ATA Nº. 1.829/2013 – DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 27.05.2013.

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, 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 trinta minutos, foi constatada a presença dos Vereadores:
Silvestre Antônio Rebelato, Ilvo Adam Schlintwein e Rogério Mauri de Oliveira, integrantes da
Bancada do PMDB; Vanderlei Santos de Souza, Abel Grave e Alberi Antônio Behnen, integrantes
da Bancada do DEM; Carlota Elisa Artmann, Érico Pimentel Nogueira e Liberto Leomar Franken,
integrantes da Bancada do PP; Jair Luiz Scortegagna, integrante da bancada do PT e Elói Ferraz
de Andrade da Bancada do PDT. Constatado quórum regimental o Senhor Presidente, Liberto
Leomar Franken, declarou abertos os trabalhos e determinou que o Secretário, Abel Grave,
fizesse à leitura do texto bíblico. Dando sequência o Presidente solicitou que o secretário fizesse
a leitura da CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA, sendo que após colocou a mesma em discussão.
Posteriormente o Presidente colocou em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por
unanimidade. O Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.828/13 (ordinária):
Aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício da Indutar Tecno Metal – Projeto Pescar; Ofício n.º
76/2013 do Conselho Tutelar de Ibirubá; Ofício Circular n.º 006/2013 do Executivo; Ofício n.º
125/2013 do Executivo; Ofício n.º 126/2013 do Executivo; Telegramas do Ministério da
Educação informando sobre a liberação de recursos financeiros; ofícios e folders sobre cursos
diversos. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício
nº 148/13 para o Executivo; Ofício n.º 149/2013 para a Imprensa; Ofício n.º 150/2013 para o
Executivo; Ofício n.º 151/2013 para a Presidenta da República Federativa do Brasil; Ofício n.º
152/2013 para o Ministro de Estado dos Transportes; Ofício n.º 153/2013 para o Diretor do
Denatran; Ofício Circular n.º 154/2013 para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal;
Ofício nº 155/13 para o Grupo Folclórico Die Lustigen; Ofício n.º 156/2013 para o Executivo. O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura do Pedido de Informação: LEITURA DO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/2013: Os vereadores ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
SILVESTRE ANTONIO REBELATO, e ILVO ADAM SCHLINTWEIN da Bancada do PMDB e o vereador
ELÓI FERRAZ DE ANDRADE do PDT, integrantes desta Casa Legislativa, vem à presença deste
Egrégio Plenário apresentar o seguinte Pedido de Informação: Que o Executivo Municipal
esclareça qual a finalidade das diárias que foram empenhadas ao credor Município de Ibirubá,
no período de 20/02/2013 até 23/04/2013, totalizando o valor de vinte e cinco mil trezentos e
sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos (R$ 25.361,52), conforme demonstrativo das
despesas com diárias em anexo. O Presidente reabriu a Sessão e solicitou que o Secretário
fizesse a leitura do quarto item da Ordem do Dia. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º
031/2013. Abre crédito especial de Elemento e acresce aos objetivos e, autoriza o Município de
Ibirubá firmar convênio com o Conselho Pró‐Segurança Pública de Ibirubá – CONSEPRO, dando
providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a Comissão
de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência. O
vereador Alberi, o vereador Rogério e o vereador Elói, Presidentes das respectivas Comissões
colocaram eles mesmos farão a relatoria do Projeto de Lei Municipal n.º 031/2013. LEITURA DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 032/2013. Autoriza o Município de Ibirubá firmar convênio com
a Sociedade Atlética Juventude Operária e o Grêmio Esportivo Ibirubá, e dá outras providências.
Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e
Orçamento. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final

indicou o vereador Jair para fazer a relatoria. O vereador Rogério, Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento indicou a vereadora Carlota para fazer a relatoria do referido Projeto.
VOTAÇÃO DOS PARECERES, DA 1ª EMENDA MODIFICATIVA, DA 1ª EMENDA ADITIVA, DA 2ª
EMENDA ADITIVA, DA 2ª EMENDA MODIFICATIVA E DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N.º
006/2013: Leitura e Votação dos Pareceres da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final e da
Comissão de Finanças e Orçamento: Aprovados por unanimidade. Discussão e Votação das
Emendas e do Projeto de Lei do Legislativo n.º 006/2013. 1ª Emenda Modificativa: Aprovada
por unanimidade. 1ª Emenda Aditiva: Aprovada por unanimidade. 2ª Emenda Aditivia: Rejeitada
por seis (6) votos contrários, dos vereadores Alberi, Jair, Carlota, Érico, Abel e Vanderlei e
quatro (4) favoráveis dos vereadores Rogério, Elói, Ilvo e Silvestre. 2ª Emenda Modificativa:
Rejeitada por nove (9) votos contrários dos vereadores Alberi, Jair, Carlota, Érico, Abel,
Vanderlei, Rogério, Ilvo e Silvestre e um (1) voto favorável do vereador Elói. Em seguido o
Presidente colocou o Projeto em votação. Votação do Projeto de Lei do Legislativo n.º 006/2013
com as emendas anteriormente aprovadas: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS
PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 030/2013. Autoriza o Município de Ibirubá
firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Saúde,
via PROSAN – Programa de Saneamento. Leitura e Votação dos Pareceres da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de
Educação, Segurança, Saúde e Assistência: Aprovados por unanimidade. O vereador Elói
solicitou para registrar que em nenhum momento foi mencionado e feito referência ao
Secretário Ciro Simoni e ao Secretário Adjunto Elmer Sand ambos do Partido Democrático
Trabalhista (PDT), pelo empenho que tiveram junto com sua pessoa na liberação de redes de
água em nosso Município. O vereador Alberi colocou que talvez isto tenha acontecido nesta
Casa, mas que o Secretário Fucks por inúmeras fez menção a este fato e ao empenho do
vereador Elói na busca de recursos para redes de água. Discussão e Votação do Projeto de Lei
Municipal n.º 030/2013: Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: Em comum
acordo ficou decidido que as sessões ordinárias do mês de julho serão realizadas dias quinze
(15), vinte e dois (22) e vinte e nove (29). O Vereador Silvestre solicitou que se encaminhe ofício
para a Comunidade de São Paulo Pontão pelo primeiro Jantar Italiano; o Presidente solicitou
oficio para a Comunidade do Triunfo pelas festividades de domingo; o Vereador Elói propôs que
fosse dispensado o Secretario Albino ficando somente o Luciano convidado a participar da
Sessão prestando esclarecimentos sobre o trânsito; o vereador Vanderlei solicitou ofício para o
Conselho Tutelar pelo Seminário sobre Drogas e pra o Clube de Mães da Linha Seis pelo almoço
de domingo; o vereador Érico solicitou ofício pelos cinquenta (50) anos do Esporte Clube
Pinheirinho. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos reabrindo logo em seguida.
Dando continuidade o 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 ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Ele
falou que o espaço da tribuna serve para o vereador levar suas ideias para a comunidade. Ele
falou que valoriza a imprensa e disse que quem tem um microfone tem o dever de levar uma
mensagem ética para que as pessoas possam fazer seu julgamento e não o rádio julgar as
pessoas. Ele parabenizou pela conquista do asfalto da Rua Bahia no Bairro Progresso, ele falou
que todos os Governos Legislativo e Executivo que passaram por Ibirubá deixaram suas marcas
e que este Governo agora, e falou que é uma obrigação fazer e buscar alternativas porque é isto
que pregam nas campanhas, resultados. Ele colocou que são vereadores do Município de
Ibirubá e da obrigação de aplicar bem os recursos, citou que até o dia dezessete de maio do
corrente ano foi arrecadado dezessete milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e catorze
reais e oitenta e um centavos (R$ 17.154.114,81), salientou que estamos vivendo uma era e

devemos aproveitá‐la. Ele falou que a população entregou este orçamento para o Executivo e
que devemos fiscalizá‐lo, cobrar eficiência. Ele colocou sobre as emendas, e que da necessidade
de observar as prioridades, chamou a atenção para o asfaltamento da Rua Georg Walter Dürr, e
disse que de uma forma construtiva irá cobrar para que estes recursos sejam bem aplicados
para a comunidade de Ibirubá. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Ele colocou que hoje se falou muito sobre a imprensa e relatou alguns
fatos que lhe chamaram a atenção como o grande número de profissionais da área da saúde
que está tendo em Ibirubá, médicos voltando, muitos jovens, e concluiu o problema da saúde
pública não é devido à falta de profissionais e sim uma questão de gerenciamento e disse que
talvez após a audiência pública se esclareçam outras situações. Ele falou que ontem esteve na
sua terra e reparou que as comunidades do interior estão diminuindo, mas disse que as pessoas
que lá estão se agigantam para receber bem seus visitantes, cumprimentou e parabenizou
todos que trabalharam na festa de São Paulo Pontão. Ele falou que na última sessão se reportou
a uma resposta de pedido de informação que acabou por gerar matéria em jornais e rádio, leu o
que lhe escreveram e que se leu errado foi porque lhe mandaram errado, sobre o Posto de
Saúde da Vila Hermany e da Vila Jardim perguntando por que estão parados e fechados e a
resposta foi que estão em fase de conclusão, mas salientou que isto se aguarda desde outubro.
Ele falou da Audiência Pública da Comissão da Saúde onde irão debater este e outros assuntos.
Ele colocou que há estradas boas no interior, mas na Linha Fior não está bom e está na torcida
pelo Pinheirinho. Ele leu um informativo do Governo do Estado do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB), sobre realidades da educação, e disse que na mídia às vezes se
vê que tudo está bem, mas que é uma responsabilidade colocar informações na rua e pediu
para o cidadão averiguar se os professores estão recebendo seus direitos, colocou que há
problemas nas rodovias, na segurança pública, mas mesmo assim disse que muitos afirmam que
o governo vai bem. Ele encerrou dizendo que esteve junto com o vereador Elói na reunião da
Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí (ASCAMAJA), em Santa Bárbara do Sul, contou
que ficou sentido com os Deputados que estavam presentes porque falaram e foram embora,
não tiveram a paciência de ficar e ouvir os vereadores, da separação feita entre Santa Bárbara
do Sul e Ibirubá pela ERS‐506, ele contou que o vereador mais votado de lá do Partido dos
Trabalhadores relatou que tomaram uma decisão, fizeram de Santa Bárbara até o Passo da
Palmeira, pois estavam com problemas durante a safra. O vereador ABEL GRAVE, do DEM:
Cumprimentou a todos. Ele comentou da sua gratidão e homenageou o seu avô, Orlando Flores
Grave, pela passagem de seus setenta e sete (77) anos de vida e da sua importante presença
junto à família e tudo que lhe ensinou. Ele relatou sobre as quadras de areia do Bairro Jardim e
do Bairro Progresso que estão em fase final, com isso resgatando o futebol de areia semelhante
ao já existente no Bairro Hermany. Ele parabenizou o Vereador Vanderlei pelo seu esforço e sua
indicação para o asfaltamento da Rua Bahia no Bairro Progresso. Ele parabenizou o Conselho
Tutelar pela importante palestra a qual não pode estar presente, mas contou que soube do
sucesso da mesma. Ele também comentou sobre a Emenda Parlamentar Individual do Deputado
Onyx Lorenzoni, beneficiando o Município de Ibirubá no desenvolvimento Urbano Obras e
Ações de Infraestrutura Urbana no valor de duzentos e cinquenta mil reais (R$ 250.000,00),
demonstrando com isso a valorização dos votos de Ibirubá, e que reflitam sobre o retorno que
os Deputados têm dado aos votos recebidos. O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do
DEM: Cumprimentou a todos. Ele agradeceu o apoio recebido por ter falado na Tribuna aquilo
que pensa como Legislador desta Casa. Ele cumprimentou os Conselheiros Tutelares pela
organização do Seminário Antidrogas, sendo um tema de grande relevância, representou a
Câmara de Vereadores e contou que ouviu testemunhos e parabenizou o Conselho Tutelar pela
iniciativa. Ele participou junto com demais vereadores do almoço no Clube de Mães da Linha

Seis ocorrido nesse último domingo. Ele convidou a Comunidade para a Audiência Pública de
Prestação de Contas do Primeiro (1°) Quadrimestre de dois mil e treze (2013) que se realizará
dia vinte e oito (28), quando todos ficarão sabendo onde estão sendo gastos os recursos do
Município. Ele parabenizou o Senhor Jaime Servo por assumir mais uma vez a Presidência do
Partido Progressista (PP) e pelo seu empenho e trabalho em nosso Município. Ele agradeceu
todos os vereadores que o parabenizar pelo recurso que trouxe junto com o Deputado José
Otávio Germano para o asfaltamento da Rua Bahia, que já está pronto, engrandecendo o Bairro
Progresso e todo o Município. Ele falou que nesta noite foi votado um projeto de autoria do
Vereador Silvestre, referente a isenção do pagamento de aluguéis por entidades sem fim
lucrativo, o mesmo aprovado por unanimidade, houve emendas, mas o importante que foi
aprovado. Ele fez uma reflexão sobre as Emendas Parlamentares e contou que o Abel e o
Presidente Saulo apresentaram a pouco uma emenda de duzentos e cinquenta mil reais (R$
250.000,00) e colocou que esta Casa tem onze vereadores e que se cada vereador trouxer uma
emenda por ano, serão quarenta e quatro (44) emendas nos quatro anos, auxiliando assim não
somente a Administração, mas a população de Ibirubá. O vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA, do
PT: Cumprimentou a todos. Ele falou que a máquina propulsora do Município é o Executivo e
falou sobre a arrecadação do Município, quanto se arrecada por dia, onde deve gastar, onde
deve investir. Ele colocou que quando o orçamento é efetuado chamam‐se os interessados, e
salientou que o maior interessado nos investimentos é a comunidade. Ele falou que este ano
será feito o plano plurianual, que é o planejamento dos investimentos do dinheiro público para
os próximos quatro anos e a oportunidade para que a comunidade decida onde serão efetuados
os investimentos do dinheiro público, nos próximos quatro anos. Ele convidou toda comunidade
para participar efetivamente deste planejamento, pois é importante o comparecimento para
que se tenha a aplicação do dinheiro público naquilo se almeja, salientou que é neste momento
que a comunidade decide suas prioridades, também convidou a imprensa para que participem,
pois assim saberão a realidade dos valores da receita e da despesa de nosso Município,
convidou os repórteres para que compareçam nas audiências ajudando a decidir onde deverá
ser aplicado o dinheiro público. Ele colocou que o Executivo irá apresentar o planejamento à
comunidade e à Câmara de Vereadores até trinta (30) de junho, através do Projeto de Lei
referente ao Plano Plurianual de Investimentos, obrigatório pela Lei da Responsabilidade Fiscal.
E falou que também neste ano, deverá enviar, até quinze (15) de setembro o Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentária, que vai fixar as metas para o ano de dois mil e catorze (2014) e até o
dia quinze (15) de novembro o Projeto de Lei do Orçamento Municipal para o ano que vem e
disse que neste período que serão efetuadas as audiências públicas. Ele citou o
pronunciamento do Secretário da Segurança do Estado no encontro que tive na semana
passada em Porto Alegre, referindo‐se porque em anos anteriores não foram construídos mais
presídios, contou que o orçamento da União é de dois trilhões e duzentos bilhões de reais, ou
seja, arrecadam por dia seis bilhões de reais. E perguntou: porque não há investimentos
necessários em nossas estradas? Porque não há investimentos necessários na nossa saúde? Por
que não investem mais na educação? Salientou que o Executivo Municipal, Estadual e Federal,
não pode gastar mais do que arrecada e que precisamos de planejamento e o contribuinte pode
ajudar, pois é o que precisam para poder atender as prioridades da nossa comunidade, já que
com o dinheiro arrecadado não dá para atender todas as demandas. Ele falou que todos têm a
responsabilidade de atuarmos no combate à droga e que todos sabem que a droga não só
destrói aqueles que a consomem, mas estraçalha uma família, acabando com muitos sonhos,
que é muito triste ver parte de nossa juventude consumindo drogas, acabando com sonhos
seus e de sua família e precisam trabalhar na prevenção à droga com ações de políticas
públicas. Ele citou que oitenta por cento (80%) dos presos são traficantes e noventa e nove por

cento (99%) dos que se drogam são pobres, sendo este o principal motivo de implementar
políticas públicas, no real e efetivo combate a droga. Ele falou que no nosso Município o que
arrecadamos não é suficiente para implementar todos os programas e por isso se prioriza onde
investir, que precisamos de uma estrutura administrativa que funcione e ofereça a comunidade
um serviço público eficiente. Ele desejou poder contribuir para que Ibirubá cresça ainda mais, e,
somente com a presença da comunidade é que alcançaremos nossos objetivos e prioridades.
Ele convidou a todos a participarem amanhã da audiência pública, com a prestação de contas
do dinheiro público gasto no primeiro quadrimestre deste ano, no Plenário da Câmara de
Vereadores, a partir das dezoito horas e trinta minutos. A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN,
do PP: Cumprimentou a todos. Ela falou que neste final aconteceu a Convenção do Partido
Progressista onde o senhor Jaime Cervo foi reconduzido a Presidência do Partido, partido que
está à frente do Executivo Municipal e também da Senadora Ana Amélia Lemos que tem grande
destaque e reconhecimento. Ela parabenizou o Vereador Vanderlei pela conquista através do
Deputado José Otávio Germano do Partido Progressista que conseguiu a Emenda de
asfaltamento na Rua Bahia no Bairro Progresso. Ela também comentou sobre a importância da
presença da Comunidade na Audiência Pública de Prestação de Contas do Primeiro (1°)
Quadrimestre de dois mil e treze (2013) dia vinte e oito (28), na Câmara, convidou toda
comunidade para que tenham ciência da aplicação dos recursos do nosso Município. Ela
parabenizou o Conselho Tutelar pelo Seminário: sou vivo não uso drogas, na busca pela paz;
referente ao combate e uso de drogas. Ela comentou sobre os dois (2) projetos votados nessa
noite, sendo o Projeto de Lei do Legislativo n.º 006/2013 de autoria do Vereador Silvestre que
beneficia toda a população de Ibirubá e o Projeto de Lei Municipal n.º 030/2013 que autoriza o
Executivo Municipal firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretária
Estadual da Saúde via Programa de Saneamento, levando água potável para Localidade de Linha
Duas. Ela convidou a todos para o décimo quarto (14°) Baile Municipal da Terceira Idade e o
décimo (10°) Baile Regional das Debutantes, que irá se realizar dia vinte e oito (28) no Pavilhão
de Esportes do Bairro Planalto. O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, do PP: Cumprimentou
a todos. Ele parabenizou o senhor Jaime Cervo pela recondução ao cargo de Presidente do
Partido Progressista (PP). Ele comentou sobre as emendas referidas pelos vereadores com o
auxílio dos Deputados tanto do Partido Progressista (PP) que inclusive auxiliam vereadores de
outros partidos o que demonstra a grandeza dos Deputados do partido, Democratas (DEM),
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), um trabalho em conjunto dos
vereadores com seus Deputados e colocou que na hora de votar é necessário levar em conta
quem são os nossos parceiros. Ele se referiu aos acontecimentos turbulentos e negativos que
aconteceram neste mês de maio em nosso Município, onde cabe somente ao Poder Judiciário
julgar, não sendo papel de o vereador acusar alguém. Ele também relatou dos acontecimentos
importantes desse mês, como o aniversário de cinquenta (50) anos da Fundação do Esporte
Clube Pinheirinho da Comunidade de Pinheirinho e citou alguns de seus fundadores, agradeceu
aos que tiveram esta ideia. Ele convidou para o bingo da Associação de Moradores do Bairro
Jardim (AMOVIDIM) dia trinta e um (31) de maio, às dezenove horas, com excelente premiação.
Ele falou que ouve muito falar em números e disse que pensa se este dinheiro é gasto todo a
toa, disse que existe desvios, mas que também analisou que em Ibirubá o orçamento triplicou
nos últimos quatro (4) ou oito (8) anos e que observou o parque de máquinas e triplicou o
maquinário e disse que somente quem não quer ver acha que tudo é um caos. Ele contou que
ligou para o Secretário Chico Severo que lhe colocou eu amanhã estarão chegando no
Pinheirinho, e disse que foi atrás e que há bastante cascalho lá, falou que se for feito um serviço
precisa ser bem feito. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos.
Ele iniciou falando à comunidade que participou do grande jogo da Associação Ibirubá de

Futebol e em nome do Álvaro cumprimentou toda a sua diretoria pelo excelente trabalho que
vem desenvolvendo, parabenizou a comunidade que tem lotado o estádio. Ele falou que
esperava para hoje a emenda de um projeto que regula os feriados nos mercados, mas o
Presidente confirmou que virá na próxima sessão e então irá aguardar porque é um projeto
importante no segmento de varejo de nosso Município, e mencionou que foi aprovado o
projeto do vereador Silvestre o que isenta a cobrança em prédios públicos, fizeram emendas ele
junto com o vereador Rogério e o vereador Ilvo no qual incluíram para formaturas, casamentos,
aniversários, beneficiando aquele cidadão mais humilde com a isenção, mas perderam por seis
votos a quatro, mas disse que logo irão arrumar uma forma para beneficiar a comunidade. Ele
falou de um assunto que ficou no passado, no qual esteve envolvido, um fato que aconteceu
anos atrás e que foi matéria de jornal, de televisão, no Estado, no País, sobre a venda de livros
da Biblioteca Pública do Município, e contou que naquele momento foi feito um registro de
uma denúncia contra ele, no qual no exercício do seu trabalho, que é fiscalizar, esteve ele e
mais uma vereadora no município de Selbach em busca de uma denúncia no Ministério Público
sobre a venda desses livros e um senhor registrou a ocorrência contra a sua pessoa de que
tivesse passado por determinada autoridade. Ele falou que esse senhor é um homem de bem,
aposentado, digno e justo, e que não sabe qual o motivo de tal denúncia e após isso por muitas
vezes foi julgado e condenado por pessoas que tem certeza que se fosse hoje elas não o fariam
e não tomariam tal atitude e falou que também foi solicitado a essa Casa por um vice‐
presidente de determinado partido que lhe condenou e solicitou se tinha sido aberta uma
sindicância interna contra este vereador. Ele falou que chorou muitas vezes pelas injustiças que
fizeram com ele, e com muita tristeza teve a notícia que ouve o julgamento deste ato, deste
fato e incriminando algumas pessoas e disse isso com muita tristeza por saber que essas
pessoas estão sendo condenadas injustamente, e acha que quem tinha que ser condenado era
outras pessoas. Ele falou que nunca se acusa, se condena alguém, fez esse desabafo com muita
tristeza, mas precisava trazer uma explicação para a comunidade, pois nesta Casa tem um
vereador honrando seu partido, honrando seus companheiros, mas acima de tudo honrando
sua família e honrando a comunidade que votou e o colocou aqui para fazer o bem. O
Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e duas horas e quarenta minutos
(22h40min). Os trabalhos foram presididos pelo Presidente, vereador Liberto Leomar Franken, e
secretariados pelo vereador Abel Grave, 1º Secretário. Do que eu, Abel Grave determinei que
fosse lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Senhor
Presidente.

LIBERTO LEOMAR FRANKEN ABEL GRAVE

Presidente do Legislativo Ibirubense . Secretário.

