ATA Nº. 1.647/2008 – DA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO QUARTO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA, em 05.09.2008.
Aos cinco dias do mês de setembro 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 vinte e cinco minutos, foi constatada a presença
dos Vereadores: Carlos Andrino, 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. A vereadora Rudinéia C.
Dürr esteve ausente. 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 do Projeto de Lei do Legislativo n° 014/2008.
(Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores do Município de Ibirubá para a legislatura
2009/2012 e dá outras providências); 02 – Leitura do Projeto de Lei do Legislativo n° 015/2008.
(Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice‐Prefeito e Secretários Municipais para a
legislatura 2009/2012 e dá outras providências). Em seguida o Presidente solicitou que a
secretária fizesse a leitura do Projeto de Lei do Legislativo nº 014/2008, sendo que em seguida
baixou para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e
Orçamento. O vereador Silvestre A. Rebelato, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, convidou a vereadora Nelci para ser a relatora, mas a mesma recusou o convite.
O vereador Mário R. Pedersen, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, falou que
será o relator do Projeto. Posteriormente o Presidente solicitou que a secretária fizesse a leitura
do Projeto de Lei do Legislativo nº 015/2008, sendo que em seguida baixou para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador
Silvestre A. Rebelato, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, designou a
vereadora Rudinéia para ser a relatora do Projeto, mas devido o atestado médico da mesma,
caberá ao Presidente designar um relator “ad hoc”. O vereador Mário R. Pedersen, Presidente
da Comissão de Finanças e Orçamento, designou o vereador Alberi A. Behnen para ser o relator
do Projeto. A vereadora Nelci registrou que não quer ser relatora por fazer parte da Mesa
Diretora que é a proponente dos dois projetos. Antes de encerrar a sessão o Presidente
comunicou que no dia sete de setembro a Câmara de Vereadores está escalada na
programação para participar do hasteamento e arriamento das bandeiras junto a Praça General
Osório, sendo que ficou combinado que se convidados, todos os vereadores subirão no
palanque ou nenhum. O vereador Silvestre registrou que quer participar da organização da
Sessão Solene em homenagem a Semana Farroupilha. Em seguida o Presidente deu por
encerrado os trabalhos, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos (17hh45min.),
convocando para a Sessão Ordinária n° 019/08, que será realizada no dia 08 de setembro, com
início às 18hs. 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.
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