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ATA Nº. 1.847/2013 – DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 04.11.2013.
Aos quatro dias do mês de novembro 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: Maria Ilani Henkes Lamb,
Carlos Andrino 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, Carlota Elisa Artmann e Liberto Leomar Franken, integrantes da Bancada do PP; Jair Luiz
Scortegagna, integrante da bancada do PT; e Clóvis Garmatz, integrante da Bancada do PTB.
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. Em seguida o
Presidente solicitou que o secretário Abel efetuasse a leitura do Pedido de Licença do vereador Elói
Ferraz de Andrade, do PDT, por motivo de saúde, pelo período compreendido entre primeiro (1º) de
novembro até trinta (30) de novembro do corrente ano, sendo que posteriormente foi feita a leitura da
convocação do 3º suplente de vereador da Coligação Aliança por Ibirubá, Sr. Carlos Andrino, do
PMDB, o qual assumiu a titularidade no lugar do vereador requerente, conforme Termo de Posse. Desta
forma, o Sr. Carlos Andrino apresentou seu Diploma e Declaração de Bens e prestou seu juramento,
sendo que em seguida foi convidado a se juntar aos demais vereadores, ocupando sua cadeira. 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 1.846/13
(ordinária): Aprovada com nove (09) votos favoráveis e uma (01) abstenção do vereador Carlos
Andrino. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS: Convite da editora AGE e do autor para sessão de autógrafo e jantar comemorativo do
lançamento do livro “Ribeiro Nardes – Uma família do Brasil”; Convite da Cotribá e Syngenta para
encerramento da edição 2013 do Projeto Escola no Campo; Ofício nº 082/13 do Instituto Tiradentes
solicitando informações dos vereadores desta Casa; Convite para audiências públicas da Assembleia
Legislativa sobre: Gestão da Mobilidade e Meio Ambiente; Mobilidade Urbana: priorização do pedestre
e do transporte não motorizado; Logística e Transporte de Carga Urbana; Como fazer um plano de
mobilidade – Experiência Europeia; Telegramas do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do
Executivo 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 n.º 350/2013 para o Executivo; Ofício nº 351/13 para a imprensa; Ofício nº 352/13 para a Igreja
Evangélica Assembleia de Deus; Ofício nº 353/13 para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio
Ambiente; Ofício nº 354/13 para o Executivo; Ofício nº 355/13 para a família enlutada de Anibal Godói
de Souza (in memorian); Ofício nº 356/13 para a família enlutada de Helga Gaier (in memorian); Ofício
nº 357/13 para Drª. Iracema Longhi Machado - Juíza Federal. O Presidente solicitou que o Secretário
fizesse a leitura das Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 189/2013: O vereador ELÓI
FERRAZ DE ANDRADE, integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Obras, providencie a revisão da iluminação pública de nosso Município, devido
haver várias lâmpadas que ficam ligadas por 24hs. Justificativa: Com este trabalho de revisão, seria
evitado o desperdício de energia elétrica, pois quanto maior o desperdício de energia, maior é o preço
que o consumidor e o meio ambiente pagam por ela. O Brasil possui um grande número de fontes de
energia e foi abençoado por grandes rios, o que permitiu construir usinas hidrelétricas. Mesmo assim, o
país precisa economizar energia. Por isso, evitar o desperdício de energia é uma maneira eficaz de
preservar o meio ambiente. Não adianta somente cobrar medidas de racionamento dos consumidores,
também é preciso dar o exemplo como Poder Público e evitar o desperdício, ajudando o País a preservar
suas reservas ecológicas e, consequentemente, a vida do planeta. Ressalto que esta indicação já foi
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apresentada por este mesmo vereador no dia 18 de julho de 2011 (indicação nº 178/11) e no dia 16 de
abril de 2012 (indicação nº 072/12), e devido ainda não ter sido atendido é que estou reapresentando a
mesma. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 190/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE,
integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, promova uma reunião com representantes da empresa Rio
Grande Energia S.A (RGE) com a finalidade de discutir a problemática envolvendo a poda de árvores
em nosso Município. Que também elabore e encaminhe um projeto sobre este serviço de podas para o
Ministério Público, para que este tenha conhecimento e avalize este trabalho. Justificativa: Nos últimos
anos têm acontecido diversos incidentes envolvendo curto circuitos provocados pelo contato das árvores
com a rede elétrica ocasionando queda de energia é danos a aparelhos elétricos. Felizmente, até o
momento, somente ocorreram danos materiais (utensílios domésticos e lâmpadas), mas segundo
informações de pessoas ligadas ao setor, existe a real possibilidade das descargas elétricas atingirem
pedestres, justificando-se plenamente a necessidade desta solicitação. Cabe ressaltar ainda, que em
alguns pontos os galhos estão prejudicando a captação de imagem pelas câmeras de vigilância,
dificultando o trabalho da Brigada Militar. Desta forma, estou reapresentando esta indicação, a qual já
havia feito no dia 06 de maio do corrente ano (indicação nº 083/13), contando com um desfecho
favorável. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 191/2013: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE,
integrante da bancada do PDT: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, promova
alterações no Decreto nº 3.810/2013 (anexo), de 26 de julho de 2013, ampliando o prazo para a entrega
dos atestados médicos de que tratam os incisos I e II, do artigo 2º do respectivo Decreto, aumentando o
prazo de entrega do atestado, para no mínimo 72hs. Justificativa: Esta indicação se justifica devido ser
uma reivindicação dos servidores que estão achando muito curto o prazo de entrega dos atestados nos
setores correspondentes, pois da forma como está estabelecido pelo Decreto, com o prazo de apenas
24hs., é inviável o paciente apresentar o atestado, acarretando descontos na folha de pagamento, o que
considero injusto. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 192/2013: Os vereadores CARLOS ANDRINO,
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e MARIA ILANI HENKES LAMB, integrantes da bancada do
PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie o
melhoramento do acostamento da VRS 824, em ambos os lados, mais precisamente no trecho
compreendido entre a Cotribá até o entroncamento com a Rua Pedro Rebelato, beneficiando os
pedestres que passam pelo local, levando em consideração que o trajeto dá acesso ao Instituto Federal, a
ASFUCA e ao novo loteamento ali existente. Que também seja feito um melhoramento na iluminação
pública no referido percurso, ajudando na visibilidade noturna, sendo inclusive uma questão de
segurança. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 193/2013: Os vereadores CARLOS ANDRINO,
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e MARIA ILANI HENKES LAMB, integrantes da bancada do
PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, reavalie a instalação da câmera de
videomonitoramento que se localiza na esquina da Rua General Osório com a Rua Serafim Fagundes,
devido haver várias árvores encobrindo a captação de imagens, dificultando o trabalho de vigilância por
meio deste equipamento. Cabe ressaltar que nas redondezas estão localizadas várias empresas, inclusive
o Banco do Brasil. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 194/2013: A vereadora MARIA ILANI
HENKES LAMB, integrante da bancada do PMDB: A vereadora MARIA ILANI HENKES LAMB e
os vereadores ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e CARLOS ANDRINO, integrantes da bancada
do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação em conjunto
com os moradores, providencie a construção do passeio público (calçada) na Rua Guaíba, mais
precisamente na quadra compreendida entre a Rua Osvado Cruz e a Rua Carlos Krammes. Justificativa:
Esta indicação se justifica pelo fato de que na rua acima mencionada está localizada a Casa Lar de Jesus
(Casa Espírita), e nos dias de palestras e cursos há grande fluxo de pessoas e carros nesta rua.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 195/2013: A vereadora MARIA ILANI HENKES LAMB e os
vereadores ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e CARLOS ANDRINO, integrantes da bancada do
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PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, crie o projeto da
instalação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em nosso Município. Justificativa: O Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS) Cidadania é de suma importância, pois é um serviço voltado ao
atendimento da população com transtorno mental grave e persistente (adultos, crianças e adolescentes e
pessoas com problemas devido ao uso de álcool e outras drogas), egressos ou não de internações
psiquiátricas. O CAPS deve ser composto por equipes multiprofissionais, com presença obrigatória de
psiquiatra, enfermeiro, psicólogo e assistente social, aos quais se somam outros profissionais do campo
da saúde. A estrutura física dos CAPS deve ser compatível com o acolhimento, desenvolvimento de
atividades coletivas e individuais, realização de oficinas de reabilitação e outras atividades necessárias a
cada caso em particular. Visando manter e fortalecer os vínculos com a família e comunidade, promover
autonomia, evitar/reduzir as internações psiquiátricas e favorecer o exercício da cidadania. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 196/2013: A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, integrante da bancada
do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie o
cascalhamento e limpeza da sarjeta na localidade de Boa Vista, mais precisamente na estrada que passa
em frente a propriedade de Nelson Kussler até no entroncamento do Travessão Monte Castelo.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido ao fato de que nos dias de chuva os moradores
encontram dificuldades de locomoção, especialmente para o transporte escolar e transporte do leite.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 197/2013: A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, integrante
da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
estude a possibilidade de colocar um redutor de velocidade (quebra- molas) na Rua Castanhal na
proximidade do Clube Campestre Colibri. Justificativa: Esta indicação se justifica devido a abertura da
temporada de verão do referido clube, aumentando o tráfego de pedestres, especialmente de crianças.
VOTAÇÃO DO PARECER E DO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 011/2013, de
autoria do vereador Jair Luiz Scortegagna: Denomina o telecentro comunitário, atualmente
localizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Floresta, de “Telecentro Comunitário Filipe
Alexandre dos Santos”. Leitura e votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final: Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei do Legislativo nº 011/2013:
Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 016/2013: Acresce um cargo de Farmacêutico ao Quadro de Cargos Efetivos.
Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de
Finanças e Orçamento: Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 016/2013: Aprovado por unanimidade. O Presidente suspendeu a sessão e convidou
o Sr. Nelson Nicolodi para fazer uso da palavra, o qual falou sobre meio ambiente e sugeriu a realização
de um Seminário para esclarecer dúvidas sobre o Novo Código Florestal. Em seguida o Sr. Mario
Reichert também fez uso da palavra convidando todos para a solenidade de inauguração das novas
instalações da sua empresa “Zincagem União”. O Presidente reabriu a sessão e deu continuidade a
ordem do dia. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Liberto solicitou que esta Casa encaminhe
ofício para o Clube de Mães Olinda Roewer de São Roque, parabenizando pelo sucesso do jantar
ocorrido dia 1º de novembro. Que também fosse encaminhado ofício para o Clube de Mães Olinda Trein
parabenizando pela organização e realização do almoço que ocorreu no dia 03 de novembro. O vereador
Rogério solicitou que esta Casa encaminhe ofício para a Comunidade católica São José, do Bairro
Progresso, parabenizando pelo sucesso do almoço ocorrido no dia 03 de novembro. O vereador Rogério
também questionou sobre o resultado da reunião que ocorreu com o DAER. O vereador Liberto solicitou
também para encaminhar ofício para a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Ibirubá, parabenizando
pelo trabalho realizado durante o “Outubro Rosa”. O vereador Alberi pediu para que esta Casa
encaminhe ofício para a família enlutada de Arlindo Refatti (in memorian). O Presidente suspendeu a
sessão por alguns minutos e reabriu em seguida, sendo que de imediato passou para o último item da
Ordem do Dia, em um espaço máximo de cinco minutos e tolerância quarenta segundos para cada
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vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: O vereador
CARLOS ANDRINO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Desejou sucesso e êxito na empreitada aos
proprietários e funcionários da empresa Zincagem União. Cumprimentou a comunidade de Ibirubá por
lhe proporcionar condições de estar nesta Casa por trinta dias e pelos votos que fez. Colocou-se
solidário a todas as iniciativas que forem tratar sobre a região do Pinheirinho como também em todo o
interior dentro da necessidade dos agricultores e da comunidade em geral. Falou sobre sua satisfação em
ter participado dia dezenove de uma reunião nesta Casa sobre segurança pública com várias autoridades
presentes, estando todos preocupados com a segurança pública do Município de Ibirubá, contando com
empresários, comunidade e agricultores, tendo ênfase nos roubos que estão acontecendo no interior,
colocou que foi muito válida a reunião. Disse que o Comandante da Brigada não se comprometeu com
informações e disse que há concurso previsto e que iriam ver a possibilidade de mais efetivo para
Ibirubá no ano que vem. Falou que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul comprou duzentas e
onze viaturas para a Brigada Militar, e colocou que há duas viaturas que virão para Ibirubá até o final do
ano e uma para o Corpo de Bombeiros, mas salientou que precisam ficar atentos, pois são quinhentos
Municípios no Estado. Lembrou que a viatura que usavam e que se acidentou, ele foi receber no
Governo Lulo e disse que hoje a Brigada Militar usa uma viatura usada da cidade de Quinze de
Novembro, colocou que precisam ir de encontro às autoridades para garantir as reivindicações, pois a
responsabilidade é do Estado. A vereadora MARIA ILANI HENKES LAMB, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Citou as indicações n.º 194/2013 e n.º 195/2013, ambas de sua autoria em
conjunto com o vereador Carlos e vereador Rogério. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
do PMDB: Cumprimentou a todos. Deu boas vindas para o vereador Carlos Andrino e destacou que é a
última sessão do vereador Clóvis, colocou que é um rodízio que estão fazendo e que é muito válido e
importante. Destacou o esporte, e disse que é um orgulho para Ibirubá, parabenizou o Pastor Roberto,
Coordenador do Departamento Municipal de Desportos pela abertura do Campeonato Municipal de
Campo no domingo, com jogo entre o Revelação e o União Hermany. Falou que tem equipes que
montaram marketing e trouxeram jogadores de fora, destacou também que os atletas de Ibirubá irão
adquirir experiência e disse que quem faz o campeonato são as pessoas, desejou um excelente
campeonato a todos, cada um fazendo sua parte. Contou que participou da reunião sobre segurança
pública nesta Casa, organizada pela Comissão de Segurança, e que as pessoas que participaram e
principalmente os agricultores e sindicatos, sendo que a questão sempre “esbarra” no efetivo. Solicitou à
vereadora Carlota, dizendo que o Bairro Planalto está aguardando a reunião, a resposta em relação ao
comodato, a cedência do salão que já foi construído para o Bairro Planalto, faltando documentar e fazer
alguns acertos. O vereador CLÓVIS GARMATZ, do PTB: Cumprimentou a todos e deu as boas vindas
para o vereador Carlos Andrino. Desejou sucesso para a família Reichert em seu empreendimento.
Cumprimentou o Pastor Roberto, Presidente do Departamento Municipal de Desportos pela abertura do
Campeonato Municipal de Futebol de Campo com grande público presente. Disse que o esporte cresce
cada vez mais no Município e exemplificou com a Asif e desejou que todos os jogos sejam como o de
ontem, tranquilo e sem incidentes, disse que haverá vários níveis de jogadores inclusive a nível
internacional, como o Jardel que jogou inclusive na seleção brasileira e salientou que estes jogadores
não querem o lugar de ninguém, apenas engrandecer o esporte. Desejou também que o público
compareça e prestigie os jogos. Falou que nesta semana se reuniu com o Deputado Federal Danrlei e por
ser hoje sua última sessão anunciou uma emenda no valor de cem mil reais (R$ 100.000,00) para
equipamentos na área de saúde, o que será conversado nos próximos dias com o Executivo, agradeceu
ao Deputado Danrlei pela emenda. Agradeceu o vereador Tuta Rebelato pela oportunidade e disse ser a
sua primeira experiência política e desejou que tenha contribuído de alguma forma nestes trinta dias, e
colocou de sua felicidade pelo tempo nesta Casa e agradeceu a todos que o apoiaram. O vereador JAIR
LUIZ SCORTEGAGNA, do PT: Cumprimentou a todos. Falou sobre o Projeto de Lei do Legislativo
n.º 11/2013 que foi aprovado nesta noite, prestando homenagem para o Filipe Alexandre dos Santos (in

Fl. 05 (28ª Sessão Ordinária)
memorian), designando seu nome para o Tele Centro Comunitário da Escola Floresta, onde mais de cem
crianças e adolescentes serão atendidos. Contou que na semana passada foi votado nesta Casa um
projeto de convênio entre o Executivo e o Governo do Estado disponibilizando cinquenta mil reais (R$
50.000,00) em equipamentos de informática. Falou que saindo do outubro rosa estamos entrando no
novembro azul e chamou todos os homens para que façam os exames disponíveis, pois na saúde a
prevenção é o melhor remédio. Falou que nesta noite o Engenheiro Florestal Nelson Nicolodi trouxe
uma preocupação e esclarecimentos quanto ao Novo Código Florestal, chamando a atenção para a falta
que faz os Congressos Ecológicos em nossa cidade, pois desses Congressos em nossa cidade saíram
artigos para leis e que também fez colocações quanto às dúvidas que se tem em relação às áreas de
proteções permanentes, salientando ser de importância novos Congressos para inclusive atualizar leis e
trazendo tranquilidade para os agricultores. Contou que ficou definido que será realizado um Seminário
através da Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente desta Casa
convidando o Engenheiro Nelson Nicolodi como mediador e trazendo pessoas gabaritadas para palestrar
sanando as dúvidas em todas as questões do Código Florestal. Encerrou parabenizando os empresários
da família Reichert pelos investimentos feitos em nossa cidade com a Zincagem União, trazendo mais
empregos e benefícios para a comunidade. O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM:
Cumprimentou a todos. Parabenizou a família Reichert pelo empreendimento feito que irá trazer
empregos e renda para o Município. Falou que muitas pessoas acompanham os pronunciamentos da
tribuna pelas rádios, e que sempre coloca a verdade. Parabenizou a Comunidade Católica do Bairro
Progresso pela festa realizada no domingo. Parabenizou também a Casa através do Presidente, a
Comissão de Segurança e os funcionários da Casa pela organização da Audiência Pública sobre
Segurança, com presença de autoridades e órgãos de segurança, e grande participação dos agricultores
para tratar sobre a segurança do interior, colocou do grande trabalho que a segurança do Município está
fazendo apesar das limitações, sendo que no final de semana aconteceu mais prisão, e salientou que o
maior problema levantado é a falta de efetivo. Parabenizou o Presidente do Departamento Municipal de
Desportos e a Secretária de Esportes pelo início do campeonato, disse que é o Presidente do São José e
desejou um grande campeonato, sendo que para isto é necessário que dirigentes e jogadores passem
grandeza para os demais. Contou que na última sexta-feira à noite, na final do campeonato de salão,
aconteceu uma briga generalizada com adolescentes e pais, onde ninguém se entendia, e sentiu a falta de
efetivo quando foi chamado a Brigada Militar. Pediu para os que não conseguem viver em sociedade
com diálogo e união, fiquem em suas casas e colocou que nestes anos de futebol cresceu mais com suas
derrotas do que com suas vitórias. Em nome do Circulo de Pais e Mestres da Escola Pro Infância do
Bairro Hermany ele agradeceu a Administração pelo atendimento de sua indicação com a colocação de
um quebra-molas em frente à Escola. Falou que as indicações não são dos vereadores e sim do povo e
colocou sobre sua indicação da semana passada para que fosse colocada uma proteção de tela nos
moldes do Ginasião, no Ginásio do Bairro Planalto. A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do
PP: Cumprimentou a todos e deu boas vindas para o vereador Carlos. Disse que não estava realizando
indicações porque acreditava que o vereador poderia se dirigir direto ao Secretário, mas como lhe foi
solicitado por algumas pessoas que gostariam de lhe ouvir pedindo suas providências fez as indicações.
Citou as indicações n.º 196/2013 e 197/2013, ambas de sua autoria. Parabenizou a família Reichert que
trouxe convite para a inauguração da Zincagem União com o lema: “a força de uma união é mais forte”.
Contou que participou nesta noite o Engenheiro Florestal Nelson Nicolodi e disse que as pessoas estão
preocupadas com o Cadastro Ambiental Rural e que será realizado seminário para que todos possam
tirar suas dúvidas sobre o Novo Código Florestal. Disse que o Partido Progressista teve reunião com as
mulheres progressistas na sexta-feira, pois as eleições para o Governo do Estado estão próximas e estão
com grandes projetos e contou que a próxima reunião será com os jovens. Falou que participou de uma
reunião com moradores do Bairro Planalto na sexta-feira pela manhã junto com o vereador Rogério e
colocou a intenção de participação do Presidente da Casa, procurando uma forma de compartilhar o
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Pavilhão Assis de Souza Roque com a participação do Presidente da Associação de Moradores e
também do Clube de Mães. O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, do PP: Cumprimentou a
todos e deu boas vindas para o vereador Carlos e que foi uma satisfação ter a companhia do vereador
Clóvis pelo período de um mês. Parabenizou a Zincagem União pelo investimento em Ibirubá e
agradeceu o convite para a inauguração. Contou que participou ontem da abertura do Campeonato
Municipal de Campo, onde representou o Legislativo e contou que foi uma bela solenidade, e falou para
que os dirigentes e atletas mantenham a educação, pois vencer é bonito, mas saber perder é digno.
Parabenizou os agricultores pela grande safra de trigo e de cevada e disse que os agricultores plantam e
investem a céu aberto estando sujeitos ao clima, e que isto lhe dá mais força para lutar pelo interior do
Município. Falou que são mil e duzentos quilômetros de estradas municipais, mas que sempre precisam
lutar pelo interior, pois de lá vem a sustentação das indústrias e do comércio. Disse que participou da
audiência pública sobre segurança sendo o foco o interior e que foram orientados a não reagir e disse
que acredita que assim estão incentivando os ladrões a chegarem às propriedades e que pensa que devem
dificultar o acesso e que em suas propriedades são soberanos. Falou que dentro das possibilidades de
cada um devem ter atitudes, salientou que este é um pensamento seu. Chamou a atenção para uma
reportagem com um vereador do Rio de Janeiro que disse não ajudar mendigos e que se estes querem
dinheiro precisam trabalhar, podendo servir de ração de peixes, colocou que este vereador, por suas
palavras, pode ser condenado e perder seu mandato, e que por este motivo sempre pede atenção aos seus
colegas ao usarem o microfone. Falou que participou da reunião desta noite o Engenheiro Florestal
Nelson Nicolodi e que como membro da Comissão irá se empenhar para que esta reunião, com os
Municípios sobre Código Florestal, aconteça. O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do PP:
Cumprimentou a todos. Deu boas vindas ao vereador Andrino assim como colocou que é a última
reunião do vereador Clóvis acreditando ser uma boa experiência para ele e para a comunidade com o
anúncio de recursos para o Município através do Deputado Danrlei. Falou que nesta noite receberam o
convite da família Reichert para a inauguração de mais uma empresa em nosso Município e salientou
que se nota o quanto Ibirubá cresce. Disse que a comunidade de Ibirubá é rica em entidades, pessoas que
se preocupam com o bem da comunidade, exemplificou com o trabalho da Liga Feminina de Combate
ao Câncer que desenvolveu o “Outubro Rosa” e contou que participou da caminhada de encerramento
com diversas outras entidades e escolas. Deixou seu reconhecimento ao trabalho exercido pela Liga
Feminina de Combate ao Câncer, suas integrantes e demais entidades participantes e chamou a atenção
para a campanha “Novembro Azul” que é desenvolvido para os homens se conscientizarem da
necessidade de realizar exames para uma vida mais longa. Falou para a comunidade que diariamente
procura intermediar pedidos junto ao Executivo e com os Secretários. Finalizou dizendo que por
iniciativa sua, no dia trinta e um trouxe para Ibirubá o doutor Roberto Grandó que palestrou sobre a
Medicina do Envelhecimento e Rejuvenescimento, agradeceu o voluntariado do doutor. Parabenizou a
Comunidade de São Roque especialmente ao Clube de Mães Olinda Roewer pelo jantar e também o
Clube de Mães Olinda Trein pelo almoço oferecido no dia de ontem. 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
Presidente do Legislativo Ibirubense.

ABEL GRAVE
Secretário.

