ATA Nº. 1.751/2011 – DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 04.04.2011.
Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, tendo como local o Plenário
Honorina Ribas Lopes, na sala de sessões Edmundo Roewer, à Câmara Municipal de Vereadores
de Ibirubá, às dezessete horas e dez minutos (17h10min), foi constatada a presença dos (as)
Vereadores (as): Fernando Pereira Bitencourt, Carlos Andrino e João Carlos Metzdorf, da
Bancada do PMDB; Elói Ferraz de Andrade, Bancada do PDT; Nelci Elsa Kanitz e Vanderlei Santos
de Souza da Bancada do DEM; Albino Valdir Severo e Érico Pimentel Nogueira, da Bancada do
PP. O vereador Alberi Antônio Behnen, da Bancada do DEM esteve ausente. Constatado
quorum regimental o Senhor Presidente, Érico Pimentel Nogueira, invocou a proteção de Deus,
declarou abertos os trabalhos. O Presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura do
Pedido de Licença do vereador Silvestre Antônio Rebelato, do PMDB, pelo período
compreendido entre 1º de abril até 30 de abril do corrente ano, sendo que posteriormente foi
procedida a leitura das convocações dos suplentes e dos ofícios encaminhados pelos mesmos
informando a impossibilidade de assumirem a titularidade no momento, sendo então
convocado o 5º suplente de vereador da Coligação Aliança por Ibirubá, vereador João Carlos
Metzdorf, o qual assumir a titularidade no lugar do vereador requerente e foi convidado para
prestar seu juramento e ocupar sua cadeira junto aos demais vereadores. Dando continuidade,
o Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura da CONVOCAÇÃO: 01 – Leitura do
Projeto de Lei Municipal n° 011/2011. (Autoriza a prorrogação das contratações temporárias de
Operários): Aprovado por unanimidade. Dando continuidade o Presidente determinou que o
Secretário procedesse a LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 011/2011. Em seguida, o
Projeto foi baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de
Finanças e Orçamento. A vereadora Nelci, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, falou que será a relatora. O vereador Fernando, Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento, disse que será o relator do referido Projeto. O Presidente deu por
encerrado os trabalhos, às dezessete horas e vinte minutos (17hs20min). Os trabalhos foram
presididos pelo Presidente, vereador Érico Pimentel Nogueira e secretariados pelo vereador
Fernando Pereira Bitencourt, 1º Secretário. Do que eu, Fernando Pereira Bitencourt determinei
que fosse lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Senhor
Presidente.
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