PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 10, DE 01 de Março de 2021

"CONCEDE O TÍTULO DE
CIDADÃO HONORÁRIO A
CLAUDIO MÖBUS".
MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a
seguinte
L E I :
Art. 1º É concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de
Ivoti, à CLAUDIO MÖBUS, pelos relevantes serviços prestados ao
Município na área política, esportiva e também como comerciante atuando
há mais de setenta anos no Município, em conformidade com a Lei
Municipal nº 2493/2009.
Parágrafo único. A síntese biográfica do homenageado é parte
integrante da presente Lei.
Art. 2º O Título será concedido na sede do Poder Legislativo, em
data e hora a ser designada pela Mesa Diretora, oportunidade em que o
agraciado receberá placa alusiva ao fato.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Vereadores Proponentes:
IVANIR GILMAR MEES
MARLISE MARIA GRAFF
VOLNEI RENATO GROSS

JUSTIFICATIVA I

BIOGRAFIA DO SR. CLAUDIO MÖBUS
Claudio Möbus, nasceu no dia 04 de abril de 1952 nesta cidade, filho de
Hugo Möbus que era comerciante e inaugurou no Município o armazém de
secos e molhados no ano de 1949 que então se chamava Bar Gaúcho,
onde Claudio desde sua infância auxiliava no trabalho e atendimento ao
público. O nome do estabelecimento serviu de inspiração 09 (nove) anos
mais tarde para fundar o Clube Esportivo Gaúcho. Claudio estudou no
antigo Colégio 7 de Setembro que situava-se em frente a Sociedade
Harmonia e depois concluiu o ensino médio na Escola Estadual Professor
Mathias Schutz. No ano de 1972, Claudio assumiu o comércio da família e
modificou o nome do estabelecimento que passou a ser "Bar do Gordo".
Nessa época para ampliar os rendimentos financeiros da família também
atuava na prestação de serviço de locomoção (táxi).
Em 1982 devido ao envolvimento com a comunidade, surgiu a oportunidade
para ingressar na política como Vereador e para a surpresa de todos foi
eleito Vereador mais votado na época, obtendo 588 votos, obteve votos em
todas as urnas. O mandato era de seis anos, durante esse período foi
Presidente do Poder Legislativo por dois anos. Também em 1982, Claudio
se casou com Jandira Schaeffer com quem teve 03 (três) filhos, Claucia,
Claudia e Claudio Filho.
Após este breve período na política, Claudio decidiu se focar no comércio
da família e fez uma parceria com seu primo Pedro Leuck, ingressando no
ramo esportivo, construindo um ginásio, onde também sediavam o espaço
para festas e eventos para a comunidade local e arredores, denominado
"Ginásio Quero Quero, o qual foi inaugurado em 1994 e funcionou até o ano
de 2018.
Atualmente o "Bar do Gordo" é ponto de encontro de amigos e familiares,
sempre prezando pelo bom atendimento ao público.

