 expedido para a Chefe da Polícia Civil Delegada Nadine Tagliari Farias 

Anflor, solicitando apoio para a destinação de uma viatura blindada para a Delegacia de Polícia de 

Ibirubá. OFÍCIOS RECEBIDOS: Ofício nº 006/21 recebido da Divisão de Trânsito, Prefeitura 

Municipal de Ibirubá, referente ao recolhimento de veículos em situação de abandono (Lido na 

íntegra). Convocação da Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí – ASCAMAJA, para 

Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia trinta de julho, às dezoito horas e quarenta e cinco 

minutos, no Centro de Eventos no Município de Tapera (Lido na íntegra). LEITURA DA 

INDICAÇÃO N° 167/2021: A vereadora LORENA COUTO METZ, integrante da bancada do 

MDB e a vereadora JUSSARA RODRIGUES DE ANDRADE, integrante da bancada do PT: Que o 

Executivo Municipal, através do setor competente, construa uma lombada de elevação em caráter de 

urgência na Avenida Mauá, abaixo da Escola Municipal de Educação Infantil Planalto. Justificativa: 

Essa Indicação é um pedido da Equipe Diretiva, Pais, Professores e Funcionários os quais relatam 

muita preocupação devido ao grande fluxo de Veículos e Pessoas nesse local especialmente nos 

horários de levar e buscar seus filhos naquele Educandário. Infelizmente os veículos percorrem em alta 

velocidade por ser um horário considerado de pico, causando perigo a todos que por ali transitam. 



     

Fl. 02 (17ª Sessão Ordinária) 

     

       

Destacando que há uma Faixa de Segurança em frente à EMEI, um quebra-molas acima e numa 

tentativa de chamar atenção foi colocado a poucos dias dois cones indicando Área Escolar, mas 

infelizmente não está resolvendo, pois os veículos que sobem a Avenida Mauá, vem em alta 

velocidade e muitos não respeitam a Faixa de Segurança. Inclusive já foi batido em um dos cones que 

fica no meio da Avenida como sinal de alerta e tivemos acidentes de transito envolvendo alunos e 

profissionais da Escola em anos anteriores. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 168/2021: A vereadora 

JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, 

através da Secretaria de Obras, providencie o encascalhamento e a compactação das marginais na 

estrada da Linha Pulador Sul, entre VRS 824 e o pavilhão, especificamente no trecho em que foi 

realizada pavimentação poliédrica. Também a manutenção entre o asfalto, que dá acesso à entrada da 

localidade, e o calçamento, onde há um desnível (degrau) no local. Justificativa: Esta solicitação 

atende ao pedido de vários moradores dessa localidade, que, satisfeitos com a obra, porém 

preocupados com a conservação do referido calçamento, para que não haja cedência do mesmo nas 

laterais (o que tem ocorrido em determinado trecho) garantindo durabilidade, evitando manutenção e 

transtornos futuros. Foto em anexo. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 169/2021: A vereadora, 

JAQUELINE BRIGNONI WINSCH integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, 

providencie o reperfilamento asfáltico, entre a Rua Três de Outubro e Antônio Selvino Rodrigues da 

Silva, até a Rua Arnoldo Wollmeister, no Bairro Chácara, numa próxima etapa do Programa Pra Frente 

Ibirubá. Justificativa: O município tem investido fortemente na melhoria da mobilidade urbana, 

levando conforto, segurança e condições favoráveis de trafegabilidade aos bairros do município. Tendo 

em vista o grande número de ruas recebendo melhorias, entende-se que a pavimentação asfáltica dessa 

via é estratégica e imprescindível, considerando ser uma das principais ruas do município. Cabe 

destacar que a trafegabilidade do local é imensa, pois a rua dá acesso ao cemitério católico, ao parque 

de máquinas da prefeitura e é o itinerário principal dos moradores do Bairro Chácara e de várias 

localidades do interior do município. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 170/2021: A vereadora 

MARIA ILANI HENKES LAMB, integrante da bancada do MDB: Que o Executivo Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, 

providencie o asfaltamento da Rua Sergipe, no trecho compreendido entre a Rua Henrique Roetger e a 

Rua Bahia, no bairro Progresso. Que também seja feito o asfaltamento da Rua Dom Pedro I, no Bairro 

Progresso. Justificativa: Esta indicação atende pedido dos moradores, tendo em vista o péssimo estado 

em que se encontram as referidas ruas, conforme fotos em anexo, evidenciando a necessidade de 

melhorias. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 171/2021: A vereadora DILETA DE VARGAS 

PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor 

competente, agilize a reinicio das atividades dos grupos de terceira idade, nas atividades em grupos de 

trabalhos artesanais, onde cada bairro possuí grupos pequenos, o que não gera aglomeração, não sendo 

possível no momento fazer os bailinhos. Justificativa: Essa indicação se justifica, pois os idosos 

encontram-se tristes sem seus afazeres, acarretando assim, doenças como a depressão, por falta de 

convivência com os demais, tendendo a melhorar em muito a saúde dos mesmos. Sendo que a equipe, 

que é contratada para este serviço, encontra-se há mais de um ano sem realizar o trabalho e recebendo, 

então se faz valer a vontade dos idosos e justificar o salário dos funcionários, sendo uma questão de 

organização e de comando de ações. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 172/2021: A vereadora 

DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do PP: Que o Executivo 

Municipal, através da Secretaria de Saúde, retome as atividades essenciais retornando os Grupos de 

Saúde da Cidade e do Interior na sua totalidade, sendo vinte e um grupos, que desde o início da 

pandemia não se reuniram mais, agravando assim o sistema e a saúde dos grupos prioritários, 

hipertensos e diabéticos, tanto como os demais que utilizam de medicamentos contínuos. Justificativa: 

Essa indicação se justifica por ser de interesse da coletividade, principalmente a comunidade dos 

bairros e interior de nosso Município, que não tem o acesso à farmácia por ser única e muitas vezes 
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acabam ficando sem o medicamento, principalmente os idosos, sem ter quem faça isso por eles, pois os 

familiares trabalham e não conseguem auxiliá-los. Sendo assim, como um trabalho de prevenção, pois 

sem os respectivos medicamentos pode acarretar em infartos, AVCs, problemas renais nos diabéticos e 

cegueira. Solicita-se com prioridade da administração pública a organização dessas demandas, na 

prevenção em saúde pública, pois se teve novas contratações de profissionais e nada mudou em relação 

às demandas existentes, abrindo assim uma lacuna de erros na prevenção. LEITURA E 

DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 015/2021, de autoria da Mesa Diretora: em regime 

de urgência especial do Projeto de Lei Municipal nº 024/2021 (Autoriza o Poder Executivo firmar 

convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Articulação e Apoio aos 

Municípios). Leitura e discussão. Vereadora Jussara falou da impossibilidade de um amplo debate 

nesta Casa. Votação do Requerimento nº 015/21: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 020/2021, de autoria da vereadora Jussara: Institui o 

“Programa Ir de Bike” com a instalação de bicicletários no âmbito do Município de Ibirubá e dá outras 

providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de 

Obras e Serviços Públicos. O vereador Gustavo, presidente da CLJRF, designou a vereadora Patrícia 

para ser a relatora. A vereadora Maria Ilani, presidente em exercício da COSP, assumiu a relatoria. 

LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 021/2021, de autoria do vereador 

Vagner: Dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres, crianças e adolescentes não possam 

assumir cargos públicos no Município de Ibirubá e dá outras providências. Baixado para a Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Gustavo, presidente da CLJRF, assumiu a relatoria. 

LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 025/2021: Autoriza a transferência de recursos 

públicos a Entidade Associação Hospitalar Annes Dias. Baixado para a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação, 

Segurança, Saúde e Assistência. O vereador Gustavo, presidente da CLJRF, assumiu a relatoria. A 

vereadora Gesmari, presidente da CFO, assumiu a relatoria. A vereadora Dileta, presidente da CESSA, 

assumiu a relatoria. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 024/2021 E DO 

PARECER MISTO, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e 

Orçamento e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Leitura do Projeto de Lei e do Parecer Misto. 

Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal Nº 024/2021: Aprovado por unanimidade.   

LEITURA DO PARECER E VOTAÇÃO DA EMENDA MODIFICATIVA E DO PROJETO 

DE LEI MUNICIPAL Nº 021/2021. Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final. Discussão e votação da Emenda Modificativa: Aprovado por unanimidade. 

Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal Nº 021/2021 com redação a Emenda Modificativa: 

Aprovado por unanimidade.  Dando continuidade, a Presidente passou para o último item da ordem 

do dia, em um espaço máximo de cinco minutos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS) 

VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: A vereadora JUSSARA RODRIGUES DE ANDRADE do 

PT: Cumprimentou a presidente, aos colegas vereadores, aos funcionários desta Casa, aproveitou para 

parabenizar pelo excelente trabalho realizado, e a comunidade. Iniciou relatando sobre a indicação 

juntamente com a colega Lorena, para a construção de uma faixa de elevação em frente à EMEI 

Planalto, assim como realizada em frente à escola particular, devido ao trânsito intenso e alta 

velocidade. Solicitou o apoio da comunidade. Em seguida parabenizou os profissionais que estão na 

linha de frente ao combate a pandemia, aos vereadores empenhados na busca de recursos para o 

hospital, e também pela diminuição de casos e internações em nosso Município, que foi destaque na 

mídia. Falou sobre a entrega de duzentas batas ao Hospital Annes Dias, agradeceu ao Deputado Paulo 

Pimenta, pela cedência. Encerrou parabenizando ao Prefeito Abel e aos funcionários pelas obras de 

asfaltamento realizadas. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS do PP: 

Cumprimentou a presidente, aos colegas vereadores e a comunidade. Iniciou falando sobre a 

homenagem realizada no dia sete de julho há onze lindas mulheres, em especial a sua homenageada, a 
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senhora Claci Lurdes Gudiel Pedrotti, voluntaria na Liga, preocupada com sua família. Em seguida 

relatou sobre as indicações para o Executivo, para retomada dos Grupos de Idosos nos bairros e dos 

Grupos de Saúde, sendo estes vinte e um, nos bairros e interior, fazendo assim uma prevenção na 

saúde e assistência. Encerrou deixando seu carinho a toda comunidade. O vereador ZALO BUENO 

GOMES DA SILVA do PP: Cumprimentou a todos. Iniciou agradecendo o Secretário de Obras 

Paulinho Vogt, coordenador Bugi e a equipe de bueiros da Prefeitura pelo trabalho realizado na ponte 

do Jorginho Sarturi, localidade de Passo dos Mendes, que pertence ao município de Cruz Alta, 

destacou que a solicitação só pôde ser atendida devido à parceria entre os municípios de Ibirubá e Cruz 

Alta e a colaboração dos moradores, haja vista que a produção de grãos é depositada no município de 

Ibirubá. Destacou sua alegria em ter homenageado a sua grande amiga Lurdes Novatzki, pelo trabalho, 

dedicação que realiza, sendo a primeira mulher a assumir a presidência do time de futebol Estrela do 

Norte. Encerrou agradecendo o secretário de obras Paulo Vogt e sua homenageada Lurdes Novatzki, 

desejando uma boa semana a todos. A vereadora GESMARI INÊZ JANDREY do PP: 

Cumprimentou a todos. Iniciou relatando que na última semana esteve na capital do estado 

participando de curso e agendas, encontrou com a prefeita Marcia Rossato Fredi, presidente da 

COMAJA, após houve a apresentação do Plano de Trabalho ao Governador Eduardo Leite, onde 

empresários de Ibirubá e lideranças políticas da região, buscam priorizar ajustes nos projetos de 

asfaltos das ERS Quinhentos e Seis, Quinhentos e Dez e Quatrocentos e Cinquenta e Um, através do 

COMAJA. Acompanhou a comitiva em agenda com a Chefe de Polícia do Rio Grande do Sul, 

Delegada Nadine Anflor, para tratar assuntos relacionados à segurança pública da região e um convite 

para vir a Ibirubá participar de um Seminário. Participou da reunião com a delegada Fabiana 

Bitencourt diretora do departamento de polícia do interior, a qual foi solicitada uma viatura blindada 

para a polícia civil. Destacou o excelente trabalho realizado pelo Conselho Tutelar, priorizando a ética, 

responsabilidade e a dedicação com as famílias, crianças e adolescente do nosso município. Registrou 

sentimentos de pesar para a família do Sr. Mario, pai do servidor Fabiano e para a família do Gilmar 

Galli, desejando que Deus conforte o coração de todos. Encerrou agradecendo e desejou uma excelente 

semana a todos. A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH do PP: Cumprimentou a todos. 

Iniciou falando sobre a honra de presidir a Casa Legislativa, devido à qualidade e comprometimento de 

todos os vereadores.  Relatou que na semana que passou estiveram em reunião junto a Secretaria de 

Educação, para assuntos relacionados a programas e projetos, também uma reunião junto ao 

Departamento de Trânsito, juntamente com o vereador Gustavo, para tratar sobre o abandono de carros 

em vias públicas. Em seguida, falou sobre a reunião do dia de hoje dos vereadores, com a presença do 

Secretário Celso Endres, para esclarecimentos sobre Projetos de Lei. Após, relatou sobre a autorização 

para o Município se habilitar ao Programa Pavimenta do Estado, para busca de um recurso estadual.  

Relatou sobre a visita à Linha Pulador Sul, onde destacou sobre a solicitação da comunidade em 

realizar reparos nas laterais do calçamento e no desnível que há entre o calçamento e o asfalto, feito 

por indicação ao Executivo, assim como a indicação de solicitação de pavimentação asfáltica na subida 

do Cemitério Católico. Encerrou falou sobre a visita a Delegada Nadine Anflor e também da visita à 

Secretaria de Cultura do Estado, levando e buscando demandas para o Município e região. O vereador 

GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER do Republicanos: Cumprimentou a todos. Iniciou relatando 

boas notícias, nenhum óbito de Covid, tendo poucas pessoas internadas por Covid, apenas duas 

pessoas em UTI, que logo estarão na nossa companhia.  Destacou o início dos trabalhos na Rua Júlio 

Rosa.  Destacou que a maior alegria está nas pessoas que estão recebendo o recapeamento asfáltico em 

frente a suas residências, através do Programa Pra Frente Ibirubá, nas Ruas Reinoldo Braatz, Mauá, 

Paulina Streit, Dourados, Erica Kanitz, Rio Branco e a Rua Ido Weisseimer, inclusive falou que o 

vereador Zalo Bueno está trabalhando diretamente na construção de boca de lobo. Mencionou de sua 

alegria que a Rua Ida Berlet, no Bairro Jardim estava trancada, pois logo vai receber asfalto.  Em 

seguida falou da aprovação do importante projeto que dá a possibilidade do município vir a receber 
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recurso do Governo do Estado, através do Programa Pavimente RS, a fundo perdido, na Rua Aloiso 

Muller que liga a RS Quinhentos e Seis ao loteamento Hermany Dois. Ressaltou com tristeza que 

recebeu um comunicado da RGE onde sua amiga em particular, gerente de negócios, Mari Lúcia dos 

Santos será transferida de Cruz Alta pra a região de Santa Maria, onde através do empenho da mesma 

conseguiu-se ser atendido em várias demandas. Solicitou que esta casa enviasse uma carta 

cumprimentando a Mari pelo excelente trabalho e dedicação. Encerrou agradecendo a todos desejando 

uma boa semana a todos. Em seguida a Presidente deu por encerrado os trabalhos às dezenove horas e 

cinquenta minutos (19h50min.). Os trabalhos foram presididos pela Presidente, vereadora Jaqueline 

Brignoni Winsch, 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. JAQUELINE BRIGNONI WINSCH,            Ver. VAGNER OLIVEIRA, 
Presidente do Legislativo Ibirubense.   1º Secretário. 


