ATA Nº. 1.582/2007 – DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA, em 22.01.2007.

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e sete, tendo como local o Plenário
localizado no SS Shopping, 1° andar, sala 201, na sala de sessões Edmundo Roewer, à Câmara
Municipal de Vereadores de Ibirubá, às vinte horas e quinze minutos, foi constatada a presença
dos Vereadores: Ilvo Adam Schlintwein, Rudinéia Cervieri Dürr, João Carlos Metzdorf 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,
independente. Constatado quorum regimental o Senhor Presidente, Alberi Antônio Behnen,
invocou a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos e determinou ao Secretário,
vereador Mário R. Pedersen, para que fizesse à leitura do OFÍCIO Nº 007/2007 DO EXECUTIVO
que convoca a Câmara Municipal de Vereadores, para sessão extraordinária, nos termos do
artigo 19, II, da Lei Orgânica Municipal de 1990 e suas alterações, no período de 18 de janeiro e
24 de janeiro de 2007, para apreciação de dois Projetos de Lei. A seguir foi feita à leitura da
CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura do
REQUERIMENTO Nº 001/2007, de autoria da Mesa Diretora, o qual requer concessão de
urgência especial aos Projetos de Lei nºs. 001 e 002/07, possibilitando a deliberação dos
mesmos na sessão extraordinária do dia 22 de janeiro do corrente ano: Aprovado por
unanimidade. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 001/2007: Abre crédito especial, para
a aplicação dos recursos na conclusão da construção de uma Unidade de Pronto Atendimento
junto ao Hospital UNIVIDA (Hospital Annes Dias). LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
002/2007: Abre crédito especial por superávit apurado no balanço de 2006, do convênio nº
842277/2005, com o Ministério da Educação – CONVEN/DIRPE/FNDE/MEC. O Presidente
suspendeu a sessão às vinte horas e vinte minutos (20h20min) para que a Comissão
Representativa possa elaborar os Pareceres, e em seguida o Presidente reabriu os trabalhos às
vinte horas e trinta minutos (20h30min) dando continuidade a ordem do dia. LEITURA E
VOTAÇÃO DO PARECER DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 001/2007:Aprovado por
unanimidade. O vereador Silvestre A. Rebelato solicitou que se registrasse em ata a presença do
Sr. José Artêmio de Bairros “Zé Preto” e do Sr. Felipe Fleck, neto do Sr. Carlito Fleck, o qual está
retornando à Ibirubá, fazendo estágio na Rádio CBS fm. VOTAÇÃODO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 001/2007: Abre crédito especial, para a aplicação dos recursos na conclusão da
construção de uma Unidade de Pronto Atendimento junto ao Hospital UNIVIDA (Hospital Annes
Dias): Aprovado por unanimidade. LEITURA E VOTAÇÃO DO PARECER DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 002/2007: Aprovado por unanimidade. A vereadora Nelci Elsa Kanitz solicitou
que se registrasse em ata que no PPA constava a previsão de somente uma creche, no bairro
jardim, e por felicidade observou que este investimento tem aumentado, com a construção de
mais uma escola de ensino fundamental, que vem beneficiar o município, com o retorno do
FUNDEB, por isso disse que muitas vezes vota contrário a algumas coisas, referindo‐se ao PPA,
mas que vota a favor quando estas vêm melhoradas. O vereador Silvestre falou que a vereadora
Nelci votou contra todo o PPA que previa mais de duzentos mil reais para se gastar. O vereador
Carlos Jandrey comentou que a creche prevista no PPA não irá ser concretizada, pois foi criada
uma nova rubrica, uma emenda no PPA, que cria a Escola Fundamental que irá atender as
crianças de 0 a 6 anos de idade. VOTAÇÃODO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 002/2007: Abre
crédito especial por superávit apurado no balanço de 2006, do convênio nº 842277/2005, com
o Ministério da Educação – CONVEN/DIRPE/FNDE/MEC: Aprovado por unanimidade. O
Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte horas e cinqüenta e cinco minutos

(20h55min), convocando para a Sessão Ordinária n° 001/07, que será realizada no dia 12 de
março, com início às 19hs. Os trabalhos foram presididos pelo Presidente, vereador Alberi
Antônio Behnen e secretariados pelo vereador Mário Romildo Pedersen. Do que eu, Mario
Romildo Pedersen determinei que fosse lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será
assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

ALBERI ANTÔNIO BEHNEN.

Presidente do Legislativo Ibirubense

MÁRIO ROMILDO PEDERSEN

Secretário.

