ATA Nº. 1.838/2013 – DA VIGÉSSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 26.08.2013.

Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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; Érico Pimentel Nogueira e Liberto Leomar Franken, integrantes da
Bancada do PP; Jair Luiz Scortegagna, integrante da bancada do PT; Elói Ferraz de Andrade da
Bancada do PDT e Ademar Zeni, do PSB. 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 1.837/13 (ordinária): Aprovada por
unanimidade. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS: Ofício Circ. Nº 004/2013 do Instituto Estadual de Educação Edmundo Roewer
convidando para formatura do Curso Normal; Comunicado do IGAM; Ofício s/nº dos vereadores
de oposição solicitando parecer da assessoria jurídica desta Casa Legislativa a todos os projetos
de lei protocolados; Convite para jantar farroupilha da Escola de Rincão Seco; Ofício nº 002/13
do CTG Rancho dos Tropeiros indicando os nomes de Ari e Avani Schiefelbein para serem
homenageados na sessão solene da Semana Farroupilha; Ofício nº 242/2013 do Executivo, em
resposta ao Pedido de Informação nº 029/2013; Ofício nº 243/2013 do Executivo, em resposta
ao Pedido de Informação nº 028/2013; Telegramas do Ministério da Saúde, do Ministério da
Educação e da Câmara dos Deputados 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 254/13 para o Executivo; Ofício n.º 255/2013 para a Imprensa;
Ofício n.º 256/2013 para o DAER de Cruz Alta; Ofício n.º 257/2013 para a Comunidade de São
Sebastião; Ofício n.º 258/2013 para o Sr. Gilberto Pinno, coordenador da Cavalgada de Selbach;
Ofício n.º 259/2013 para a ASFUCA; Ofício nº 260/13 para a família enlutada de Ildo Ladislau
Nogueira (in memorian); Ofício nº 261/13 para a família enlutada de Olga Luiza Severo (in
memorian); Ofício nº 262/13 para a família enlutada de Sebastião Pinto do Prado (in
memorian); Ofício nº 263/13 para a APAE, convidando para a homenagem pelos seus 30 anos
de fundação. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das Indicações: LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 145/2013: O vereador ADEMAR ZENI, integrante da bancada do PSB: Que o
Executivo Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de instituir o Regime
Especial de Trabalho de Dedicação Exclusiva para cargos de nível superior. Em anexo encaminho
as Leis dos Municípios de Passo Fundo e Carazinho. Justificativa: Esta indicação se justifica
devido a grande demanda de trabalho nos setores de técnicos da Prefeitura, ao plano de
carreira dos servidores públicos municipal ser pouco atrativo em relação ao mercado de
trabalho, não valorizando a graduação para quem tem curso superior fazendo que os mesmo
façam trabalhos em turno inverso para complementar a renda. Dessa forma proponho que os
técnicos do município de Ibirubá, possam optar pelo regime de dedicação exclusiva e que uma
vez incorporado este benefício ao servidor o mesmo só poderá ser retirado com a concordância
do profissional. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 146/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE,
integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de

Obras e Viação, providencie o término das obras de bueiros (bocas‐de‐lobo) e canalização na
Rua Rui Barbosa, em frente à Quadra de Esportes do Bairro Floresta, seguindo pela Rua Estrela
até o final da mesma. Cabe ressaltar que esta é uma solicitação dos moradores, os quais já
apresentaram abaixo‐assinado há mais de três anos, mas mesmo assim não foram concluídas as
referidas obras, causando diversos transtornos aos munícipes. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
147/2013: Os vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO e ROGÉRIO
MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a troca de lugar de um desaguador na
localidade de São Paulo Pontão, perto da Ponte dos Freitas, o qual está localizado na entrada da
propriedade do Sr. Ilso Antônio do Prado, atingindo uma vertente de água potável, a qual os
moradores utilizam para consumo, sendo esta uma reivindicação do referido morador. LEITURA
DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 032/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE do PDT e os
vereadores SILVESTRE ANTONIO REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE
OLIVEIRA da Bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal informe se há projeto para uma rua
coberta no Município. Se afirmativo que informe o local onde será executada a obra e se os
moradores da referida rua foram consultados. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º
033/2013: 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: Que o Executivo Municipal informe quantas empresas novas foram criadas entre o período
de janeiro de 2012 até agosto de 2013, informando o nome das mesmas. Que também informe
a quantidade total de empresas/indústrias com CNPJ que existem em nosso Município,
anexando o endereço das mesmas e/ou e‐mail. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º
034/2013: 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: Que o Executivo Municipal informe, após a sanção da Lei Municipal nº 2.475/13 de 19 de
junho de 2013, que proíbe a cobrança pela utilização de prédio público por entidade sem fins
lucrativos, quais os prédios públicos que foram alugados, informando ainda para quem e
anexando os respectivos comprovantes de pagamento. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 044/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ROGÉRIO MAURI
DE OLIVEIRA e ILVO ADAM SCHLINTWEIN, integrantes da bancada do PMDB, vêm por meio
deste requerer que esta Casa Legislativa preste uma homenagem à empresa Vence Tudo por ter
conquistado o Prêmio Gerdau Melhores da Terra deste ano, na categoria Destaque e na
Categoria Novidade Expointer. Sugerimos que a referida homenagem seja realizada dentro de
uma sessão ordinária, a ser escolhida pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. Justificativa: O
Prêmio Gerdau Melhores da Terra, maior premiação da América do Sul para o setor de
máquinas e equipamentos agrícolas, anunciou no dia 24 de agosto, os 10 vencedores da sua 31ª
edição na Expointer, sendo oito produtos e dois trabalhos científicos. Neste ano, o prêmio
registrou 709 inscritos em suas quatro categorias: Novidade Agrishow, Novidade Expointer,
Pesquisa & Desenvolvimento e Destaque. Para avaliar os inscritos na categoria Destaque, que
avalia equipamentos em uso há, no mínimo, um ano, a Comissão Julgadora visitou 226 cidades
do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e entrevistou 314 usuários. Os troféus serão entregues
na próxima quarta‐feira (28) na usina Riograndense em Sapucaia do Sul. Na Categoria Destaque,
na divisão Agricultura de Escala, o Troféu de Ouro ficou com a Plataforma para colheita de
milho Bocuda, fabricada pela Indústria de Implementos Agrícola Vence Tudo, de Ibirubá. O
equipamento é versátil à medida que permite a colheita de milho em diferentes espaçamentos
e número de fileiras. A plataforma é reconhecida por sua robustez, simplicidade na operação,
na regulagem e na manutenção, além de apresentar boa relação custo‐benefício. Proporciona
elevado rendimento operacional, com reduzidas perdas na colheita. Atualmente, é uma das

mais utilizadas em todas as regiões produtoras de milho do Brasil e outros países do Mercosul,
devido à sua confiabilidade e assistência técnica de qualidade. Na Categoria Novidade
Expointer, o Troféu Prata em Agricultura de Escala foi para a semeadora‐adubadora articulada
Macanuda Fertilizante, fabricado pela Indústria de Implementos Agrícola Vence Tudo Ltda, de
Ibirubá (RS). A Macanuda Fertilizante é uma semeadora de grande porte que se destaca,
principalmente, pela desativação da distribuição de sementes e fertilizantes em secções por
meio do reconhecimento de áreas já semeadas, evitando desperdício desses insumos. Também
apresenta chassi articulado para transporte, reduzindo sua largura para tráfego em estradas
rurais. A máquina pode ser configurada para distribuição individual de até dois tipos de
fertilizantes. Além disso, tanto as sementes quanto os fertilizantes podem ser distribuídos em
taxa fixa ou variável. Desta forma, acreditamos ser relevante prestar uma homenagem a esta
grande empresa, genuinamente ibirubense, que tem se destacado muito no setor agrícola e
evidenciado o nome do nosso Município, merecendo nosso singelo reconhecimento por mais
esta importante conquista, levando em consideração que o Prêmio Gerdau Melhores da Terra
reconhece anualmente o que há de melhor no setor de máquinas e equipamentos agrícolas,
como forma de incentivar a evolução tecnológica e contribuir para a maior produtividade no
campo: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 046/2013:
Autoriza a contratação temporária de Carpinteiro e de Pedreiro. Baixado para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, sendo que o vereador Alberi, Presidente da referida
Comissão, falou que será o relator. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL
Nº 045/2013: Autoriza o Município locar imóvel residencial para o uso de Policiais Militares.
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. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº
045/2013: O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para acalmar as discussões,
reabrindo em seguida e imediatamente colocou em votação o referido projeto: Aprovado por
unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Vanderlei solicitou que esta Casa
encaminhe ofício para a UNOPAR – Pólo de Ibirubá, parabenizando pela excelente organização
da solenidade de formatura dos cursos de Bacharelado em Administração; Superior de
Tecnologia em Gestão Ambiental e Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos,
ocorrida no dia 24 de agosto, na Casa de Cultura Osvaldo Krames, assim como parabenizamos
todos (as) os (as) formandos (as), desejando pleno sucesso aos mesmos. O vereador Silvestre
solicitou ofício para o Sr. Rogério Krauspenhar, Presidente da Comunidade Evangélica,
parabenizando pela realização do encontro de casais que ocorreu no último sábado, dia 24 de
agosto. O vereador Alberi solicitou que esta Casa encaminhe ofício para o Presidente do bairro
Hermany parabenizando pela realização da festa no último domingo, dia 25 de agosto. O
vereador Jair solicitou que também seja convidado o COMDICA para participar da reunião dia
02 de setembro, com a Promotora de Justiça, sobre o projeto de lei dos conselheiros tutelares.
O Presidente passou para o último item da Ordem do Dia, em um espaço máximo de cinco
minutos e quarenta segundos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS)
EM TRIBUNA: O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos.
Cumprimentou o Major Cedenir e colocou que participou nesta semana junto com o Presidente
da inauguração da Escolinha de Trânsito da Brigada Militar e o parabenizou pelo sonho da
Escolinha estar realizado e também ao Major Ferreira que deu sequência. Citou o Projeto de Lei
Municipal n.º 045/2013 que foi aprovado. Convidou toda a comunidade ibirubense para
participar na próxima quinta‐feira da Audiência Pública do Plano Municipal de Saneamento
Básico. Parabenizou a Unopar pela colação de grau do último sábado onde se fez presente,
quando foram formados dezoito alunos e contou que se emocionou, pois sua irmã Angela foi

uma das formadas e falou para ela de seu carinho e admiração, desejou muita felicidade, que
continue batalhando e sendo essa pessoa humilde, sempre defendendo e auxiliando as pessoas
e sucesso na vida, deixou um abraço para ela e para seus pais. O vereador ALBERI ANTÔNIO
BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos. Fez alguns contrapontos sobre o que tem lido e
inverdades ditas em alguns meios de comunicação do Município e também de colegas que
gostam de ressaltar principalmente números, ele citou alguns exemplos de números de
municípios vizinhos, fazendo uma relação entre população e orçamento: Tapera – população de
dez mil quatrocentos e quarenta e oito (10.448) habitantes, orçamento de dezenove milhões e
trezentos mil reais (R$ 19.300.000,00), mil oitocentos e quarenta e sete reais (R$ 1.847,00) por
habitante; Selbach – população de quatro mil oitocentos e sessenta e um (4.861) habitantes,
orçamento de quinze milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três
reais (R$ 15.954.523,00), três mil duzentos e oitenta e dois mil reais (R$ 3.282,00) por
habitante; Não‐Me‐Toque – população de quinze mil novecentos e trinta e seis (15.936)
habitantes, orçamento de cinquenta e quatro milhões, quinhentos e seis mil e oitocentos reais
(R$ 54.506.800,00), três mil quatrocentos e vinte reais (R$ 3.420,00) por habitante; Colorado –
população de três mil quinhentos e cinquenta (3.550) habitantes, orçamento de dezessete
milhões de reais (R$ 19.000.000,00), quatro mil setecentos e oitenta e um reais (R$ 4.781,00)
por habitante; Quinze de Novembro – população de três mil seiscentos e sessenta e quatro
(3.664) habitantes, orçamento de quinze milhões de reais (R$ 15.000.000,00), quatro mil e
noventa e três reais (R$ 4.093,00) por habitante; Ibirubá – população de dezenove mil trezentos
e dez (19.310) habitantes, orçamento de quarenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil
reais (R$ 44.850.000,00) com Impasi, dois mil trezentos e vinte e dois reais (R$ 2.322,00) por
habitante; Saldanha Marinho – população de dois mil e oitocentos (2.800) habitantes,
orçamento de quinze milhões de reais (R$ 15.000.000,00), cinco mil trezentos e cinquenta e
sete reais (R$ 5.357,00) por habitante; Santa Bárbara – população de oito mil seiscentos e
cinquenta (8.650) habitantes, orçamento de vinte e dois milhões, trezentos e setenta e dois mil
reais (R$ 22.372.000,00), dois mil quinhentos e oitenta e seis mil reais (R$ 2.586,00) por
habitante; Cruz Alta – população de sessenta e dois mil, cento e trinta e oito (62.138)
habitantes, orçamento de cem milhões de reais (R$ 100.000.000,00), mil seiscentos e nove reais
(R$ 1.609,00) por habitante; Fortaleza dos Valos – população de cinco mil e cinquenta (5.050)
habitantes, orçamento de dezessete milhões e duzentos mil reais (R$ 17.200.000,00), três mil
quatrocentos e cinco reais (R$ 3.405,00) por habitante. Concluiu que apenas dois municípios
tem orçamento per‐capita menor que o nosso e que há municípios que tem cinco dinheiros por
um habitante e disse que os outros municípios tem mais dinheiro, mas não estamos falando de
cortes o que significa boa gestão do dinheiro público, um bom planejamento de todos os
envolvidos. Falou que foram compradas máquinas, carros, ambulâncias, micro‐ônibus e
somente não vê quem não quer. Ressaltou que as pessoas que usam os meios de comunicação,
a imprensa, devem usar da verdade porque ouviu e leu nos últimos dias jornais comentando de
um projeto que está criando novo imposto, e disse que em primeiro lugar não sabem nem a
diferença entre taxa e imposto para jogar para a população informações incorretas. Solicitou
que se respeitem os cidadãos de bem e encerrou colocando sobre a participação da União dos
Vereadores do Rio Grande do Sul – UVERGS na reunião da Associação das Câmaras Municipais
do Alto Jacuí – ASCAMAJA. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou
a todos. Iniciou citando o Requerimento n.º 044/2013 de sua autoria em conjunto com os
vereadores Silvestre, Ilvo e Elói. Falou da categoria dos professores que tem a missão e a
incumbência de levar educação para as comunidades e recordou as greves dos professores e
colocou que hoje ficou triste porque vivemos em um Estado e voltou a dizer que o Governador
falou neste mesmo microfone que dinheiro não é problema e se vê o caos. Citou o Projeto de

Lei Municipal n.º 045/2013. Falou que ano que vem na hora de votar devemos cobrar as
promessas feitas e devem pedir pelos professores e quem ensinou os professores a fazer greve
foi o Partido dos Trabalhadores e que agora são intimidados com corte do ponto. Desejou força
e coragem para os professores, e devem auxiliar, assim como fizeram com a Brigada Militar.
Falou para o vereador Alberi que muitas vezes palavras emocionam e que números convencem
e trouxe alguns números sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do ano de dois mil
e doze (2012) onde foi arrecadado oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e quatro
reais e cinquenta e oito centavos (R$ 850.654,58) e até trinta e um de julho de dois mil e treze
foi arrecadado um milhão, seiscentos e nove mil, cento e quatro reais e oitenta e seis centavos
(R$ 1.609.104,86). O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a
todos. Falou que participou sexta‐feira à noite de uma grande reunião, com a presença de
vários vereadores da região, onde aconteceu a confirmação do Samu para Ibirubá. Contou que
uma jovem postou algumas fotos do interior nas redes sociais e disse que as fotos falam por
muita coisa. Citou o Requerimento n.º 044/2013 de sua autoria em conjunto com os vereadores
Ilvo, Rogério e Elói. Falou que muitos lhe ligaram perguntando se o projeto que dizem que não
mexe no bolso do contribuinte seria votado hoje e falou que será votado na semana que vem.
Disse que não participou do programa Comando Regional porque não aceitou ser por entrevista
gravada e que se não ganhar o espaço irá para a Rádio CBS, Rádio Cidade e jornais, pois se tem
o tempo para dar entrevista tem o tempo para ir à emissora, colocou que todos sabem o
porquê de não quererem ele lá. Falou sobre o projeto que tramita na Casa e disse que respeita
muito o vereador Alberi e se impressionou de como este defende a Administração, colocou que
conversou com muitas pessoas que acredita que não votaram na Aliança Popular e que estão
indignados e virão nesta Casa cobrar dos vereadores que aprovam as leis. Disse que será um
cheque em branco que o Legislativo estará dando para o Executivo, falou que precisam se
mobilizar. Disse que os municípios que foram citados que menos recebem estão emprestando
ambulâncias para Ibirubá e solicitou para o vereador Alberi que traga as informações sobre a
ambulância que está parada para que não aconteça a mesma história do caminhão que estava
para ir a leilão. Contou que lhe perguntaram se era verdade que o Prefeito iria dar bolsa pneu
na quarta‐feira e também para o vereador Rogério. Disse que precisam manter o respeito na
Casa Legislativa e que a democracia permite que se pense diferente, e que quando fala diz os
nomes e disse que espera que o Carlos César lhe dê a oportunidade para debater com a
sociedade. Pediu que todos pensem quando as cobranças chegarem de quem estava certo e
quem estava errado. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos.
Citou o Projeto de Lei Municipal n.º 045/2013 que foi aprovado nesta noite por unanimidade e
desejou que se conseguisse mais conquistas para a Brigada Militar. Falou que tramita na Casa
um Projeto de Contribuição de Melhoria, que está sendo analisado e estudado e precisa ser
acompanhado com atenção e disse que a comunidade está observando quem vota a favor e
quem vota contra, para não acontecer como aconteceu com o Imposto Predial e Territorial
Urbano que foi um choque para o contribuinte e não podem lesar o bolso do contribuinte e
salientou que por estes motivos que o projeto deve ser bem analisado. Disse que não deveria
falar das estradas por causa das chuvas, mas desejou que quando o tempo melhore coloquem o
maquinário a funcionar no interior porque é de lá que vem às riquezas do Município. O
vereador ADEMAR ZENI, do PSB: Cumprimentou a todos. Citou a indicação n.º 145/2013 de sua
autoria. Falou que segunda‐feira próxima será sua última sessão e irá reformular seu projeto
dos anos noventa, que foi aprovado pelo Prefeito em exercício Waldir Rebelato, sobre
loteamentos e isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano até concluído o loteamento, irá
retificar no seguinte sentido, até quinze terrenos dois anos de isenção, de dezesseis até
quarenta terrenos três anos e de quarenta e um terrenos para cima que seja cinco anos de

isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para o proprietário, no momento em que
for vendido o terreno este sim passará a pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.
Recordou que uma vez pediu espaço na Câmara preocupado com a questão de água no
Município, com a captação da água, disse que deveriam discutir novamente este assunto com
seriedade, pois a questão da água é muito séria, e salientou que acredita que terceira guerra
mundial será pela água doce. O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a
todos. Registrou que no mês de setembro terá aniversário da Casa de Cultura de vinte e um
anos e que na época foi considerada elefante branco da Administração Lulo e Matias. Falou que
iniciou no dia de hoje a greve dos professores por melhores condições de trabalho. Disse que
acompanhou a Asif sábado até Não – Me – Toque e Ibirubá mostrou o civismo que tem pela
Asif, torcendo educadamente, trazendo uma vitória importante para Ibirubá. Citou o
Requerimento n.º 044/2013 de sua autoria junto com os vereadores Silvestre, Ilvo e Rogério.
Citou também a Indicação n.º 146/2013 de sua autoria. Falou sobre o Projeto de Lei Municipal
n.º 045/2013 que foi aprovado nesta noite. Registrou sobre o projeto de contribuição de
melhorias e colocou que é muito indagado nas ruas, falou da audiência do programa do
Maurício e do Almir Braatz e da expansão do Jornal Visão Regional, pois estes com certeza não
iriam publicar inverdades sob pena de processos e colocou que a comunidade está apreensiva,
e falou que o interior também irá começar a contribuir com melhorias, ele convocou a
comunidade para vir na sessão para escutar sobre esta taxa de cobrança de contribuição de
melhoria. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e uma horas e quarenta e cinco
minutos (21h45min). 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.

