ATA Nº. 1.702/2009 – DA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO
DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 30.11.2009.
Aos trinta dias do mês de novembro 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 dez 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, Nelci Elsa Kanitz e Vanderlei Santos de
Souza da Bancada do DEM; Érico Pimentel Nogueira e Albino Valdir Severo, da Bancada do PP e
Elói Ferraz de Andrade da Bancada do PDT. Constatado quorum regimental o Senhor
Presidente, Érico Pimentel Nogueira, invocou a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos
e solicitou que a secretária fizesse a leitura da CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA: 01 – Votação
dos Pareceres e do Projeto de Lei Complementar nº 006/2009. (Dispõe sobre a criação e
extinção de cargos no âmbito da administração municipal de Ibirubá e dá outras providências);
02 – Votação dos Pareceres e do Projeto de Lei Municipal nº 043/2009. (Altera o destinatário do
Lote nº 4, da Quadra “B” do Loteamento Chácara, autorizado pela Lei Municipal nº 2.154/2007);
03 – Votação dos Pareceres e do Projeto de Lei Municipal nº 044/2009. (Suplementa verbas
orçamentárias por redução de verbas); 04 – Votação dos Pareceres e do Projeto de Lei
Municipal nº 045/2009. (Altera o Anexo de metas e Objetivos do Plano Plurianual e da Lei de
Diretrizes Orçamentárias). Dando continuidade o Presidente passou para o primeiro item da
ordem do dia: VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2009:
Dispõe sobre a criação e extinção de cargos no âmbito da administração municipal de Ibirubá e
dá outras providências. O Presidente solicitou que a secretária fizesse a leitura do Parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, do voto em separado da vereadora Rudinéia,
Vice‐Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento. O Presidente abriu espaço para a defesa e discussão dos Pareceres e em
seguida colocou os mesmos em votação: Votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final: Aprovado com cinco (05) votos favoráveis, sendo um (01) destes do Presidente
que desempatou, e quatro (04) votos contrários, sendo dos vereadores Silvestre A. Rebelato,
Elói Ferraz de Andrade, Rudinéia da Silva Cervieri e Fernando P. Bitencourt. O Voto em
Separado da vereadora Rudinéia da Silva Cervieri, Vice‐Presidente da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, não foi colocado em votação devido ter ficado prejudicado com a
aprovação do Parecer da referida Comissão. Votação do Parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento: Aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou que a Secretária fizesse a leitura
do Parecer Jurídico, elaborado pelo assessor jurídico da Câmara de Vereadores, Sr. Jarbas
Rodrigo Ruschel. Em seguida, o vereador Silvestre pediu para registrar o ofício da Comissão de
Finanças e Orçamento, encaminhado ao Executivo, o qual solicitava para dividir o Projeto em
dois, mas que infelizmente não foram atendidos. O Presidente abriu espaço para a discussão do
Projeto de Lei Complementar nº 006/09 e em seguida colocou o mesmo e votação: Aprovado
com cinco (05) votos favoráveis, sendo um (01) destes do Presidente que desempatou, e quatro
(04) votos contrários, sendo dos vereadores Silvestre A. Rebelato, Elói Ferraz de Andrade,
Rudinéia da Silva Cervieri e Fernando P. Bitencourt. A vereadora Rudinéia solicitou para registrar
que pela primeira vez na história desta Casa, votaram contra um Parecer do IGAM, o qual presta
assessoria a esta Casa Legislativa. O vereador Silvestre solicitou para registrar que lamentam
devido o Executivo não ter chamado os vereadores de oposição para conversar e que não
lograram êxito no que diz respeito a dividir o referido Projeto em dois. O Presidente passou
para o segundo item da ordem do dia: VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 043/2009: Altera o destinatário do Lote nº 4, da Quadra “B” do Loteamento

Chácara, autorizado pela Lei Municipal nº 2.154/2007. Leitura e votação dos Pareceres da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Obras e Serviços Públicos:
Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 043/2009:
Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
044/2009: Suplementa verbas orçamentárias por redução de verbas. Leitura e votação dos
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e
Orçamento: Aprovados por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº
044/2009: Aprovado por unanimidade. VOTAÇÃO DOS PARECERES E DO PROJETO DE LEI
MUNICIPAL Nº 045/2009: Altera o Anexo de metas e Objetivos do Plano Plurianual e da Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Leitura e votação dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, com Emenda de redação e da Comissão de Finanças e Orçamento: Aprovados
por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº 045/2009: Aprovado por
unanimidade, com Emenda de Redação. O vereador Fernando solicitou para o Presidente
comentar nas rádios que as sessões extraordinárias não são pagas. O vereador Silvestre falou
sobre a mobilização nacional que acontecerá em Brasília no dia 09 de dezembro, referente a
votação do Projeto 306/2008 que regulamenta a Emenda 29, ou seja, regulamenta o
financiamento da saúde e garante melhor qualidade na atenção à saúde da população. O
Presidente convidou a todos para o Seminário “Crack: Ignorar não é o nosso vício”, que será
realizado no dia três de dezembro, assim como falou sobre a próxima reunião da ASCAMAJA
que será realizada em Quinze de Novembro. Em seguida o Presidente deu por encerrado os
trabalhos, às vinte e uma horas e quinze minutos (21hs15min.), convocando para a próxima
Sessão Ordinária n° 031/09, que será realizada no dia 14 de dezembro, com início às 19hs. Os
trabalhos foram presididos pelo Presidente, vereador Érico Pimentel Nogueira 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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