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ATA Nº. 2.142/2021 – DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, em 26.07.2021. Aos vinte e 

seis 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; 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. Em seguida, justificou a ausência da vereadora Jussara 

Rodrigues de Andrade, integrante da bancada do PT, por motivos de saúde, sendo que a mesma irá 

apresentar o atestado na próxima sessão. Dando continuidade, a Presidente passou para o primeiro item 

da ordem do dia: DELIBERAÇÃO DA ATA Nº 2.141/21 (sessão ordinária): Aprovada por 

unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS 

RECEBIDOS: Ofício s/nº recebido do Gabinete do Senador Fernando Collor que encaminhou 

exemplares da publicação “A função do vereador” para distribuição aos vereadores desta Casa. 

Convite do Instituto Filhos do Coração de Ibirubá, através da Escola de Música “Jovens Talentos” para 

participação do ato de abertura do 1º Curso de Música, a realizar-se no dia 30 de julho, às 

13horas30min e também do ato de encerramento no dia 1º de agosto às 16horas no Plenário desta 

Casa. Retorno da Promotora de Justiça, Dr.ª Suzane Hellfeldt, justificando sua ausência na Reunião 

referente a temas relacionados à Segurança Pública, ocorrida no último dia 22 de julho de 2021, às 

14horas, no Plenário desta Casa. Recebido da Câmara Municipal de Salto do Jacuí a Moção de 

Repúdio n° 13/2021, em face do Dep. Federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, em razão 

de suas manifestações, onde defende que haja a redução de 20% até 30% (por cento) nos salários dos 

servidores públicos, para auxiliar na recuperação do orçamento federal. Ofício S/Nº recebido do 

Presidente do Diretório do Progressistas de Ibirubá, Sr. Liberto Leomar Franken, referente a cedência 

do Plenário desta Casa, para a Convenção Municipal do Partido Progressistas a realizar-se no dia 21 de 

agosto de 2021, das 9horas as 15h30min. Ofício Circular Nº 015/21 recebido da União dos Vereadores 

do Rio Grande do Sul (UVERGS), convidando para participar do “Seminário Estadual da UVERGS – 

Controle e Orientação Normativa, Controle com Eficiência” que se realizará nos dias 03, 04, 05 e 06 

de agosto de 2021, no Auditório da AIAMU, em Porto Alegre. Importante: vagas limitadas, sendo 

obrigatória a reserva. OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 149/21 expedido para o Executivo 

encaminhando matéria pertinente a sessão ordinária nº 017/21, do dia 19 de julho. Ofício nº 150/21 

expedido para a imprensa, encaminhando material da sessão ordinária nº 017/21, do dia 19 de julho, 

para divulgação. Ofício nº 151/21 expedido para os familiares enlutados do Sr. Mário Francisco 

Hendges, pai do funcionário desta Casa Fabiano, registrando nosso profundo pesar pela irreparável 

perda.  Ofício Circ. nº 152/21 expedido para a Gerente de Relacionamento com o Poder Público, Sr.ª 

Mari Lucia dos Santos, externando os nossos mais sinceros agradecimentos nos pleitos atendidos. 

LEITURA DA INDICAÇÃO N° 173/2021: A vereadora JUSSARA RODRIGUES DE 

ANDRARDE, integrante da bancada do PT, e a vereadora GESMARI INÊZ JANDREY, integrante 

da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, realize 

melhorias na Travessa Salvador Camargo no Bairro Chácara, providenciando a colocação de britão ou 

cascalho. Além disso, é necessário verificar as condições de um bueiro que existe no local. 

Justificativa: Esta indicação atende a solicitação dos moradores da Travessa Salvador Camargo, pois 
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ocorre acúmulo de água no local, o que prejudica a trafegabilidade da via. LEITURA DO PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO N°003/2021: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, 

integrante da Bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, 

informe quais os critérios que são adotados para atender a população? Quem tem prioridade nos 

atendimentos? Como está funcionando a liberação de ambulâncias para transferências de doentes em 

estado grave? Quais são as atitudes de representação na comunidade do Secretário da Pasta? O que ele 

realmente faz? Justificativa: Estas informações se fazem necessárias para elucidar alguns 

acontecimentos, como do por que não liberaram uma ambulância para uma criança em estado grave, 

obrigando a mesma a esperar por mais de horas virem uma ambulância de Ijuí, inclusive precária e 

sem atendimento humanizado pela equipe. HOMENAGEM PELOS QUARENTA ANOS DA 

SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS RS/MG. A presidente Jaqueline convidou para 

compor a Mesa Diretora, o Sr. Sergio Luiz Tonello, presidente da Sicredi Integração Rota das Terras 

RS/MG, o Sr. Volmir Luis Giacomolli, Gerente da Agência Centro de Ibirubá e o Sr. Cleiton Bólico, 

Gerente na Agência Mauá de Ibirubá e agradeceu a presença dos funcionários e conselheiros. Em 

seguida solicitou a leitura, pelo Secretário, do Requerimento nº 10/2021, de autoria da Vereadora 

Dileta, e na sequência a leitura do Histórico da Sicredi Integração Rota das Terras RS/MG. Após foi a 

realizada a entrega do quadro de homenagem, pela vereadora proponente Dileta e a presidente desta 

Casa Jaqueline ao Presidente Sr. Sergio e aos Gerentes Volmir e Cleiton, sendo realizada a leitura da 

placa pelo Secretário durante o ato. Os vereadores Gustavo, Gabriel, Lorena, Maria Ilani, Gesmari, 

Vagner, Zalo, Patrícia e por fim a vereadora proponente Dileta realizaram suas manifestações, em 

seguida a presidente convidou para os pronunciamentos os gerentes Sr. Cleiton e Sr. Volmir e o 

presidente Sr. Sergio e por fim a presidente Jaqueline fez seu pronunciamento e encerrou o ato de 

homenagem. Neste momento a presidente encerrou a sessão para os registros e logo em seguida 

reabriu dando sequência a ordem do dia. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 

026/2021. Altera dispositivos da Lei Municipal Nº 2.599/2015, que dispõe sobre a criação do Conselho 

do Plano Diretor (CONPLAD) do Município de Ibirubá-RS e dá outras providencias. 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, assumiu a relatoria. A vereadora Maria Ilani, presidente em 

exercício da COSP, indicou o vereador Zalo para a relatoria. LEITURA DO PROJETO DE LEI 

MUNICIPAL Nº 027/2021. Altera dispositivos da Lei Municipal Nº 2.837/2019, que reestrutura o 

Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências. Baixado para a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência. 

O vereador Gustavo, presidente da CLJRF, indicou a vereadora Patrícia para a relatoria. A vereadora 

Dileta, presidente da CESSA, assumiu a relatoria. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO 

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

Entidade Associação Hospitalar Annes Dias. Leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Segurança, 

Saúde e Assistência. Discussão e votação. Projeto de Lei Municipal Nº 025/2021: 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 JAQUELINE BRIGNONI WINSCH do PP: 

Cumprimentou aos vereadores e a comunidade. Iniciou falando sobre a reunião ocorrida na semana 

passada, com as autoridades dos órgãos públicos, juntamente com o Executivo e os vereadores para 

tratar de assuntos relacionados à segurança pública, onde foi discutidas ações em conjunto para 

melhorias a nossa comunidade. Em seguida relatou sobre a reunião com os representantes do Hospital 

Annes Dias e os vereadores, onde foi apresentando pelo Hospital a situação financeira e prestação de 

contas dos repasses recebidos pelo mesmo. Destacou da aprovação do projeto do Executivo, nesta 

sessão, de mais um repasse no valor de cem mil reais e colocou que todos os vereadores vêm buscando 
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recursos em outras esferas para serem aportados junto ao hospital. Destacou ainda a homenagem 

realizada pela Casa aos quarenta anos da Sicredi Integração Rota das Terras RS/MG por uma bela 

trajetória de cooperativismo de crédito e, destacou a presença do presidente Sr. Sergio Luis Tonello, e 

dos gerentes das agências de Ibirubá, os senhores Volmir e Cleiton, saudando também a todos os 

associados, funcionários e conselheiros. Finalizou parabenizando aos colonos e motoristas pelo seu dia 

e pela passagem do aniversário de seu pai. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS 

CHAGAS do PP: Cumprimentou a presidente, aos colegas vereadores, e a comunidade. Iniciou 

relatando de sua imensa alegria em trazer para esta Casa a homenagem para as agências da Sicredi de 

nosso Município e parabenizou pelos quarenta anos, destacou o atendimento, que mesmo em um 

momento difícil os seus funcionários não deixaram de prestar um serviço de qualidade aos seus 

associados e a comunidade. Em seguida falou sobre o evento que será realizado no próximo sábado no 

Centro Social do Bairro Floresta voltado para o embelezamento das mulheres, um movimento de 

apoio, reconhecimento e valorização, agradeceu a todos que colaboram para esse evento e deixou sua 

saudação a toda comunidade. O vereador VAGNER OLIVERIA do RPB: Cumprimentou a 

presidente, aos colegas vereadores, funcionários da Casa e a comunidade. Iniciou agradecendo a Deus 

por estar representando a comunidade Ibirubense. Trouxe seu reconhecimento pelo trabalho do Poder 

Executivo, pelas várias obras que tem sido realizado no seu bairro assim como em toda a nossa 

Cidade, parabenizando a administração. Em seguida relatou sobre a homenagem ao Sicredi, deixou sua 

saudação e parabenizou pelos seus quarenta anos, que agora leva o nome também para fora de nosso 

Estado e agrega desenvolvimento ao nosso Município. Após deixou seus parabéns aos colonos e 

motoristas pelo seu dia, destacou seu familiar o Vanderlei de Oliveira, caminhoneiro, levando sonhos a 

regiões distantes. Encerrou agradecendo a Deus, por sua família, pelas oportunidades e também pelos 

livramentos. A vereadora MARIA ILANI HENKES LAMB do MDB: Cumprimentou a presidente, 

aos colegas vereadores, funcionários da Casa e a comunidade. Iniciou falando sobre a presença do 

Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza, por convite do Deputado Clair Kuhn, 

a esta Casa, visitaram também o Hospital Annes Dias, e algumas empresas de nossa cidade, Vence 

Tudo e Indutar. Destacou a honra em recebê-lo e agradeceu a intermediação do Sr. Clair. Destacou a 

entrega para o Deputado Gabriel de ofícios, que buscam atender as demandas do Corpo de Bombeiros 

de Ibirubá e a Moção de Apoio pela reposição salarial aos professores da Rede Estadual. Após falou 

sobre a aprovação do projeto de repasse no valor de cem mil reais ao Hospital Annes dias, destacando 

a reunião que teve na parte da manhã com prestação de contas e de onde será aplicado este novo 

recurso. Encerrou parabenizando aos colonos e motoristas, destacando seu Pai, seu esposo, e as 

mulheres que desempenham também grandes trabalhos. Desejando a proteção de Deus e uma boa 

semana com seu abraço carinhoso. A vereadora LORENA COUTO METZ do MDB: Cumprimentou 

a presidente, aos colegas vereadores, os funcionários desta Casa e a comunidade. Iniciou 

parabenizando a colega vereadora Dileta, pela justa homenagem ao Sicredi pelos quarenta anos 

Integração Rota das Terras, aproveitando também para parabenizar aos colaboradores da Cooperativa 

desejando muito sucesso. Em seguida parabenizou também aos colonos e motoristas pela passagem do 

seu dia, trazendo seu reconhecimento, orgulho e gratidão. Encerrou desejando uma abençoada semana 

na presença de Deus e deixou seu abraço a todos. Em seguida a Presidente deu por encerrado os 

trabalhos às 20 horas e 15 minutos (20h15min.). 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. 


