ATA Nº. 1.832/2013 – DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 24.06.2013.

Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 vinte 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 e
posteriormente em votação a ORDEM DO DIA: Aprovada por unanimidade. O Presidente
colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.831/13 (ordinária): Aprovada por unanimidade. O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Ofício n.º 111/2013 do Ministério da Saúde; Ofício Circular n.º 026/13 do Tribunal de Contas do
Estado sobre o Processo Eletrônico; Ofício n.º 177/2013 do Executivo; Ofício Circular n.º
009/2013 do Executivo; Telegramas do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação sobre
a liberação de recursos financeiros; Informativo do Executivo sobre a liberação de recursos
financeiros; Convites da Assembleia Legislativa do Estado para Audiências Públicas e Fóruns;
Ofícios e folders sobre cursos diversos. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura
dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício nº 177/13 para o Tribunal de Contas do Estado; Ofício n.º
184/2013 para o Executivo; Ofício n.º 187/2013 para o Executivo; Ofício n.º 188/2013 para a
Ouvidoria da Rio Grande Energia; Ofício n.º 189/2013 para a Imprensa; Ofício n.º 190/2013 para
a Comunidade de Santo Antônio do Bom Retiro; Ofício n.º 191/2013 para os familiares de José
dos Santos Leal (in memorian); Ofício n.º 192/2013 para os familiares de Caroline Vicente (in
memorian); Ofício n.º 193/2013 para os familiares de Maria Giorgina Dal Molin (in memorian);
Ofício n.º 194/2013 para os familiares de Elvira Freiberg (in memorian); Ofício n.º 195/2013
para os familiares de Manoela dos Santos Forquim (in memorian); Ofício n.º 196/2013 para os
familiares de Marcos César da Silva Dura (in memorian); Ofício n.º 197/2013 para os familiares
de Antônio Pereira de Melo (in memorian). O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura das Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 114/2013: Os vereadores SILVESTRE A.
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada
do PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, vêm à presença deste plenário apresentar a
seguinte indicação: Que o Executivo Municipal providencie com urgência uma manutenção
geral da Casa de Cultura Osvaldo Krammes e a instalação de climatizadores. A Casa de Cultura
Osvaldo Krammes foi construída com recursos próprios do município e há partes que estão se
deteriorando por falta de manutenção, necessitando urgentes reparos, valorizando dessa
maneira o dinheiro do contribuinte. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 115/2013: Os vereadores
SILVESTRE A. REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes
da bancada do PMDB, e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do PDT,
com assento nesta Casa Legislativa, vêm à presença deste plenário apresentar a seguinte
indicação: Que o Executivo Municipal providencie o asfaltamento da Rua Firmino de Paula no
trecho compreendido entre a Rua Bahia e a Rua Rio Branco. Esta rua é de importante ligação
entre o Bairro Progresso e o Centro da cidade, sendo esta uma medida para desafogar o

trânsito das ruas centrais, facilitando assim o deslocamento. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
116/2013: Os vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO
MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, vêm
à presença deste plenário apresentar a seguinte indicação: Que o Executivo Municipal através
da Secretaria Municipal de Obras e Viação providencie com urgência melhorias na estrada que
dá acesso a localidade de Capela Fátima que neste próximo final de semana terá seu tradicional
jantar e também o conserto do pontilhão próximo a Guamirim. Esta é uma reivindicação de
moradores da localidade que solicitam que antes da execução do serviço o Secretário entre em
contato com as lideranças locais para que sejam pontuados os trechos que necessitam reparo e
solicitam também que se for colocado britão seja passado o rolo compactador, pois se assim
não ocorrer há grande risco de cortar os pneus dos carros. Desta maneira a estrada estará em
condições para receber os visitantes que irão prestigiar a festa e também segura para o
transporte escolar. O Presidente de imediato solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos
Pedidos de Informação: LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 024/2013: Os vereadores
SILVESTRE ANTONIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, 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:
Em relação aos anos de 2012 e 2013, que o Executivo Municipal informe individualizadamente
os locais e o nome dos proprietários das pedreiras que cederam cascalho ao Município. Da
mesma forma, informe em que locais existe cascalho solto, pronto para ser utilizado nas
estradas. Por último, informe em quais locais foi feita a recomposição da pedreira. Solicitamos
que seja enviada cópia deste Pedido de Informação para o Secretário de Obras e Viação.
LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 025/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTONIO
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, 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: Em relação ao
transporte escolar, que o Executivo Municipal informe os seguintes itens: quais as rotas do
transporte escolar; qual a quilometragem de cada rota; informar individualizadamente o nome
do responsável pelo transporte, a lotação máxima do veículo e o número de alunos do
Município e do Estado transportados em cada veículo. Solicitamos que seja enviada cópia deste
Pedido de Informação para a Secretaria de Educação e para o Departamento de Trânsito.
LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 026/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTONIO
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, 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 informe o motivo por ainda não ter sido realizado o calçamento no prosseguimento
da Rua General Osório, no bairro Hermany. Em diversas oportunidades moradores e lideranças
daquele local solicitaram a realização do calçamento. Solicitamos que seja enviada cópia deste
Pedido de Informação para a Secretaria de Obras e Viação. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO N.º 035/2013: Os vereadores VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, ABEL GRAVE e
ALBERI ANTONIO BEHNEN da bancada do DEM, vêm por meio deste requerer que esta Casa
Legislativa preste uma homenagem à Academia de Taekwondo “Dragões Arte e Luta”, que
participou do Campeonato Mundial de Taekwondo em Curitiba nos dias 14,15 e 16 de junho
deste ano. Sendo que os atletas Andressa Dal Molin, Marina M. de Souza, Lukas M. de Souza e
Juliano Claas, treinados pelo Mestre Giordano de Souza trouxeram três medalhas para Ibirubá,
representando com muita honra nossa cidade. Sugerimos a confecção de uma placa para a
Academia em reconhecimento aos trabalhos e conquistas alcançadas e que a homenagem seja
realizada durante uma sessão ordinária sendo que a data poderá ser na primeira sessão do mês

de julho: Aprovado por unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO N.º
036/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB e o vereador ELÓI FERRAZ DE
ANDRADE integrante da bancada do PDT, vêm por meio deste requerer que esta Casa
Legislativa encaminhe ofício para o Chefe de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, Delegado
Ranolfo Vieira Júnior com cópia para a Secretária de Políticas para as Mulheres, senhora Ariana
Leitão, solicitando a indicação de três policiais civis para a Delegacia de Polícia de Ibirubá, sendo
pelo menos um deles uma policial para atuar junto ao Posto da Mulher. Na Delegacia de Polícia
de Ibirubá há um Posto para atendimento de mulheres que num período de aproximadamente
seis a oito meses esteve lotada uma policial fazendo os registros e atendimentos a mulheres
vítimas de ocorrências desse gênero, contudo, após a saída desta policial a vaga não foi mais
preenchida, ficando os atendimentos a cargo de estagiários. Estão lotados na Delegacia de
Ibirubá, cinco policiais e mais a Delegada, sendo que três já estão em fase de aposentadoria. Por
isso, a necessida imediata de três policiais sendo uma policial para atuar junto ao posto da
mulher, uma antiga reivindicação. A Delegacia de Polícia conta com aproximadamente 2.500
ocorrências registradas até esse período, atendendo os Municípios de Ibirubá e também de
Quinze de Novembro, tendo população estimada em 27.000 habitantes. Aprovado por
unanimidade. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO N.º 037/2013: Os vereadores
abaixo assinados, integrantes da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, no uso de suas
atribuições legais, requerem à Mesa Diretora a expedição de Resolução de Mesa constituindo
Comissão Especial destinada a analisar e emitir Parecer sobre os Projetos que compõem o Plano
Diretor, quais sejam: o Código de Diretrizes Gerais, o Código de Parcelamento do Solo Urbano, o
Código de Obras, o Código de Ocupação do Solo Urbano e o Código de Posturas. Estando os
vereadores de acordo com as indicações dos respectivos partidos para a formação da Comissão,
indicamos os cinco vereadores integrantes, quis sejam: Jair Luíz Scortegagna (PT), Rogério Mauri
de Oliveira (PMDB), Érico Pimentel Nogueira (PP), Elói Ferraz de Andrade (PDT) e Alberi Antônio
Behnen (DEM). Da mesma forma, sugerimos o prazo de 4 meses para a conclusão dos trabalhos
da Comissão, prorrogável por Resolução da Mesa Diretora, caso haja necessidade. Ibirubá/RS,
24 de junho de 2013. Ver. Abel Grave; Ver. Alberi Antônio Behnen; Verª. Carlota Elisa Artmann;
Ver. Elói Ferraz de Andrade; Ver. Érico Pimentel Nogueira; Ver. Ilvo Adam Schlintwein; Ver. Jair
Luiz Scortegagna; Ver. Liberto Leomar Franken; Ver. Rogério Mauri de Oliveira; Ver. Silvestre
Antônio Rebelato; Ver. Vanderlei Santos de Souza. Aprovado nos termos do § 6º do artigo 82 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores. O Presidente suspendeu a Sessão por
alguns minutos passando a palavra para o senhor Lourival Gonçalves da Emater. O Presidente
reabriu a sessão e solicitou para que o Secretário fizesse a leitura do próximo item:
PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, SENHOR ALBINO VALDIR
SEVERO E DO COORDENADOR DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, SENHOR LUCIANO RIBAS. O Presidente
convidou o Secretário Albino Valdir Severo e o Coordenador da Divisão de Trânsito Luciano
Ribas para passarem até a frente e agradeceu a presença de ambos. O Secretário Albino
cumprimentou a todos, agradeceu o convite e justificou não terem vindo antes devido o
Coordenador Luciano estar em semana de provas em sua faculdade e colocou que irá falar
sobre o trânsito, sendo que o Luciano que poderá responder mais precisamente as questões
visto que está há apenas setenta e cinco dias frente à Secretaria. Ele falou que segundo o
requerimento foram solicitados cinco itens: Sinaleiras; Circulação na Rua Mauá; Estacionamento
na zona central; Placas de sinalização e Redutores de velocidade na ERS‐223. Ele colocou que
estão abertos a sugestões para melhorar ainda mais seu trabalho e passou a palavra para o
Luciano. O Luciano, Coordenador de Trânsito, agradeceu a oportunidade e colocou que irá
responder tudo o que estiver ao seu alcance. O Secretario Albino colocou sobre as sinaleiras

que foram reduzidas para dois tempos as sinaleiras da Tiradentes e da Rua Mauá com a Avenida
Brasil. O Luciano falou que a sinaleira da Rua Tiradentes serve principalmente como um meio de
controle de tráfego em função das duas escolas situadas na proximidade visto à carência de
agentes de trânsito e que observou que as crianças obedecem aquele semáforo e contou que
muitas vezes não acontece a colaboração dos motoristas que não param em fila dupla e
também dos pedestres, salientou que o trânsito seguro passa pela engenharia, educação e pelo
esforço legal, e que constantemente conversa com os condutores e com os pedestres e falou
que o lugar onde estão ocorrendo os problemas é na ERS 223 e salientou que as pessoas devem
se conscientizar em mobilidade urbana e sempre se pode melhorar, mas as pessoas devem se
conscientizar também. Ele falou que transita a pé pela cidade para interagir com as pessoas e
ouvir suas sugestões e reclamações e sobre o primeiro item do requerimento, sinaleiras,
colocou que o semáforo da Rua Tiradentes melhorou sensivelmente em seu tempo e solicitou
sugestão dos presentes sobre o primeiro item da pauta. O Presidente passou a palavra para o
vereador Silvestre, que cumprimentou a todos. O vereador Silvestre falou que pontuou estes
itens, pois é necessário e gostaria de ouvir sobre o planejamento do trânsito na cidade e
mostrou vários Requerimentos e Indicações sobre o trânsito que foram apresentados por ele
nos últimos anos, disse que não entende sobre trânsito e contou que em um requerimento se
prontificou a trazer um engenheiro de tráfego para a cidade e outro para que uma pessoa
viesse falar sobre trânsito. O vereador Silvestre solicitou que o Luciano desse uma olhada na
sinalização da cidade e nas faixas de segurança, contou que trouxe de Porto Alegre um material
sobre trânsito que não leu ainda e deixou este material a disposição, ele disse que espera um
Projeto sobre o trânsito em Ibirubá e se colocou a disposição para colaborar e precisam buscar
soluções. Ele falou que hoje em frente esta Casa haviam carros estacionados oblíquos e
paralelos, pois a sinalização está confusa, contou que foi uma indicação sua e que assim
aumentou o número de vagas, mas a sinalização precisa ser reforçada e exemplificou também
com o estacionamento em frente ao Instituto Edmundo Roewer que também está mal
sinalizado. O vereador Rogério solicitou que talvez fosse apresentado tudo o que o Luciano tem
de material para depois debater, falou que as pessoas lhe questionam muito sobre as sinaleiras
e disse que entende que a sinaleira da Rua Tiradentes deveria ser retirada para fazer um teste e
disse que espera que tenham alguma resposta neste sentido, deixou esta proposta. O
Secretário Albino respondeu sobre a sinaleira dizendo que o Luciano colocou muito bem a
função da sinaleira e disse que elas irão permanecer pela função que fazem hoje no trânsito,
principalmente para os pedestres e para as crianças. O vereador Alberi agradeceu a presença e
perguntou se em dois mil e doze deu mais ou menos acidentes que em dois mil e onze? Ele
sugeriu que na sinaleira da Rua Mauá com a Rua General Osório tenha meia pista livre na subida
em direção de que vem no Postão para o Mercado da Vovó Matilde, enquanto estiver aberto o
sinal para os que estão na Rua General Osório ao lado da Casa dos Bichos e que isto também
pode ser feito na Avenida Brasil, diminuindo a fila e contou que este é um problema em quase
todas as cidades, pois aumentou o número de veículos. Ele disse que na sinaleira da Rua Mauá
com a Avenida Brasil na hora do meio dia é fila nos quatro sentidos e que para ele uma rotatória
lá daria muita confusão, disse que faz muito tempo que não temos acidentes com vítima fatal.
Ele concordou com algumas colocações do vereador Silvestre como estacionamento oblíquo e
que devem considerar pedidos dos vereadores, pois escutam das pessoas estes pedidos e
contou que é favor do estacionamento do lado oposto, mas que devem diminuir o espaço de
estacionamento em frente à antiga BigMilk, disse que a sinaleira é um mal necessário e também
que a sinaleira da Rua Mauá foi uma solicitação da escola. Ele falou que é a favor da reciclagem
das carteiras de motorista e contou que também já lançou a ideia de termos um calçadão
obrigando um pouco as pessoas a caminharem. O Presidente passou a palavra para o vereador

Ilvo, que cumprimentou a todos e elogiou o tratamento do Luciano para com a comunidade de
Ibirubá, ele sugeriu um teste, retirar a sinaleira da Rua General Osório por uma semana, para
ver como se comportam o trânsito e os pedestres e que os comerciantes reclamam muito da
falta de estacionamento e falou sobre o estacionamento rotativo, desejou um bom trabalho. O
Presidente passou a palavra para o vereador Érico que reforçou o pedido do vereador Alberi
sobre excluir o estacionamento lateral na quadra do Telmo Prass e colocou sua preocupação no
entroncamento entre a Rua Mérito e a Rua Serafim Fagundes, onde a preferencial é da Rua
Mérito e ocorrem acidentes. O Presidente falou sobre a colocação do vereador Ilvo, sobre
desligar a sinaleira localizada no Telmo Prass por uma semana, e disse que este tempo é pouco
e recordou que antes da sinaleira estar instalada lá ocorreram vários acidentes e que após a
instalação não recordou de nenhum acidente, mas salientou que é a favor da sinaleira. O
Presidente passou a palavra para a vereadora Carlota. O vereador Vanderlei colocou que hoje a
tarde passou pela sinaleira e que apesar da garoa o trânsito estava fluindo bem e que na Rua
Tiradentes os carros que queriam converter para a Rua Sete de Setembro estavam tendo
dificuldades. O Presidente passou a palavra para o vereador Jair que cumprimentou a todos e
colocou que há a necessidade que se faça um estudo com profissional da área, pois ideias todos
têm e sugeriu mão única na Rua Getúlio Vargas onde há estacionamento dos dois lados, na Rua
Mauá um quebra‐molas perto da Augustin, caminhões não passarem no centro da cidade, pois
estragam o asfalto e prejudicam o trânsito e levantou a necessidade da guarda municipal e
cobrança de estacionamento, falou que não resolveria, mas amenizariam muitas situações,
seria somente um estudo as mudanças estarão a cargo do Município. O Presidente colocou que
o Luciano é grande conhecedor do trânsito e que uma pessoa de fora não terá este
conhecimento, disse que não acredita que alguém de fora conseguirá ver os principais
problemas. O vereador Jair colocou que não desmerecendo o Luciano, há pessoas que estudam
para isto e se propõe a vir, disse que os engenheiros de trânsito irão fazer um projeto e
apresentar e não precisam aceitar. O Secretario Albino encerrou a questão das sinaleiras e
passou para a circulação da Rua Mauá, falou que foram feitos recapeamentos, colocados
quebra‐molas e placas de sinalização indicando a velocidade do trânsito. O Luciano chamou
atenção para os números e falou que o semáforo fica no alerta no período noturno e é quando
ocorrem os acidentes com maior gravidade porque as pessoas andam mais depressa e colocou
que anos atrás havia em média trezentas autuações de trânsito de competência do Município e
em dois mil e treze (janeiro até agora) foram vinte e oito autuações o que reflete que estão
tentando educar e sinalizar as vias públicas, passando por questões de educação, engenharia de
trânsito e fiscalização. Ele falou que é necessário investir em educação para o trânsito e que
junto com o Secretário irá levar para o Executivo a opinião majoritária e se propôs em setembro
na Semana Municipal do Trânsito, apresentar um Projeto, concordou com o vereador Silvestre e
vereador Jair, sobre um estudo com Engenheiro de Trânsito, pois precisam de rotas alternativas
e falou que há várias obras para virem melhorando o trânsito. Ele falou que hoje se deslocou às
onze horas e cinquenta e cinco minutos da Cotribá até os altos do Bairro Floresta, levando oito
minutos e trinta e três segundos, e achou um tempo razoável, e convidou todos para que antes
de sair de casa façam o planejamento do itinerário, colocou também que o órgão de trânsito de
Ibirubá está integrado com o Departamento de Trânsito (Detran). O Secretario Albino falou que
em primeiro lugar devem cuidar dos pedestres e depois dos carros, os alunos, as pessoas que
estão na chuva. O Secretario fez colocações sobre o estacionamento na zona central, que
devem marcar uma reunião com a Acisa sobre a questão da carga e descarga e contou que
foram colocadas muitas placas de sinalização e indicativas de ruas e chamou a atenção sobre
como são danificadas, que o trabalho é feito para dar tranquilidade e direção para as pessoas,
mas muitas placas já estão faltando e que para os redutores de velocidade na ERS 223 já foi

protocolado o Projeto junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), pois
precisam da autorização para adquirir o produto e instalar redutores, assim como o estudo das
ruas laterais. O Luciano falou que o estacionamento na área central somente será eficiente com
a fiscalização, que somente a placa não é suficiente, e que muito é questão cultural, e observou
que até às nove horas e trinta minutos da manhã o lado esquerdo da Rua General Osório e da
Rua Sete de Setembro está vazio, pois as pessoas que chegaram para trabalhar ocuparam todo
o outro lado oblíquo permanecendo até o meio dia, contou que por várias vezes fez
levantamento fotográfico quando observou isto muito bem. Ele falou que em Ibirubá há
aproximadamente doze mil veículos e que está anotando as ideias propostas, mas que nas ruas
centrais em sua opinião será necessário um estacionamento rotativo e deu a sugestão de
utilizar adolescentes aprendizes entre dezesseis e dezessete anos, ajudando jovens em situação
de risco, mas precisa ainda um estudo, pedindo então o prazo até setembro para estudo
técnico das situações. O Secretário falou que a Brigada pode dar ajuda na fiscalização com as
câmeras de vídeo monitoramento, lançou esta ideia também, e de um aperfeiçoamento em
Porto Alegre e contou que o Prefeito está muito preocupado com a situação do trânsito
também, se colocou a disposição para as dúvidas. O Presidente passou a palavra para o
vereador Rogério que devemos gerenciar o problema do trânsito da melhor maneira possível, e
como ouvintes do povo devem levar as reivindicações para os responsáveis e concordou com a
análise de um engenheiro de trânsito, estudar o sentido das ruas. O vereador Silvestre falou que
certamente muitas das indicações e dos requerimentos dos vereadores não chegaram as mãos
do Luciano, e disse que o Conselho de Trânsito não está ativo, ficando o Luciano, sozinho,
responsável por gerenciar a cidade, ele falou que gostou muito quando o Secretário falou que
está preocupado com o pedestre e pediu então atenção para as faixas de segurança e para os
passeios públicos e pediu que fizesse um planejamento geral, buscar alternativas e falou sobre
o Pedido de Informação que questiona o transporte escolar, disse devem dar contribuições,
mas que não são os responsáveis. Ele colocou que é inadmissível a demora do Projeto que trata
sobre a ERS 223 e disse que quando foi Secretário fazia muitas vezes se impondo e dizia que se
não estava bom podiam lhe demitir, fazia bem feito. O Secretario falou que será atendida uma
reivindicação antiga do vereador Silvestre, a vinda de uma pessoa especializada em trânsito e
esclareceu sobre sua colocação dizendo que está preocupado com o todo, com o pedestre e
com o motorista, ele também colocou que as calçadas só não estão sendo arrumadas em
função do mau tempo e que já foi feita a licitação das faixas de segurança e também não foi
realizado em função da umidade. Ele falou que vinte e cinco ruas serão asfaltadas pelo PAC2, as
principais dentro dos bairros da cidade e contou que já foram tomadas providências quanto ao
asfalto da Rua Bahia. O vereador Silvestre perguntou quem decidiu sobre a colocação do quebra
mola na Rua Bahia. O Secretário respondeu que em conjunto com o vereador Vanderlei e com a
experiência da empresa se decidiu colocar no meio do trecho. O vereador Silvestre falou que
lhe pediram para reivindicar um quebra mola próximo da creche, pois ali é possível desenvolver
uma velocidade muito grande, colocou novamente sobre a questão do planejamento. O
Secretario falou que a decisão do local foi deles, a empresa deu sugestão, mas a decisão foi
deles, e que agora serão pintadas as faixas de segurança e placas. O vereador Ilvo elogiou as
vinte e cinco quadras que serão feitas e pediu os reparos dos passeios públicos. O Secretário
colocou que o passeio público é de responsabilidade do morador e não do Executivo e colocou
que na época em que o vereador Silvestre era Secretário não havia tantas leis de
responsabilidade como há agora. O vereador Silvestre respondeu que quando foi Secretario
fazia tudo e dava certo. O Presidente passou a palavra para o vereador Vanderlei que solicitou
que quando forem pintadas as faixas nos calçamentos façam uma camada de asfalto para que a
pintura dure mais. O Presidente passou a palavra para o vereador Elói que questionou sobre as

placas de trânsito, que muitas vezes as pessoas não sabem qual é a rua preferencial, se ainda
não foram feitas as portarias dos Conselheiros do Conselho Municipal de Trânsito e também
sobre o concurso se irão chamar pessoas para auxiliar o Luciano e perguntou especificadamente
para o Luciano o que ele está precisando para fazer melhor o seu trabalho solucionando os
problemas, do Executivo que é o gestor. O Luciano respondeu a primeira pergunta dizendo que
se não há placa indicativa ou comando por gestos terá preferência quem vier da direita do
condutor, e contou que uma das primeiras solicitações feitas para o Secretário foi que quando
este estivesse totalmente inteirado das questões da Secretaria solicitasse ao Prefeito um corpo
funcional qualificado para o Departamento de Trânsito, porque muitos problemas poderiam ser
resolvidos se houvesse uma estrutura melhor, exemplificou com um ou dois pintores treinados
e qualificados, pois tudo tem padrão e normativa, seguindo a lei e chamou atenção para o
cuidado que se deve ter com a probidade administrativa, tudo deve ter critérios, pois o gestor
responde, contou que verifica diariamente o tempo dos semáforos. Ele disse que a parte de
educação no trânsito irá envolver várias Secretarias e falou que antes de se tomar uma medida
é necessário que se ouça as pessoas que irão ser atingidas por aquela medida, o que já foi
tratado em reunião com o Chefe do Executivo. E falou novamente que um engenheiro pode
auxiliá‐los, contou que o Engenheiro Jeferson foi quem fez o memorial descritivo das
sinalizações do Município e que foi devidamente aprovado e alertou que se houver fiscalização
de trânsito na via pública haverá um período de adequação e orientação, mas ao verificar uma
infração será cumprida a lei. O vereador Rogério falou de uma indicação que fizeram como
sugestão e perguntou como funciona para instalar o redutor de velocidade na Avenida Brasil, no
Bairro Planalto, e perguntou inclusive se esta indicação chegou até eles, e se o quebra molas sai
para responder aos moradores. O Secretário respondeu que recebeu e está dentro das
solicitações do PAC e que este trecho será asfaltado, falou que tudo depende de estudo, falou
que muitas indicações já foram atendidas. O Luciano fez referência ao transporte escolar do
Município colocando que são percorridos aproximadamente quatro mil quilômetros percorridos
por aproximadamente trinta veículos que são bem conduzidos, todos os veículos são
submetidos à vistoria nas especificações da lei, falou que os veículos são seguros e que as vias
públicas na medida do possível estão adequadas e que dia‐a‐dia está se aperfeiçoando para
melhor atender o cidadão e assessorar o Secretário, e avisa os motoristas para não realizarem o
transporte onde há risco, falou que o condutor pode ser traído por uma via, como aconteceu
hoje quando um veículo saiu da pista e tombou no barranco, e disse que deve haver a
fiscalização para fiscalizar quem está no comando e assumiu sua responsabilidade junto com a
Secretaria de Educação. O vereador Ilvo pediu para o Secretário deixar uma relação das ruas
que serão asfaltadas. O vereador Alberi agradeceu a participação do Secretário e em especial ao
Luciano e que está satisfeito com o trabalho feito. O vereador Silvestre falou que são os
motivadores desta participação e agradeceu a vinda e desejou um bom trabalho. O Secretário
Albino falou que está sempre disponível e que quando houver um assunto está disponível,
podem sempre mandar convite, pois também é dever trazer esclarecimentos, falou que foi
oportuno e que foram anotadas mais de vinte e oito sugestões, e que também são pagos para
isto, contou que sempre lembra seus colaboradores da Secretaria que são pagos pelo
contribuinte, agradeceu a oportunidade. O vereador Elói agradeceu a presença do Secretário de
Obras e Viação e do Coordenador do Departamento de Trânsito, fizeram o convite visto que são
questionados e cobrados. O vereador Jair pediu para o Secretário levar uma mensagem para o
Prefeito, solicitando que libere o Luciano para ir até a rádio para fazer uma explanação desta
situação para toda comunidade. O Luciano, Coordenador do Departamento de Trânsito
agradeceu a oportunidade e falou da dificuldade de estar a frente da Secretaria de Obras e
como estudante de Direito, falou que está feliz em estar nesta Casa hoje, pois está diante das

pessoas que tem legitimidade de representar o povo, solicitou que lhe cobrem e lhe
aperfeiçoem, e disse que continuará dando seu melhor. O Presidente agradeceu a participação
e os esclarecimentos feitos, suspendeu a sessão reabrindo em minutos e passando para o
próximo item da Ordem do Dia: LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 034/13. Autoriza o
Município de Ibirubá firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria
de Estado da Habitação e Saneamento. 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 Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, vereador Alberi falou que ele mesmo fará o relatório da Comissão, assim como o vereador
Rogério, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento será o relator da respectiva
Comissão e o vereador Elói, Presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência será o
relator da referida Comissão. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 035/13. Institui o
NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família e autoriza a contratação temporária de servidores,
e dá outras providências. O Presidente baixou o Projeto para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final e para a Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência. O Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Alberi, indicou o vereador Jair para
ser o relator e o vereador Elói, Presidente da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e
Assistência indicou o vereador Vanderlei para a relatoria. LEITURA DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N.º 008/13. Altera o caput e acresce os §§ 1º e 2º, do Art. 120 da Lei
Complementar n.º 009/2003. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O
vereador Alberi, Presidente da Comissão falou que ele mesmo fará a relatoria. LEITURA DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 009/13. Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de
Ibirubá‐RS, que ordena o território e as políticas setoriais, e dá outras providências. Baixado
para a Comissão Especial. LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 010/13. Dispõe
sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências. Baixado para a Comissão
Especial. REQUERIMENTOS VERBAIS: A vereadora Carlota solicitou ofício para o Lions Clube por
ocasião do evento Sopa de Pedra e para o Baile de São João da terceira idade; o vereador
Silvestre solicitou ofício para a Comunidade da Várzea por ocasião da festa; o vereador Liberto
solicitou ofício para a Escola Edison Quintana e para a Escola Rincão Seco por ocasiões das
Festas de São João; o vereador Elói solicitou ofício para a Escola Infantil Arthur Kanitz por
ocasião da Festa de São João. O Presidente suspendeu a sessão reabrindo em seguida e 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 LIBERTO
LEOMAR FRANKEN, do PP: Cumprimentou a todos. Ele iniciou comentando sobre os protestos
acontecidos ultimamente em todo o País, lembrou da sua participação quando jovem em
movimentos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais onde na época se buscou a aposentadoria
para as trabalhadoras rurais iniciando com meio salário e após alguns anos com mais trabalho o
salário integral, tudo isso feito através do Sindicato com muita ordem e respeito ao semelhante.
Ele também comentou sobre os movimentos que participou, como pelo fim do confisco na
época do Ministro Delfim Neto, do Movimento dos Transgênicos todos tendo sucesso, porém
com muito respeito às categorias trabalhistas da Sociedade, deixou com isso uma sugestão de
respeito que os manifestantes façam aos seus semelhantes. Ele cumprimentou o Secretário da
Indústria e Comércio pela inauguração de suas novas instalações de trabalho, podendo assim
melhor trabalhar. Ele também parabenizou o Lyons Clube pelo excelente trabalho desenvolvido
no jantar de sábado; bem como a Comunidade da Várzea pela bela festa realizada domingo, a
ASIF pela vitória conquistada no último jogo, a Escola do Rincão Seco, direção e professores e
toda a comunidade por fazer do Município um lugar melhor para se viver. O vereador
VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Ele iniciou falando sobre sua

última manifestação na tribuna e agradeceu as ligações de apoio e aos que não aceitaram suas
críticas, disse que irá continuar fazendo seu trabalho transparente e voltado para a
comunidade, para os anseios das pessoas, em busca de recursos e melhorias para o Município.
Ele comentou do Seminário que participou na ultima semana em Santana do Livramento
juntamente com os vereadores Alberi e Érico e também sugeriu ao povo que acesse o site da
Câmara onde consta toda a agenda dos vereadores, qual o custo do aperfeiçoamento, e que
sempre faz na busca de conhecimento. Ele comentou sobre a viagem a Brasília nas próximas
semanas, buscando com isso mais conhecimentos e aperfeiçoamento, bem como a busca
recursos e emendas parlamentares, disse que está tranquilo, pois está fazendo um bom
trabalho nesta Casa, representando toda a sociedade ibirubense. Ele citou o Requerimento n.º
035/2013 de sua autoria juntamente com os vereadores Alberi e Abel. Ele parabenizou o
Professor Jordano pelo seu trabalho com as crianças. Ele finalizou agradecendo o colega Alberi
pelo convite e parabenizou o empresário Jairo Engel pelo excelente jantar no ultimo sábado à
noite no Clube Comercial, com participação do Senhor Francisco Rossi, ex‐deputado e ex‐
prefeito da Cidade de Osasco que realizou uma palestra motivadora, que o fez repensar suas
atitudes perante a família e a comunidade, para melhorar como ser humano, falou que foi uma
excelente palestra. O vereador ALBERI ANTONIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos. Ele
iniciou comentando sobre o evento que participou na cidade de Santana do Livramento na
semana passada, falou que não tem relatado na tribuna sua participação nos eventos, mas
como colunistas e algumas pessoas do rádio se preocuparam muito com a estadia deles naquela
cidade, e disse que inclusive citaram que o vereador Alberi está em seu quinto mandato e
respondeu que seu quinto mandato não é por acaso. Ele falou que viaja bastante e usa a
estrutura da Câmara em busca de conhecimentos e que tem desenvolvido bom papel na
Câmara de Vereadores, ele relatou sobre o aprendizado desse curso que teve o tema Energia
Eólica e Energia Renovável Sustentável e disse ter certeza que irá encaixar a energia renovável
esse trabalho no Plano Diretor do Município, trazendo com isso benefícios de economia de
energia reaproveitando a luz solar e também comentou sobre a captação de água. Ele colocou
que foram palestrantes do evento o Senhor Edson Mello, auditor aposentado do Tribunal de
Contas do Estado, o Senhor Élio e o Senhor Melinho com uma excelente explanação sobre a
transparência das contas públicas, administração e questões orçamentárias do Município, ele
ainda comentou sobre o aprendizado com o painel do Diretor do Departamento de Irrigação do
Estado, e que no último dia da participação do Presidente da Assembleia Legislativa Doutor
Pedro Westphalen, do Deputado Onix da Bancada do Partido dos Democratas (DEM) e do
Senhor Frederico Antunes e colocou sobre a importância dos conhecimentos trazidos pelos
mesmos. Ele finalizou dizendo que deu esta satisfação para a comunidade, pois é para eles que
deve satisfação e sugeriu para determinadas pessoas que se preocupam com as diárias dos
vereadores que priorizem mais o cuidado com sua vida. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE,
do PDT: Cumprimentou a todos. Ele falou sobre sua indicação solicitando placas de sinalização
nas ruas do Município; e também sobre o pedido solicitando informação sobre a construção da
creche no Bairro Chácara bem como a pracinha. Ele comentou sobre uma reportagem do jornal
Visão regional a respeito de uma patrola parada na localidade de Pinheirinho; também
comentou sobre boatos com uma Kombi do transporte escolar que deu problema não
acontecendo nada de grave, demonstrando assim a situação das estradas do interior. Ele
comentou sobre o que escutou no programa do Oneide Oliveira pela manhã em relação a
ligações de pessoas de localidades do interior, como de Linha Oito, solicitando empedramento
nas estradas; ele relembrou que esse pedido já foi solicitado há tempos atrás nessa Casa por
sua Bancada e precisam fazer um trabalho diferenciado melhorando as estradas. Ele falou sobre
os acontecimentos que estão ocorrendo ultimamente no Brasil, de protestos contra a

Presidente Dilma e lembrou que o seu Partido Democrático Trabalhista (PDT) apoiou ela na
eleição, e de seu apoio em particular. Ele questionou algumas razões que podem estar
revoltando o povo como a criminalidade, desarmamento, apoio a copa, incentivos a melhorias
para o aeroporto de Cuba e incentivos para África, o dinheiro público sendo investido
negativamente, porém relatou ser contra o vandalismo que ocorreu em alguns manifestos. Ele
comparou a Administração atual de Ibirubá que investiu o dinheiro público trazendo shows de
altos valores, bem como a terceirização de patrolas para serviços no interior do Município e
outras ações e investimentos que poderiam ter sido investidos na Saúde e em outras áreas,
disse que o povo de analisar e repensar em quem votaram, que muitas vezes investem mal os
recursos. Ele encerrou convidando toda a Comunidade para a Audiência Pública da Saúde que
acontecerá dia primeiro (1°) de julho às dezenove horas (19h) nessa Casa. O vereador JAIR LUIZ
SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos. Ele iniciou falando sobre os gastos do dinheiro
público, sobre a arrecadação diária na Prefeitura e citou o Prefeito Neri Zeilmann que teve uma
visão de futuro ampla, industrializando e modernizando a Administração Municipal, quando
criou a marcenaria, a usina de asfalto, serraria, oficina mecânica, usina de britagem, fábrica de
tubos, fábrica de PVS, Banda Marcial, a ASIF que despontava no cenário estadual e muitos
outros projetos voltados para o futuro. Ele informou que através do portal da transparência ou
do portal do Tribunal de Contas do Estado sabe‐se especificamente as despesas e os gastos do
Município. Ele comentou que na semana passada colegas se reportaram sobre a Audiência
Pública do Executivo e souberam que sobra para investimentos em nosso Município três
milhões de reais (R$ 3.000.000,00) Ele disse que são gastos valores com saúde, educação,
iluminação pública, água, luz, telefone, serviços terceirizados, serviços da municipalidade,
combustível, remédios para a população, gastos com contratos e convênios, esporte,
contrapartidas de investimentos, recolhimento do lixo e folha de pagamento. Ele citou que a
folha de pagamento do Município é a menor do Alto Jacuí depois de Espumoso com quarenta e
um por cento (41%) da arrecadação municipal. Ele falou do investimento feito na creche da vila
Hermany e da importância dessa entidade para as crianças e seus pais. Ele comentou sobre o
espaço físico da Prefeitura e da necessidade de pagar aluguel para alguns setores da
municipalidade, pois o prédio da Prefeitura ficou pequeno pelo crescimento que tivemos. Ele
falou que dos valores gastos anunciados se inclui em torno de quatro por cento (4%) gastos
com a Câmara de vereadores. Ele relatou que foi constatado pelos vereadores que os
investimentos se restringem em três milhões (R$3.000.000,00) por ano o que quer dizer que se
pode gastar (R$ 8.500,00) por dia em investimentos. Ele manifestou seu respeito aos
movimentos que estão acontecendo em todo o País, apesar de muitos não saberem o que e o
porquê de estar acontecendo e falou que o diálogo é fundamental para se obter resultados
positivos e que o vandalismo deve e tem que ser reprimido e responsabilizado, sendo um
momento de indignação com os políticos do País, trazendo com isso uma perspectiva de
renovação e mudança. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a
todos. Ele falou que o vereador Jair é muito didático e colocou que a comunidade de Ibirubá
tem questionado qual a maior obra e onde está o dinheiro e contou que hoje ligou para Quinze
de Novembro onde estão terminando uma escola com dinheiro da comunidade. Ele falou que
hoje tombou uma Kombi no Pinheirinho e disse que não aconteceu nada além do prejuízo
material, mas que há anos estão reivindicando e desejou que fosse feito. Ele falou quem em
Santo Antônio do Bom Retiro, na ERS 506, mais um carro capotou, ele contou que a cada chuva
que dá é o que se passa. Ele falou que o movimento no Brasil não está acabando e que o povo
está indo para a rua independente de partido, pois as pessoas estão se dando conta que os
partidos políticos são um arranjo, e que pergunta para os Deputados de seu partido se estão
sentindo a “catinga”, ele disse que o povo de todas as idades está indo para a rua com razão.

Ele fez uma crítica pesada para ele, disse que precisa rever conceitos, em ser mais útil para a
sociedade, pois é pago para isso, contou que o vereador Jair disse com propriedade que em
Ibirubá não trabalha quem não quer, mas discordou em partes, pois há muitos estagiários que
estão estudando e não há mercado para eles ainda. Ele perguntou se há tanto emprego porque
está se colocando tantas pessoas na Prefeitura? Ele falou que os últimos oito cargos criados e
aprovaram, colocou que pessoas estão indo para a rua por vinte centavos (R$ 0,20) e que aqui
tiveram a coragem de aumentar mil por cento (1000%) no Imposto Predial e Territorial Urbano
e questionou que fosse hoje votariam. Ele deixou o recado, disse que o povo cansou e que não
está sendo representado por nenhum partido político, e falou para os líderes maiores que
precisam parar de acomodar gente e criar cargos no Estado, disse que nosso povo espera a ERS
506 e que o Governador está criando cargos em comissão e no Brasil foram criados milhares de
cargos para acomodar as pessoas. Ele contou que se for Prefeito um dia e se não cumprir algum
programa, irá sair do salário do Prefeito, precisam ter responsabilidade e moralizar, todos
pedem por saúde. Ele falou para que a Presidenta está indo para a televisão e que o Michel
Temmer está encolhido e disse para as pessoas não se surpreenderem porque este movimento
está apenas começando e precisam respeitar, e contou que os líderes que apareceram nos
movimentos foram mandados embora porque estão apodrecidos. Ele falou é boa a democracia
e que o povo pode ir para a rua e estão tentando acabar com a acomodação e disse que quando
isto acontecer irá dar um salto de qualidade. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Ele iniciou parabenizando o Secretário da Agricultura, vereador Oneide,
que atendeu algumas reivindicações suas e realizou trabalhos no interior. Ele falou sobre uma
indicação que apresentou na semana passada sobre o asfaltamento da Rua Júlio Rosa e pediu
uma atenção especial a todos os vereadores e Secretaria de Obras pela situação do
recolhimento de lixo na Rua Júlio Rosa. Ele comentou sobre a situação das estradas do interior e
do seu conhecimento delas através da sua profissão e loja de implementos agrícolas, salientou
que a pouco se iniciou o inverno, e salientou que precisam dar condições ao interior, bem como
o as condições do transporte escolar e da preocupação dos pais em dias de chuva com o
retorno dos filhos da escola, ele também comentou sobre a situação das pedreiras e disse que
outros municípios estão conseguindo licenças, disse que há como conseguir licença seguindo a
lei, deixou este alerta. Ele comentou sobre as ligações que tem recebido de pessoas da
comunidade sobre sua reivindicação à respeito da melhoria do passeio público e salientou que
hoje mencionou seu pedido para o Secretário Albino e para o senhor Luciano e para o
Secretário Albino. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos.
Ele fez uma reflexão dos fatos do Brasil chegando até Ibirubá e falou que percebeu já na
campanha a desilusão do povo, já iludido com a política e os políticos, e que devem escutar a
mensagem do povo e fazer uma reflexão e ver o que pode ser mudado e concordou com o
vereador Silvestre quando fala que somos Governo a Nível Federal e que todos estamos no
mesmo barco. Ele falou que tem orgulho da bancada de oposição que hoje mais uma vez trouxe
o debate para esta Casa para dar uma luz para que o Secretário de Obras e o Luciano possam
buscar soluções. Ele disse que a função do vereador é fiscalizar e que até o final de seu mandato
quer ter a postura de questionar, colocou que quando foi votado o projeto dos cargos e como
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento foi feito o impacto financeiro e não quer
esquecer que nestes quatro anos irá dar um impacto de mais de dois milhões de reais (R$
2.000.000,00), falou da eficiência do gestor e do orçamento, colocou que há pessoas
capacitadas na Prefeitura. Ele disse que está na hora de Ibirubá ter um grupo de trabalho e
organizar o Município e se colocou como parceiro para isto, colocou que se orgulha muito da
Câmara também. Ele colocou que como vem da iniciativa privada sabe que às vezes em
treinamento buscam capacitação e como vereadores também necessitam fazer. Ele falou

sempre defende a imprensa, mas que na semana passada o Almir Braatz colocou e não
concordou quando este falou que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) em
Ibirubá não tinha liderança e falou que possuem liderança sim e que muitos irão contribuir no
projeto, pois estão trabalhando os três vereadores e que o grupo não pensa no eu, mas no
Município de Ibirubá. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e três horas e
quarenta e cinco minutos (23h45min). 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.
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