ATA Nº. 1.614/2007 – DA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA, em 29.10.2007.

Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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 DEM; Mário Romildo Pedersen, Carlos Jandrey e Albino Valdir Severo, da Bancada do PP.
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 e deliberação da CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA:LEITURA
E VOTAÇÃO DOS PARECERES, DAS EMENDAS MODIFICATIVAS E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL
Nº 025/07: LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2008. O Presidente
solicitou que o Secretário, vereador Mário, fizesse a leitura do parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final e do parecer complementar da Comissão de Finanças e
Orçamento, sendo que em seguida o Presidente colocou os dois PARECERES EM VOTAÇÃO:
Aprovados por unanimidade. Dando continuidade o Presidente solicitou que o Secretário fizesse
a LEITURA DA 6ª EMENDA MODIFICATIVA, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. O
vereador Carlos Jandrey, um dos proponentes da 1ª Emenda Modificativa, solicitou a retirada
da mesma. Da mesma forma, o vereador Silvestre Rebelato solicitou a retirada da 4ª Emenda
Modificativa, de autoria da bancada do PMDB, devido ao entendimento que se chegou a uma
nova proposta apresentada através da 6ª Emenda Modificativa. O Presidente registrou o
recebimento de dois ofícios, sendo o primeiro assinado pelos vereadores: Albino V. Severo,
Carlos Jandrey e Nelci E. Kanitz, proponentes da 1ª Emenda Modificativa, solicitando a retirada
da mesma. O segundo ofício é assinado pelos vereadores da bancada do PMDB, proponentes da
4ª Emenda modificativa, solicitando a retirada da mesma. Dando continuidade o Presidente
colocou em VOTAÇÃO A 6ª EMENDA MODIFICATIVA, de autoria da Comissão de Finanças e
Orçamento: Aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente colocou em VOTAÇÃO A 2ª
EMENDA MODIFICATIVA, de autoria dos vereadores: Albino V. Severo, Carlos Jandrey, Nelci E.
Kanitz e Rudinéia C. Dürr: Aprovada por unanimidade. Dando seguimento o Presidente colocou
em VOTAÇÃO A 3ª EMENDA MODIFICATIVA, de autoria dos vereadores Albino V. Severo e Nelci
E. Kanitz: Aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, de imediato o Presidente colocou
em VOTAÇÃO A 5ª EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do vereador Carlos Jandrey: Aprovada
por unanimidade. O vereador Carlos Jandrey falou que apresentou esta Emenda pelo fato de
que sempre foi orientado que não se poderia alterar os valores da reserva de contingência,
sendo que a partir desta data se abriu esta possibilidade e por isto se utilizou desta brecha,
apresentando a referida emenda e por fim solicitou que isto ficasse registrado em ata. O
Presidente registrou que foi realizado duas audiências públicas, sendo uma feita pelo Executivo
e a outra pelo Legislativo, dando oportunidade para a comunidade se manifestar e opinar em
relação ao Projeto. A vereadora Nelci se manifestou em nome da Comissão de Finanças e
Orçamento, dizendo que tiveram um crescimento como legisladores, pois conseguiram chegar a
um entendimento, baseados no que ouviram na audiência pública, pois todas as sugestões
foram acatadas. O vereador Silvestre registrou, em nome da bancada do PMDB, o trabalho que
foi realizado, principalmente pela vereadora Rudinéia, assim como a presença de espírito e
liderança do vereador Mário que demonstra equilíbrio na busca de solução, pois quem ganha
com isso é a comunidade. Comentou ainda que a discussão foi salutar, pois se procurou e se

encontrou o melhor caminho. VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 025/07, COM
REDAÇÃO DAS EMENDAS MODIFICATIVAS QUE FORAM APROVADAS: Aprovado por
unanimidade. O vereador Silvestre falou que na última reunião da ASCAMAJA em Tapera foi
abordado o assunto relacionado a RS 223 e outras, e ficou acordado que a Câmara de
Vereadores de Cruz Alta fará uma filmagem na próxima quinta‐feira, às 13h30min., iniciando
pela Esquina São Carlos, com objetivo de melhorar a sinalização e solucionar outros problemas,
pois já ocorreram inúmeros acidentes, resultando em vários óbitos, sendo que após será feito
uma reunião na sede da Cotribá, desta forma transmitiu o convite do Presidente da ASCAMAJA
que está coordenando. O Presidente agradeceu a compreensão de todos os vereadores que
chegaram a um entendimento, sendo que pediu desculpas se errou na última sessão e
agradeceu as palavras da vereadora Rudinéia na rádio. A vereadora Nelci falou que não gosta de
injustiça, por isso esclareceu que na última sessão, quando se reuniram para entrarem em um
acordo o vereador Albino V. Severo acabou sendo trucidado pelas suas colocações, sendo que
não partiu do vereador Albino V. Severo e sim de todos, em conjunto, a possibilidade de manter
o nome dos três vereadores proponentes da 1ª Emenda e registrou que nunca tiveram a
intenção de excluir o nome de ninguém. O Presidente lembrou a todos que a próxima reunião
da ASCAMAJA será no dia 09 de novembro, em Não‐Me‐Toque, onde estará presente o
superintendente do Banco do Brasil que fará esclarecimentos. O Presidente deu por encerrado
os trabalhos às vinte horas e quarenta e cinco minutos (20hh45min.), convocando para a Sessão
Ordinária n° 025/07, que será realizada no dia 12 de novembro, 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.

