ATA Nº 1.816/2013 – DA PRIMEIRA SESSÃO SOLENE DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 01.01.2013.

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, tendo por local o Plenário da Casa
de Cultura Osvaldo Krames, com início às dez horas e quinze minutos, realizou‐se a Sessão
Solene de instalação da 15ª Legislatura e Posse de Vereadores (a), Prefeito e Vice‐Prefeito de
Ibirubá, todos eleitos no dia sete (07) de outubro de dois mil e doze (2012) e Diplomados pela
Justiça Eleitoral no dia dezoito (18) de dezembro de dois mil e doze (2012), ocasião em que
também foi feita a eleição da nova Mesa Diretora para o ano de dois mil e treze (2013). A
solenidade foi presidida inicialmente pelo vereador reeleito Silvestre Antônio Rebelato, e
secretariada provisoriamente pela vereadora Carlota Elisa Artmann, conforme previsto no
artigo dez (10), parágrafo primeiro do Regimento: (Art. 10, § 1º ‐ A sessão será presidida pelo
vereador mais idoso que designará um secretário para provisóriamente auxiliá‐lo durante a
sessão.) De imediato o Presidente Provisório convidou as seguintes autoridade para fazerem
parte da Mesa Oficial: Excelentíssimo Senhor Carlos Jandrey, Prefeito Municipal da Gestão 2009
e 2012 e sua esposa, a 1ª Dama Gesmari Jandrey; Excelentíssimo Senhor Francisco Rogério
Rebelato, Vice‐Prefeito da Gestão 2009 – 2012 e sua esposa Vanessa Fontana Rebelato;
Excelentíssimo Senhor, Major Cedenir Souza da Silva, Comandante da Brigada Militar de Ibirubá;
Reverendíssimo Senhor, Pastor Davi dos Santos Paixão, Presidente da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus, neste ato representando todas as entidades religiosas do Município. Em
seguida convidou os vereadores e vereadora eleitos para ocuparem seus lugares junto a mesa
reservada para os mesmos, sendo que fez a chamada nominal, seguindo a ordem alfabética: 1 –
ABEL GRAVE (DEM); 2 – ALBERI ANTÔNIO BEHNEN (DEM); 3 – ELOI FERRAZ DE ANDRADE (PDT);
4 – ILVO ADAM SCHLINTWEIN (PMDB); 5 – LIBERTO LEOMAR FRANKEN (PP); 6 – OLINDO DE
CAMPOS (PT); 7 – ONEIDE NEULAND (DEM); 8 – ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA (PMDB); 9 –
VANDERLEI SANTOS DE SOUZA (DEM). Posteriormente convidou todos os presentes para a
execução do Hino Nacional. Dando sequência à sessão, o Presidente da Mesa Diretora
Provisória, senhor Silvestre A. Rebelato, solicitou que a Secretária Carlota fizesse o registro das
autoridades presentes. Desta forma, a secretária Carlota registrou e agradeceu a presença da
Srª Jaqueline Brignoni Winsch, Secretária Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação;
Sr. Paulo Roberto da Rosa Rodrigues, Secretário Municipal de Desenvolvimento; Sr. Gustavo
Roberto Schroeder, Secretário Geral da Administração; Sr. Clair José Benini, Secretário
Municipal de Obras e Viação; Sr. Giovani Diesel, Secretário Municipal da Saúde; Srª. Jussara
Rodrigues, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto; Srª. Simone Clôss
Dias de Oliveira, Chefe de Gabinete da Administração; Presidentes e Membros de Conselhos
Municipais; Presidentes das Associações de Bairros de Ibirubá; Ex‐vereadores; Ex‐prefeitos e
vice‐prefeitos de Ibirubá; dos Secretários Municipais da Administração anterior; Sr. Luis Roman,
Presidente da ONG Filhos do Coração e Gerente da CORSAN de Ibirubá; Diretores e Diretoras
das Escolas Municipais e Estaduais; Representantes da Comunidade Evangélica; Presidentes dos
Diretórios Municipais e Partidos Políticos; dos funcionários (as) públicos municipais; Srª Marlise
da Silva, Coordenadora do Grupo Conviver; Sr. Ildir Dresch Klein, gerente de relacionamento do
Banco do Brasil; Sr. Reno Bohrz, Conselheiro da Cotribá; Soldado Adelcio, representante do
Corpo de Bombeiros Misto de Ibirubá; Srª. Marleide Breitenbach, representante do IMPASI; Srª
Lilianara Trein Landewoigt, gerente técnica da Prefeitura Municipal; Sr. Celso Leomar Krug,
Presidente da Cotribá; Sr. Vitalino Marcolan, Gerente do Banrisul; Srª Loni Artmann, integrante
da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Ibirubá; Sr. Volmir Luiz Giacomoli, gerente do
Sicredi; dos familiares, amigos e colaboradores; da imprensa e comunidade em geral. Dando

continuidade o Presidente Provisório solicitou que a assessoria fizesse o recolhimento das
Declarações de Bens e dos Diplomas dos vereadores e vereadora eleitos, fazendo
posteriormente a conferência dos mesmos. Em seguida o Presidente Provisório, Sr. Silvestre A.
Rebelato, dirigiu‐se ao púlpito onde deu início ao ato da Posse mediante leitura do Termo de
Compromisso: “PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR O
MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E PELO
BEM‐ESTAR DE SEU POVO. ASSIM O PROMETO”. De imediato realizou a chamada nominal por
ordem alfabética dos vereadores e vereadora eleitos para prestarem seu juramento, dizendo
“ASSIM O PROMETO”: Abel Grave‐DEM: “Assim o Prometo”; Alberi Antônio Behnen‐DEM:
“Assim o Prometo”; Carlota Elisa Artmann‐PP: “Assim o Prometo”; Elói Ferraz de Andrade‐PDT:
“Assim o Prometo”; Ilvo Adam Schlintwein‐PMDB: “Assim o Prometo”; Liberto Leomar Franken‐
PP: “Assim o Prometo”; Olindo de Campos‐PT: “Assim o Prometo”; Oneide Neuland‐DEM:
“Assim o Prometo”; Rogério Mauri de Oliveira‐PMDB: “Assim o Prometo”; Vanderlei Santos de
Souza‐DEM: “Assim o Prometo”. O Presidente Provisório declarou empossados os senhores
vereadores e vereadora que acabaram de prestar compromisso. Após a Posse, o Presidente
provisório deu início ao procedimento de eleição dos membros da Mesa Diretora para o ano de
2013, sendo que suspendeu a sessão por alguns minutos para a formação das chapas. Em
seguida reabriu a sessão e solicitou que a Secretária Carlota fizesse a leitura de um ofício
assinado pelos três vereadores da bancada do PMDB. A vereadora Carlota procedeu a leitura do
referido ofício, o qual manifesta que a Bancada do PMDB coloca o nome de seus vereadores a
disposição para fazerem parte da composição da Nova Mesa Diretora para o ano de 2013,
somente no cargo de 1º Vice‐Presidente, não aceitando os demais cargos. Posteriormente o
Presidente Provisório solicitou que a Secretária fizesse a leitura da Chapa nº 001, com a
seguinte composição: Presidente: Liberto Leomar Franken (PP), 1º Vice‐Presidente: Vanderlei
Santos de Souza (DEM); 2º Vice‐Presidente: Olindo de Campos (PT); 1º Secretário: Abel Grave
(DEM) e 2ª Secretária: Carlota Elisa Artmann. O vereador Liberto L. Franken solicitou para que o
Presidente Provisório também fizesse a leitura da Chapa nº 002, para ficar registrado em ata. O
vereador Silvestre, Presidente Provisório, disse que não seria realizado a leitura devido o ofício
da Bancada do PMDB, que foi entregue e lido nesta sessão, ter deixado bem claro que os
vereadores não aceitariam outro cargo, somente o de 1º Vice‐Presidente, sendo que
imediatamente iniciou a votação da Chapa nº 001, a qual foi aprovada por unanimidade, com
onze (11) votos favoráveis. Após a conclusão das votações o Presidente Provisório, Sr. Silvestre,
declarou a Posse da nova Mesa Diretora e chamou o Presidente da Gestão 2012, vereador
reeleito Alberi A. Behnen, para transmitir o cargo para o Presidente eleito, vereador Liberto
Leomar Franken, momento em que foi feita a entrega das chaves da Câmara Municipal de
Vereadores de Ibirubá. Em seguida, o Presidente Provisório, Silvestre A. Rebelato solicitou que a
Secretária “ad hoc”, vereadora Carlota, fizesse a leitura do Termo de Transmissão de Cargo,
sendo que posteriormente foram coletadas as assinaturas de todos os presentes. Na sequência
o Presidente Provisório, vereador Silvestre, agradeceu e desejou aos colegas vereadores, ao
Prefeito e Vice‐Prefeito um grande trabalho, voltado para o bem do município de Ibirubá e
desejou a todos um feliz 2013, com muita saúde e paz, sendo que imediatamente passou a
palavra para o Presidente eleito, vereador Liberto, declarando a Posse da Nova Mesa diretora
para o ano de 2013. O Presidente Liberto assumiu a condução dos trabalhos e de imediato
convidou o 1º Vice‐Presidente eleito, vereador Vanderlei Santos de Souza, para fazer parte da
Mesa Oficial. Dando continuidade convidou o Senhor Prefeito Municipal CARLOS JANDREY e o
Vice‐Prefeito Municipal FRANCISCO ROGÉRIO REBELATO, para procederem a entrega do
diploma e da declaração de bens. Posteriormente o Presidente eleito deu início aos Atos da

Posse do Prefeito e Vice‐Prefeito. Desta forma, convidou primeiramente o Senhor Vice‐Prefeito
Francisco Rogério Rebelato para prestar seu compromisso e em seguida o Senhor Prefeito
Carlos Jandrey para também prestar seu compromisso: “PROMETO CUMPRIR E FAZER CUMPRIR
A LEI ORGÂNICA, AS LEIS DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO E EXERCER O MEU CARGO
SOB A INSPIRAÇÃO DO PATRIOTISMO, DA LEALDADE E DA HONRA”. Desta forma, o Presidente
eleito, Sr. Liberto Leomar Franken, declarou empossados o Prefeito e Vice‐Prefeito que
prestaram compromisso. Dando seqüência a sessão solene, o Presidente convidou o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, da Gestão 2012, vereador reeleito
ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, para fazer seu pronunciamento: Cumprimentou a todos os
presentes. Disse que ficou feliz pelo fato do Pastor “Waldemar” ter aceitado seu convite. Falou
que o momento é importante e de emoção, pois mesmo sendo seu quinto mandato, quando
entrou no auditório passou um filme em sua cabeça e a emoção tomou conta. Em primeiro
lugar ele agradeceu a Deus por estar neste momento junto com seus antigos colegas
vereadores, os saudou, e os colegas vereadores da nova legislatura. Falou que é uma alegria
muito grande junto com sua família, com os familiares dos vereadores e a família ibirubense
que está prestigiando este ato. Registrou a presença do ex‐prefeito Olando Kanitz, do ex‐
prefeito Gustavo, do ex‐vice‐prefeito Waldir, do ex‐vice‐prefeito Mário, ex‐vereadores e
representantes legítimos da comunidade e demais autoridades presentes como presidentes de
partidos, diretores de instituições, de associações de nossa cidade. Agradeceu a comunidade,
seus colegas vereadores que colaboraram muito neste ano que teve a honra de ser presidente,
a vereadora Nelci, vereador Fernando, a vereadora Rudinéia que não concorreram neste pleito,
mas participaram ativamente da eleição e que com certeza continuarão seus trabalhos.
Registrou que nem todos retornaram para a Câmara, mas que com certeza irão continuar na
vida pública que tanto bem fez para cidade, citou o Sr. Érico P. Nogueira e o Sr. Albino V.
Severo. Falou para cada vereador: Abel que tem honra de ser seu colega; Elói que foi seu colega
de infância; Ilvo seu colega de jornada; Silvestre de muitas batalhas, mas com respeito mútuo e
coleguismo; Olindo irá representar junto com o Vanderlei o bairro Progresso; Oneide que
retorna representando o bairro Floresta e tantos outros bairros da cidade; Rogério, uma
liderança da comunidade que certamente será um parceiro da Administração; Carlota, única
mulher representante das mulheres. Disse que tem um entendimento de muitos anos com o
prefeito Carlos, especialmente na Câmara de Vereadores e agora no Executivo, e agradeceu ao
Prefeito o companheirismo e parceria que tiveram ao longo dos anos como ex‐presidente da
Casa e como Prefeito, disse que o Prefeito certamente irá fazer um grande trabalho. Agradeceu
o Rogério Rebelato, seu grande amigo, colega, patrão e sócio, moraram juntos pela parceria de
todos os anos. Agradeceu também os colegas de trabalho, citou: doutor Rodrigo, assessor
jurídico, homem para o qual não precisa tecer elogios porque todos o conhecem; secretária
Angélica, eficiente como todos puderam perceber; Fabiano e Rosane, que cuidam do dinheiro e
o fazem muito bem; a Angela, sempre assessorando independente de quem seja; Patrícia, sua
secretária, falou da honra de poder contar com seu trabalho; Ricardo, que não conhecia muito,
mas firmaram amizade com reconhecimento mútuo; Cristian que já não está mais conosco, mas
registrou que mesmo nas trocas de Presidentes ele se manteve pela eficiência do trabalho,
discrição e apoio a todos; Romilda que ajudou assessorando com cafezinho e chimarrão; Preta
que assessora o telefone a exemplo da Luciana que já passou e deixou saudade; a Terezinha
que está de férias, mas também presta trabalho. Agradeceu todos que colaboraram consigo e
também os funcionários da Prefeitura, salientou que se o trabalho do Presidente da Casa e do
Prefeito foram a contento foi porque tiveram o apoio de todos. Leu o relatório da contabilidade
no exercício de dois mil e doze do Poder Legislativo Ibirubense: “A Câmara de Vereadores,
conforme legislação, tem direito de receber sete por cento (7%) da Receita Efetivamente

Realizada No Exercício Anterior do Município para desempenhar suas funções no decorrer de
um exercício financeiro. A Receita Efetivamente Realizada pelo Município de Ibirubá em dois mil
e onze foi de trinta milhões, oito mil oitocentos e treze reais e vinte e três centavos (R$
30.008.813,23), sendo assim a Câmara teria direito a receber dois milhões, cem mil seiscentos e
dezesseis reais e noventa e três centavos (R$ 2.100.616,93) no ano de dois mil e doze. Porém, o
orçamento previsto para a Câmara em dois mil e doze foi de um milhão, quinhentos e oitenta e
quatro mil reais (R$ 1.584.000,00) representando cinco vírgula vinte e oito por cento (5,28%) da
Receita Efetivamente Realizada pelo Município em dois mil e onze. Foi deixado de solicitar no
orçamento o valor correspondente a quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e dezesseis reais e
noventa e três centavos (R$ 516.616,93). No encerramento do exercício há uma economia do
orçamento de dois mil e doze no valor de trezentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta
e sete reais e oitenta e sete centavos (R$ 372.967,87), correspondente à soma do valor em
caixa o qual será devolvido à Prefeitura e o que não foi solicitado no valor de trezentos e
cinquenta e três mil reais (R$ 353.000,00). Concluindo, o Poder Legislativo Ibirubense em dois
mil e doze teve um gasto total de um milhão duzentos e onze mil, trinta e dois reais e treze
centavos (R$ 1.211.032,13), uma economia de oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e
oitenta e quatro reais e oitenta centavos (R$ 889.584,80). Falou que a Câmara de Vereadores
tem um grupo grande de trabalho e recurso disponível para se aperfeiçoar, buscar subsídios
para o Município que é uma preocupação de todos os vereadores, buscar emendas
parlamentares e conhecimento e aperfeiçoamento para o trabalho. Finalizou mais uma vez
agradecendo à comunidade presente, as autoridades da Mesa, o Major Cedenir que tem
grandes serviços prestados para a comunidade e disse que a comunidade já o considera cidadão
ibirubense a exemplo do Pastor Davi, que tem o título de cidadão ibirubense pelo
reconhecimento do que ele e sua Igreja têm feito pela comunidade. Agradeceu a presença de
todos e desejou que neste ano de dois mil e treze todos façam de tudo para que Ibirubá
continue crescendo e desenvolvendo para que cada vez tenhamos mais orgulho da Terra da
Pitangueira e que Deus ilumine a todos. Em seguida o Presidente passou a presidência dos
trabalhos ao 1º Vice‐Presidente para poder fazer seu pronunciamento. O 1º Vice‐Presidente, Sr.
Vanderlei Santos de Souza, assumiu os trabalhos e convidou o Excelentíssimo Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, ver. LIBERTO LEOMAR FRANKEN, para fazer seu
pronunciamento: Agradeceu a todos que se fazem presentes, comunidade, seus amigos,
vereadores que deixaram os trabalhos e os que passaram para a nova Legislatura. Registrou a
presença de seu amigo, doutor Rui Born, Vice‐Presidente da Associação dos Municípios em
Brasília e deixou o agradecimento pela sua presença porque durante a campanha seguidamente
ele lhe ligava para saber o andamento da campanha e dizia que no dia primeiro de janeiro
gostaria de estar presente, o que lhe deixou feliz. Agradeceu e desejou que todos possam
imaginar a sua alegria e satisfação em ver a sua família presente, seus amigos que batalharam
para que este momento estivesse se realizando. Falou para a comunidade de Ibirubá que a
partir do momento que se colocou a disposição para concorrer a uma vaga no Legislativo a
responsabilidade a partir de hoje é ainda maior e que durante os quatro anos quer fazer de
tudo para que durante a campanha pregou consiga realizar junto com a comunidade do
Município. Conclamou os colegas vereadores para que acima de tudo, de partidos, sempre
tenham o interesse maior, o bem do Município, o crescimento da maneira como está
acontecendo, que o Prefeito tenha sempre neles pessoas que estão ao lado para buscar
recursos para que o povo de Ibirubá tenham os benefícios que merecem. Salientou mais uma
vez seu agradecimento a todos e que será um batalhador por toda a comunidade de Ibirubá e
que todos podem ter a certeza que da maneira que se colocou durante a campanha estará a
partir de hoje defendendo os interesses da comunidade. Encerrou se colocando a disposição de

todos os colegas vereadores, do Prefeito e Vice Prefeito, dos órgãos competentes e da
sociedade para que possamos durante quatro anos fazer tudo para que Ibirubá tenha o melhor,
pois o povo merece. De imediato o 1º Vice‐Presidente repassou a condução dos trabalhos para
o Presidente que assumiu novamente a presidência convidando para fazer uso da palavra o
Reverendíssimo Senhor, DAVI DOS SANTOS PAIXÃO, Pastor Presidente da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus, que neste ato esteve representando todas as entidades religiosas do
Município: Cumprimentou a todos e desejou um feliz e abençoado dois mil e treze. Falou que
em nome do povo cristão da cidade que tem a honra de representar nessa solenidade, saúda a
reeleição e posse do Prefeito e Vice Prefeito bem como a instalação da décima quinta
legislatura do Legislativo Municipal. Saudou os vereadores eleitos no último pleito, com
destaque ao Presidente Alberi, que neste momento entregou o seu mandato e agradeceu as
palavras honrosas e a indicação de seu nome para receber o título de cidadão ibirubense,
agradeceu todos os vereadores da legislatura passada e ao vereador Abel, membro de sua
querida Igreja Assembleia de Deus. Disse que a Bíblia Sagrada diz que: “toda a boa dádiva vem
do Pai das Luzes, em quem não há mudanças nem sombra de variável”, disse que ante o Todo
Poderoso Deus, criador dos céus e da terra, e que nos prostramos perante ele dando‐lhe toda a
honra e glória. Falou que aprendemos desde cedo em nossas escolas bíblicas primárias, nossas
Igrejas, que o poder pertence a Deus e que ele dá e tira, a quem quer e na hora que ele quer, e
com isso os declarou sem medo de errar, que se foram eleitos e estão sendo empossados, foi e
será porque o Todo Poderoso assim o quis. Pediu que naquele instante observassem o que diz‐
nos a Santa Palavra de Deus pra todos nós neste dia especial: “Buscai a paz da cidade, a que vos
transportei, porque se a cidade estiver em paz, vós viverei em paz”, Palavras do Profeto
Jeremias. E citou: “façam‐se orações insistentes pelos governantes e por todas as autoridades,
para que tenhamos uma vida de paz e de sossego, vivendo todos com respeito e com ordem, a
fim de que todos venhamos prosperar”, Palavras do Apóstolo São Paulo. Pediu a gentileza para
que todos se colocassem em pé e se dirigir a Deus com a Palavra de Oração, de olhos fechados,
fez a oração. Encerrou dando a bênção final: “Assim abençoareis aos filhos de Israel, pediu
permissão para falar: Assim abençoareis aos filhos de Ibirubá: O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o
seu rosto sobre ti, e te dê a paz. E eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém”. Agradeceu a oportunidade. O Presidente convidou todos os presentes para a execução
do Hino Rio Grandense. Em seguida, o Presidente eleito solicitou para todos permanecerem em
seus lugares porque após o encerramento da Sessão Solene de Posse foi iniciada a Cerimônia de
Recondução ao Cargo do Prefeito e Vice‐Prefeito, conduzida pelo Executivo Municipal ocasião
em que o Secretário Geral da administração, Sr. Gustavo Roberto Schroeder procedeu a leitura
da Ata do Termo de Recondução ao Cargo de Prefeito e Vice‐Prefeito do município de Ibirubá, a
qual foi devidamente assinada e também aconteceram os pronunciamentos do Excelentíssimo
Senhor Vice‐Prefeito Municipal de Ibirubá, recém ‐ empossado, FRANCISCO ROGERIO REBELATO
e do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ibirubá, recém ‐ empossado, CARLOS
JANDREY, sendo que a cerimônia foi encerrada com a execusão do Hino de Ibirubá. Desta
forma, o Presidente encerrou a Sessão Solene às onze horas e trinta minutos, declarando
empossados os (a) vereadores (a), Prefeito e Vice‐Prefeito e instalada a 15ª Legislatura,
desejando um Feliz Ano Novo a todos e convocando os vereadores para a sessão ordinária no
dia 14 de janeiro, com início as 19:00hs. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Silvestre
A. Rebelato, Presidente Provisório, pelo vereador Liberto Leomar Franken, Presidente eleito e
secretariados provisoriamente pela Vereadora Carlota Elisa Artmann. Do que eu, vereador Abel
Grave, 1º Secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será
assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

LIBERTO LEOMAR FRANKEN, ABEL GRAVE,

Presidente do Legislativo Ibirubense. Secretário do Legislativo.

