ATA Nº. 1.666/2009 – DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 30.01.2009.
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, tendo como local o Plenário
Professora Honorina Ribas Lopes, na sala de sessões EDMUNDO ROEWER, à Câmara Municipal
de Vereadores de Ibirubá, às dezenove horas e quinze minutos, foi constatada a presença dos
Vereadores: Fernando Pereira Bitencourt, Rudinéia da Silva Cervieri e Silvestre Antônio
Rebelato, da Bancada do PMDB; Alberi Antônio Behnen, Vanderlei Santos de Souza e Nelci Elsa
Kanitz da Bancada do DEM; Érico Pimentel Nogueira e Carlos Jandrey, da Bancada do PP e Elói
Ferraz de Andrade da Bancada do PDT. Constatado quorum regimental o Senhor Presidente,
Carlos Jandrey, invocou a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos e determinou à
Secretária, vereadora Nelci Elsa Kanitz, para que fizesse a leitura da CONVOCAÇÃO E ORDEM DO
DIA: 01 – Votação do Parecer e da Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei Municipal n°
002/2009. (Autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar convênio para prestação de mútua
colaboração com a Defensoria Pública do Estado, com cedência de servidor e dá outras
providências); 02 – Votação dos Pareceres e do Projeto de Lei Complementar nº 001/2009.
(Altera dispositivos da Lei Complementar nº 003/2002, cria a Coordenação Geral de
Planejamento e Gestão em Saúde Pública, cria o cargo CC/DCA de Coordenador Geral de
Planejamento e Gestão em Saúde Pública e dá outras providências); 03 – Votação dos Pareceres
e do Projeto de Lei do Legislativo nº 005/2009. (Altera o artigo 8º da Lei Municipal nº
2.077/2006, de 28 de junho de 2006). Em seguida o Presidente solicitou que a secretária fizesse
a leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final em relação à Mensagem
Retificativa ao Projeto de Lei Municipal n° 002/2009 e posteriormente colocou o Parecer em
votação: Aprovado por unanimidade. O Presidente colocou em discussão a Mensagem
Retificativa ao Projeto de Lei Municipal n° 002/2009 e posteriormente colocou o mesmo em
votação: Aprovado por unanimidade. Dando continuidade o Presidente solicitou que a
secretária fizesse a leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e
da Comissão de Finanças e Orçamento, em relação ao Projeto de Lei Complementar nº
001/2009 e na seqüência colocou os Pareceres em votação: Aprovados por unanimidade. O
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 001/2009, o vereador
Silvestre Antônio Rebelato do PMDB solicitou para registrar em ata seu alerta, como vereador
de oposição, que com esta criação de cargos, vão faltar medicamentos, vão faltar melhorias
para as casas, vão faltar recursos para trabalhar no interior e vão faltar recursos em todos os
sentidos, e disse que defendeu nos últimos quatro (4) anos a Secretaria de Saúde, a saúde e a
construção do posto, brigou e fez a sua parte porque entendia que era uma obra para o bem da
comunidade. Solicitou também que fosse registrado em ata a qualidade dos funcionários da
Secretaria de Saúde do Município, e observou que a vereadora Nelci teria dito que tem que
colocar pessoas com competência e que concorda com isso, pois se tem um quadro de pessoas
concursadas “de primeiro mundo”, e por isso pediu para que as deixem trabalhar porque com
isso o Município de Ibirubá vai continuar sendo bem atendido. A vereadora Rudinéia da Silva
Cervieri do PMDB solicitou para registrar em ata que vai votar contra o Projeto porque acredita
que este cargo seria melhor preenchido por uma enfermeira padrão concursada. Em seguida o
Presidente colocou o Projeto de Lei Complementar nº 001/2009 em votação: Aprovado com
cinco (05) votos favoráveis dos (as) vereadores (as) Érico Pimentel Nogueira, Nelci Elsa Kanitz,
Vanderlei Santos de Souza, Alberi Antônio Behnen e Carlos Jandrey e quatro (04) votos
contrários dos (as) vereadores (as) Elói Ferraz de Andrade, Rudinéia da Silva Cervieri, Fernando
Pereira Bitencourt, Silvestre Antônio Rebelato. O Presidente solicitou que a secretária fizesse a
leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de

Finanças e Orçamento, em relação ao Projeto de Lei do Legislativo nº 005/2009 e colocou os
mesmos em votação: Aprovados por unanimidade. O Presidente colocou em discussão o
Projeto de Lei do Legislativo nº 005/2009 e em seguida colocou o mesmo em votação:
Aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente deu por encerrado os trabalhos, às vinte
horas e quarenta e cinco minutos (20hh45min.), convocando para a Sessão Ordinária n° 004/09,
que será realizada no dia 09 de março, com início às 19hs. Os trabalhos foram presididos pelo
Presidente, vereador Carlos Jandrey 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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