ATA Nº. 1.583/2007 – DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA, em 22.02.2007.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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 bíblica. A seguir foi feita à leitura da
CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura do
REQUERIMENTO Nº 002 /2007, de autoria da Mesa Diretora, o qual requer concessão de
urgência especial ao Projeto de Lei nº. 003/07, possibilitando a deliberação do mesmo na
sessão extraordinária do dia 22 de fevereiro do corrente ano: Aprovado por unanimidade.
LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 003/2007: Autoriza o Poder Executivo Municipal a
efetuar a abertura de crédito suplementar no orçamento do Município de Ibirubá, para o
exercício de 2007. O Presidente agradeceu e registrou a presença o Prefeito Municipal, Sr.
Mauri Eduardo de Barros Heinrich, o qual fez uso da palavra: Sr. MAURI EDUARDO DE BARROS
HEINRICH: Desejou um bom trabalho para o ano de 2007. Comentou que sempre teve um bom
relacionamento com a Câmara de Vereadores e quer continuar tendo, independente do ver.
Alberi ser de outro partido e ter assumido o cargo de Presidente, pois quem ganha com isso é
Ibirubá. Falou sobre o Projeto de Lei que está em pauta na presente sessão. Encerrou dizendo
que está a disposição e que as portas da Prefeitura estão abertas para todos os vereadores e
vereadoras. O Presidente suspendeu a sessão para que a Comissão Representativa possa
elaborar os Pareceres. Em seguida o Presidente reabriu os trabalhos dando continuidade a
ordem do dia. LEITURA E VOTAÇÃO DO PARECER DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
003/2007:Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃODO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 003/2007:
Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito suplementar no
orçamento do Município de Ibirubá, para o exercício de 2007: Aprovado por unanimidade. O
Presidente transmitiu aos vereadores o convite recebido para a reunião da ASCAMAJA que será
realizada no dia 02 de março em Fortaleza dos Valos, com a eleição da nova Mesa Diretora para
o exercício de 2007. O vereador Silvestre comentou que está pensando em lançar seu nome
como candidato a Presidente da ASCAMAJA, fazendo de Ibirubá o município sede da ASCAMAJA
este ano. O vereador João Carlos Metzdorf transmitiu aos vereadores o convite do Clube de
Mães da localidade de Linha Pulador Sul que realizará uma festa neste domingo, dia 25 de
fevereiro, com inauguração de um campo de futebol sete (7). O Presidente comentou sobre a
realização da Sessão Solene em homenagem ao dia internacional da mulher, que será realizada
no dia 08 de março, sendo que a Comissão elegeu as quatro mulheres que serão
homenageadas, conforme prevê a Lei, e comentou que somente uma mulher, de todas as
indicadas, ficou de fora, tornando‐se constrangedor, mas que infelizmente, neste caso, é
necessário que a Lei seja cumprida. O Presidente deu por encerrado os trabalhos às vinte e uma
horas (21hs), 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.

