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ATA Nº. 2.148/2021 – DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, em 21.09.2021. Aos 

vinte e um dias do mês de setembro 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, 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. O vereador Zalo Bueno Gomes da Silva esteve ausente, e a 

Presidente justificou dizendo que o mesmo teve problemas de saúde e por isso desejou melhoras. 

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 posteriormente em votação a ordem do dia: Aprovada por unanimidade. Dando 

continuidade, a Presidente passou para o primeiro item da ordem do dia: DELIBERAÇÃO DAS 

ATAS Nº 2.146/21 (sessão ordinária): Aprovada por unanimidade; e Nº 2.147/21 (sessão 

solene): Aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou que o Secretário fizesse a 

leitura dos OFÍCIOS RECEBIDOS: Ofício nº 247/2021 recebido do Executivo, solicitando 

urgência na aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 009/21, devido estarmos as vésperas da 

colheita de aveia na região, havendo a necessidade do início das atividades da empresa em questão; 

Ofício s./nº recebido dos vereadores Gustavo e Gabriel, solicitando o envio de correspondência ao 

jovem Matias Henrique Locatelli Luft e família, da Cabanha Taraguy, localidade da Várzea, 

parabenizando pela premiação recebida na 44ª edição da Expointer, na criação e apresentação de 

carneiro da raça Texel, onde foi classificado em segundo lugar na categoria Ovino Adulto NC/PA e 

terceira classificação na categoria macho NC/PA. OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 189/21 

expedido para o Executivo referente cronograma de desembolso financeiro; Ofício nº 190/21 

expedido para o Executivo encaminhando matéria pertinente a sessão ordinária nº 022/21, do dia 13 

de setembro; Ofício nº 191/21 expedido para a imprensa, encaminhando material da sessão 

ordinária nº 022/21, do dia 13 de setembro, para divulgação; Ofício nº 192/21 expedido para CCR 

Via Sul, em atendimento ao Requerimento nº 021/21, solicitando a recolocação de placa de 

sinalização no trevo de entroncamento da BR-386/RS-223; Ofício nº 193/21 expedido para o Sr. 

Luciano Rodrigo Kanitz, proprietário da empresa Théo Transportes, convidando o mesmo para 

participar da sessão ordinária do dia 27 de setembro, oportunidade em que será realizada uma 

homenagem pelos 20 anos de fundação da referida empresa; Ofício nº 194/21 expedido para o 

Deputado Frederico Antunes, solicitando os bons préstimos do mesmo para que interceda junto a 

Secretaria Estadual de Educação para que seja criado o Curso Técnico de Enfermagem, junto ao 

Instituto Estadual de Educação Edmundo Roewer; Ofício nº 195/21 expedido para a família 

enlutada de Irio Schmidt (in memorian); Ofício Circ. nº 196/21 expedido para os idosos que serão 

homenageados dia 1º de outubro na Sessão Solene em Homenagem as Pessoas Idosas, convidando 

os mesmos para a referida solenidade. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 199/2021: A vereadora 

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

Municipal, através do setor competente, dê uma atenção especial aos profissionais Fisioterapeutas, 

que há sete anos não recebem aumento nos seus serviços profissionais. Justificativa: Esta indicação 

se justifica devido a grande maioria dos profissionais já estarem se descredenciando por não ser 

atrativo o valor a ser recebido. Com isso quem mais vem sofrendo é a população que necessita dos 

serviços, onde além de ganhar o mínimo de atendimento, ainda vão acabar ficando sem. LEITURA 
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DA INDICAÇÃO N° 200/2021: A vereadora MARIA ILANI HENKES LAMB, integrante da 

bancada do MDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie o 

asfaltamento da Travessa Jacuí, entre as ruas Porto Alegre e Henrique Roetger, assim como da Rua 

Gramado, entre as Ruas Dumoncel Filho e Paulina Streit; e também da Rua Serafim Fagundes, 

entre a Av. Brasil e a Rua Ida Berlet. Justificativa: Esta indicação atende pedido dos moradores que 

solicitam melhorias, pois estes calçamentos apresentam algumas imperfeições e desníveis, e tendo 

em vista ainda que inúmeras ruas do Município já foram asfaltadas. LEITURA DA INDICAÇÃO 

N° 201/2021: A vereadora LORENA COUTO METZ, integrante da bancada do MDB: Que o 

Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, providencie o asfaltamento da Rua 

Cascavel, Bairro Santa Helena. Justificativa: Essa indicação atende a pedidos dos moradores uma 

vez que a via encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, causando transtornos aos 

motoristas e danos aos veículos. Fotos em anexo. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 202/2021: O 

vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do Republicanos: Que o Poder Executivo, 

através do setor competente, estude a possibilidade de realizar a roçada e raspagem no lado 

esquerdo da Rua Armando Spengler em direção ao Lar do Idoso Aconchego e também a colocação 

de britão, onde não há passeio público. Justificativa: Está indicação se justifica por solicitação dos 

moradores e das pessoas que transitam por este local, onde em horário de pico precisam caminhar 

no meio da rua, arriscando sua própria vida. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO 

REQUERIMENTO Nº 022/2021: Os (as) vereadores (as) GUSTAVO ROBERTO 

SCHROEDER E GABRIEL DE JESUS, integrantes da Bancada dos Republicanos: Requerem 

que esta Casa Legislativa envie uma correspondência a 5º Superintendência do DAER/RS, com 

Sede em Cruz Alta, para providenciar a roçada e corte de pequenas árvores, no lado direito, sentido 

Cruz Alta/Ibirubá, ao lado da Ponte Sobre o Rio Jacuí Mirim, na localidade da Várzea, Interior do 

Município, no acesso a localidade do Rincão Seco. Justificativa: O aumento da vegetação e de 

pequenas árvores está a cada dia mais prejudicando os Condutores de Veículos que necessitam 

acessar a Rodovia ERS 223, pois fica prejudicada a visão e torna-se bastante perigoso, 

principalmente em razão do grande fluxo na rodovia e também ao movimento da localidade, pois 

próximo ao local encontram-se instalados duas usinas de britagem, fazendo com que o movimento 

de veículos aumente consideravelmente.   O corte da vegetação será considerado uma atitude 

preventiva, mas também necessária: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE 

LEI MUNICIPAL Nº 031/2021: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 

2022. Baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento. A vereadora Gesmari, Presidente da 

CFO, designou o vereador Vagner para ser o relator. A Presidente observou que até o dia quinze 

(15) de novembro este projeto já deve ter sido votado, sendo o prazo que o Executivo tem para 

encaminhar a LOA. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 032/2021: Dispõe 

sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA – 

Ibirubá/RS 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, assumiu a relatoria. A vereadora Dileta, Presidente em exercício da CESSA, 

assumiu a relatoria. LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO Nº 019/2021, de autoria da vereadora Dileta: Institui a Campanha “Junho 

Violeta”, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, 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 Educação, Segurança, Saúde e Assistência. 

Discussão e Votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 019/21: Aprovado por unanimidade. 

LEITURA DOS PARECERES E VOTAÇÃO 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. Leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e 
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Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. 

Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 030/21: Aprovado por unanimidade. O 

vereador Gustavo sugeriu que esta Casa encaminhe ofício ou faça uma indicação solicitando o 

alargamento da Rua Ervino Reichert, no bairro Floresta, tendo em vista o futuro loteamento naquela 

área, padronizando a referida rua que atualmente é muito estreita. A Presidente disse que vai 

verificar com o jurídico se vai ser feito um ofício ou uma indicação neste sentido. O vereador 

Gustavo também pediu para encaminhar um ofício para a Secretária Estadual da Agricultura, 

Silvana Covatti, parabenizando pelo sucesso da 44ª edição da Expointer. 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 todos e de forma 

especial seu esposo e seu filho que estavam presentes no plenário desta Casa. Iniciou relatando 

sobre a receptividade na Expointer e sobre a expressividade da Cotribá e virando notícia no Estado 

pelo grande investimento em nossa cidade, por isso parabenizou o presidente da Cotribá, Celso 

Krug, pela medalha de Mérito Farroupilha. Agradeceu as colegas vereadoras Gesmari e Dileta, por 

estarem junto na entrega do livro escrito pela jurista Nara Raquel Göcks, na Biblioteca Pública, e 

colocou que gostaria que em breve ela se fizesse presente na Câmara para explanar sobre a 

elaboração e construção do livro e também sobre a legislação gaúcha em relação ao meio ambiente. 

Lembrou que o dia vinte e um de setembro é comemorado o dia da árvore. Em seguida falou da 

publicação da licitação da creche do Bairro Odila, que será no dia primeiro de outubro, o que a 

deixou muito feliz. Encerrou falando da aprovação do projeto para a compra de área para a criação 

de cinquenta lotes habitacionais para a população de baixa renda, um importante passo. A vereadora 

DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos, e iniciou 

falando do projeto “Setembro Amarelo”, parabenizando a psicóloga Marinilse, pelo excelente 

trabalho realizado e também a vereadora Lorena pelo trabalho feito junto às crianças. Em seguida, 

relatou que o prefeito Abel lhe comunicou que foi assinado o convenio do CAPS, que há vinte anos 

foi colocado o projeto e aprovado, e parabenizou mais uma vez a Marinilse e a enfermeira Joice. 

Após, relatou sobre o projeto pelo Ministério da Saúde que garante a pessoas que não tem como 

pagar por uma prótese dentária, que possuem esse serviço garantido através deste projeto e 

parabenizou a dentista Lurdes. Encerrando, falou sobre o seu projeto “Junho Violeta”, que o faz 

para assegurar a importância e conscientização sobre a violência contra os idosos, os quais merecem 

todo o respeito e consideração, deixando a sua mensagem à comunidade que cuidem de seus idosos. 

A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do PP: Cumprimentou a todos. Iniciou falando 

sobre o vinte de setembro, o dia do gaúcho, onde segundo a presidente “reavivamos ainda mais o 

orgulho de viver neste belo estado do Rio Grande do Sul”. Aproveitou para parabenizar a Patroa 

Vivian e sua Patronagem, que realizaram um lindo desfile de vinte de setembro e também por todos 

os eventos realizados na semana farroupilha. Em seguida, aproveitou o momento da tribuna para 

parabenizar a passagem do aniversário de sua mãe e para agradecer a todas as manifestações de 

carinho recebidas pelo seu aniversário. Após relatou sobre agenda realizada na semana que passou 

em Porto Alegre, juntamente com os colegas vereadores Vagner e Patrícia, na Secretaria de 

Segurança Pública, com pleitos para a Polícia Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros; 

também na Sala de Lideranças da Assembleia Legislativa, com o Deputado Frederico Antunes, 

deixando seu reconhecimento ao deputado que os recepcionou e sempre tem dado os 

encaminhamentos das demandas, e realizou por vídeo conferência uma reunião com a Secretaria de 

Educação pedindo apoio na criação do curso de Técnico de Enfermagem, com ênfase no Idoso, 

curso pleiteado pelo Instituto Estadual Edmundo Roewer, e aproveitou para parabenizar o diretor 

Itacir e a professora Kerli, pelo excelente trabalho realizado. Em seguida, falou sobre a aprovação 

do projeto de grande importância, da aquisição de área para loteamento habitacional, e solicitou ao 
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Executivo que priorize essa demanda para atender a comunidade que tanto necessita. Encerrando 

falou sobre as visitas recebidas na Casa, entre elas a escola do Rincão Seco e do Pro-Jovem, 

desejando uma boa semana a todos. O vereador GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER, do PRB: 

Cumprimentou a todos. Iniciou falando sobre a quadragésima quarta Expointer, um grande evento, 

comandando por uma mulher, a primeira a assumir a Secretaria de Agricultura do Estado, que 

através da vereadora Dileta, amiga pessoal, que recebeu a todos os vereadores com toda fidalguia. 

Falou também e parabenizou um dos destaques de Ibirubá na Expointer, na ovinocultura o Matias 

Luft, que ganhou dois prêmios. Destacou também a Cotribá, por ter sua divulgação em todos os 

órgãos da imprensa, pela construção de sua casa na Expointer, parabenizando pelo programa e seu 

planejamento estratégico, e também ao presidente da cooperativa, Celso Leomar Krug, por receber 

a medalha Mérito Farroupilha. Em seguida, parabenizou ao prefeito, por cumprir o programa “Pra 

Frente Ibirubá” com recapeamento asfáltico, obras importantes e que melhoram a qualidade de vida 

das pessoas, principalmente na mobilidade. Encerrou falando sobre a aprovação do projeto da 

aquisição da área, destinadas a construção de casas para pessoas de pouco poder aquisitivo, e que as 

duas áreas adquiridas se tornem realidades, que sejam aprovados pelo Executivo. O vereador 

VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus por poder representar 

a comunidade, aos funcionários da Casa e a todas as pessoas que sempre o estenderam a mão. 

Iniciou falando da agenda em Porto Alegre, em conjunto com a presidente Jaqueline e vereadora 

Patrícia, na Secretaria de Segurança com o Secretário Adjunto Marcelo Frota e o Coronel Fraga, 

com reivindicações da Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, ao qual, segundo o 

vereador, obtiveram êxito, e através do Deputado Sergio Peres, conseguiram um caminhão Auto 

Bomba para o Município. Em seguida, parabenizou a administração executiva, pelo marco 

histórico, principalmente na infraestrutura e na mobilidade urbana do Município, que foram 

atendidas a partir das indicações e reivindicações realizadas. Após, relatou que através do partido 

dos Republicanos pelo Deputado Carlos Gomes, destinou para custeio na saúde do Município, o 

valor de quatrocentos mil reais, em nome dos vereadores Gustavo, Gabriel e sem seu nome, e 

também o Vanderlei de Souza. Relatou da aprovação do projeto da habitação, que através de 

quarenta a cinquenta lotes irá melhorar a vida de muitas pessoas de nossa comunidade. Encerrou 

agradecendo a todos por acreditar no trabalho do Legislativo e também aproveitou para agradecer a 

vereadora Dileta por intermediar junto a Secretária Silvana Covatti a ida a Expointer e por serem 

muito bem recepcionados. A vereadora MARIA ILANI HENKES LAMB, do MDB: 

Cumprimentou a todos. Iniciou falando de suas indicações, solicitadas pela comunidade, de 

asfaltamento nas ruas Gramado, Travessa Jacuí e Serafim Fagundes, em frente a Brigada Militar. 

Em seguida falou sobre o Setembro Amarelo, mês escolhido para a prevenção do suicídio, e trouxe 

seu questionamento “o que vocês estão fazendo para colaborar com esta campanha?”. Relatou que 

sua colega Lorena vem trabalhando com as crianças, em algumas empresas também estão 

realizando ações, mas é necessário cada um fazer sua parte, pois são pessoas que precisam de ajuda, 

precisam ser encaminhados ao atendimento especializado, valorizando a vida. Encerrou deixando a 

mensagem de olhar ao próximo, de ajuda, para que a campanha seja realmente vivida por cada um, 

deixando seu abraça e desejando uma boa semana a cada um. A vereadora LORENA COUTO 

METZ, do MDB: Cumprimentou a todos. Iniciou falando sobre a Ponte dos Freitas que o material 

já foi levado até o local para a realização do conserto, a qual foi sua primeira indicação nesta Casa, 

e após foi realizada outra em conjunto com todos os vereadores. Falou também sobre a indicação de 

asfaltamento na Rua Cascavel, uma solicitação dos moradores o local, devido ao precário estado de 

conservação da mesma. Em seguida, parabenizou ao CTG pelo excelente trabalho realizado na 

semana farroupilha e com o bonito encerramento pelo desfile de vinte de setembro, parabenizando 

também a todos os gaúchos pela passagem do seu dia. Frisou também sobre o setembro amarelo, 

que trabalhou com seus alunos para a valorização da vida, colocou de sua satisfação e emoção. 
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Encerrou agradecendo a todos que acreditam no seu trabalho e desejou uma boa semana a todos. A 

Presidente convidou a todos para se fazerem presentes na cerimônia de inauguração da Sala da 

Procuradoria da Mulher, amanhã dia vinte e dois (22) de setembro, Às 9hs. Em seguida a Presidente 

deu por encerrado os trabalhos às vinte e uma horas (21hs.). 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. 

 

 

 

 


