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ATA Nº. 2.149/2021 – DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, em 27.09.2021. Aos 

vinte e sete 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 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 posteriormente em votação a ordem do dia: Aprovada por unanimidade. Dando continuidade, a 

Presidente passou para o primeiro item da ordem do dia: DELIBERAÇÃO DA ATA Nº 2.148/21 

(sessão ordinária): Aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou que o 

Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS RECEBIDOS: Edital nº 009/21 da ASCAMAJA 

convocando para assembleia geral no dia 08 de outubro no município de Alto Alegre; Ofício nº 

006/21 recebido da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Empreendimentos, convidando 

para participar da 30ª MERCOPAR e da entrega de certificação das Salas do Empreendedor do RS 

realizada pelo Sebrae em parceria com a FNQ (SP), dia 6 de outubro em Caxias do Sul; Convite 

recebido da Secretaria Municipal da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde para a VII 

Conferência Municipal de Saúde, no dia 29 de setembro, às 13hs, junto a Casa de Cultura; Convite 

recebido da Liga Feminina de Combate ao Câncer para a solenidade de abertura do Outubro Rosa, 

dia 02 de outubro, às 10hs, na sede da LFCC; Ofício nº 192/21 recebido do Deputado Federal 

Giovani Cherini, encaminhado a Moção nº 013/21 para o Presidente Nacional do INSS, Sr. 

Leonardo Rolim, pedindo a atenção do mesmo para a reativação do serviço de perícias médicas na 

agência de Ibirubá; Correspondência eletrônica (e-mail) recebido da ouvidoria da CCR Viasul, em 

resposta ao ofício nº 192/21 desta Casa Legislativa, informando que a placa em questão está 

implantada no trevo de Tio Hugo, conforme imagem anexa. OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 

197/21 expedido para o CTG Rancho dos Tropeiros, parabenizando pelos 65 anos de fundação; 

Ofício nº 198/21 expedido para o Executivo encaminhando matéria pertinente a sessão ordinária nº 

023/21, do dia 21 de setembro; Ofício nº 199/21 expedido para a imprensa, encaminhando material 

da sessão ordinária nº 023/21, do dia 21 de setembro, para divulgação; Ofício nº 200/21 expedido 

para o DAER de Cruz Alta, em atendimento ao Requerimento nº 022/21, solicitando a roçada nas 

margens da ERS 223; Ofício nº 201/21 expedido para o Sr. Matias Henrique Locatelli Luft e família 

parabenizando pela premiação recebida na 44ª edição da Expointer; Ofício nº 202/21 expedido para 

a Secretária Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Srª Silvana Covatti, 

parabenizando pelo sucesso da 44ª Expointer; Ofício nº 203/21 expedido para a família enlutada de 

Carlitos Hüther (in memorian). LEITURA DA INDICAÇÃO N° 203/2021: Os (as) vereadores 

(as) GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER, VAGNER OLIVEIRA, e GABRIEL DE JESUS, 

integrantes da Bancada dos Republicanos, JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, GESMARI 

INÊZ JANDREY, ZALO BUENO GOMES DA SILVA, DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS 

CHAGAS, integrantes da bancada do Progressistas; MARIA ILANI HENKES LAMB e 

LORENA COUTO METZ, integrantes da bancada do MDB, JUSSARA RODRIGUES DE 

ANDRADE, da bancada do PT, e PATRÍCIA SANDRI, da bancada do DEM: Que o Executivo 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, através do Setor de 
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Projetos de Engenharia, estude a possibilidade de que a Rua Ervino Reichert, no bairro Floresta, que 

foi pavimentada com pedra irregular na largura de 04 metros, seja planejada e construída com as 

dimensões de uma rua com a largura prevista em Lei, ou seja, com uma pista de rolamento de 08 

metros mais a metragem dos passeio públicos em ambos os lados. Tudo isso esta sendo 

oportunizado em virtude de que o Município está adquirindo a área lindeira para a construção de um 

Loteamento Habitacional Popular, padronizando assim a referida rua que atualmente é muito 

estreita, pois tem uma pista de rolamento, somente de 04 metros de largura. Somos sabedores que 

havia para tal um litigio entre as famílias lindeiras a rua e local adquirido. LEITURA DA 

INDICAÇÃO N° 204/2021: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, 

integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, verifique a 

possibilidade de realizar melhorias no Ginásio da Jardim entre elas: a construção de um banheiro; 

colocação de um bebedouro e de cortinas nas janelas; arrumação da iluminação interna; fechamento 

com telas de proteção na parte superior para evitar a sujeira da quadra com a entrada dos pombos e 

o conserto do parquet, que estão levantando em alguns lugares. Justificativa: Esta indicação se 

justifica a pedido dos moradores e usuários do ginásio, o qual está precisando de vários reparos, 

atendendo assim a demanda do bairro que são contribuintes. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 

205/2021: A vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, integrante da bancada 

do PP: Que o Executivo Municipal, destine os alimentos que estão sendo arrecadados com a 

vacinação através da Secretaria de Saúde, que esta organize as entregas diretamente para as famílias 

doentes, sem ter que passar pela aprovação da Assistência Social. Justificativa: Esta indicação se 

justifica, pois, os alimentos são direcionados a pasta da Saúde, portanto são esses pacientes, que 

além de estarem doentes, não tem o suficiente, e que assim não tenham a necessidade de ir atrás, 

sendo então realizada a distribuição através de seus Agentes Comunitários de Saúde. LEITURA 

DA INDICAÇÃO N° 206/2021: O vereador VAGNER OLIVEIRA, integrante da bancada do 

Republicanos: Que o Poder Executivo, através do setor competente, estude a possibilidade de 

remeter ao Poder Legislativo um projeto de lei que incentive a criação do Fundo Municipal de 

Apoio às Estradas Rurais do Município de Ibirubá-RS, o FUNDESTRADAS, nos termos da minuta 

em anexo. Justificativa: Está indicação se justifica por ser um projeto que visa à recuperação, 

melhorias e manutenção das estradas vicinais, destacando-o como alternativa para sanar as 

dificuldades enfrentadas pelos munícipes que trafegam por estes locais. Os recursos são destinados 

à aquisição de equipamentos e máquinas, assim como serviços, insumos e materiais diversos para 

uso na manutenção dos equipamentos disponibilizados para recuperação e manutenção de estradas 

municipais. LEITURA DA INDICAÇÃO N° 207/2021: A vereadora MARIA ILANI HENKES 

LAMB, integrante da bancada do MDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal 

de Obras e Viação, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, providencie a mudança de sentido 

da Rua Sergipe, a qual já é mão única, porém invertendo o sentido, sendo da rua Mauá em direção à rua 

Henrique Roetger. Que também seja transformada a Rua Castanhal em mão única, sendo este um 

pedido dos próprios moradores. HOMENAGEM À EMPRESA THÉO TRANSPORTES 

PELOS 20 ANOS DE FUNDAÇÃO, em atendimento ao Requerimento nº 018/21, de autoria 

de dos vereadores Gabriel, Gustavo e Jaqueline: A Presidente convidou para fazer parte da Mesa 

Diretora, o Sr. Luciano Kanitz, Presidente da empresa Théo Transportes. Em seguida pediu para 

que o Secretário fizesse a leitura do Requerimento nº 018/2021, de autoria de dos vereadores 

Gabriel, Gustavo e Jaqueline, o qual foi aprovado na sessão ordinária do dia 23 de agosto do 

corrente ano; e na sequência também fizesse a leitura do Histórico da empresa. Posteriormente a 

Presidente convidou os vereadores Gabriel de Jesus e Gustavo R. Schroeder, para que juntamente 

com ela, Presidente desta Casa, fizessem a entrega da placa de homenagem ao Sr. Luciano Kanitz, 

Presidente da empresa Théo Transportes, em frente a Mesa Diretora. Após a entrega o secretário 

procedeu a leitura do texto da placa: “A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a honra de 
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prestar esta justa e merecida homenagem pelos 20 anos de fundação da empresa, comemorados dia 

21 de agosto. Registramos o reconhecimento desta Casa Legislativa pela pujante trajetória de 

sucesso, e desejamos que a empresa continue sendo referência no setor de logística, contribuindo 

com o desenvolvimento do nosso Município. Ibirubá (RS), 27 de setembro de 2021. Ver. Jaqueline 

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

Vereadores (as) Proponentes da Homenagem: Gabriel de Jesus, Gustavo R. Schroeder e Jaqueline 

B. Winsch.”. Na sequência a Presidente convidou todos da Mesa Diretora para sentarem nas 

cadeiras em frente somente para poderem assistir a um vídeo das futuras instalações da empresa, 

sendo que posteriormente poderiam retornar aos nossos lugares. Dando continuidade a Presidente 

deu início às manifestações dos Vereadores (as) que assim desejassem, por ordem de inscrição, 

sendo que fizeram uso da palavra: 1º Maria Ilani; 2º Lorena; 3º Dileta; 4º Jussara; 5º Zalo; 6º 

Vagner; 7º Gabriel; e 8º Gustavo. Todos parabenizaram o proprietário Luciano e seus colaboradores 

pelos 20 anos de fundação, enaltecendo o trabalho de excelência realizado nessas duas décadas, 

com muita seriedade e competência. Observaram que possuem uma equipe unida e competente, 

fórmula garantida do sucesso, pois são referência no setor de logística, e também são um orgulho 

para todos os ibirubenses. Disseram que a cada dia conquistam mais espaço, gerando emprego e 

renda. Por fim, desejaram vida longa à empresa, a qual está fazendo um grande investimento na 

nova sede e tem em torno de duzentos (200) veículos emplacados em Ibirubá, além de terem como 

clientes empresas de grande porte, por realizarem um trabalho sério e com comprometimento. 

Disseram que a empresa é consolidada porque o Sr. Luciano não mudou sua essência, sendo um 

grande empreendedor, visionário e perseverante. Dando seguimento a Presidente convidou o Sr. 

Luciano Kanitz, Presidente da empresa Théo Transportes, para fazer uso da palavra: Agradeceu os 

vereadores proponentes e demais que aprovaram o requerimento. Agradeceu de forma especial aos 

colaboradores, citando seus nomes. Contou que estão fazendo um empreendimento ousado de doze 

milhões de reais, que irá gerar de trinta à quarenta novos empregos diretos, oportunizando 

treinamentos aos trabalhadores. Disse que atualmente o principal cliente é a AGCO do Brasil, e que 

ano passado ganharam o prêmio de Melhor Transportadora de Máquinas da América. Citou os 

municípios em que possuem unidades, estas espalhadas por todo o Brasil. Disse que hoje possuem 

um quadro com cento e quarenta e cinco (145) funcionários, e uma frota de cento e noventa 

veículos, mas que até o final de ano chegarão a duzentos, e destes apenas um veículo não está 

emplacado em Ibirubá. Observou que 50% atende clientes e os outros 50% atende agregados e 

terceirização, e envolvem cerca de trezentas pessoas por dia, somando diretos e indiretos. Falou que 

trabalham praticamente 24hs por dia e possuem uma perpectiva de crescer mais 20% no ano que 

vem e que atualmente tem cem milhões de reais de rendimento por ano, faturando de nove à dez 

milhões por mês. Agradeceu de uma maneira emocionada os seus pais, Olando e Nelci Kanitz, e 

seus filho Théo, ao qual pediu perdão pelos dias em que ficou ausente por causa do trabalho e 

também citou os demais filhos Túlio e Manuela. Disse que seus pais são para ele um exemplo de 

trabalho e honestidade. Falou ainda que fazem um trabalho de assistência, colaborando 

finaceiramente com algumas entidades, como APAE, Lar do Idoso, LFCC, e com a categoria de 

base da ASIF. Disse que o projeto da futura sede é ambicioso e sustentável, com captação de água 

da chuva e energia solar. Contou que pretendem ter um carro elétrico no futuro, colaborando assim 

com o meio ambiente. Finalizou contando que já encaminharam a certificação do Mercosul em São 

Paulo, para que possam expandir para outros países. A Presidente Jaqueline também deixou sua 

mensagem, dizendo que era uma satisfação e uma honra receber a todos da empresa Théo 

Transportes. Agradeceu de forma especial a presença do ex-Prefeito Olando Kanitz, e de sua 

esposa, Srª Nelci Elsa Kanitz, que foi a primeira vereadora Presidente desta Casa Legislativa. 

Enfatizou que foram vinte anos de muito empenho, trabalho e dificuldades, para que hoje 

chegassem a esse patamar de ser uma da empresas de logísticas mais importante do Brasil, levando 
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o nome de Ibirubá por todo o país, evidenciando que todo o esforço valeu a pena. Comentou da 

visita que fizeram à empresa alguns dias atrás, conhecendo também o projeto da nova sede que será 

um grande empreendimento que dará mais competitividade e credibilidade a esta empresa. Contou 

que o diretor da AGCO falou que a Théo Transporte dá a resposta à altura, conforme eles 

necessitam e isso é sinônimo que credibilidade e muito trabalho. Por fim a Presidente agradeceu a 

presença de todos e assim encerrou a homenagem, registrando as felicitações desta Casa Legislativa 

pelos 20 anos e desejando que continuassem desenvolvendo um trabalho exemplar que nos enche de 

orgulho e admiração. Desta forma suspendeu a sessão por alguns minutos para os cumprimentos e 

para que pudessem tirar algumas fotos com todos os vereadores e os homenageados. Posteriormente 

reabriu a sessão e deu continuidade a ordem do dia. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO 

REQUERIMENTO Nº 023/2021: A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

IBIRUBÁ, no uso de suas prerrogativas legais, especialmente as contidas no Art. 137 do 

Regimento, vem por meio deste requerer ao Colendo Plenário desta Casa Legislativa, a leitura e 

deliberação em regime de urgência especial do Projeto de Lei Municipal nº 033/2021 (Autoriza a 

contratação temporária de Professores), possibilitando a leitura e votação do mesmo na sessão 

ordinária do dia 27 de setembro de 2021: Aprovado por unanimidade. LEITURA E 

DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 024/2021: A MESA DIRETORA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, no uso de suas prerrogativas legais, especialmente as contidas no 

Art. 137 do Regimento, vem por meio deste requerer ao Colendo Plenário desta Casa Legislativa, a 

leitura e deliberação em regime de urgência especial do Projeto de Lei Municipal nº 034/2021 

(Autoriza a contratação temporária de Professores), possibilitando a leitura e votação do mesmo na 

sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2021: Aprovado por unanimidade. LEITURA E 

DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE MOÇÃO Nº 014/2021, de autoria dos vereadores 

Gustavo, Gabriel, Jaqueline e Maria Ilani: Moção de Apelo para que seja alterado o edital do 

CTSP Bombeiro Militar, que está em andamento, com o aproveitamento dos aprovados em 

excedente às vagas do edital e convocados com urgência os aprovados no certame: Aprovada por 

unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 027/2021, de 

autoria da vereadora Maria Ilani: Concede o título de “Cidadão Honorário” ao Senhor Celso 

Leomar Krug. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador 

Gustavo, Presidente da CLJRF, designou a vereadora Patrícia para ser a relatora. LEITURA DOS 

PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 022/2021, de 

autoria dos vereadores Vagner e Dileta: Institui a Semana de Conscientização e Apoio aos 

Portadores da Doença de Alzheimer. 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 022/21: Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS 

PARECERES E VOTAÇÃO 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. 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 032/21: Aprovado por unanimidade. LEITURA DOS 

PARECERES E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2021: 

Altera o § 4º do art. 8º da Lei Complementar nº 121/2015. Leitura dos Pareceres da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Obras e Serviços Públicos, e da Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. Discussão e votação do Projeto de Lei 

Complementar nº 009/21: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PARECER MISTO E, 

LEITURA E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº. 033/2021: Autoriza a 

contratação temporária de professores. Leitura do Projeto e do Parecer Misto da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento, e da Comissão de 
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Educação, Segurança, Saúde e Assistência. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 

033/21: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PARECER MISTO E, LEITURA E 

VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº. 034/2021: Autoriza a contratação 

temporária de professores. Leitura do Projeto e do Parecer Misto da Comissão de Legislação, 

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

Segurança, Saúde e Assistência. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 034/21: 

Aprovado por unanimidade. A vereadora Jussara pediu para que esta Casa encaminhasse um 

ofício para a Coopeagri, agradecendo por terem cedido as lembranças que foram entregues na 

cerimônia de inauguração da Sala da Procuradoria da Mulher. A vereadora Gesmari solicitou que 

fosse encaminhado ofício para a família enlutada de Ivone Bergmeier da Silva. 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 DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, do PP: Cumprimentou a todos. 

Iniciou parabenizando as colegas Jussara e Lorena pela inauguração da Sala da Procuradoria, e 

estendeu os parabéns a todos que estiveram à frente da organização. Em seguida agradeceu a 

assessora Rosana Martinazzo, que esteve presente na inauguração, representando a Secretaria da 

Agricultura do Estado, a senhora Silvana Covatti, aproveitou para relatar que terá uma audiência 

com a Secretária, sobre reivindicações da comunidade, entre elas, sobre os poços artesianos na 

localidade do Pinheirinho, devido à falta de água. Após falou sobre questões da Inspetoria 

Veterinária, que também será levada a Secretária Silvana Covatti, e também colocou que vai estar 

na Secretaria dos Esportes, sobre um projeto social para crianças e na Secretaria de Articulações 

para levar demandas dos munícipes. Em seguida, agradeceu aos colegas sobre a aprovação do 

Projeto da Semana de Conscientização e Apoio para Portadores da Doença de Alzheimer, em 

conjunto com o Vereador Vagner, com intuito de proteger aos idosos. Falou também sobre a 

homenagem a Théo Transportes, parabenizou à família Kanitz em nome do presidente Luciano, 

uma empresa da Terra da Pitangueira do Mato. Encerrou se colocando a disposição de todos os 

munícipes e desejou uma boa noite. A vereadora GESMARI INÊZ JANDREY, do PP: 

Cumprimentou a todos. Iniciou falando sobre o fim do mês de setembro, o mês de prevenção à vida, 

mês da pátria, semana farroupilha, dia do gaúcho, da estação da primavera, das flores. A última 

semana que antecede o dia primeiro de outubro - dia dos nossos queridos idosos, semana do Idoso, 

os quais merecem toda nossa atenção, carinho, respeito e reconhecimento e bons exemplos. 

Também disse da satisfação em participar da programação e inauguração da Sala da Procuradoria 

da Mulher, na última quarta-feira, dia vinte e dois de setembro, nessa Casa Legislativa, órgão de 

acolhida as mulheres vítimas de violência. Em seguida, parabenizou a presidente Jaqueline, 

juntamente com a procuradora vereadora Jussara, a Vereadora adjunta Lorena, e a todas e todos que 

estiveram envolvidos nessa ação realizada com sucesso nesta Câmara de Vereadores. Encerrou 

relatando que esteve no Bairro Aparecida no último sábado, com as vereadoras Dileta e Lorena em 

uma ação solidária com as mulheres, proporcionando momentos de conversa, descontração, 

reencontro e embelezamento. A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do PP: 

Cumprimentou a todos. Iniciou relatando sobre a inauguração da Sala da Procuradoria, fortalecendo 

ainda mais as ações em prol das mulheres, ações essas e atividades já iniciadas em 2018, e agora 

com um espaço adequado vamos aperfeiçoar o trabalho. Oportunizou o momento para agradecer a 

todos que se fizeram presentes no ato nos apoiando, mas especialmente agradecer os servidores e 

assessores dessa Casa. Em seguida falou sobre a votação de projetos importantes, com destaque 

para projetos relacionados a área de educação, quando foram aprovadas contratações temporárias de 

professores, para suprir demandas de escolas municipais, que em reunião com secretario Henrique e 

coordenadora Lia, tiveram maior detalhamento das vagas a serem supridas, num total de seis (6) 

professores para séries finais do ensino fundamental e educação infantil. Após parabenizou o 
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presidente Luciano Kanitz, seus familiares e colaboradores pela homenagem aos 20 anos da Théo 

Transportes, empresa sólida e eficiente que leva o nome de Ibirubá a todo Brasil, sendo hoje uma 

das maiores empresas de logística, especialmente na área de máquinas e implementos agrícolas e 

aproveitou para relembrar a visita recente que fez as obras da nova sede da empresa. Em seguida 

destacou que na próxima quarta-feira, em parceria com EMATER e Secretaria da Agricultura, terá 

uma palestra sobre Proteção, Preservação e Recuperação de Nascentes de água, um tema 

extremamente relevante água que estará sendo debatido nessa Casa Legislativa. Encerrou falando 

sobre a sessão solene em homenagem a pessoa idosa, tendo onze idosos indicados pelos vereadores, 

sessão ainda restrita a convidados, mas que a comunidade poderá acompanhar pelo facebook, a 

partir das dezenove horas e desejou uma ótima semana com muito entusiasmo à todos. A vereadora 

MARIA ILANI HENKES LAMB, do MDB: Cumprimentou a todos. Iniciou sua tribuna falando 

das duas indicações realizadas por ela, uma delas a solicitação de mão única na Rua Castanhal, por 

motivo de muito movimento de carros e por possuir muitos carros estacionados, sendo a rua muito 

estreita o que dificulta a trafegabilidade no local; a outra indicação sobre a mudança de sentido de 

mão única da Rua Sergipe, ficando mão única da Rua Mauá para a Rua Henrique Roetger, para ser 

utilizado como desvio da sinaleira da Mauá, se tornando mais útil. Em seguida relatou sobre a 

indicação do Projeto de Lei para homenagear a título de cidadão honorário o Senhor Celso Leomar 

Krug. Após falou sobre a homenagem a Théo Transportes, uma empresa que segundo ela, leva o 

nome de Ibirubá a diversos lugares, trabalhando com eficiência e dedicação, falou da honra em 

poder homenagear essa grande empresa. Encerrou deixando seu abraço a todos ibirubenses e 

desejando uma boa semana a todos. A vereadora JUSSARA RODRIGUES DE ANDRADE, do 

PT: Cumprimentou a todos. Iniciou sua tribuna falando sobre a inauguração da Sala da 

Procuradoria, relatando seu enorme orgulho, juntamente com a vereadora Lorena, Procuradora-

Adjunta, sendo hoje a representação desta Casa por maioria mulheres, aproveitou em nome da 

Presidente Jaqueline para parabenizar a todos os servidores que estiveram empenhados para a 

realização deste evento, e explanou sobre as competências de uma Procuradoria da Mulher, 

relacionadas a violência contra mulheres e meninas, recebendo, acompanhando e encaminhando as 

denúncias para órgãos competentes, assim como fiscalizar, através de programas do governo para 

promoção de igualdade de gênero, autonomia e empoderamento a mulheres e meninas, fomentar a 

articulação de mulheres na política, promover pesquisas e estudos sobre a discriminação e violência 

contra mulheres para divulgação, propor políticas de transversais de gênero nos órgãos 

governamentais e da sociedade civil, dentre várias outras competências, além de inserir os homens 

nesta discussão de gêneros. O vereador VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a todos. 

Iniciou agradecendo a Deus pela oportunidade de estar representando as pessoas que o elegeram, 

dizendo do orgulho em fazer parte desta Casa Legislativa. Agradeceu também o apoio de todos os 

vereadores na aprovação do Projeto que instituiu a Semana da Conscientização e Apoio para 

Portadores da Doença de Alzheimer, em conjunto com a colega vereadora Dileta, que vai trazer o 

esclarecimento e tratamento precoce, assim como beneficiar as pessoas cuidadoras. Em seguida 

relatou sobre a homenagem aos vinte anos da Théo Transportes, o qual sente muito orgulho em ter a 

frente como presidente da empresa o amigo Luciano, parabenizando a ele e todo o quadro de 

colaboradores. Em seguida, falou sobre o retorno das atividades de Carreiras na Hípica, citando os 

envolvidos neste trabalho desenvolvido, que trouxe a Ibirubá um grande número de público de 

vários municípios e também de outros estados, aproveitou para parabenizá-los e solicitou ao 

Executivo que “olhe com bons olhos” para esse segmento. Encerrou desejando uma boa noite e boa 

semana. Em seguida a Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e duas horas e vinte e 

vinte e cinco (22h25min.). Os trabalhos foram presididos pela Presidente, vereadora Jaqueline 

Brignoni Winsch, e secretariados pelo vereador Vagner Oliveira, 1º Secretário. Do que eu, Vagner 
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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. 

 

 

 

 


