ATA Nº. 1.623/2008 – DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO QUARTO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA, em 10.01.2008.

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e oito, tendo como local o Plenário
Professora Honorina Ribas Lopes, na sala de sessões EDMUNDO ROEWER, à Câmara Municipal
de Vereadores de Ibirubá, às dezessete horas e dez 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, Albino Valdir Severo, invocou a proteção
de Deus, declarou abertos os trabalhos e determinou à Secretária, vereadora Nelci Elsa Kanitz,
para que fizesse à leitura bíblica e posteriormente a leitura da CONVOCAÇÃO E ORDEM DO
DIA:01 –LEITURA E DELIBERAÇÃO DO REQUERIMENTO N° 001/2008: Requer concessão de
urgência ao Projeto de Lei Municipal n°. 001/2008; 02 – LEITURA E DELIBERAÇÃO EM REGIME
DE URGÊNCIA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 001/2008: Autoriza o Poder Executivo firmar
convênio de cooperação com a Escola Agrotécnica Federal de Sertão, a Fundação Ibirubense de
Educação e Tecnologia – FUNDIBETEC e a Escola Técnica Alto Jacuí. Obs: Em caso da não‐
aprovação do Requerimento n° 001/2008 será procedida apenas a leitura do Projeto com
encaminhamento às Comissões respectivas. O Presidente registrou a presença do vereador
Sebastião, Presidente da Câmara de Vereadores de Fortaleza dos Valos e também Presidente da
ASCAMAJA, assim como registrou a presença do ex‐vereador Osmar Miguel Lauxen, da
professora Lenir Seibel Roos e da imprensa. O Presidente colocou em deliberação o
Requerimento nº 001/08: Aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou que a
secretária fizesse a leitura do Projeto de Lei Municipal nº 001/08, sendo que em seguida baixou
para a comissão representativa, nomeando o vereador Mário como relator. Desta forma,
suspendeu a sessão por alguns minutos para a comissão se reunir e elaborar o parecer, sendo
que reabriu a sessão em seguida determinando que a secretária fizesse a leitura do parecer
misto. O Presidente abriu espaço para os vereadores se manifestarem em relação ao parecer,
sendo que o relator Mário fez alguns comentários. O Presidente colocou em votação o Parecer
Misto: Aprovado por unanimidade. O Presidente mais uma vez abriu espaço para os vereadores
(as) que quisessem se manifestar em relação ao Projeto, sendo que o vereador Silvestre
solicitou para registrar em ata que esta data é histórica para Ibirubá porque é a primeira sessão
que é realizada na sede própria da Câmara de Vereadores, pois sempre estiveram em Casa
emprestada. Comentou ainda que na época em que era Presidente deu o pontapé inicial e
deixou a planta pronta, sendo que os outros Presidentes deram continuidade e agora o Poder
Legislativo de Ibirubá está em Casa. Falou ainda sobre o mérito do Projeto de Lei, assim como
também usaram da palavra para falar sobre o referido Projeto as vereadoras Nelci E. Kanitz que
destacou a importância do mesmo e a Rudinéia C. Dürr, a qual solicitou que a direção fizesse
uma retificação no Jornal Visão Regional porque na época em que foram para Sertão
publicaram na capa do mesmo que era quatrocentos ou quinhentos mil reais, quando na
verdade o valor do repasse federal é de cento e trinta e cinco mil reais, assim como também se
pronunciaram os vereadores: Mário R. Pedersen, o qual enfatizou o empenho e trabalho do Sr.
Osmar Miguel Lauxen; Carlos Jandrey que falou que conta com a possibilidade de algum dia
Ibirubá deixar de ser a extensão da Escola Agrotécnica Federal de Sertão e se tornar um colégio
federal; Alberi A. Behnen que lembrou da colaboração do vereador Sebastião, do vereador de
Tapera Adelar Gatto e de outras lideranças, como Presidentes de partidos políticos,
mencionando a Srª Jussara Rodrigues do PT e ainda o Presidente Albino V. Severo que fez

alguns comentários, sendo que todos explanaram sobre a importância da Escola Técnica Alto
Jacuí funcionar na forma de extensão da Escola Agrotécnica Federal de Sertão e
cumprimentaram a direção pelo trabalho que realizam. Em seguida o Presidente colocou em
votação o Projeto de Lei Municipal nº 001/08: Aprovado por unanimidade. O Presidente
suspendeu a sessão e atendeu ao pedido do Sr. Osmar Miguel Lauxen, Presidente da
Fundibetec, que solicitou autorização para fazer uso da palavra, o qual explicou sobre o valor de
cento e trinta e cinco mil reais que serão repassados pelo Governo Federal, dizendo que não
virá em dinheiro e sim em forma de materiais e equipamentos, sendo que em seguida o
Presidente reabriu a sessão e deu por encerrado os trabalhos às dezoito horas e quinze minutos
(18hh15min.), convocando para a Sessão Ordinária n° 001/08, que será realizada no dia 10 de
março, com início às 19hs. Os trabalhos foram presididos pelo Presidente, vereador Albino
Valdir Severo e secretariados pela vereadora Nelci Elsa Kanitz. Do que eu, Nelci Elsa Kanitz
determinei que fosse lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e
pelo Senhor Presidente.

ALBINO VALDIR SEVERO.

Presidente do Legislativo Ibirubense
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Secretária.

