ATA Nº. 1.707/2010 – DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 27.01.2010.
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dez, tendo como local o Plenário
Professora Honorina Ribas Lopes, na sala de sessões EDMUNDO ROEWER, à Câmara Municipal
de Vereadores de Ibirubá, às dezoito horas e dez minutos, foi constatada a presença dos (as)
Vereadores (as): 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 e
Albino Valdir Severo, da Bancada do PP. Os vereadores Fernando P. Bitencourt, do PMDB, o
vereador Elói Ferraz de Andrade, do PDT e o vereador Érico Pimentel Nogueira estiveram
ausentes. Constatado quorum regimental a Senhora Presidente, Nelci Elsa Kanitz, invocou a
proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos e solicitou que a secretária fizesse a leitura da
CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA: 01 – Leitura do Projeto de Lei Municipal n° 001/2010.
(Suplementa verba orçamentária por redução de verbas); 02 – Leitura do Projeto de Lei
Municipal n° 002/2010. (Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a SOBENI, com o
repasse de recursos financeiros e, dá outras providências); 03 – Leitura do Projeto de Lei
Municipal n° 003/2010. (Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e a Fundação Ibirubense de Educação e
Tecnologia – FUNDIBETEC, com o repasse de recursos financeiros e, dá outras providências.); 04
– Leitura do Projeto de Lei Municipal nº 004/2010. (Autoriza a contratação temporária de
Técnicos de Enfermagem): Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Dando
continuidade o Presidente passou para o primeiro item da ordem do dia: LEITURA DO PROJETO
DE LEI MUNICIPAL N° 001/2010: Suplementa verba orçamentária por redução de verbas.
Baixado para a Comissão Representativa. A Presidente passou para o segundo item da ordem
do dia: LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 002/2010: Autoriza o Poder Executivo firmar
convênio com a SOBENI, com o repasse de recursos financeiros e, dá outras providências.
Baixado para a Comissão Representativa. A Presidente passou para o terceiro item da ordem do
dia: LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 003/2010: Autoriza o Poder Executivo firmar
convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e a
Fundação Ibirubense de Educação e Tecnologia – FUNDIBETEC, com o repasse de recursos
financeiros e, dá outras providências. Baixado para a Comissão Representativa. O vereador
Silvestre sugeriu que fosse convidada a Secretária Municipal de Educação para comparecer da
próxima sessão extraordinária, quando estes projetos serão colocados em votação, para prestar
esclarecimentos, pois tem algumas dúvidas. A Presidente falou que foi feita uma reunião para a
qual todos os vereadores foram convidados, sendo que o vereador Fernando foi o
representante do Bloco de Oposição, sendo que na oportunidade foram esclarecidas várias
dúvidas. O vereador Silvestre disse que ainda tem algumas dúvidas e que a votação acontece na
Câmara e não na Prefeitura. O vereador Alberi comentou que a Secretária Municipal de
Educação não seria a pessoa mais indicada para prestar esclarecimentos, mas sim o pessoal da
FUNDIBETEC. A Presidente, vereadora Nelci, disse que até a votação tem um período de
quarenta e oito horas (48hs), sendo tempo suficiente para os vereadores que acharem
necessário, buscarem as informações que julgarem indispensáveis. A Presidente passou para o
último item da ordem do dia: LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 004/2010: Autoriza a
contratação temporária de Técnicos de Enfermagem. Baixado para a Comissão Representativa.
Em seguida a Presidente deu por encerrado os trabalhos, às dezoito horas e cinquenta minutos
(18h50min.), convocando para a próxima Sessão Extraordinária n° 002/10, que será realizada no
dia 29 de janeiro, com início às 18hs. Os trabalhos foram presididos pela Presidente, vereadora
Nelci Elsa Kanitz e secretariados pelo vereador Vanderlei Santos de Souza, 2º Secretário no

exercício do cargo de 1º Secretário devido a ausência do 1º Secretário, vereador Érico Pimentel
Nogueira. Do que eu, Vanderlei Santos de Souza determinei que fosse lavrada a presente ata
que após lida e aprovada, será assinada por mim e pela Senhora Presidente.
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Presidente do Legislativo Ibirubense. 1º Secretário.

