
ATA DA 101ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA, EM 6 DE MAIO DE 2019.

Presidente: Marineide Pick Pilatti
Primeiro Secretário: Ezequiel Canton

Vereadores Presentes: Adriana de Pinho Tiepo, Almir Seghetto, Gelson Antunes, Gilmar
Cavalieri,  Marilete Pramio Bortoli, Meri Tombini Machado e Osmar Boelter.

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, no Plenário da Câmara de Vereadores
de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, sito a Rua Bento Gonçalves nº 220, 3º Andar,
reuniram-se os Vereadores sob a Presidência e Secretaria dos Edis epigrafados, às dezoito
horas e vinte minutos teve início a Sessão Ordinária  do dia.  Abrindo os trabalhos, a Senhora
Presidente saúda a todos e solicita ao Secretário para que faça a leitura da Ata da Sessão
Anterior, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade com a inclusão de  Emenda,
da Vereadora Adriana de Pinho Tiepo em Pedido de Providencia  de sua autoria, nos
seguintes termos: “Solicitando instalação de cercado do lado de baixo do Núcleo Municipal
João Canton e Ginásio de Esportes, onde tem um barranco”. Prosseguindo, passou-se para o
EXPEDIENTE DO DIA. A Presidente solicita ao Secretário para que faça a leitura do
Expediente do Dia. Leu o Secretário correspondências recebidas. Também leu as Mensagens
do Prefeito Municipal de nºs: 11/2019 – do Prefeito Municipal – Encaminhando balancetes
financeiros março/2019; Mensagem nº 12/2019 – do Prefeito Municipal – Encaminhando
Projeto de Lei nº 4/2019 – Ratifica o Protocolo de Intenções e Autoriza o Ingresso do
Município de Ipumirim, no Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA e dá
outras providências;  Mensagem nº 13/2019 – do Prefeito Municipal – Encaminhando Projeto
de Lei nº 5/2019 – Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa
Econômica Federal e dá outras providências e  Mensagem nº 14/2019 – do Prefeito Municipal
– Encaminhando Projeto de Lei  Complementar nº 5/2019 – Altera dispositivos na Lei
Complementar 1 de 26 de setembro de 2.002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá outras
providências. Leu também os pareceres nº 13 – 14 – 16 - 17 – 18 e 19 /2019 – das Comissões
de Legislação e Justiça – Orçamento e Finanças – Infraestrutura e Desenvolvimento –
relativos ao Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2019 e Projeto e Lei Complementar nº 4/2019
e Projeto de Lei nº 31/2018. A seguir leu o Requerimento nº 5/2019 – do Vereador Osmar
Boelter – Requerendo envio o oficios às operadoras de telefonia  TIM E OI – para melhorias
da telefonia celular nos bairros. Continuando leu as Indicações nºs: Indicação nº 8/2019 – da
Vereadora Marineide Pilatti – Sugere instituir programa de distribuição de sementes de
pastagens aos agricultores do município, que desenvolvem atividade de  bovinocultura de leite
e corte; Indicação nº 9/2019 – do Vereador Osmar Boelter – Sugere reivindicar junto agencia
dos correios a entrega de correspondências em bairros e loteamentos; e Indicação nº 10/2019
– do Vereador Osmar Boelter – Sugere estudo de viabilidade para aquisição e terreno para
implantação de centro e eventos e parque de exposição. Leu também os Pedidos de
Providências nºs:  Pedido de Providência nº 23/2019 - do Vereador Osmar Boelter -
Solicitando cascalhamento ou britagem rua do Bairro Bom Jesus; Pedido de Providência nº
24/2019 - do Vereador Gelson Antunes - Solicitando troca de tubulação em bueiro - Linha
Silvano; Pedido de Providência nº 25/2019 - do Vereador Gelson Antunes - Solicitando



construção de barragem em açude na propriedade de Volnei Scalco – Loteamento Scalco;
Pedido de Providência nº 26/2019 - do Vereador Gelson Antunes – Solicitando construção de
abrigo de passageiros no Bairro Colina do Sol e Pedido de Providência nº 27/2019 - do
Vereador Gelson Antunes – Solicitando abertura de valeta na propriedade de Laurindo
Wazlawick – Linha Áurea. Prosseguindo, a Presidente abre espaço para o GRANDE
EXPEDIENTE e conforme ordem de inscrição fizeram uso da palavra os Vereadores Gelson
Antunes,  Osmar Boelter, Marineide Pick Pilatti, Gilmar Cavalieri, Ezequiel Canton e Meri
Terezinha Machado. Não havendo mais oradores inscritos, passou-se para a seguinte
ORDEM DO DIA: Em única discussão e votação: Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2019
– Dispõe sobre aprovação de Contas do Prefeito referente ao exercício financeiro de
2017, da Prefeitura Municipal de Ipumirim - SC. Na fase de discussão, fez uso da palavra
o Vereador Gilmar Cavalieri – Relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas
Públicas que explanou o posicionamento da Comissão. Encerrada a fase de discussão, a
Senhora Presidente coloca em votação o Projeto de Decreto Legislativo, sendo aprovado por
unanimidade em primeira e única discussão e votação. Em única discussão e votação: Projeto
de Lei Complementar nº 4/2019 – Concede revisão anual aos agentes políticos, aumento
salarial aos servidores públicos municipais ativos e inativos e ajusta remuneração do
magistério ao piso nacional. Na fase de discussão, fizeram uso da palavra o Vereador
Ezequiel Canton - Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis; Vereador
Gelson Antunes – Relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e Vereador
Almir Seghetto - Relator da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem Estar
Social, que explanaram o posicionamento das Comissões. Encerrada a fase de discussão, a
Senhora Presidente coloca em votação primeiramente Emendas Modificativas aos artigos 1º e
2º, nos seguintes termos: ART. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, no
percentual de 6.19% (seis vírgula dezenove por cento), relativo a reposição do IGP-M
acumulado no período de maio/2018 a fevereiro/2019, que incidirá sobre o seguinte e
ART. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual
da remuneração dos servidores públicos municipais, no percentual de 0,89% (zero
virgula oitenta e nove  por cento), relativo a reposição do IGP-M acumulado no período
de janeiro/2019 a fevereiro/2019, que incidirá sobre o seguinte. Colocadas em votação as
emendas foram aprovadas por unanimidade em única discussão e votação. A seguir a Senhora
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Complementar nº 4/2019. Colocado em
votação foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação, com a inclusão de
Emendas. Em única discussão e votação: REQUERIMENTO Nº 5/2019 – Requer Envio de
correspondências às operadores de telefonia Celular TIM e OI, solicitando melhorias de
sinal de telefonia móvel nos bairros da cidade. Colocado em votação foi aprovado por
unanimidade em única votação. . Continuando e não havendo oradores inscritos para as
EXPLICAÇÕES PESSOAIS e nem para COMUNICAÇÃO DE BANCADA e não
havendo mais nada a tratar, a Senhora Presidente agradece a presença de todos e convida-os
para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia sete de maio, neste mesmo local e
horário e encerra a presente Sessão, sendo lavrada Ata que após discutida e votada será
assinada por quem de direito.

Marineide Pick Pilatti Ezequiel Canton
Presidente Primeiro Secretário


