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ATA Nº. 2.144/2021 – DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, em 23.08.2021. Aos vinte e três 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 e 

cinco minutos (19h05min.), 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 2.143/21 (sessão ordinária): Aprovada por unanimidade com o adendo da vereadora Dileta que 

solicitou que constasse na ata a orientação do assessor jurídico na última sessão sobre o 

encaminhamento de requerimentos. Em seguida o Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura 

dos OFÍCIOS RECEBIDOS: Convite recebido da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência 

Social e Habitação, para a XII Conferência Municipal de Assistência Social, dia 25 de agosto, às 

13h30min, junto a Casa de Cultura; Ofício nº 027/2021 recebido da Secretaria da Fazenda, 

encaminhando os demonstrativos de execução orçamentária e financeira do Poder Executivo 

Municipal, relativos ao 3º Bimestre de 2021, o qual foi baixado para a Comissão de Finanças e 

Orçamento, ficando como relatora a vereadora Gesmari, Presidente da referida Comissão; Edital 

convocatório recebido da ASCAMAJA para a Assembleia Geral Mensal a ser realizada no dia 31 de 

agosto, na cidade de Salto do Jacuí, e encaminhando a Resolução que define a Premiação de 

Certificado Amigo do Legislativo e da ASCAMAJA. OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 160/21 

expedido para o Executivo encaminhando matéria pertinente a sessão ordinária nº 019/21, do dia 16 de 

agosto; Ofício nº 161/21 expedido para o Executivo referente cronograma de desembolso financeiro; 

Ofício nº 162/21 expedido para a imprensa, encaminhando material da sessão ordinária nº 019/21, do 

dia 16 de agosto, para divulgação; Ofício nº 163/21 expedido para o arquiteto Marcelo Müller, ex-

Presidente da CONPLAD, agradecendo o trabalho realizado na elaboração e revisão do Plano Diretor; 

Ofício nº 164/21 expedido para o Veterinário e Fiscal Estadual Agropecuário Lucas Oberherr, 

convidando para participar da sessão ordinária do dia 30 de agosto, em atendimento ao Requerimento 

nº 017/21; Ofício Circ. nº 165/21 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 será realizado no dia 25 de agosto, com início às 

08h30min, junto ao Spazzio Centro de Eventos; Ofício nº 166/21 expedido para a família enlutada de 

Orientina do Amaral Gularte (in memorian); Ofício nº 167/21 expedido para a família enlutada de 

Arnildo Braatz (in memorian); Ofício nº 168/21 expedido para a família enlutada de Agenor Gregório 

Giacomolli (in memorian); Ofício nº 169/21 expedido para a família enlutada de Emidia Moreira de 

Lima (in memorian); Ofício nº 170/21 expedido para a família enlutada de Catarina Bender (in 

memorian); Ofício nº 171/21 expedido para a família enlutada de Diva Kaderli (in memorian); Ofício 

nº 172/21 expedido para a COOPEAGRI, agradecendo pela receptividade na visita realizada dia 19 de 

agosto. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 187/2021: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO 

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

competente, estude a possibilidade de realizar a vacinação, principalmente aos jovens que estão todos 
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na ativa, das 16 horas às 20 horas. Justificativa: Em vários municípios já estão sendo realizadas as 

vacinas desta forma, por entender que as pessoas não tem tempo para estarem ativas no trabalho nos 

horários que estão sendo feitas atualmente em nosso Município. Ibirubá possuí uma realidade, em que 

muitos munícipes, trabalham em empresas como, Vence Tudo, AGCO, Indutar, Usifundi, dentre 

outras, todas com turnos diários, e com esse horário das 16 horas às 20 horas, todos poderão fazer a 

vacina sem ter problemas com suas empresas. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 188/2021: A 

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

Executivo Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de viabilizar um quebra 

molas ou um redutor de velocidade em frente ao Setor de Protótipo da Empresa Vence Tudo, após o 

trevinho da Coprel. Justificativa: Esta indicação se justifica para ressaltar a necessidade de reduzir a 

velocidade dos veículos que ali transitam, devido a um grande fluxo de carros e pedestres, colocando 

assim, a vida das pessoas em risco de acidentes, pois é uma empresa com vários funcionários. 

LEITURA DA INDICAÇÃO N° 189/2021: A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, 

integrante da bancada do Progressistas: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria do Trabalho, 

Assistência Social e Habitação, estude a possibilidade de realizar atividades físicas, ao ar livre, para os 

grupos de terceira idade, nos diversos bairros do Município. Justificativa: Esta indicação tem por 

objetivo dirimir os impactos negativos que a pandemia trouxe, especialmente no que se refere à 

paralisação total das atividades de socialização e integração dos grupos de terceira idade. Tendo em 

vista o avanço da vacinação, a retomada de algumas atividades se faz possível. A realização de 

atividades físicas ao ar livre seria uma forma de proporcionar bem estar aos grupos de idosos, 

respeitando os protocolos de saúde. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 190/2021: A vereadora 

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

Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Turismo e Desporto, estude a possibilidade 

de retomar gradualmente as atividades da Escolinha Municipal de Voleibol, em turno inverso da 

escola, suspensa em decorrência da pandemia. Justificativa: Esta indicação atende a solicitação da 

comunidade, que visa à retomada das atividades da escolinha de voleibol oportunizada pela 

municipalidade, desde 2017.  Com o retorno de diversos setores, seria importante possibilitar também 

a retomada da oficina de voleibol, tendo em vista a necessidade de proporcionar uma atividade física e 

de socialização para as crianças e adolescentes, seguindo as medidas de segurança. LEITURA DA 

INDICAÇÃO N° 191/2021: A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, integrante da 

bancada do PP, e a vereadora MARIA ILANI HENKES LAMB, integrante da bancada do MDB: 

Que o Executivo Municipal, através do setor competente, averigue a possibilidade de elaborar um 

Manual de Passeio Público, com recomendações sobre construção, reforma, conservação e adequação 

das calçadas, em complementação ao Art. 39 do Código de Obras/Plano Diretor do município, com 

campanha socioeducativa junto a comunidade, além de realizar efetiva fiscalização neste sentido. 

Justificativa: Devido às inúmeras manifestações de munícipes, das mais variadas localizações, bem 

como a constatação diária, das dificuldades que nossa cidade apresenta no que se refere acessibilidade 

aos pedestres, tenham eles mobilidade plena ou reduzida é imprescindível que sejam realizadas ações 

sejam elas em caráter de orientação e fiscalização. Nesse sentido sugerimos a confecção da Cartilha 

intitulada “Calçada Legal” que tem por objetivo dar as orientações e informações básicas para 

construção, reforma e manutenção de calçada, de uma forma padronizada, permitindo melhorar a 

locomoção de pessoas, especialmente aquelas com deficiência visual, cadeirantes, pessoas idosas, 

pessoas com carrinho de bebê, dentre outras.  E também que o município, intensifique a fiscalização, 

de forma escalonada, iniciando em ruas prioritárias, em razão do relevante interesse público, a situação 

dos passeios/calçadas, orientando e se necessário notificando o proprietário. LEITURA DA 

INDICAÇÃO N° 192/2021: A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, integrante da 

bancada do PP: Que o Executivo Municipal crie na estrutura da administração pública, através de Lei 

Municipal, a Coordenadoria Municipal da Mulher, atualmente instituída através do Decreto nº 
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3.166/2005, de 03 de Outubro de 2005, possibilitando o assessoramento e a articulação de programas e 

ações voltados à mulher. Após a aprovação da Lei Municipal criando a Coordenadoria Municipal da 

Mulher, seja a mesma dotada de espaço físico adequado e dos recursos humanos necessários ao 

desenvolvimento de suas atribuições legais. Justificativa: A instituição da coordenadoria através de Lei 

Municipal possibilitará a execução dessa política pública, com estrutura organizacional, com recursos 

humanos e estrutura física, para que possa cumprir de fato, com suas atribuições. Esta indicação se 

justifica pela carência de nosso município em desenvolver ações articuladas e disponibilizar 

atendimento prioritário para mulheres de forma individual e coletiva, nas mais variadas situações 

vulneráveis que envolvam as mulheres, em especial atuação em situações de violência doméstica. A 

coordenadoria terá como finalidade assessorar, apoiar, articular e acompanhar ações, programas e 

projetos voltados à mulher, tais como ações para a promoção de emprego e renda, qualificação 

profissional, articulação com diversas politicas publicas setoriais, ações de combate a violência, 

elaboração do Plano Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, entre outros. A estrutura 

organizacional poderá ser composta por uma Coordenadora, estagiários (áreas afins) entre outras 

possibilidades previstas na Lei. Com a Coordenadoria bem estruturada realizando articulação de 

serviços e ações, mapeando as situações vulneráveis que envolvam desde as adolescentes até as 

mulheres idosas do município, possibilitará a execução dessa política pública com êxito, cumprindo de 

fato o seu papel. HOMENAGEM À ASIF PELA CONQUISTA DO TÍTULO DE CAMPEÃO 

ESTADUAL, DA CATEGORIA SUB-11, NA LIGA GAÚCHA DE FUTSAL-2020, em 

atendimento ao Requerimento nº 014/21: A Presidente Jaqueline deu as boas vindas a comitiva da 

ASIF que se fazia presente no Plenário e de imediato convidou para fazerem parte da Mesa Diretora, o 

Sr. Camilo Angelino Dillschneider, Diretor Presidente da ASIF. Em seguida registrou a presença do 

Sr. Caubi Rodrigo Weimer, Vice-Diretor Presidente; do Dr. Marcos Vinicius Signor do Nascimento, 

Diretor Financeiro; da Srª Lidiana Lima, integrante do Conselho Fiscal; e do atleta Yarlei Seifert, e 

demais colaboradores (as). Pediu para que o Secretário fizesse a leitura do Requerimento nº 014 de 

2021, de autoria de todos os vereadores (as), o qual foi aprovado na sessão ordinária do dia 28 de 

junho do corrente ano. Na sequência Presidente convidou a vereadora Jussara Rodrigues de Andrade, 

representando todos os proponentes da homenagem, para que juntas fizessem a entrega da placa de 

homenagem ao Sr. Camilo Angelino Dillschneider, Diretor Presidente da ASIF, e ao atleta Yarlei, em 

frente a Mesa Diretora. Após a entrega o secretário Vagner fez a leitura do texto da placa: “Aos 

Atletas, Treinadores, Dirigentes e Comissão Técnica da ASIF – Categoria Sub-11: A Câmara 

Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a honra de prestar-lhes esta homenagem pela conquista do 

Título de Campeão Estadual, da categoria Sub-11, na Liga Gaúcha de Futsal-2020, sendo merecedores 

do nosso orgulho e admiração por terem demonstrado a competência e garra deste grupo que não 

mediu esforços para alcançar seus objetivos. Ibirubá (RS), 23 de agosto de 2021. Ver. Jaqueline 

Brignoni Winsch – Presidente do Legislativo Ibirubense; e Ver. Vagner Oliveira - Secretário. 

Vereadores (as) Proponentes da Homenagem: Jussara R. de Andrade; Jaqueline B. Winsch; Dileta V. 

P. das Chagas; Zalo B. G. da Silva; Gesmari Jandrey; Vagner Oliveira; Gustavo Schroeder; Gabriel de 

Jesus; Maria Ilani H. Lamb; Lorena C. Metz; e Patrícia Sandri. Dando continuidade a Presidente deu 

início às Manifestação dos Vereadores (as): 1ª Patrícia; 2ª Dileta; 3º Gustavo; 4º Gabriel; 5ª Lorena; 6ª 

Gesmari; 7º Vagner; e 8ª Jussara. Todos (as) parabenizaram os integrantes da ASIF pela conquista do 

título de campeão, dizendo ser uma merecida homenagem, e que são um orgulho para toda a 

comunidade ibirubense, pois representam e levam com destaque o nome do nosso Município por todo 

o Estado. Desejaram que continuassem realizando um excelente trabalho, especialmente com crianças, 

e que é justo o reconhecimento desta Casa Legislativa pelo árduo trabalho desenvolvido por todos, 

superando as dificuldades e obstáculos. Disseram ainda que esta homenagem servia de incentivo para 

todos os jovens, estimulando os mesmos a praticar esporte, pois esporte é saúde e qualidade de vida, 

por isso deve ter investimento. Parabenizaram pela superação em meio a Pandemia e desejaram 
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sucesso. Posteriormente a Presidente convidou o Sr. Camilo Angelino Dillschneider, Diretor 

Presidente da ASIF, para fazer uso da palavra: Agradeceu pela homenagem, dizendo que foi muito 

gratificante essa conquista estadual. Agradeceu o apoio dos pais que incentivaram e os motivaram para 

que chegassem nessa final. Falou que as crianças precisam saber se comportar e no esporte eles 

aprendem ter disciplina, e a serem cidadãos de bem na comunidade e que é pra isso que estão 

trabalhando. Relatou a emoção que sentiram na final e a dificuldade que foi devido a Pandemia e a 

dificuldades finaceiras, mas que o resultado foi muito gratificante. A Presidente Jaqueline falou que o 

momento era oportuno para fazerem reflexões, em relação ao que queremos para o futuro, e qual 

investimentos que fazem para os crianças e adolescentes, pois o esporte é uma grande âncora para 

formar cidadãos do bem, saudáveis, que tenham disciplina, que saibam lidar com os sentimentos e 

emoções. Disse que voluntários fazem esse trabalho em Ibirubá, e que devemos trabalhar outros 

esportes também, além do futebol. Parabenizou a ASIF, e que sabe de todos os obstáculos e que as 

vezes não possuem o devido reconhecimento. Colocou a Câmara de Vereadores a disposição para 

colaborar no que estiver ao alcance. Por fim citou a composição da atual diretoria: Diretor Presidente 

da ASIF: Sr. Camilo Angelino Dillschneider; Vice-Diretor Presidente: Sr. Caubi Rodrigo Weimer; 

Diretor Financeiro: Marcos Vinicius Signor do Nascimento; Diretora Administrativa: Neide Franciele 

Weihs; Diretor de Desenvolvimento Institucional: Gustavo Holz Dillschneider; Conselho 

Fiscal/Membros Titulares: Lidiana Lima e Everton Lagemann; Membros Suplentes: Ilga Driemeyer 

Kaspar e Jorge Frederico de Souza Rodrigues; Treinador: Laercio Weber; Auxiliar Técnico: Leandro 

Weber; Preparador Físico: Cleiton Savoldi. Desta forma, a Presidente agradeceu a presença de todos e 

assim encerrou a homenagem registrando as felicitações desta Casa Legislativa pela conquista do título 

de campeão e desejando que continuassem desenvolvendo um trabalho exemplar que os enche de 

orgulho e admiração. Suspendeu a sessão por alguns minutos para os cumprimentos e para o registro 

com algumas fotos. Reabriu em seguida e deu continuidade a ordem do dia. LEITURA E 

DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 018/2021: Os (as) vereadores (as) GABRIEL DE 

JESUS e GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER, integrantes da Bancada dos Republicanos, 

JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, integrante da bancada do Progressistas, requerem que esta 

Casa Legislativa preste uma homenagem a Théo Transportes, pelos 20 anos de fundação, 

comemorados no dia 21 de agosto de 2021, sendo esta homenagem realizada em uma Sessão Ordinária 

a ser definida pela Mesa Diretora: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI 

MUNICIPAL Nº 028/2021: Altera e acresce dispositivos à Lei Municipal nº 2.955/2021. Baixado 

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

Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. O vereador Gustavo, 

Presidente da CLJRF, designou a vereadora Patrícia para ser a relatora. A vereadora Gesmari, 

Presidente da CFO, designou o vereador Vagner para assumiu a relatoria. O vereador Vagner, 

Presidente da CAPICMA, designou o vereador Gabriel para assumir a relatoria. LEITURA DO 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 029/2021: Altera e acresce dispositivos à Lei Municipal nº 

1.189/1993. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e para a Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. O vereador Gustavo, Presidente da 

CLJRF, assumiu a relatoria. O vereador Vagner, Presidente da CAPICMA, assumiu a relatoria. 

LEITURA DAS EMENDAS MODIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 

023/2021 (PPA), de autoria de todos vereadores (as): Baixado para a Comissão de Finanças e 

Orçamento, ficando o mesmo relator do Projeto. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO 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. Leitura dos 

Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Educação, Segurança, 

Saúde e Assistência. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 027/21: Aprovado por 

unanimidade. Dando continuidade, a Presidente passou para o último item da ordem do dia, em um 
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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, ao público do Plenário, aos funcionários da Casa 

e a comunidade. Iniciou falando sobre a homenagem à ASIF e em conversa com o senhor Camilo, 

relatou da importância, orgulho e incentivo, devido a todo trabalho que está por trás, de disciplina e 

responsabilidades. Em seguida relatou sobre as emendas modificativas do PPA, sendo de grande 

responsabilidade e estudo, para a aprovação do Plano Pluri Anual. Após falou sobre as reuniões da 

comissão do Regimento Interno. Relatou sobre as visitas realizadas na semana que passou, juntamente 

com o Deputado Clair Kuhn, esteve na Escola Edmundo Roewer, para conversas com a direção e 

professores, e após em agenda com o Prefeito. Expôs sobre a visita realizada à Coopeagri, onde 

estiveram com uma comitiva de vereadores, por isso agradeceu ao Presidente Lecian pela 

receptividade. Encerrou se colocando a disposição da comunidade e desejou uma boa noite e uma 

excelente semana a todos. A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: 

Cumprimentou a Presidente, os colegas vereadores, a comunidade que assistia no Plenário, em especial 

ao senhor Jaime Cervo. Iniciou relatando a visita realizada na Coopeagri, uma cooperativa que leva o 

nome do Município à todo Estado, por isso parabenizou ao Lecian e sua equipe pela receptividade. Em 

seguida, falou sobre a homenagem realizada à ASIF, que também leva o nome de Ibirubá para muitas 

cidades do Rio Grane do Sul, onde expôs sobre a doação e voluntariado dos integrantes e 

colaboradores, citando o senhor Camilo e o Dr. Marcos, parabenizando-os pelo excelente trabalho 

realizado a frente da ASIF. Após falou sobre o trágico acidente ocorrido com as quatro jovens de nosso 

Município, onde acabou resultando no falecimento da funcionária pública Cláudia Müller, parabenizou 

os atendimentos dos hospitais de Selbach e de Ibirubá, este através do senhor Odair, que prestam um 

serviço de excelência. Em seguida relatou sobre a inauguração da Sala das Margaridas, que será com a 

presença da Chefe de Polícia Civil Nadine Anflor, uma iniciativa desta vereadora que desde março 

iniciou essa busca, estendeu seus agradecimentos ao delegado Márcio Marodin e a funcionária Ana, 

que irá atuar na Sala, sendo esta uma luta sua, contra a violência da mulher. Encerrou deixando seu 

abraço carinhoso e se colocando a disposição da comunidade Ibirubense. A vereadora JAQUELINE 

BRIGNONI WINSCH, do PP: Cumprimentou a comunidade ibirubense, aos colegas vereadores, o 

senhor Jaime Cervo, ao Jocelito e a Valeska, ao seu Bender, e aos funcionários. Iniciou falando do 

requerimento que assinou, juntamente com os vereadores Gabriel e Gustavo, que foi aprovado por 

unanimidade, para a homenagem a empresa Théo Transportes pelos vinte anos de fundação, um 

momento de reconhecimento a esta empresa que vem expandindo e levando o nome de Ibirubá a todo 

Brasil. Falou em seguida das emendas modificativas do Plano Pluri Anual, de grande importância e um 

trabalho em conjunto de todos os vereadores desta Casa. Após falou sobre a homenagem a ASIF, que 

ficou campeão Estadual na categoria Sub-11, um momento de orgulho e um reconhecimento às 

pessoas que se dedicam neste trabalho, uma menção ao senhor Camilo e ao Dr. Marcos, assim como os 

demais colaboradores, que levam o nome de Ibirubá a todo Estado, colocou que o esporte é algo 

positivo na formação do cidadão, sendo principalmente de crianças e jovens. Após relatou sobre o 

encaminhamento das indicações ao Executivo, para retomada da escolinha de vôlei; pela condição das 

calçadas, que em conjunto com a vereadora Maria Ilani, onde o Executivo trabalhe essas questões; 

também solicitando que a Coordenadoria Municipal da Mulher, que existe na forma de Decreto, possa 

ser transformada em Lei, para ser estruturada na política pública municipal, fortalecendo o trabalho 

através de programas e ações. Em seguida agradeceu ao presidente Lecian da Coopeagri, pela 

receptividade na visita realizada, onde foi apresentada a estrutura física e social da cooperativa. 

Encerrou falando sobre a vinda da Chefe de Polícia do Estado Nadine ainda nesta semana, colocou que 

o Poder Legislativo está à disposição de toda comunidade e desejou uma boa semana a todos. A 

vereadora JUSSARA RODRIGUES DE ANDRADE, do PT: Cumprimentou a Presidente, os colegas 

vereadores, aos funcionários da Casa, o senhor Jaime, o Jocelito e a Valeska. Iniciou falando da 
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homenagem a ASIF, destacou que seria sim um estímulo a todos, que trouxeram o título do estadual na 

categoria Sub-11, estendeu seu cumprimento e parabenizou os integrantes do grupo que exercem esse 

trabalho incentivando o esporte. Em seguida agradeceu aos colegas vereadores, que aprovaram por 

unanimidade o projeto “Ir de Bike”, de sua autoria. Após relatou sobre o trabalho realizado no PPA, 

parabenizou as vereadoras Gesmari e Maria Ilani, pela orientação repassada, para a busca de 

conhecimento e assim realizar as emendas coletivas necessárias, trazendo uma melhor qualidade para 

os cidadãos. Falou sobre a visita realizada na Coopeagri, onde se testemunhou o que é o 

cooperativismo, e aproveitou para parabenizá-los, solicitando à comunidade que valorize o pequeno 

agricultor e compre seus produtos. Encerrou deixando seu protesto em relação aos preços do 

combustível, com diferenças dentro do Estado de até um real e vinte centavos. O vereador GUSTAVO 

ROBERTO SCHROEDER, do PRB: Cumprimentou a Presidente, aos colegas vereadores, Sr. Jaime 

Cervo, o Jocelito e a Valeska, o seu Bender e a comunidade. Iniciou relatando da colocação de cem por 

cento das lâmpadas led em nosso Município, após um aditivo aprovado nesta Casa. Após falou sobre o 

asfaltamento da RS 506 (quinhentos e seis), onde uma empresa de Sarandi retornou a Ibirubá para a 

realização da topografia, até Santo Antônio do Bom Retiro. Citando vários deputados, em especial ao 

Deputado Clair Kuhn, que estão viabilizando e auxiliando para que ocorra esta obra, assim como 

também do Comaja, através de um programa estrutural. O vereador relatou que já está correndo atrás 

de lugares para a colocação das máquinas, do escritório e alojamentos para a empresa se instalar. Em 

seguida, falou sobre a homenagem à ASIF, categoria Sub-11 e a toda diretoria pela conquista do 

Estadual. Falou também sobre o requerimento para homenagear a Théo Transportes, indicação do 

vereador Gabriel, vereadora Jaqueline em conjunto com ele, que foi aprovado por todos, pelos 20 anos 

de investimento na cidade de Ibirubá. Colocou de sua alegria em fazer parte desta Câmara onde cada 

vereador tem realizado seu papel, e assim como os demais se colocou a disposição de todos. Em 

seguida a Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e uma horas e quinze minutos 

(21h15min.). 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. 
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