Fl. 01 (30ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.849/2013 – DA TRIGÉSSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 18.11.2013.
Aos dezoito 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 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 1.848/13 (ordinária): Aprovada por unanimidade. O Presidente
suspendeu a sessão e atendendo solicitação, através de ofício nº 027/13 da Secretária Municipal do
Trabalho, Assistência Social e Habitação, Srª. Jaqueline Brignoni Winsch, da Presidente do Conselho
da Mulher, Srª Ledi Ruthner e da Coordenadora da Coordenadoria da Mulher e Primeira Dama do
Município, Srª Gesmari Inêz Jandrey, para conceder espaço para explanação dos dados de violência
doméstica, em especial violência contra a mulher, pela Delegada Diná Aroldi, tendo em vista que dia
25 de novembro é dia Nacional da Não Violência Contra a Mulher, tendo o objetivo de alertar sobre o
grande número de registros que vem ocorrendo em nosso Município, buscando ações que visam
reverter este quadro. Desta forma convidou a Secretária Jaqueline, a Primeira Dama Gesmari e a
Delegada Diná para fazerem parte da mesa diretora e iniciar as manifestações. Após a explanação das
mesmas o Presidente reabriu a sessão e deu continuação à ordem do dia. O Presidente solicitou que o
Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Correspondência eletrônica
do Espaço do Vereador; Ofício Subjur nº 305/2013; Ofício nº 313/2013 do Executivo referente
resposta do Pedido de Informação nº 037/2013; Convite da APAE para VIII Olimpíada Regional das
APAEs/RS; Cartilha do Idoso; ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente; Cartilha do Trabalhador;
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
367/2013 para o Executivo; Ofício nº 368/13 para a imprensa; Ofício nº 369/13 para a Igreja
Assembleia de Deus pelos 51 anos de fundação; Ofício nº 370/13 para a Escola de Dança Ballerina
parabenizando pelo espetáculo Sinfonia das Cores; Ofício nº 371/13 para a Óptica e Joalheria Ernesto;
Ofício nº 372/13 para a Comunidade Evangélica parabenizando pelo Baile de Kerb; Ofício nº 373/13
para o Executivo; Ofício nº 374/13 para a família enlutada de Vagner Barbosa (in memorian); Ofício
nº 375/13 para a família enlutada de Ilvo Oliveira Becker (in memorian); Ofício nº 376/13 para a
família enlutada de Carlos Arlindo Henkes (in memorian); Ofício nº 377/13 para a família enlutada
Marlene Klohl Feil (in memorian). O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das
Indicações: LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 200/2013: 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 do setor competente, encaminhe projeto de
lei acrescentando “cursos técnicos” na redação do § 1º, do artigo 8º, da Lei Complementar nº
003/2002, oferecendo a promoção por escolaridade também aos servidores que fazem cursos técnicos,
implicando neste caso em um reajuste automático de 5% do subsídio. Justificativa:
Esta indicação
se justifica na valorização do servidor através do ensino, levando em consideração ainda que hoje
existe em nossa cidade o Instituto Federal que possui inúmeros cursos técnicos gratuitos que podem
ser realizados pelos servidores, sendo que na época da Lei (2003) não havia essa possibilidade. Cabe
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ressaltar que muitos servidores não possuem condições financeiras de cursar uma faculdade e com essa
modificação terão um incentivo para continuar estudando e aprendendo, conquistando um benefício de
5% no seu subsídio se fizerem um curso técnico. Uma gestão de sucesso se conquista através de
funcionários bem dispostos, estimulados e valorizados, em resposta ao que lhes oferecem. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 201/2013: A vereadora MARIA ILANI HENKES LAMB, os vereadores CARLOS
ANDRINO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO da bancada do
PMDB: Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a modernização da Central
Telefônica de Santo Antônio do Bom Retiro. Justificativas: Tal necessidade se deve ao fato dos moradores desta
localidade estarem com muitas dificuldades em relação a comunicação telefônica, pois o equipamento lá
instalado possui anos de uso e não existem mais peças de reposição, necessitando desta forma que seja trocado
todo o equipamento colocando uma central nova para suprir as necessidades dos moradores. LEITURA DA

INDICAÇÃO Nº 202/2013: O vereador MILTON DA SILVA, integrante da bancada do PP: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a instalação de
duas lombadas (quebra-molas) na Rua Carlos Soares, mais precisamente entre os números 492 à 526 e
610 à 633. Justificativa: Esta indicação se justifica devido ao fato da alta velocidade dos veículos e
motocicletas que por ali passam causando perigo aos pedestres principalmente para as crianças.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 203/2013: O vereador MILTON DA SILVA, integrante da
bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie aumento na altura dos cordões de calçada da Rua Henrique Roetger nas proximidades da
Estofaria do Pato. Justificativa: Esta indicação se justifica devido ao fato de que nos dias de chuva o
cordão da calçada existe não tem altura suficiente para reter a água que invade as casas causando
transtorno para os moradores. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 204/2013: O vereador MILTON DA
SILVA, integrante da bancada do PP: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras e Viação, providencie a construção de uma churrasqueira junto a Quadra Poliesportiva Olmiro
Rodrigues da Silva do Bairro Floresta. Justificativa: Esta é uma solicitação das entidades existentes no
Bairro Floresta, como Clube de Mães e Associação de Moradores, as quais realizam festividades junto
ao referido Ginásio necessitando que o mesmo seja incrementado com as estruturas requeridas.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 205/2013: Os vereadores SILVESTRE A. 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,
providencie a colocação de aproximadamente 60 metros de tubos, a partir da Rua Henrique Roetger,
em frente a Estofaria do Pato, até a Rua Três de Outubro. Justificativas: Esta indicação se justifica
devido acontecer alagamentos nos imóveis que se localizam no referido trecho quando ocorre um
grande volume de chuva, ocasionando prejuízos aos moradores e aos proprietários de comércio.
LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 206/2013: 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, por meio
do Departamento Municipal de Trânsito, providencia a pintura de faixas de segurança nas ruas da
nossa cidade, pois existe uma intensa movimentação de pedestres, e as mesmas encontram-se
desgastadas, necessitando serem repintadas para oferecer uma maior segurança à todos. LEITURA
DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 044/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTONIO
REBELATO e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, da Bancada do PMDB: Em relação à resposta
ao Pedido de Informação n.º 034/2013 entendendo-se que não foi respondido a contento reitera-se ao
Poder de Executivo que sejam enviadas à Câmara Municipal, além da relação completa dos imóveis e
o nome do solicitante, uma relação completa contendo a data de locação e cópias dos comprovantes de
pagamento das locações à particulares e comprovantes de pagamento da taxa de limpeza. O relatório
de pagamentos por período anexado à resposta ao Pedido de Informações n.º 034/2013 não traz as
informações completas solicitadas. LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº
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062/2013: Os vereadores ABEL GRAVE, ALBERI ANTÔNIO BEHNEN e VANDERLEI
SANTOS DE SOUZA, integrantes da bancada do DEM, vem por meio deste requerer que esta Casa
Legislativa realize uma Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da Indústria de Implementos
Agrícolas Vence Tudo, que será comemorado no dia 20 de março de 2014. A empresa possui uma área
de 300.000 m² de estrutura completa, com um grande corpo de funcionários e criação de centenas de
empregos indiretos, se inserindo cada vez mais no mercado global, aliando-se aos produtores
brasileiros e dos principais países produtores mundiais, exportando para mais de 15 países, permitindo
a continuidade e multiplicação de negócios. A empresa desenvolve produtos adequados para cada
região e necessidade do cliente, preocupados com a venda de produtos com qualidade, dando
assistência profissional para o cliente, para a sua satisfação, qualidade de vida e rentabilidade dos
produtos em cada colheita, ou seja, sempre na busca do melhor para o agricultor: Aprovado por
unanimidade. Os vereadores conversaram e decidiram que para marcar a data da sessão solene será
consultada a empresa, para encaixar nas festividades no ano que vem (2014). LEITURA E
DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 063/2013: Os vereadores SILVESTRE ANTONIO
REBELATO, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA e a vereadora MARIA ILANI HENKES
LAMB, da bancada do PMDB, vem por meio deste requerer que esta Casa Legislativa encaminhe
ofício ao Comandante do 4ª SCI do Corpo de Bombeiros em Ibirubá, solicitando informações sobre o
andamento dos Planos de Prevenção e Combates a Incêndios (PPCI) relativos aos prédios públicos
municipais, estaduais e federais localizados no perímetro urbano do Município. Justificativa: Há
alguns meses atrás recebemos a visita de integrantes do Corpo de Bombeiros local que informaram
sobre o andamento dos PPCI’s em nosso Município, razão pela qual queremos saber os avanços
ocorridos até o momento: Aprovado por unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 017/2013: Atualiza a Unidade Fiscal Municipal, determinando seu valor
inicial; atualiza a Taxa de Vistoria, alterando a Lei Municipal nº 510/74 de 26.12.74 – Código
Tributário Municipal, e suas alterações. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final falou que será o relator. O vereador Rogério, Presidente da
Comissão de Finanças e Orçamento designou o vereador Abel para ser o relator. LEITURA DO
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 054/2013: Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Ibirubá-RS, para o exercício de 2014. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Alberi, Presidente da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final falou que será o relator. O vereador Rogério, Presidente da
Comissão de Finanças e Orçamento designou o vereador Abel para ser o relator e marcou a audiência
pública para o dia dois (02) de dezembro, às 18h30min, convidando a todos para participar.
VOTAÇÃO DOS PARECERES E DA MENSAGEM RETIFICATIVA AO PROJETO DE LEI
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. Leitura e votação dos
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e
Orçamento: Aprovados com nove (09) votos favoráveis dos vereadores: Alberi, Milton, Carlota,
Érico, Abel, Vanderlei, Rogério, Carlos Andrino e Maria Ilani e um (01) voto contrário do
vereador Silvestre. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 051/13: Aprovado com nove
(09) votos favoráveis dos vereadores: Alberi, Milton, Carlota, Érico, Abel, Vanderlei, Rogério,
Carlos Andrino e Maria Ilani e um (01) voto contrário do vereador Silvestre, com a redação da
Mensagem Retificativa. VOTAÇÃO DO PARECER E 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”. 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 012/13: Aprovado por
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unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Liberto pediu para esta Casa
encaminhar ofício para a empresa Zincagem União, parabenizando pela inauguração das novas
instalações. O vereador Silvestre solicitou que esta Casa encaminhe ofício para a INDUTAR
parabenizando por terem ganhado prêmio, pela segunda vez, ficando entre as dez maiores indústrias no
ramo. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos, reabrindo em seguida e 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. Iniciou falando sobre a
visita nesta noite da Secretária da Assistência Social, Jaqueline, da Primeira Dama Gesmari e da
Delegada Doutora Diná, que vieram explanar sobre a violência contra a mulher colocando dados do
Município e que dia vinte e cinco de novembro é o Dia Internacional da Não Violência contra a
Mulher. Ela citou que: “violência contra a mulher é qualquer conduta, ação ou omissão de
discriminação, agressão ou coerção ocasionada pelo simples fato de a vítima ser mulher e que cause
dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político,
econômico ou perda matrimonial e que essa violência pode acontecer tanto em espaços públicos como
privados.” Disse que no folder distribuído consta os tipos de violência contra a mulher, violência
familiar, física, intrafamiliar/doméstica, moral, patrimonial, psicológica, sexual. Observou que lhe
chamou a atenção nos dados colocados pela Delegada que são cento e sessenta registros de violência
doméstica contra a mulher, a cada dois dias acontece um registro, e que a sociedade deve se preocupar
e que as crianças presenciam a violência. Solicitou que as mulheres quando agredidas devem registrar
na delegacia o que está acontecendo em seu lar. Registrou que esta é a última sessão do mês de
novembro e que semana que vem os vereadores irão para Brasília. Convidou a comunidade para a
abertura do Natal Luz, dia trinta de novembro, na Praça General Osório. O vereador MILTON DA
SILVA, do PP: Cumprimentou a todos. Citou as indicações n.º 202/2013 e n.º 204/2013, de sua
autoria. Ele se dirigiu aos microempresários do metalmecânico, dizendo que em meados de dois mil e
catorze irá começar a infraestrutura da área industrial, falou para os microempresários que precisam de
área industrial, de um galpão, que devem começar a se preparar, pois pesquisou sobre financiamentos e
se não tiverem um recurso próprio os bancos solicitam garantia de até cem por cento (100%) do valor
financiado, chamou a atenção que para construir um simples galpão o gasto inicial é cem mil reais (R$
100.000,00). Falou que devem começar a pensar em soluções para ajudar o microempresário, pois no
início de dois mil e quinze a área industrial irá estar completa, falou da dificuldade de se conseguir
mão de obra em Ibirubá. Pediu para os colegas vereadores que comecem a pensar soluções para ajudar
os empresários de Ibirubá. O vereador ABEL GRAVE, do DEM: Cumprimentou a todos Falou sobre
alguns eventos que participou durante a semana representando o Presidente da Casa e citou a
apresentação do SENAI onde conheceu as instalações, pavilhão alugado pelo Executivo com
aprovação do Poder Legislativo, onde há mais de quarenta alunos aprendendo sobre fundição, sendo
alguns com necessidades especiais, onde contemplou também o bom uso do dinheiro público neste
projeto. Falou que na sessão de hoje ocorreu participação da Delegada, da Primeira Dama e da
Secretária que transmitiram dados alarmantes do Município com mais de cento e sessenta episódios da
Maria da Penha, que acontecem mesmo havendo muita informação sobre o assunto. Falou que está
feliz pelo trabalho desenvolvido pela Administração, citou a entrada secundária com a academia ao ar
livre, ele disse que de teorias e conspirações o mundo está cheio, mas salientou que faz parte do grupo
da atitude, de fazer acontecer, o que a Administração está fazendo mesmo com dificuldades e
percalços. Citou a mensagem: “vigie seus pensamentos porque eles se tornarão palavras, vigie suas
palavras porque elas se tornarão atos, vigie seus atos porque eles se tornarão seus hábitos, vigie seus
hábitos porque eles se tornarão seu caráter, vigie seu caráter porque ele se tornará seu destino”. O
vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, do DEM: Cumprimentou a todos. Disse que foi uma
satisfação trabalhar com a vereadora Ilani nestes dias, pois ela trabalhou com tranquilidade e votou
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com coerência, a parabenizou e desejou que ela retorne com titularidade e falou de sua seriedade como
funcionária pública. Falou que nesta noite acompanhou uma votação diferente na Casa, disse que o
vereador Silvestre votou contrário, e colocou sobre os vereadores de oposição que votaram a favor de
um projeto e pelo conhecimento de causa entenderam a mensagem, citou que as colocações do
vereador Rogério que foram feitas com muita propriedade. Reportou-se sobre a perda de um cidadão
que fazia parte de sua família, seu cunhado, Carlos Arlindo Henkes (in memorian), funcionário público
exemplar que sempre dava um algo mais e afirmou que conheceu poucas pessoas de lealdade como
ele, tinha defeitos como todos têm, mas lealdade e companheirismo eram diferencias dele, colocou que
cumpriu sua missão e as pessoas que conviveram com ele sentiram muito. Falou que seu coração
precisava que pronunciasse estas palavras e que todos que conviveram com ele sabem o que está
dizendo, desejou que sirva como reflexão para todos. Agradeceu em nome de sua família a todos que
transmitiram o conforto que precisaram. Disse que teve vários momentos de alegria em sua vida, mas
que ontem certamente foi um dos dias mais tristes pediu que este momento sirva para todos refletirem
sobre as estradas e que tentem evitar acidentes trágicos, contou que além do Carlos também perdeu seu
amigo Ivo. O vereador CARLOS ANDRINO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou do Carlos em
vida, mas pela ironia do destino Deus o levou, disse ter boas lembranças dele, trabalharam juntos,
nunca foi patrão e sempre colega de serviço dele, com muito respeito, e pela seriedade e
responsabilidade com que sempre assumiu suas funções sempre será lembrado por seus colegas. Citou
que solicitou para o Executivo o melhoramento do acostamento da VRS 824, em ambos os lados,
trecho entre a Cotribá e entrada para Asfuca e também a iluminação neste acostamento. Citou também
que solicitou ao Executivo que seja reavaliada a localização da câmera de videomonitoramento da Rua
General Osório com a Rua Serafim Fagundes, onde as árvores estão encobrindo a captação de
imagens, acontecendo este fato com muitas das câmeras. A vereadora MARIA ILANI HENKES
LAMB, do PMDB: Cumprimentou a todos. Agradeceu a todos pelo carinho com que foi recebida
nesta Casa, pois é sua última sessão. Citou a indicação n.º 200/13 que apresentou em conjunto com os
vereadores Rogério e Carlos e também a indicação n.º 201/2013 que apresentou em conjunto com os
vereadores Carlos, Rogério e Silvestre. Desejou que seus pedidos, conforme sua viabilidade, sejam
analisados com carinho. Ela se despediu agradecendo o carinho e atenção. O vereador ROGÉRIO
MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou sobre seu partido, ao grupo a que
pertence, que foi colocado nas urnas como sendo oposição e em nome do Presidente Osmar Miguel
Lauxen que na última semana realizou a reunião da executiva onde foi feita uma avaliação de todo o
trabalho de vereador. Disse que a Aliança Popular fez muito por Ibirubá e discutiram que podem
contribuir para as coisas boas do Município e falou de seu orgulho em receber a vereadora “Lani”, o
vereador Clóvis, colocou que está se despedindo este ano e que irá assumir o “Laio”. Disse que a
Aliança por Ibirubá e a Aliança Popular sempre trabalharam sério, pensando na comunidade,
reduziram os cargos de confiança, tem uma história bonita e se orgulha de fazer parte deste trabalho e
contou que quando colocou seu nome à disposição afirmou que irá trabalhar para a comunidade. Citou
o Projeto de Lei Municipal n.º 051/2013 e que num primeiro momento pensou em votar contrário, mas
a valorização do funcionário assim como na indicação n.º 200/13, irá acontecer com comissão de
licitação, controle interno e Compaq, salientou que não é criação de um cargo, votou a favor, pois são
pessoas que precisam se qualificar e com este adicional de direito irá ocorrer uma economia anual de
quinhentos mil reais (R$ 500.000,00), votou consciente a favor junto com o Carlos e a Ilani. Encerrou
desejando Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos. O vereador SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Falou que a sessão desta noite ficou marcada com
um posicionamento muito particular seu, falou que jamais mudou seu discurso, que nunca falou que
iria dar turno único e aumento de servidores para meia dúzia, disse que irá postar no “facebook” o
comportamento que teve nesta Casa. Disse que respeita quem votou a favor o Projeto de Lei Municipal
n.º 051/2013, e que ficou sozinho na batalha. Falou que o Prefeito oferece turno único e também
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novecentos reais (R$ 900,00) a mais em subsídios e que nenhum trabalhador tem isto e que este é seu
posicionamento e repetiu que cometeram um erro em dar aumento em época de turno único. Falou que
há vereadores dizendo que tudo está bem, mas colocou que os agricultores estão se arrebentando nas
estradas e que na academia ao ar livre há meia dúzia de equipamentos. Perguntou: “Onde está o
aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano?” Disse que os auxiliares de ensino estão há anos
esperando recurso e também os técnicos de enfermagem. Deixou um desafio para que lhe mostrem um
vereador que trouxe mais recursos que ele. Disse que tem o direito de achar quando se dá aumento para
servidores e que deve ser para todos e que sua luta é pelos que não tem remédio e assistência, e
salientou que não está preocupado com votos, mas com o compromisso que assumiu na campanha.
Disse que o Brasil fez justiça e que os mensaleiros estão presos, corrigiu dizendo que já estão em casa
o que é uma vergonha. Disse que são vinte Municípios na ASCAMAJA - Associação dos Municípios
do Alto Jacuí e que destes apenas nove estão fazendo turno único e não culpou os funcionários e sim a
falta de gestão pública e falta de respeito com o contribuinte. Falou que esta semana esta indo para
Porto Alegre, para resolver os problemas da ERS 223 e que se até o dia trinta de novembro este não for
resolvido irá entregar para o Ministério Público e que deveríamos ter um Prefeito “peitudo” para
resolver as questões. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e três horas (23hs). 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.

