Fl. 01 (29ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.848/2013 – DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 11.11.2013.
Aos onze 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, Silvestre Antônio Rebelato 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, Milton da Silva, Carlota Elisa Artmann e Liberto Leomar Franken,
integrantes da Bancada do PP. 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 Jair Luiz Scortegagna, do PT, por motivo de saúde, pelo período compreendido
entre onze (11) de novembro até dez (10) de dezembro do corrente ano, sendo que posteriormente foi
feita a convocação dos suplentes de vereador da Coligação Frentão: Albino V. Severo (2º - PP); Ilse
Hübner (4ª – DEM); Dileta de Vargas Pavão das Chagas (5ª – PP); Jussara Rodrigues (6º - PT); Telmo
Pedrinho Prass (7º - PP); Ademar Zeni (8º - PSB); Roberto Aurélio dos Santos (9º - DEM) e Rachel
Giovaninni (10ª – PP), sendo que todos (as) encaminharam correspondência informando que no
momento não assumiriam a vereança. Desta forma foi feita a convocação do 11º suplente, Sr. Milton da
Silva, o qual assumiu a titularidade de vereador, conforme Termo de Posse lido pelo secretário da Mesa
Diretora. Em seguida o Sr. Milton da Silva apresentou sua Certidão de Suplente e Declaração de Bens e
prestou seu juramento, e posteriormente 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 1.847/13 (ordinária): Aprovada com oito (08) votos favoráveis e duas (02) abstenções dos
vereadores Silvestre A. Rebelato e Milton da Silva. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a
leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 322/2013 do Executivo referente
resposta do Pedido de Informação nº 036/2013; Convite da empresa Zincagem União para o coquetel de
inauguração das novas instalações; Ofício Circ. Nº 014/13 do Executivo convidando para audiência
pública da LOA, exercício 2014; Convite da ASFUCA para o 31º Baile de Chopp; Correspondência
eletrônica da Caixa Econômica Federal informando o crédito de recursos financeiros – Orçamento Geral
da União; Convite da Associação da Rede de Negócios do APL Pré-Colheita do Alto Jacuí e Produção

Fl. 02 (29ª Sessão Ordinária)
para reunião; Correspondêcia da ADA – Assessoria e Consultoria oferecendo uma coletânea de Projetos
de Lei; Ofício Circ. Nº 038/13 do Tribunal de Contas convidando para Seminário Planejamento
Estratégico Municipal; Ofício Circ. º 285/13 do Senador Sérgio Petecão; Ofício nº 105/13 do Executivo
encaminhando Balancetes de Verificação Contábil, referentes ao 5º Bimestre de 2013, o qual foi
baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento, sendo que o vereador Rogério, Presidente da
Comissão, falou que será o relator. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos
OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício n.º 358/2013 para o Executivo; Ofício nº 359/13 para a imprensa;
Ofício nº 360/13 para a Corsan; Ofício nº 361/13 para o Defensor Público da Comarca de Ibirubá;
Ofício nº 362/13 para a Liga Feminina de Combate ao Câncer; Ofício nº 363/13 para Comunidade
Católica São José; Ofício nº 364/13 para a Comunidade de São Roque; Ofício nº 365/13 para o Clube de
Mães Olinda Trein; Ofício nº 366/13 para a família enlutada de Arlindo Refatti (in memorian). O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº
198/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, CARLOS ANDRINO e
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal,
através do setor competente, tendo em vista a propaganda sonora desordenada em nosso Município, que
providenciem a devida fiscalização e se necessário apliquem a multa aos infratores, a qual está
estabelecida no artigo 5º da Lei Municipal nº 2.108/2006 que regulamenta a propaganda sonora, fazendo
cumprir a mesma, pois muitas pessoas estão reclamando de algumas propagandas sonoras que estão
perturbando o sossego dos cidadãos em horários inconvenientes, principalmente a do Circo
Metropolitano que está instalado em nossa cidade. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 199/2013: Os
vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, 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, faça um trabalho intensivo na
recuperação das estradas do interior do Município, as quais se encontram em um estado lastimável, na
sua maioria em total abandono, sendo poucas as regiões em que os moradores não têm pedido socorro.
Justificativas: Cabe salientar que estamos em plena safra e plantio, sendo inadmissível que esta
categoria tão importante, que sustenta nosso país, esteja passando por esta situação. Também muitos
motoristas o transporte do leite e suínos estão ameaçando não continuar trabalhando enquanto não forem
feitas as devidas melhorias nas estradas, pois as mesmas estão intransitáveis, colocando em risco
inclusive o transporte escolar e dos próprios moradores. Sabe-se que o Município possui recursos e
maquinários, portanto fica evidente a falta de gestão e planejamento. Por isso, sugerimos que neste
período de safra e plantio a Secretaria Municipal de Obras e Viação forme duas equipes de trabalho para
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que as máquinas não parem de funcionar, com o objetivo de atender um maior número de localidades
em um curto espaço de tempo. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 039/2013: Os
vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e MARIA
ILANI HENKES LAMB, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal informe,
através do setor competente, por que não foi liberado os tubos que eram para ser colocados em frente ao
cemitério da localidade de São Paulo Pontão, respondendo também se os referidos tubos ainda serão
liberados, pois caso contrário será necessário buscar outros meios para realizar a obra que neste caso
trata-se de saúde pública, tendo em vista que as águas pluviais estão corroendo a terra, chegando perto
dos túmulos. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 040/2013: Os vereadores
SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e MARIA ILANI
HENKES LAMB, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal informe, através do
setor competente, se existe planejamento para a construção de um pavilhão na localidade de Rincão
Seco Fundos e se será feita a substituição do parquet do pavilhão da localidade de Rincão Seco Frente,
levando em consideração que os alunos continuam fazendo aulas de educação física neste pavilhão,
correndo o risco de se ferirem gravemente. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº
041/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, 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, encaminhe para esta Casa o
planejamento das obras a serem executadas na cidade e no interior do Município para os próximos
meses, anexando o cronograma das referidas obras. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº
042/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE
OLIVEIRA e MARIA ILANI HENKES LAMB, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo
Municipal informe, através do setor competente, quanto foi gasto com combustível (óleo diesel), nos
meses de julho, agosto e setembro de 2012 e no mesmo período (meses) em 2013. LEITURA DO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 043/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO,
ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e MARIA ILANI HENKES LAMB, integrantes da bancada do
PMDB: Que o Executivo Municipal informe, através do setor competente, quando será feito a
recuperação dos brinquedos estragados, assim como a troca da areia da pracinha das crianças junto a
Praça General Osório? Cabe salientar que o final de ano se aproxima e com a chegada do verão a
referida pracinha recebe um grande número de crianças que frequentam a mesma quase que diariamente,
necessitando, portanto de uma maior atenção por parte do Poder Público Municipal, inclusive com a
retirada dos galhos secos. LEITURA DA MENSAGEM RETIFICATIVA AO PROJETO DE LEI
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MUNICIPAL Nº 051/2013: Especifica as atribuições dos membros da Comissão Permanente de
Licitações e Julgamentos e, ao Pregoeiro do Município e dá outras providências. Baixado para as
mesmas comissões do Projeto, ficando os mesmos relatores. LEITURA DO PROJETO DE LEI DO
LEGISLATIVO Nº 012/2013, de autoria do vereador Alberi Antônio Behnen: Denomina a Unidade
Básica de Saúde do bairro Hermany de “Unidade Básica de Saúde João Batista Alves”. Baixado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Rogério, Presidente em exercício da
referida Comissão, disse que será o relator. PARTICIPAÇÃO DO GERENTE DA CORSAN DE
IBIRUBÁ, SR. LUIZ ROMAN, atendendo o Requerimento nº 045/2013: O Presidente convidou o
Gerente da Corsan, Sr. Luiz Roman e o Superintendente Regional Missões, Sr. Almir José Ludwig
Osmari, para fazerem parte da Mesa Diretora e iniciar a suas manifestações. O Superintendente
cumprimentou a todos (as) e fez uma explanação sobre o trabalho desenvolvido pela CORSAN,
relatando que a CORSAN fez uma pesquisa de avaliação do seu serviço em vários municípios e em
Ibirubá tiveram uma nota média de 8,7. Comentou que a Corsan tem escritório em todos os municípios
que ela atende e isso tem feito a diferença na empresa, pois está presente efetivamente, prestando
serviço. Citou a Lei das águas nº 11.445/2007, gerando contrato de programa que estabelece
prerrogativas da Corsan e do Município. Observou que o contrato remete ao Plano Municipal de
Saneamento que ainda está em construção em Ibirubá. Teceu algumas considerações em relação a
arrecadação mensal que fica em torno de R$ 340.000,00/mês. Disse que tiveram resultados contábeis em
alguns anos positivos e em outros anos não foram tão positivos. Comentou sobre a dificuldade de
abastecimento no bairro Floresta, devido estar em um nível mais elevado, por isso optaram por ativar o
“Ibirubá 8”, com 50m³ de vasão do poço, dando um ganho de água para toda a cidade. Observou o ritmo
acelerado de crescimento de Ibirubá, gerando um problema para a Corsan, pois estão com dificuldades
para abastecer toda a área industrial, exigindo um grande investimento. Falou sobre uma situação
particular na empresa Vence Tudo, onde pediram para trocar um poço de lugar, sendo que ainda estão
em um empasse para resolver esta situação. Disse ser um investimento de R$ 40.000,00 o custo para a
perfuração de cinco poços no interior do Município nos últimos dois anos. Falou também sobre a
substituição das redes de água, informando que são 66km de redes, e destas 18km são antigas e
precárias que mereceriam serem substituídas. Disse que em alguns municípios consta no contrato de
programa e em outros municípios o Plano de Saneamento estabelece este programa para a Corsan. Falou
que estão com dificuldades para atender a demanda, pois os Municípios estão tendo facilidade e
agilidade na liberação de recursos para asfaltamento através do Badesul, tendo a liberação em dois ou
três meses. Falou sobre contrato regional para atender demandas em relação ao serviço que precisam
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fazer até dezembro em virtude da previsão de asfaltamento de algumas ruas. O vereador Érico perguntou
se existe um planejamento em relação a substituição de canos na Rua Henrique Roetger antes dela ser
asfaltada? O Sr. Luis Roman disse que vai depender do contrato, mas que vão fazer um esforço para
atender estas situações, substituindo as redes. O vereador Silvestre disse que tem um respeito muito
grande pelos funcionários da Corsan de Ibirubá. Disse também que ainda existem canos de amianto que
faz mal para a saúde, que nas redes sociais postam coisas que fica feio para o Município e para a Corsan,
dizendo que fazem asfalto hoje e amanhã já abrem buracos com a retroescavadeira. Observou que o
Superintendente veio com um discurso da Corsan do Estado: “Que a cidade está crescendo e tal...”.
Falou sobre o bairro Floresta que tem problemas de abastecimento de água. Contou que o ex-Secretário
Frederico Antunes instalou um reservatório naquele bairro. Disse que a Corsan eternamente foi um
“cabide de empregos”. Enfatizou que o Município paga trezentos e quarenta mil reais (R$340.000,00) e
que este valor não é pouco para que não sejamos atendidos a contento. Perguntou por que as máquinas
saem de Ibirubá, passando por Tapera e vão para Espumoso fazer serviços? O Sr. Luiz Roman explicou
que Ibirubá era Unidade Polo, abrangendo Selbach, Fortaleza dos Valos, Tapera e Espumoso. Disse que
cada Município tem seus apropriados individualmente, sendo que ninguém paga a conta do outro.
Contou que no ano passado iniciou processo de desmembramento e hoje Tapera se tornou um Polo,
tendo administração separada, mas o conjunto completo de equipamentos ainda é de Ibirubá, pois o Polo
das máquinas ainda é aqui, conforme contrato. O vereador Vanderlei pediu qual o critério que a Corsan
utiliza em relação aos vazamentos, sendo que exemplificou citando a Rua Bahia, em frente a creche,
onde sempre estão abrindo devido a vazamento dos canos. O Sr. Luiz respondeu que a água tem uma
pressão “X” subterrânea, observando que o número de vazamentos deve-se pela canalização antiga. O
vereador Alberi falou sobre a constatação da recuperação rápida pela Corsan quando há vazamento.
Questionou sobre o esgoto sanitário? E pediu como o Legislativo pode colaborar, junto aos órgãos
estaduais, para buscar apoio? O Superintendente respondeu dizendo que o Plano de Saneamento vai
estabelecer esta questão de prazos para o esgotamento sanitário, pois sem projeto não se consegue
buscar recursos. Observou que um projeto de esgoto para Ibirubá custaria em torno de quinhentos mil
reais (R$500.000,00). O Sr. Luis Roman falou sobre um estudo de concepção e que só vai adiante se
tiver um Plano de Saneamento. Falou também sobre um contrato com o COMAJA e a empresa INOVA
que tinha proposta de entregar projeto para análise e votação. Respondeu que podem colaborar
agilizando a votação do Plano Diretor e de Saneamento. O vereador Milton pediu se a Corsan tem algum
prazo para colocar água na área industrial depois da liberação para construção? O Superintendente, Sr.
Almir, disse que o trabalho é feito imediatamente, estando o loteamento regularizado, pois não possuem
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problemas de rede e tem material. O vereador Rogério citou a “Lei nº 11.445/2010” e pediu sobre os
18km de redes precárias? O gerente Luiz disse que precário engloba as redes de canos finos e de
material de cimento amianto, sendo um conjunto de coisas. O vereador Silvestre agradeceu a presença e
se colocou a disposição para ajudar no que for possível. O Superintendente agradeceu a oportunidade e
que buscam prestar um bom serviço para a comunidade, desejando um bom trabalho a todos. O Sr. Luiz
disse que tem orgulho de estar representando seus colegas, pois tem 36 anos de Corsan, por isso
agradeceu a oportunidade e disse que tinham o dever de prestar contas e que sempre que entenderem
como necessário voltarão para prestar esclarecimentos. O Presidente agradeceu por terem atendido o
convite e por terem esclarecido as dúvidas dos vereadores e em seguida suspendeu a sessão por alguns
minutos, sendo que em seguida reabriu a sessão e deu continuidade aos trabalhos. REQUERIMENTOS
VERBAIS: O vereador Abel pediu para encaminhar ofício para a Igreja Assembleia de Deus
parabenizando pelos 51 anos. O vereador Liberto solicitou que esta Casa encaminhe ofício para a
Comunidade Evangélica parabenizando pelo jantar e baile de Kerb. O vereador Érico pediu para
encaminhar ofício para a Óptica e Joalheria Ernesto, parabenizando pela reinauguração. Transmitiu um
convite da Rádio CBS para que a partir desta semana os vereadores participem da programação,
organizando uma escala de um ou dois por semana, pois será oportunizado um espaço para todos. A
vereadora Carlota também pediu que se encaminhe ofício para a Escola de Dança Ballerina
parabenizando pelo espetáculo de dança Sinfonia das Cores que ocorreu na Casa de Cultura no último
sábado. O Presidente de imediato passou para o último item da Ordem do Dia, em um espaço máximo
de cinco minutos e tolerância quarenta segundos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS)
VEREADORES (AS) EM TRIBUNA: A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP:
Cumprimentou a todos e deu boas vindas ao vereador Milton, mais conhecido como Mimo e desejou
que faça um bom trabalho. Relatou que na sexta-feira participou de uma reunião com alguns
empresários e vereadores junto com o Teobaldo do Cartório para assinatura de uma escritura de compra
de área na Área Industrial, para servir como área verde cumprindo assim a lei e não sendo mais
necessário o plantio de árvores. Contou que nesta noite participou da sessão o Superintendente Regional
da Corsan, senhor Almir, e o Gerente da Corsan em Ibirubá, senhor Luiz Roman, que vieram a convite
do vereador Silvestre e Ilvo, prestando esclarecimentos sobre questões que a população cobra e
exemplificou com os buracos que são abertos no asfalto, falou que também foram esclarecidas questões
sobre a troca de canalizações nas ruas onde será feito asfalto, existindo um planejamento. Falou que
durante a tarde se reuniu junto com os vereadores Rogério, Alberi, Liberto trabalhando no Plano Diretor
que irá acontecer, sendo apresentado e votado até no final do ano, colocou que haverá audiência pública

Fl. 07 (29ª Sessão Ordinária)
para esclarecer a população. Convidou a comunidade para participar da audiência pública da Secretaria
da Fazenda para tratar sobre a “Lei Orgânica Anual”, no Plenário, amanhã, às dezoito horas e trinta
minutos. O vereador CARLOS ANDRINO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Desejou bom trabalho
para o vereador “Mimo” e bom retorno para o vereador Silvestre. Contou que participou da sessão nesta
noite o Superintendente da Corsan e o Gerente da Corsan Ibirubá, prestando alguns esclarecimentos
sobre os vazamentos de canos de água. Disse que manteve contato com o doutor Fabiano do
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER, sobre a situação da área industrial de
Ibirubá, que lhe falou que está agendando para o dia vinte de abril em Porto Alegre para tratar sobre este
caso, pois já aconteceu mais um acidente na rodovia ERS 223. Contou que conversou nesta manhã com
o Prefeito Municipal para comunicá-lo sobre a visita que fez junto a Defesa Civil, onde tem amigos,
para ver da possibilidade de, em decorrência das chuvas e de pontes caídas, se conseguir recursos para
estas pontes e pontilhões, pois a Defesa Civil tem recursos, mas disse que para isto precisamos ter a
Defesa Civil do Município constituída. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Falou que está retornando após licença de trinta dias e que a Câmara faz parte
de sua casa. Observou o desempenho fantástico da vereadora “Lani”, do retorno do vereador Carlos
Andrino e desejou sucesso para o vereador “Mimo” que está assumindo pela primeira vez. Manifestou
sua posição sobre o turno único e confessou que acha um desrespeito com o contribuinte, pois o
Município tem uma riqueza muito grande e com deficiência grande trabalhar meio turno. Falou que
agricultoras e agricultores lhe telefonaram sobre a questão das estradas e disse que se fosse Prefeito não
faria turno único. Observou que dos Municípios que fazem parte da Associação dos Municípios do Alto
Jacuí – AMAJA, apenas nove estão fazendo turno único e apelou ao Prefeito que, por favor, retornem as
máquinas em dois turnos para dar dignidade para o agricultor que está no período de safra, citou várias
localidades que estão com dificuldades nas estradas. Contou que sábado esteve na localidade de Volta
Gaúcha e que lá se chove podem ir sem problemas, e colocou que o Secretário de Obras ganhou
destaque, mas que deve se destacar em trabalho para a comunidade. Disse que não concorda que o
Município que arrecadou mais porcentagem de Imposto Predial e Territorial Urbano parar nestes meses
do ano que se aproxima a safra e plantio e contou que uma senhora lhe disse que esteve na Prefeitura e
lá lhe disseram que novembro e dezembro chove pouco. Falou sobre a demora do calçamento do Bairro
Hermany. Frisou que este é seu posicionamento. Disse que hoje conversou com a “Secretária de
Educação”, sobre a Audiência Pública da Saúde e disse que dia vinte e dois inauguram os dois Postos de
Saúde e registrou que saiu de lá satisfeito com as informações que recebeu. O vereador ROGÉRIO
MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Iniciou o pronunciamento falando sobre a
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ERS 223, onde no final de semana aconteceu uma tragédia e salientou que a Câmara de Vereadores já
provocou diversos debates e audiências. Contou que tem informação que o Prefeito nesta semana estará
em Porto Alegre buscando permissão para que a prefeitura possa fazer lombadas na ERS 223, mas que
todos devem fazer sua parte e que todos precisam ter consciência do risco e do perigo daquele trecho.
Destacou que trabalha em contato com o motorista e com o agricultor e que é preocupante a condição
das estradas, e disse que o Município tem grande arrecadação e maquinários, mas que está falhando em
atitudes. Falou que os agricultores estão preocupados e fazem o que podem e citou a indicação n.º
199/2013 de sua autoria junto com os vereadores Silvestre, Ilani e Carlos. Falou que também precisa ser
resolvido o problema do cascalho, pois os produtores de leite lhe pediram para que uma reunião fosse
feita com o Secretário de Obras para que indiquem os trechos que precisa cascalho, sugeriu que também
seja feita uma operação eleição, pois então se trabalhou no sábado e domingo. Citou o Pedido de
Informação n.º 042/2013 de sua autoria em conjunto com os vereadores Silvestre e Ilani. O vereador
ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos e desejou boas vindas ao vereador
“Mimo” e ao vereador Carlos. Falou sobre a resposta ao Pedido de Informação da bancada de oposição
sobre as trinta maiores empresas de dois mil e doze e dois mil e treze de retorno de Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e chamou a atenção do vereador Abel dizendo que o Regional
Supermercados está bem situado e salientou a Valtra do Brasil, Vence Tudo, AGCO. Falou que através
da instalação da AGCO os tratores da Valtra estão passando por Ibirubá, rendendo divisas e disse como
foi importante no passado investir em empresas e que fica muito feliz quando é mencionada a
arrecadação do Município. Contou que tem divergências com o vereador Silvestre e que as sessões
fluíram naturalmente na ausência dele mostrando que não é imprescindível, colocou que o vereador
Silvestre é um grande vereador e homem público, mas sem ele as coisas também acontecem e fluíram
naturalmente sem brigas e discursos demagógicos e o entendimento foi bem construído, salientou que se
os dois, sua pessoa e o vereador Silvestre não estiverem presentes as coisas continuarão acontecendo.
Fez um contraponto, sobre as estradas, e citou uma indicação que diz que as estradas estão intransitáveis
e colocou que intransitável é quando não é possível passar e disse que não conhece nenhuma estrada
nestas condições, mas concordou e disse que irá falar com o Prefeito que em consequência destas
últimas chuvas seria necessário retomar as atividades do turno integral na Secretaria da Agricultura,
especialmente no interior. Falou que como vereador tem obrigação de conhecer os números do
Município, do orçamento e disse que o Prefeito é cuidadoso com os números, mas visto as chuvas seria
importante intensificar as atividades no interior. O vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do
DEM: Cumprimentou a todos e desejou boas vindas ao vereador Milton e desejou sucesso. Convidou a
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todos para o Bingo do Lar do Idoso na próxima quinta-feira no Lar Luterano. Falou que participaram da
sessão o Superintendente e Gerente da Corsan a pedido dos vereadores Silvestre e Ilvo, que fizeram
importantes esclarecimentos sobre os trabalhos da Corsan e as dificuldades que possuem e disse que
juntos podem regularizar as situações. Mandou um abraço para todos integrantes e torcedores do
Esporte Clube São José que está representando o Município de Ibirubá no campeonato regional de
futebol de campo, e contou que no domingo conseguiram classificação para a final, agradeceu a
Administração e Secretaria de Educação ao apoio dado custeando o transporte e a arbitragem nos jogos
em Ibirubá. Falou que nos jornais estaduais e nacionais apareceu reportagem sobre o Municipal de
Campo de Ibirubá e parabenizou o time Vila Nova pela contratação do Jardel que abrilhantou o
campeonato sendo destaque nos jornais e internet. Finalizou parabenizando a Igreja Assembleia de Deus
pela comemoração dos cinquenta e um anos de fundação em Ibirubá e pelo grande trabalho que vem
fazendo tirando muitos adolescentes do mau caminho. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às
vinte e duas horas e vinte e cinco minutos (22h25min). 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.

