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ATA Nº. 2.145/2021 – DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, em 30.08.2021. Aos trinta 

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 dez minutos (19h10min.), 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 2.144/21 (sessão ordinária): Aprovada por unanimidade. Em 

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

recebido da empresa Théo Transportes para conhecer a empresa no dia 23 de agosto; Ofício nº 

223/2021 recebido do Executivo Municipal, em resposta ao Pedido de Informação nº 003/21 da 

vereadora Dileta, encaminhando memorando da Secretaria da Saúde com as informações solicitadas 

referente aos critérios que são adotados para atender a população; Edital convocatório recebido da 

ASCAMAJA para a Assembleia Geral Mensal a ser realizada no dia 03 de setembro, na cidade de 

Salto do Jacuí, e encaminhando a Resolução que define a Premiação de Certificado Amigo do 

Legislativo e da ASCAMAJA; Programação da Semana da Pátria 2021; Correspondência recebida do 

Sindicato Rural de Ibirubá solicitando reserva do Plenário dia 1º de setembro; Ofício nº 002/21 

recebido da ACISA solicitando a reserva do Plenário nos dias 14, 22 e 28 de setembro e dia 05 de 

outubro para realização de workshops; Ofício nº 057/2021 recebido da Secretaria de Administração e 

Planejamento, solicitando a indicação de um representante da Câmara Municipal para ser membro do 

Grupo de Trabalho para implementação do Regime de Previdência Complementar dos servidores 

públicos do Município. A respeito deste último ofício, a Presidente sugeriu o nome do vereador 

Gustavo para ser o membro representante desta Casa Legislativa no Grupo de Trabalho para 

implementação do Regime de Previdência Complementar dos servidores públicos, sendo que o 

vereador Gustavo aceitou a indicação de seu nome. Desta forma, a Presidente colocou em votação o 

nome do vereador Gustavo, sendo aprovado por unanimidade. OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 

173/21 expedido para o Executivo encaminhando matéria pertinente a sessão ordinária nº 020/21, do 

dia 23 de agosto; Ofício nº 174/21 expedido para a família enlutada de Cláudia Müller (in memorian); 

Ofício nº 175/21 expedido para a imprensa, encaminhando material da sessão ordinária nº 020/21, do 

dia 23 de agosto, para divulgação; Ofício nº 176/21 expedido para o proprietário da Théo Transportes, 

Sr. Luciano Rodrigo Kanitz, parabenizando pelos 20 anos de fundação e informando sobre a aprovação 

do requerimento de homenagem, assim como agradecendo a receptividade na visita realizada para 

conhecer a empresa e futuras instalações; Ofício nº 177/21 expedido para a ONG Instituto Filhos do 

Coração de Ibirubá, agradecendo pela participação da Orquestra de Jovens Talentos no Painel 

realizado dia 25 de agosto com a Chefe de Polícia do RS; Ofício Circ. nº 178/21 expedido para a 

entidades e autoridades convidando para evento de inauguração da sala da Procuradoria da Mulher, no 

dia 22 de setembro, às 9hs. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 193/2021: A vereadora DILETA DE 

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

através da Secretaria de Saúde, dê uma atenção especial aos pacientes que aguardam por cirurgias de 

traumatologia e neurocirurgia. Justificativa: Esta indicação se justifica, pois muitos pacientes 
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aguardam a solução através do setor de saúde. Muitos destes pacientes, devido à gravidade, já estão 

utilizando muletas e sem condições físicas e psicológicas respectivo a tantas dores e sofrimentos, além 

de sofrem humilhações por parte de funcionários que ocupam cargos de comissão, onde além de não 

resolverem a questão, ainda tratam com desprezo e ironia. No ano de 2020 já havia sido encaminhado 

uma indicação com um modelo de como fazer uma projeto, e nada foi feito até o momento, ao 

contrário, só piorou, tanto na questão resolutiva como humana. Que o Executivo, através do setor 

competente, tenha um olhar mais humano para essas questões, pois para quem sente dor, só o que 

interessa é a caridade da administração como um todo, prestando um atendimento de qualidade e 

humanidade. Saúde é um direito de todos. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 194/2021: A vereadora 

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

através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a instalação de um bebedouro junto ao 

Caminhódromo, mais precisamente após a ponte, no recuo onde já existem bancos na calçada. 

Justificativa: O caminhódromo é um espaço para práticas de corridas e caminhadas, e levando em 

consideração que a hidratação é fundamental, especialmente ao se realizar atividades físicas, é 

essencial para saúde que exista um ponto para os praticantes de exercícios se reidratarem. 

PARTICIPAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO SR. LUCAS OBERHERR - FISCAL 

ESTADUAL AGROPECUÁRIO em atendimento ao Requerimento nº 017/21: A Presidente 

Jaqueline deu as boas vindas ao Sr. Lucas e de imediato o convidou para fazer parte da Mesa Diretora, 

passando a palavra ao mesmo em seguida. Lucas iniciou agradecendo o apoio da vereadora Dileta, 

juntamente com a família Covati. Falou que trocaram de endereço, tendo em vista uma reestruturação 

feita pelo Estado em relação a febre aftosa, e agora o novo espaço ficou melhor para atender essa nova 

demanda. Na sequência ele esclareceu dúvidas dos vereadores (as) e falou sobre o trabalho 

desenvolvido junto à nova Sede Regional da Inspetoria de Defesa Agropecuária, recentemente 

instalada em nosso Município. Com isso, Ibirubá agora é cidade referência e serve de suporte aos 

municípios de Quinze de Novembro, Fortaleza dos Valos e Selbach. O trabalho desenvolvido pelo 

órgão tem como objetivo resguardar o status sanitário da região e promover iniciativas que visam 

promover a sanidade dos rebanhos. Desta forma, a Presidente agradeceu a presença do Sr. Lucas 

desejando que continuasse desenvolvendo um bom trabalho. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO 

REQUERIMENTO Nº 019/2021: Os (as) vereadores (as) PATRÍCIA SANDRI, integrante da 

Bancada do Democratas, ZALO BUENO GOMES DA SILVA, integrante da Bancada do 

Progressistas, e VAGNER OLIVEIRA, integrante da Bancada dos Republicanos: Requerem que esta 

Casa Legislativa preste uma homenagem a empresa Bucco Tecnometal, pelos 10 anos de fundação, 

comemorados no dia 25 de novembro de 2021, sendo esta homenagem realizada em uma Sessão 

Ordinária com data a ser definida pela Mesa Diretora:  Aprovado por unanimidade. LEITURA E 

DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 020/2021: Os Vereadores JAQUELINE BRIGNONI 

WINSCH, integrante da bancada do Progressistas, GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER, 

GABRIEL DE JESUS e VAGNER OLIVEIRA, integrantes da bancada do Republicanos: Requerem 

que esta Casa Legislativa encaminhe ofício ao Comandante do 29° GAC/AP de Cruz Alta/RS, 

Tenente-Coronel Rafael Xavier Canes, solicitando, com o maior respeito a essa instituição das forças 

armadas, a dispensa dos jovens conscritos do ano de 2003, que realizarão exames de saúde no mês de 

setembro de 2021, de prestarem o serviço militar obrigatório no ano de 2022, e que sejam convocados 

no âmbito do Município somente aqueles que decidirem ser voluntários. Justificativas: O Município de 

Ibirubá tem se destacado na região pela grande oferta de vagas de emprego no setor metalomecânico, 

que infelizmente não são preenchidas pela elevada carência de mão de obra local. Para tentar reverter 

esse quadro, o Município mantém uma parceria com o SENAI, onde 60 jovens realizam cursos de 

qualificação na área metalomecânica, iniciando com 16 anos e terminando com 18 anos, ocasião em 

que ficam aptos a ingressar no ramo. Em nosso Município está instalado um campus do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, onde são oferecidos gratuitamente cursos técnicos nas 
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áreas de agropecuária, informática, mecânica e eletrotécnica, além dos cursos superiores de agronomia, 

ciências da computação, engenharia mecânica e matemática. Esses jovens concluem o seu aprendizado 

profissionalizante ou ingressam em um curso técnico ou superior justamente no período em que devem 

prestar o serviço militar obrigatório, tendo que adiar a sua entrada no mercado de trabalho, agravando 

o quadro de escassez de mão de obra qualificada em nossa cidade. O Município possui uma das 

maiores bacias leiteiras do Rio Grande do Sul, atividade exercida diariamente, de domingo a domingo, 

de mês a mês, durante o período da manhã e no final da tarde, com o emprego preponderante de mão 

de obra familiar, principalmente dos jovens do meio rural. A agricultura do Município está cada vez 

mais tecnificada, com a utilização de modernos equipamentos, dotados de computadores e sistemas de 

posicionamento global, áreas em que os jovens possuem ou buscam maior formação, permitindo sua 

operação em substituição aos seus pais, pois em sua maioria são desprovidos de tais conhecimentos. 

Todos os esforços da municipalidade estão sendo empreendidos para permitir a fixação dos jovens no 

campo, podendo-se destacar a implantação do programa de instalação de internet via fibra ótica em 

todas as localidades interioranas, em parceria com a Coprel Telecom, permitindo a capacitação e com 

isso o incremento das atividades agrícolas e pecuárias de produção de alimentos básicos à nossa 

Nação, como leite, trigo, aveia, hortifrutigranjeiros, suínos, aves, ovos, dentre outras, em 

complementação à agricultura comercial exportadora. Diante de tais argumentos, é preciso destacar 

que o pedido ora proposto não pretende desmerecer o importantíssimo papel desempenhado pelas 

nossas Forças Armadas, instituição de Estado que merece a confiança e é motivo de orgulho de todos 

os brasileiros, mas apelar ao bom senso das autoridades para que a seleção de jovens se faça 

prioritariamente em regiões menos privilegiadas, onde as carências de emprego e oportunidades levam 

os jovens à desesperança, à violência e à drogadição: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 030/2021: Autoriza a abertura de crédito suplementar e o 

pagamento parcelado de indenização por desapropriação de imóvel urbano. Baixado para a Comissão 

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

Obras e Serviços Públicos. O vereador Gustavo, Presidente da CLJRF, assumiu a relatoria. A 

vereadora Gesmari, Presidente da CFO, designou o vereador Vagner para assumiu a relatoria. A 

vereadora Maria Ilani, Presidente da COSP, designou o vereador Zalo para fazer a relatoria. 

LEITURA DO PARECER E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 

008/2021, de autoria da vereadora Dileta: Concede o título de “Cidadão Ibirubense” ao Sr. Elói 

Ferraz de Andrade. Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Discussão 

e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 008/21: Aprovado com oito (08) votos favoráveis e 

duas (02) abstenções das vereadoras Jussara e Gesmari. LEITURA DO PARECER E VOTAÇÃO 

DAS EMENDAS MODIFICATIVAS E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 023/2021: 
Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA, para o quadriênio 2022-2025, e dá outras providências. 

Leitura do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Discussão e votação das treze (13) 

Emendas Modificativas: Aprovadas por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei 

Municipal nº 023/21, com redação das Emendas: Aprovado por unanimidade. A vereadora Maria 

Ilani pediu para registrar em ata que, em relação a construção de um Centro Administrativo, as 

discussões devem ser ampliadas, pois considera um investimento muito alto. A vereadora Gesmari 

também pediu para registrar que é favorável a ampliação do Centro Administrativo ao lado do atual 

prédio da Prefeitura. O vereador Gustavo pediu para registrar que é favorável a construção de um novo 

e grande Centro Administrativo na área da IBI, comportando Ministério Público, Defensoria, Fórum, 

Bombeiros, estacionamento, lancheria, etc. A vereadora Dileta pediu para registrar que é favorável 

construir um Centro Administrativo em outra área e falou sobre a resposta do Pedido de Informação nº 

003/21, aproveitando a presença do Prefeito Abel, pedindo ao mesmo que dê mais atenção à saúde, 

pois têm pessoas que não estão sendo bem tratadas por funcionários daquela secretaria. LEITURA 

DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 029/2021: Altera e 
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acresce dispositivos à Lei Municipal nº 1.189/1993. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, e da Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio 

Ambiente. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 029/21: Aprovado por unanimidade. 

O vereador Gustavo solicitou que esta Casa encaminhasse ofício para o ex-Governador e ex-Senador 

Pedro Simon manifestando solidariedade pelo falecimento do seu filho Tomaz Simon ocorrido no dia 

28 de agosto. A vereadora Jussara também registrou que a inauguração da Sala da Procuradoria da 

Mulher será realizada no dia vinte e dois (22) de setembro. 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: O vereador VAGNER 

OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a Presidente, aos colegas vereadores, a comunidade e em 

especial ao Prefeito Abel. De uma forma especial utilizou de seu espaço em tribuna para prestar uma 

homenagem ao seu avô, o qual acabou falecendo na última sexta-feira, que lhe deixou ensinamento 

principalmente ao texto Bíblico de Jó, um homem íntegro, puro, temente a Deus, um grande 

ibirubense, que construiu muitas igrejas e casas sem cobrar nada. Fez um agradecimento, 

primeiramente a Deus, as pessoas relacionadas à área da saúde, aos médicos Dr. Etiane, Dr. Marcos, 

Dr. Jeferson e Dr. Perdigão, as enfermeiras, motoristas de ambulância, ao porteiro, a Secretaria da 

Saúde e o Hospital Annes Dias, que prestaram um trabalho impecável e incrível, com um atendimento 

especial neste momento difícil, um sentimento de gratidão. Encerrou desejando que Deus continue 

abençoando a terra da Pitangueira do Mato. A vereadora MARIA ILANI HENKES LAMB, do 

MDB: Cumprimentou a Presidente, aos colegas vereadores, funcionários, ao Prefeito Abel, ao senhor 

Airton Stadtlober, senhor Bender, ao Elói e a todos os demais presentes e a comunidade. Iniciou 

falando sobre a visita do senhor Elmar Konrad, o qual falou sobre o movimento que está sendo 

organizado para o dia sete (7) de setembro. Em seguida relatou sobre a participação do médico 

veterinário Lucas Oberherr que falou sobre a regionalização da Inspetoria Veterinária e explanou 

referente ao trabalho que está sendo realizado. Após falou sobre a aprovação dos projetos, onde 

colocou que é coerente, ou seja, não é contra a construção do centro administrativo, porém sim ao 

valor destinado, mas que terá tempo para ser discutido. Relatou também sobre o Painel com a Chefe de 

Polícia do Estado a delegada Nadine, que ocorreu na semana que passou, onde foi falado sobre a 

violência contra a mulher e os quinze anos da Lei Maria da Penha, um evento maravilhoso. Encerrou 

deixando seu abraço e desejando uma boa semana a todos. A vereadora DILETA DE VARGAS 

PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a Presidente, aos colegas vereadores, ao prefeito 

Abel, ex-vereador Elói Ferraz de Andrade, Senhor Airton Stadtlober, Senhor Bender e aos demais 

presentes e a toda comunidade. Iniciou fazendo um agradecimento especial ao Delegado Márcio 

Marodin, e em seu nome agradeceu a todos os envolvidos da Polícia Civil, a Delegada Diná e em 

nome dela agradeceu a todos os delegados que se fizeram presente na inauguração da Sala das 

Margaridas e a Chefe de Polícia a senhora Nadine. Agradeceu também ao deputado Fernando Marrone 

e ao seu assessor, que atendeu ao seu chamado, e ao Prefeito Abel que lhe deu carta branca para fazer 

as reformas da Sala na Delegacia, um momento de alegria e satisfação por Ibirubá ter hoje a Sala das 

Margaridas. Em seguida, falou que a “Lei Maria da Penha Municipal nas Escolas” é de sua autoria, 

que as mulheres sejam livres de qualquer violência e que não lhe sejam negados o direito a vida, com 

respeito e dignidade. Após relatou sobre a aprovação do projeto de lei de sua autoria, onde relatou que 

foi aprovado “com dois votos contra e o restante a favor” para conceder ao ex-Vereador Elói Ferraz de 

Andrade o título de Cidadão Ibirubense. Em seguida, falou sobre a presença do Veterinário Lucas, da 

Inspetoria Veterinária, que hoje é regional, abrangendo os municípios de Quinze de Novembro, 

Fortaleza dos Valos e Selbach, de grande importância para o nosso Município. Agradeceu ao Prefeito 

por atender sua indicação para a realização das vacinas em horário diferenciado, das dezessete horas e 

trinta minutos às vinte horas e trinta minutos. Encerrou dizendo que o vereador deve ir de casa em casa 

e ver o problema de cada pessoa, e colocou que está à disposição e que atua em todas as áreas do 
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Município, deixando seu agradecimento especial a todas as pessoas que a elegeram e deixou seu 

cumprimento a todos ibirubenses. 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,            Ver. VAGNER OLIVEIRA, 
Presidente do Legislativo Ibirubense.   1º Secretário. 

 

 


