ATA N° 1.545/2006 – DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA, em 27.01.2006.

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e seis, reuniu‐se no Plenarinho
Professora Honorina Ribas Lopes, na sala de sessões EDMUNDO ROEWER, à Câmara Municipal
de Vereadores de Ibirubá. Às dezoito horas e quinze minutos foi constatadas a presença dos
Vereadores, João Carlos Metzdorf, Fernando Pereira Bitencourt, Rudinéia Cervieri Dürr e
Silvestre Antônio Rebelato da Bancada do PMDB, Alberi Antônio Behnen e Nelci Elsa Kanitz, da
Bancada do PFL, Mário Romildo Pedersen e Carlos Jandrey da Bancada do PP e Albino Valdir
Severo, da bancada do PDT. Constatado quorum regimental o Senhor Presidente Albino Valdir
Severo declarou abertos os trabalhos e determinou ao Secretário, vereador Mário Romildo
Pedersen, que fosse feita a leitura do texto bíblico. A seguir foi efetuada a leitura da
Convocação e Ordem do Dia. Dando seqüência a ordem do dia foi feita a VOTAÇÃO DO
PARECER E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 001/2006: Abre crédito especial, e autoriza a
aplicação dos recursos na aquisição de materiais e mão‐de‐obra de um sistema de
abastecimento de água na localidade de Esquina Decker. Parecer da Comissão Representativa:
Aprovado por unanimidade. O Presidente coloca a palavra a disposição dos colegas vereadores
que queiram fazer algum comentário sobre o Projeto, sendo que os vereadores falam sobre os
valores que serão gastos nesta obra e sobre a satisfação de que a mesma finalmente será
concretizada. Em seguida o Presidente coloca em votação o Projeto de Lei Municipal n° 001/06:
Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DO PARECER E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N°
002/2006: Abre crédito especial, para a aplicação dos recursos na construção de uma Unidade
de Pronto Atendimento junto ao Hospital UNIVIDA. Parecer da Comissão Representativa:
Aprovado por unanimidade. O Presidente coloca a palavra a disposição dos colegas vereadores
que queiram fazer algum comentário sobre o Projeto, sendo que os vereadores comentam que
esta obra beneficiará o Hospital e em conseqüência muitas pessoas, sendo um êxito para todos,
pois na época ganhamos esta causa através da Consulta Popular, sendo um trabalho em
conjunto. Em seguida o Presidente coloca em votação o Projeto de Lei Municipal n° 002/06:
Aprovado por unanimidade.VOTAÇÃO DO PARECER E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N°
003/2006: Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul, através da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEHADUR . Parecer da
Comissão Representativa: Aprovado por unanimidade. O Presidente coloca a palavra a
disposição dos colegas vereadores que queiram fazer algum comentário sobre o Projeto, sendo
que os vereadores comentam sobre a importância do referido Projeto. Em seguida o Presidente
coloca em votação o Projeto de Lei Municipal n° 003/06: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO
DO PARECER E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 004/2006: Autoriza o Poder Executivo firmar
convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Habitação e
Desenvolvimento Urbano – SEHADUR . Parecer da Comissão Representativa: Aprovado por
unanimidade. O Presidente coloca a palavra a disposição dos colegas vereadores que queiram
fazer algum comentário sobre o Projeto, sendo que os vereadores fazem alguns
questionamentos, fazendo com que o Presidente suspenda a sessão por alguns minutos para
que o Secretário Municipal, Sr. Everton Saldanha faça os referidos esclarecimentos. Em seguida
o Presidente reabre a sessão e coloca em votação o Projeto de Lei Municipal n° 004/06:
Aprovado por unanimidade. O vereador Fernando P. Bitencourt justifica sua ausência na última
sessão, pois estava em Porto Alegre em uma audiência com o Deputado Elmar Schneider e o Sr.
Adroaldo Gonzatti, diretor de administração do DAER. O Presidente deu por encerrado os
trabalhos às 19 horas e 15 minutos, convocando para a 1° Sessão Ordinária, no dia 13 de março,

com início às 19hs. Os trabalhos foram presididos pelo Vereador Albino V. Severo e
secretariados pelo Vereador Mário Romildo Pedersen. Do que eu, Mário Romildo Pedersen
determinei fosse lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo
Senhor Presidente.

ALBINO VALDIR SEVERO, MÁRIO ROMILDO PEDERSEN,

Presidente do Legislativo. Secretário do Legislativo.

