Fl. 01 (19ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 2.143/2021 – DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, em 16.08.2021. Aos dezesseis dias do
mês de agosto 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 dezenove horas
(19hs.), 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; e Jussara Rodrigues de Andrade, integrante da
bancada do PT. 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 2.142/21
(sessão ordinária): Aprovada com nove (09) votos favoráveis e uma (01) abstenção da vereadora
Jussara que justificou sua ausência na última sessão trazendo um atestado médico. Em seguida o
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS RECEBIDOS: Ofício Circ. nº
002/21 recebido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, convidando para
a cerimônia de chegada do Fogo Simbólico da Pátria, dia 19 de agosto, às 11h10min, junto ao altar da
Pátria; Ofício recebido da Sicredi Integração Rota das Terras RS/MG, agradecendo a homenagem
recebida pelos 40 anos de fundação; Ofício nº 021/2021 recebido da Liga Feminina de Combate ao
Câncer, agradecendo a contemplação na LOA 2021, em especial agradecendo os vereadores Dácio,
Maria Ilani e Silvestre, que indicaram a entidade; Ofício nº 430/21 recebido do Gabinete da Chefia de
Polícia do Estado, acusando o recebimento do ofício nº 148/21 desta Casa Legislativa pedindo a
destinação de viatura blindada para a Polícia Civil de Ibirubá, orientando que a solicitação poderá ser
feita pela Delegacia de Polícia interessada através do sistema de Banco de Demandas desta Instituição,
mas que o pedido ficará anotado para posterior avaliação e disponibilidade de recurso; Ofício nº
4739/21 recebido do Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Saúde em resposta a Moção nº
009/21 desta Casa Legislativa, encaminhando Despacho e Nota Técnica; Ofício nº 209/21 recebido do
Executivo, solicitando a retirada do Projeto de Lei Complementar Municipal nº 008/21 que altera e
acresce dispositivos das Leis Municipais n.º 510/74 e n.º 2.254/09; Correspondência recebida do
Deputado Estadual Luiz Marenco encaminhando cópia do relatório final da Comissão Especial sobre a
situação da Música e da Cultura Gaúcha; Correspondência eletrônica (e-mail) recebido da Caixa
Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos financeiros; Convite da Comissão de
Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa para audiência pública para debater a
construção do Complexo Energético Garabi-Panambi, no dia 18 de agosto, às 09h30min, por
videoconferência; Ofício Circ. nº 016/21 da UVERGS convidando para participar do Seminário
Estadual da UVERGS “Curso Técnico de Gestão Pública Municipal – Acompanhamento Eficaz da
Gestão” nos dias 17, 18, 19 e 20 de agosto em Porto Alegre; Convocação dos membros do COAJU –
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí para reunião no dia 26 de agosto, às
14hs, através de videoconferência. OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 153/21 expedido para o
Executivo encaminhando matéria pertinente a sessão ordinária nº 018/21, do dia 26 de julho; Ofício nº
154/21 expedido para a imprensa, encaminhando material da sessão ordinária nº 018/21, do dia 26 de
julho, para divulgação; Ofício nº 155/21 expedido para o Executivo encaminhando matéria pertinente a
sessão ordinária nº 018/21, do dia 26 de julho; Ofício Circ. nº 156/21 expedido para as Câmaras de
Vereadores integrantes da ASCAMAJA, convidando para o encontro “Procuradoria da Mulher - um
instrumento de fortalecimento da democracia e empoderamento feminino”, que teria acontecido no dia
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13 de agosto, às 13h30min, no Plenário da Câmara de Vereadores de Ibirubá, com inauguração da Sala
da Procuradoria da Mulher, porém o evento foi cancelado; Ofício Circ. nº 157/21 expedido para as
Câmaras de Vereadores integrantes da ASCAMAJA, para o COMAJA, e para autoridades e entidades
do Município, convidando para o painel “Práticas e reflexões para o enfrentamento da violência contra
mulher” com a Chefe de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, Nadine Anflor, o qual teria
acontecido no dia 13 de agosto, com início às 08h30min, junto ao Spazzio Centro de Eventos, porém o
evento foi cancelado; Ofício nº 158/21 expedido para jogadores, dirigentes e comissão técnica da ASIF
– Categoria Sub-11, convidando para participar da sessão ordinária do dia 23 de agosto, oportunidade
em que serão homenageados pela conquista do título de Campeão Estadual; Ofício nº 159/21 expedido
para a Patroa do CTG Rancho dos Tropeiros solicitando a indicação dos dois tradicionalistas que serão
homenageados na Sessão Solene de homenagem à Revolução Farroupilha. LEITURA DA
INDICAÇÃO N° 174/2021: A vereadora MARIA ILANI HENKES LAMB, integrante da bancada
do MDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie o asfaltamento da Rua
Guaíba, a partir da Rua General Câmara, no bairro Odila, assim como da Rua Carlos Krames, trecho
compreendido entre a Rua Tiradentes até a Rua Albino Beskow. Justificativa: Esta indicação atende
pedido dos moradores, e pelo fato de que em breve será construída uma nova creche no bairro Odila e
também considerando a localização do CTG Rancho dos Tropeiros, onde são realizados inúmeros
eventos, gerando um grande fluxo de veículos, evidenciando a necessidade das referidas melhorias.
LEITURA DA INDICAÇÃO N° 175/2021: A vereadora GESMARI INÊZ JANDREY, integrante
da bancada do PP, e a vereadora MARIA ILANI HENKES LAMB, integrante da bancada do MDB:
Que o Executivo Municipal, através do Setor de Projetos e da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
elabore e execute um projeto para uma nova pracinha de brinquedos junto a Praça Central da nossa
cidade, nos mesmos moldes da nova pracinha instalada na Praça Central Dr. Avelino Steffens, no
Município de Tapera (fotos em anexo). Justificativa: Esta indicação atende reinvindicação da
comunidade, especialmente de mães, professores (as) e crianças que frequentam a pracinha, pois
atualmente a mesma está defasada, com brinquedos antigos que sofrem com a ação do tempo e acabam
oferecendo risco aos usuários, merecendo as devidas melhorias. Cabe ressaltar que a quantidade de
crianças que brincam naquele local é bem grande, e a atual situação da nossa Praça está fazendo com
que muitas famílias se desloquem nos finais de semana para as praças dos municípios vizinhos, os
quais já fizeram investimentos e melhorias nas suas praças, oferecendo assim um ambiente público
aprazível e belo, com brinquedos modernos e paisagismo. Ibirubá também merece ter uma Praça
Central adequada para o descanso e lazer de seu povo que é ordeiro e trabalhador, que paga seus
impostos e contribui com crescimento do Município. Além disso, nossas crianças merecem ter um
espaço público agradável e seguro para brincarem! Destacamos ainda que já foram encaminhadas
inúmeras indicações neste sentido no decorrer de vários anos, tendo sido feitas poucas melhorias,
como a substituição da areia, a qual novamente está com um mau aspecto devido as folhas miúdas que
caem das árvores antigas localizadas na referida pracinha, que não conseguem ser rasteladas, e acabam
se misturando com a areia. Também existe um pleito de famílias e profissionais da educação para a
instalação de um banheiro e de uma torneira junto a pracinha, pois quem frequenta o local precisa se
deslocar até os banheiros públicos localizados no meio da Praça General Osório, os quais ficam
distantes, necessitando realizar uma grande volta até chegar nos referidos banheiros. Não raro, é
comum ver crianças pedindo para utilizar o banheiro da Câmara de Vereadores, que fica um pouco
mais perto, levando em consideração ainda que muitas crianças só falam que precisam usar o banheiro
quando já não podem mais esperar. Assim como uma torneira se torna imprescindível no local para
lavar as mãos antes de fazer algum lanche, ou até mesmo para lavar o rosto das crianças caso
acidentalmente entre areia ou alguma outra sujeira nos olhos das mesmas. Acreditamos que a
Administração Municipal irá se empenhar e tem condições de atender este pleito dentro de um prazo,
através do setor de projetos, readequando dentro de um projeto maior de toda a Praça Central, podendo
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executar por partes. Que assim possa contemplar nossa comunidade que merece ser atendida da melhor
forma possível! LEITURA DA INDICAÇÃO N° 176/2021: A vereadora MARIA ILANI HENKES
LAMB, integrante da bancada do MDB, e a vereadora GESMARI INÊZ JANDREY, integrante da
bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a instalação de
uma academia ao ar livre na Praça General Osório, próximo da pracinha de brinquedos. Justificativa:
Esta indicação atende a solicitação de inúmeras pessoas que questionam a inexistência de uma
academia ao ar livre junto a Praça Central, sendo que estas já existem em várias praças de bairros e até
mesmo no interior. A instalação da referida academia ao lado da pracinha de brinquedos, do mesmo
jeito que existe nas praças centrais de Quinze de Novembro e Tapera (fotos em anexo), possibilitaria
que pais e/ou cuidadores das crianças, pudessem se exercitar ao mesmo tempo em que observam as
crianças brincando, otimizando o tempo e contribuindo para a saúde e o bem estar das famílias, além
de proporcionar qualidade de vida. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 177/2021: A vereadora MARIA
ILANI HENKES LAMB, integrante da bancada do MDB, e a vereadora GESMARI INÊZ
JANDREY, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor competente,
providencie a revitalização da Praça Central General Osório, visando propiciar um ambiente mais
bonito e agradável de lazer para a comunidade ibirubense e visitantes, melhorando seu aspecto através
de um projeto paisagístico e procedendo algumas melhorias na sua estrutura, como a instalação de
mais bancos e lixeiras novas. Justificativa: Esta indicação atende a reinvindicações da comunidade,
que há muito tempo pede por melhorias, a exemplo do que os municípios vizinhos já fizeram em suas
praças, tornando-as mais belas e atrativas. Ibirubá possui um povo ordeiro e trabalhador e, portanto,
merece ter um espaço bonito, aprazível e acolhedor para passar momentos de lazer e descanso com a
família e amigos. Desta forma, temos certeza que a Administração Municipal dará uma atenção
especial a este pleito antigo e relevante, e irá “presentear” nossa comunidade com uma belíssima
revitalização da Praça Central com a maior brevidade possível. LEITURA DA INDICAÇÃO N°
178/2021: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada do
PP: Que o Executivo Municipal, estude a possibilidade de apresentar o Projeto de Lei criando o Fundo
Municipal do Empreendedor – Banco do Empreendedor. Justificativa: O Banco do Empreendedor é
destinado à concessão de crédito financeiro aos Microempreendedores Individuais, Microempresas e
Pequenos Agricultores da Agricultura Familiar, que assegurem a manutenção ou a geração de novos
empregos diretos ou indiretos e/ou contribuam para o desenvolvimento econômico e social do
Município. Trata-se do maior e melhor programa de Política Pública voltado ao Micro
empreendedorismo, contribuindo ao fomento das atividades econômicas, com geração de emprego e
renda para os nossos munícipes. Com vista a contribuir com a implantação do Fundo Municipal de
Empreendedor, encaminhamos cópia da Lei e do Decreto do município de Soledade. LEITURA DA
INDICAÇÃO N° 179/2021: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do
Republicanos: Que o Poder Executivo estude a possibilidade de instalar Ecopontos no Município,
destinados ao recolhimento de vidros, lâmpadas, óleo de cozinha, pilhas, baterias e lixo eletrônico,
materiais que não podem ser descartados no lixo doméstico, necessitando, assim, de uma destinação
especial para poderem ser reciclados. Justificativa: Ecoponto é um espaço disponibilizado para a coleta
de objetos e materiais que não devem ser descartados no lixo comum, devido ao seu grande volume, à
necessidade de tratamento específico para suas peças e componentes e ao seu potencial de
contaminação. O objetivo do Ecoponto é possibilitar a destinação correta desses materiais, evitando
seu abandono em ruas, calçadas e terrenos baldios e seu descarte final em lixões ou aterros sanitários,
situações que podem acarretar em danos ambientais e à qualidade de vida da população. O
funcionamento do Ecoponto se baseia na entrega voluntária, ou seja, as pessoas devem levar os
resíduos, materiais e objetos até o local. Configura-se numa ferramenta importante para gestão
ambientalmente correta de resíduos, complementar ao serviço público de coleta e manejo. Tem
também uma valiosa contribuição pedagógica, auxiliando na promoção, entre a comunidade, da noção
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de responsabilidade compartilhada pelos resíduos. Os Ecopontos são organizados de modo a oferecer
condições para recebimento de vários tipos de materiais. Neles, é feita separação e acondicionamento
até a condução para seu destino final. O descarte adequado de resíduos é fundamental para reduzir
impactos ambientais e garantir o tratamento certo para cada tipo de material. LEITURA DA
INDICAÇÃO N° 180/2021: A vereadora LORENA COUTO METZ, integrante da bancada do
MDB: Que o Executivo Municipal, através de seu Setor Competente providencie o asfaltamento na
Rua Carlos Soares, iniciando na esquina da Igreja Assembleia de Deus, Bairro Floresta. Justificativa:
Essa Indicação se justifica, pois é uma solicitação dos Moradores e pelo motivo que a Rua está em
péssimas condições de trafegabilidade causando perigo e transtornos aos motoristas e
consequentemente danos aos veículos. Até mesmo os pedestres tem dificuldade de caminhar em
virtude de a Rua estar muito danificada e cheia de buracos conforme fotos em anexo. LEITURA DA
INDICAÇÃO N° 181/2021: A vereadora LORENA COUTO METZ, integrante da bancada do
MDB: Que o Executivo Municipal, através do Setor competente, providencie o asfaltamento na Rua
Ijuí e na Rua Santos Dumont, Bairro Floresta. Justificativa: Essa indicação se justifica, pois é uma
solicitação dos Moradores, pelo motivo que as ruas estão em péssimas condições de trafegabilidade,
causando perigo e transtornos aos motoristas e danos aos veículos. LEITURA DA INDICAÇÃO N°
182/2021: A vereadora LORENA COUTO METZ, integrante da bancada do MDB: Que o Executivo
Municipal, através de seu Setor competente, providencie o calçamento em frente e nas laterais do
Salão da Comunidade da Várzea, interior do Município de Ibirubá. Justificativa: Essa Indicação se
justifica, pois, é uma solicitação dos Moradores e pelo motivo que nesse local tem muitas pedras soltas
causando perigo aos que ali chegam e também irá contribuir para o bem estar das pessoas daquela
Comunidade, seus visitantes e para o embelezamento da local. Fotos em Anexo. LEITURA DA
INDICAÇÃO N° 183/2021: A vereadora LORENA COUTO METZ, integrante da bancada do
MDB: Que o Executivo Municipal, através de seu Setor competente, providencie o reparo dos PAVS
na Rua Rio Branco, mais precisamente em frente ao Prédio DI’TALIA. Justificativa: Essa Indicação se
justifica em virtude dos PAVS, terem cedido e afundado ficando um buraco o qual acumula água e
barro causando transtorno, aos que por essa via transitam, sem contar que os pedestres correm o risco
de tomarem um banho de água e barro. Fotos em anexo. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 184/2021:
A vereadora LORENA COUTO METZ, integrante da bancada do MDB: Que o Executivo
Municipal, através de seu Setor competente, providencie o reparo na boca de lobo da Rua 25 de Julho
esquina com a Rua General Osório. Justificativa: Essa indicação se justifica em virtude dessa boca de
lobo não estar ao nível no asfalto e sim mais profunda, formando um buraco, e com isso, causa perigo
aos veículos, que fazem a conversão para a direita da Rua General Osório para Rua 25 de Julho. Fotos
em anexo. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 185/2021: A vereadora LORENA COUTO METZ,
integrante da bancada do MDB: Que o Executivo Municipal, através de seu Setor competente,
providencie o asfaltamento na Rua Ivoti, Bairro Floresta. Justificativa: Essa indicação é uma
solicitação dos moradores em virtude da rua estar em péssimo estado de trafegabilidade, causando
transtornos, perigo aos motoristas e danos nos veículos que por ali trafegam. Nessa rua fica localizado
o Centro Social e também o Posto de Saúde daquele Bairro, por esse motivo todos os dias há intenso
fluxo de pessoas e carros. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 186/2021: A vereadora GESMARI
INÊZ JANDREY, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras e Viação, realize limpeza e melhorias no barranco de acesso ao muro do cemitério da localidade
de Egonio Wayhs, divisa com o município de Quinze de Novembro. Justificativa: Esta indicação
atende aos pedidos de moradores e também de familiares de religiões diversas que possuem entes
queridos sepultados naquela localidade. O barranco está em estado precário, sendo necessário realizar
a limpeza e nivelamento do mesmo, pois o acesso é praticamente às margens da VRS 824. A
Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para manifestação da Presidente da LFCC – Liga
Feminina de Combate ao Câncer de Ibirubá, Srª Nair Sibila Marangon, a qual agradeceu a destinação
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de emendas impositivas, beneficiando a entidade com recursos financeiros, e também pediu para que
os vereadores (as) continuem colaborando. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO
Nº 016/2021: Que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores disponibilize uma data para a
realização de uma explanação sobre o Fundo Municipal do Empreendedor de Soledade, a ser proferida
pelo Sr. Cláudio Balestrelli, Oficial Administrativo da Prefeitura de Soledade e Presidente do Banco
do Empreendedor daquele Município. Senhor Claudio Balestrelli é Servidor Público da Prefeitura
Municipal de Soledade, formado e Pós-Graduado em Gestão Pública, também Pós-Graduação em
Direito Público, é diretor do Departamento de Micro e Pequenas Empresas, agente de desenvolvimento
da Sala do Empreendedor e Presidente do Banco do Empreendedor. Como se pode observar de seu
extenso currículo, é a pessoa qualificada para trazer todas as informações ao conhecimento desta Casa
Legislativa: Retirado pela proponente, vereadora Dileta, devido o entendimento coletivo de que
será feito um evento fora da sessão ordinária. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 017/2021: Que a Mesa Diretora desta Casa Legislativa faça um convite para
que o Médico Veterinário Lucas Oberherr, Fiscal Estadual Agropecuário, realize uma explanação
sobre o trabalho que será desenvolvido junto à nova Sede Regional da Inspetoria de Defesa
Agropecuária, recentemente instalada em nosso Município: Aprovado com oito (08) votos favoráveis
e duas (02) abstenções dos vereadores (as) Gustavo e Lorena. (Adendo solicitado pela vereadora
Dileta que solicitou que constasse na ata a orientação do assessor jurídico sobre o encaminhamento de
requerimentos: Devido a contestação feita pelo vereador Gustavo sobre a legalidade de votar um
requerimento de convite, a Presidente consultou o assessor jurídico Jarbas Rodrigo Ruschel, o qual
explicou que o Requerimento é a forma de ser formalizado o convite, pois depois de aprovado quem
vai convidar é a Mesa Diretora, e a comunicação do vereador com a Mesa Diretora é através do
Requerimento, pois o vereador não pode trazer por conta própria uma pessoa para participar da sessão.
Na votação do Requerimento, se a maioria entender que não se deve trazer uma determinada pessoa,
não será feito o convite, assim como, se a maioria aprovar o requerimento, a Mesa Diretora encaminha
um ofício convidando para participar de uma sessão ordinária, ou seja, é uma decisão que deve ser
feita internamente na Casa através da apresentação e votação de Requerimento.) LEITURA E
DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº 013/2021, de autoria de todos os vereadores
(as): Moção de Apoio à reativação do serviço de Perícias Médicas na Agência da Previdência Social
de Ibirubá: Aprovado por unanimidade. O vereador Gustavo solicitou que a Moção fosse
encaminhada também para os Deputados Federais Giovani Cherini e Maurício Dziedricki e para o
Ministério da Previdência Social, anexando fotos, sendo que houve concordância de todos. LEITURA
DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 022/2021, de autoria dos vereadores (as) Vagner
e Dileta: Institui a Semana de Conscientização e Apoio aos Portadores da Doença de Alzheimer.
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, assumiu a relatoria. A
vereadora Jussara, Presidente em exercício da CESSA, assumiu a relatoria. LEITURA DO
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 023/2021, de autoria dos vereadores (as) Gustavo e
Gabriel: Denomina de “Rua Ivaldina Camera”, o trecho que inicia na Rodovia ERS 223, após a faixa
de domínio do Daer, sentido Norte/Sul, com uma extensão de 615 metros, dentro da área de perímetro
urbano, e termina na estrada que demanda para a localidade de Linha Cinco. Baixado para a Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final. A vereadora Patrícia, Presidente em exercício da CLJRF,
assumiu a relatoria. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO 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. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da
Comissão de Obras e Serviços Públicos. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 026/21:
Aprovado por unanimidade. O vereador Gustavo pediu para que fosse encaminhado um ofício ao
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arquiteto Marcelo Müller, e posteriormente para a arquiteta Jeisy Faria, agradecendo pelo trabalho
extraordinário que fizeram na construção e revisão do Plano Diretor. LEITURA DOS PARECERES
E VOTAÇÃO 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. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Discussão e votação do Projeto
de Lei do Legislativo nº 020/21: 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
MARIA ILANI HENKES LAMB, do MDB: Cumprimentou a Presidente, aos colegas vereadores,
aos funcionários da Casa, ao seu Bender presente no Plenário e a comunidade. Iniciou falando sobre as
indicações, nas quais são reivindicações da comunidade, que ao serem repassadas ao Executivo não
são atendidas. Relatando também a visita na Praça de Tapera, juntamente com a colega Gesmari,
tomando como base para uma indicação ao Prefeito para a revitalização da praça central, com melhoria
na pracinha das crianças, uma academia ao ar livre e o paisagismo da mesma. Em seguida falou sobre
a indicação para o asfaltamento na Rua Guaíba, onde em breve será construída a Creche do Bairro
Odila. Encerrou relatando sobre a visita da presidente Nair e mais algumas voluntárias da Liga
Feminina de Combate ao Câncer, em agradecimento a emenda recebida destinada por ela, o Dr. Dácio
e o senhor Tuta, onde trouxeram mimos. Desejou uma boa noite e uma boa semana a todos. A
vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a Presidente, aos
colegas vereadores, os funcionários da Casa, a comunidade e ao senhor Bender. Iniciou falando sobre
os requerimentos encaminhados a esta Casa, principalmente sobre as discussões ocorridas devido a
estes, onde apresentou sua explicação e que os colocou conforme o Regimento. Relatou sobre a
indicação e requerimento encaminhados sobre o convite ao senhor Cláudio Balestrelli, para explanação
sobre o Banco do Empreendedor, e solicitou a Presidente, que mesmo retirando o requerimento
gostaria que fosse realizado o convite para que ocorra esta explanação, por ser de interesse e auxílio
aos pequenos empresários e pequenos agricultores, sendo esta uma preocupação sua. Relatou de sua
insatisfação com os acontecimentos ocorridos, que os vereadores são eleitos pelo voto do povo. Em
seguida, falou sobre os projetos que são aprovados pelo Legislativo e não são colocados em prática.
Encerrou agradecendo a comunidade Ibirubense e deixando seu carinho e abraço a todos. A vereadora
GESMARI INÊS JANDREY, do PP: Cumprimentou a Presidente, os colegas vereadores, os
funcionários da Casa, a imprensa, ao seu Bender e a comunidade. Iniciou falando sobre as reuniões
realizadas com os representantes dos Bairros e das comunidades do interior, aproximando o
Legislativo, onde estes puderam trazer suas prioridades, de uma forma muito produtiva. Em seguida,
relatou sobre o Plano Pluri Anual, sobre os estudos, avaliações e a Audiência Pública realizada,
instrumento este, de gestão que norteia a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na
Lei de Orçamento Anual (LOA). Aproveitou para agradecer a Presidente, os colegas vereadores e a
assistência jurídica na realização da Audiência Pública. Em seguida, falou sobre a realização da
indicação pela revitalização da praça central, levando como exemplo as praças das cidades vizinhas.
Encerrou agradecendo e reconhecendo a Coprel, através do seu Presidente, o senhor Jânio, que está
entre as melhores cooperativas do país, conforme pesquisa realizada pela ANEEL, no índice de
satisfação entre os cooperantes. Agradeceu a comunidade e se colocou a disposição dos ibirubenses,
desejando uma boa semana a todos. A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do PP:
Cumprimentou a comunidade ibirubense, os colegas vereadores, os funcionários da Casa e aos
presentes no Plenário. Iniciou relatando sobre o retorno da confecção das carteiras de identidade no
Município, pauta desta Casa, articulação dos vereadores junto a Municipalidade e a Polícia Civil. Em
seguida, falou sobre a participação na assinatura junto ao SENAI para a realização de cursos gratuitos
de qualificação profissional, priorizando a área metal mecânica, uma preocupação desta Casa

Fl. 07 (19ª Sessão Ordinária)
Legislativa. Após colocou da imensa alegria em participar da reabertura do Posto de Saúde do Bairro
Progresso, em sua ampliação, momento significativo, investimento na saúde, aproveitou para enviar o
seu abraço ao Dr. Etiane, a enfermeira Jussi e a tia Geni, pelo excelente trabalho realizado junto ao
posto e estendeu assim a todos os profissionais da área da saúde que se dedicam ao máximo nos seus
atendimentos. Colocou que tudo isso é uma soma de esforços da municipalidade, das pessoas que
produzem e pagam seus impostos, do Poder Legislativo que aprovam as leis, das entidades e
instituições para um bem comum ao Município. Em seguida, relatou sobre as reuniões realizadas com
os representantes das comunidades do interior e dos bairros de nosso Município, momento
significativo, muito valoroso, de uma troca de experiências, onde se pode sentir como estão às
comunidades e ouvir quais são as expectativas, as suas principais prioridades, assim como o
reconhecimento de tudo que já foi realizado pela comunidade. Encerrou agradecendo a receptividade
em algumas visitas realizadas na semana que se passou, agradeceu a visita do Capitão Cadó,
preocupado com a segurança pública, assim como a todos que tem colaborado, de uma forma ou outra,
na gestão dentro desta Casa Legislativa e desejou uma ótima semana como muita determinação,
atitude e fé. Em seguida a Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e uma horas e vinte
minutos (21h20min.). 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,
Presidente do Legislativo Ibirubense.

Ver. VAGNER OLIVEIRA,
1º Secretário.

