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ATA Nº. 2.151/2021 – DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, em 13.10.2021. Aos 

treze dias do mês de outubro 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 (chegou com atraso); 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 DAS ATAS Nº 

2.149/21 (sessão ordinária): Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, e Nº 

2.150/21 (sessão solene): Aprovada com oito (08) votos favoráveis, uma (01) abstenção da 

vereadora Lorena, e uma (01) ausência da vereadora Patrícia. Em seguida o Presidente 

solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS RECEBIDOS: Correspondência do IPÊ 

Saúde, em resposta a Moção nº 010/21, informando que estão dando prosseguimento ao pedido, 

pois está em situação de coleta de documentos para a instauração do PROA; Correspondência 

eletrônica (e-mail) recebido do Comando Geral do CBMRS – Corpo de Bombeiros Militar do RS, 

informando que a previsão original do editar estabelece 120 vagas para o curso que habilita o 

Militar Estadual a concorrer a promoção a graduação de 2º sargento; Ofícios nº 3913/21 e nº 

3794/21 recebidos da Caixa Econômica Federal referente contrato de repasse celebrado entre o 

Município de Ibirubá e a CEF. OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 204/21 expedido para o 

Executivo encaminhando matéria pertinente a sessão ordinária nº 024/21, do dia 27 de setembro; 

Ofício nº 205/21 expedido para a família enlutada de Ivoni Bergmeier da Silva (in memorian); 

Ofício nº 206/21 expedido para a ASCAMAJA, indicando o Sr. Luis Antônio Ribeiro Sfalcim para 

receber o certificado Amigo do Legislativo e da ASCAMAJA; Ofício nº 207/21 expedido para a 

imprensa, encaminhando material da sessão ordinária nº 024/21, do dia 27 de setembro, para 

divulgação; Ofício nº 208/21 expedido para a Jeisy Faria, Presidente do CONPLAD, parabenizando 

pelo trabalho realizado na elaboração e revisão do Plano Diretor; Ofício nº 209/21 expedido para a 

COOPEAGRI agradecendo pela colaboração na cedência das lembranças entregues aos 

participantes da inauguração da Sala da Procuradoria da Mulher; Ofício nº 209/21 expedido para as 

escolas convidando para reunião no dia 19 de outubro, às 09hs, referente a implementação do 

Projeto Vereador Mirim edição 2021/2022; Ofício nº 210/21 expedido para a empresa Indutar 

Tecno Metal parabenizando pelos 23 anos de fundação; Ofício nº 211/21 expedido para o 

Executivo, referente cronograma de desembolso financeiro; Ofício Circ. nº 212/21 expedido para a 

Geatel, Instituto Estadual de Educação Edmundo Roewer e Escola Santa Teresinha, convidando 

para Palestra em alusão ao Outubro Rosa dia 19 de outubro, às 19h30min. LEITURA DA 

INDICAÇÃO N° 208/2021: A vereadora GESMARI INÊZ JANDREY, integrante da bancada do 

PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, realize, com urgência, o 

patrolamento das estradas do interior do nosso município.  As localidades são: Alfredo Brenner 

Fundos (próximo à residência de Ema Luiza e Vilmar Hoppen) na divisa com a Linha Fior. A via 

encontra-se em estado precário e praticamente sem condições de trafegabilidade. As localidades de 

Linha Duas Fundos; Linha Três; São Paulo Pontão e São Paulo Pontão Fundos também demandas 
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melhorias. Justificativa: Esta indicação atende aos pedidos de moradores das respectivas localidades 

que solicitam a urgência na realização das melhorias das condições de trafegabilidade das vias que 

encontram-se em estado precário devido às fortes chuvas que atingiram as regiões. Além disso, 

nessas vias também circulam diariamente veículos de transporte escolar. LEITURA E 

DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 025/2021: Os (as) vereadores (as) VAGNER 

OLIVEIRA, integrante da Bancada dos Republicanos, JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, 

integrante da bancada do Progressistas, PATRÍCIA SANDRI, integrante da bancada do DEM, 

requerem que esta Casa Legislativa preste uma homenagem a Zinco Forte, pelos 10 anos de 

fundação, comemorados no dia 07 de julho de 2021, sendo esta homenagem realizada em uma 

sessão ordinária a ser definida pela Mesa Diretora: Aprovado por unanimidade dos vereadores 

presentes (nove votos favoráveis e uma ausência). LEITURA DO PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO Nº 029/2021, de autoria da vereadora Gesmari: Concede o título de “Cidadã 

Ibirubense” à Senhora Magda D’amico Teixeira Pimentel. Baixado para a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final. O vereador Gustavo, Presidente da CLJRF, assumiu a relatoria. LEITURA 

DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 030/2021, de autoria da vereadora Jussara: 

Concede o título de “Cidadão Ibirubense” ao Senhor Jorge Gonçalves Ferreira. Baixado para a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Gustavo, Presidente da CLJRF, 

assumiu a relatoria. LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2021: 

Institui o Regime de Previdência Complementar no Município de Ibirubá, fixa o limite máximo 

para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da 

Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar, e dá 

outras providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a 

Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Gustavo, Presidente da CLJRF, designou a 

vereadora Patrícia para ser a relatora. A vereadora Gesmari, Presidente da CFO, assumiu a relatoria. 

A vereadora Patrícia, por solicitação da Presidente Jaqueline, justificou seu atraso devido estar 

trabalhando em uma audiência junto ao Fórum, sendo que todos acataram suas razões. LEITURA 

DO PARECER E VOTAÇÃO 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. Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Discussão e 

votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 027/21: Aprovado por unanimidade. A vereadora 

Jussara registrou as felicitações para a servidora Bruna Eduarda Meinen Feil pela conquista do 

prêmio Adelmo Genro Filho de Pesquisa em Jornalismo na categoria Iniciação Científica, 

organizado pela Associação Brasileira de Pesquisa em Jornalismo (SBPJor). A Presidente Jaqueline 

endossou os cumprimentos à servidora Bruna e também falou que estão apoiando o “Outubro Rosa” 

e no dia dezenove (19) de outubro irão promover uma palestra com a Drª Grazieli Sassi, em parceria 

com a Liga Feminina de Combate ao Câncer e a Unimed. Também convidou a todos para 

participarem da audiência pública para discussão da LDO, que será realizada no dia 20 de outubro, 

às 14hs. Comentou ainda que na última sexta-feira, na Assembleia da ASCAMAJA em Alto Alegre, 

entregaram o prêmio de Amigo do Legislativo e da ASCAMAJA, ao Sr. Luis Antônio Ribeiro 

Sfalcim. A vereadora Dileta lançou um desafio para que todos doem lenços para as mulheres 

acometidas com câncer. 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 falando de sua satisfação pela comitiva formada 

pelas vereadoras até Brasília, acompanhadas pelo Deputado Covatti Filho, estiveram em várias 

agendas em diversos Ministérios, gabinetes de Deputados, Palácio da Presidência, levando as 

demandas do Município, em especial na área da saúde. Falou também das críticas recebidas nos 

recursos para a construção dos Pórticos, mas que hoje servem de ponto turístico na cidade, assim 
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como será o do trevo de acesso secundário. Em seguida, colocou sobre a sua solicitação de recurso 

ao Deputado Covatti, para a compra de um aparelho de Raio-X para o Hospital Annes Dias, por ser 

uma das principais demandas da comunidade. Após relatou sobre a agenda com a Ministra Teresa 

Cristina, onde em comitiva levaram as reivindicações, que foram atendidas na promessa de envio de 

uma máquina ao Município. Colocou sobre seu engajamento na saúde e nas causas das mulheres, 

lançou a campanha para doação de lenço de cabeça para mulheres acometidas de câncer. Em 

seguida convidou as mulheres do Bairro Unida, para o dia de embelezamento que ocorrerá no 

próximo sábado, dia dezesseis de outubro. Encerrou deixando sua gratidão ao Deputado Covatti e 

desejando uma boa noite a comunidade Ibirubense. A vereadora GESMARI INÊZ JANDREY, do 

PP: Cumprimentou a todos. Iniciou relatando sobre a indicação que apresentou ao Executivo, para a 

realização de encascalhamento em algumas localidades do interior devido a dificuldade de 

trafegabilidade. Em seguida, falou sobre as agendas em Brasília, uma comitiva de vereadoras, que 

teve início no gabinete do Deputado Covatti Filho, após ela e a vereadora Jaqueline estiveram no 

gabinete do Deputado Pedro Westhpalen, onde levaram demandas na área da saúde; e no gabinete 

do Deputado Afonso Hann, buscando recursos para a Secretária de Agricultura do nosso Município; 

após no gabinete do Deputado Jeronimo Goergen; com o Senador Luis Carlos Heinze, que garantiu 

mais recursos para o Município. Em seguida, também estiveram na Previdência Social, solicitando 

peritos médicos; com a Ministra Damares Alves e na Secretária de Saúde, com a assessora Bonina, 

levando as demandas de um ESF para o Bairro Chácara e Mais Médicos para Ibirubá. Encerrou 

agradecendo ao Deputado Covatti Filho, que proporcionou a conhecer o Palácio do Planalto, ao 

Presidente Jair Bolsonaro, a Primeira Dama Michelle e a Ministra Flavia Arruda e após o encontro 

com a Ministra Teresa Cristina, que garantiu a aquisição da máquina agrícola para o Município. 

Agradeceu também as vereadoras, a Primeira Dama Fabiana e a assessora Juliana, por todas as 

demandas alcançadas e encerrou falando sobre a prevenção do câncer em alusão ao Outubro Rosa e 

Novembro Azul. A vereadora JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, do PP: Cumprimentou a 

todos. Disse de sua satisfação e alegria em estar na tribuna, apresentando o seu trabalho e a busca 

pelas demandas do Município, relatando da agenda em Brasília por uma comitiva de mulheres, 

vereadoras desta Casa, determinadas e com dedicação. Após fez um breve relato das agendas, na 

busca de recursos extraorçamentários e também levando demandas. Agradeceu a vereadora Patrícia, 

que fez o agendamento, no Ministério do Trabalho e Previdência, para levar a necessidade de um 

médico perito para a agência do INSS de nosso Município; após estiveram no Ministério da Saúde, 

buscando recursos para construção de um ESF no Bairro Chácara e solicitando que Ibirubá seja 

contemplada com Mais Médicos pelo programa federal; no Ministério da Cidadania, no Ministério 

da Mulher, com a Ministra Damares, conhecendo os programas federais que o Município tem 

condição de acessá-los; também com a Ministra Teresa Cristina, no Ministério da Agricultura, 

solicitando uma máquina para o interior, que teve o apoio da Ministra pela representatividade 

feminina frente ao Poder Legislativo de nossa cidade. Após agradeceu ao Deputado Covatti Filho 

por tê-las acompanhando em algumas agendas, onde tiveram a oportunidade de conhecer o Palácio 

do Planalto, o Presidente, a Primeira-Dama e alguns Ministros. Agradeceu também as vereadoras, a 

Primeira-Dama e assessora, que a acompanharam nesta comitiva, e em especial ao Deputado 

Federal Pedro Westhpalen, pelos recursos no valor de mais de quinhentos mil reais disponibilizados 

neste ano, já garantiu mais recursos para a área da saúde de nosso Município, deixou seu 

reconhecimento pelo trabalho do Deputado, um dos relatores do Projeto do FPM, que destinou um 

por cento a mais para os municípios; também ao Senador Luis Carlos Heinze, pela recepção e já 

garantiu a destinação de mais de trezentos mil reais em recursos para o Município e todos os demais 

Deputados pela receptividade, deixando um saldo positivo, onde serão colhidos bons frutos, 

deixando seu agradecimento especial a todos. Encerrou falando sobre a entrega do Certificado 

Amigo do Legislativo e da Ascamaja, na última sexta-feira, ao senhor Luis Antonio Ribeiro 
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Sfalcim, devido ao seu trabalho voluntário desenvolvido no Município, o parabenizando e 

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

PT: Cumprimentou a todos. Lembrou que nesta semana foi comemorado o dia das crianças, também 

será comemorado o dia do professor, parabenizando a todos os profissionais. Após parabenizou o 

senhor Luis Sfalcim pela homenagem com o recebimento do Certificado Amigo do Legislativo e da 

Ascamaja, pelos trabalhos voluntários prestados a comunidade. Em seguida mencionou que fez 

parte da comitiva que foi à Brasília, buscar recursos para a comunidade, um trabalho muito intenso, 

transcendendo as questões político-partidária, pensando no bem da comunidade ibirubense, 

visitando diversos ministérios e gabinetes, levando as demandas. Relatou que em conjunto com as 

vereadoras Jaqueline, Gesmari e Dileta, esteve no Ministério da Saúde atrás de recursos destinados 

a atenção a saúde básica e primária, assistência a saúde da mulher, inclusão das pessoas portadoras 

de deficiência nos programas federais, programa Brasil Sorridente, que trata da saúde bucal. Foram 

também no Ministério do Trabalho e Previdência, para ver sobre o perito médico para o INSS, 

buscando uma solução para esta questão; no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos na busca de projetos ligados a Procuradoria da Mulher, Projeto Qualifica Mulher. 

Destacou também que junto aos Deputados Paulo Pimenta, Maria do Rosário, Elvino Bohn Gass, 

Dionilso Marcon, Henrique Fontana e o Senador Paulo Paim levou demandas e solicitou recursos 

voltados a saúde básica e primária. Em seguida a Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte 

horas e trinta (20h30min.). 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. 

 

 

 

 

 


