
ATA DA 103ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA, EM 21 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 vinte e um  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 dez 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 Presidente nos seguintes termos: “No espaço destinado a Palavra Livre Para
Explicações Pessoas, na Sessão Ordinária realizada no dia sete de maio, fez uso da palavra o
Vereador Gelson Antunes”. 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 a Mensagem nº 16/2019 – do Prefeito Municipal – Encaminhando  Balancetes
financeiros. Também leu os Pareceres nº  23 - 24 – 29 – 30 – 35 -36 - 37 e 38/2019 – das
Comissões  de Legislação e Justiça – Orçamento e Finanças e Infraestrutura e
Desenvolvimento – Relativos aos Projetos. De Leis nºs – 4 - 5 e 6/2019. A seguir leu a
Moção nº 3/2019 – do Vereador Ezequiel Canton – em apoio à aprovação do Projeto de Lei n°
0113.9/2019, de autoria do Deputado Altair Silva, que “institui o fundo de manutenção e
conservação das rodovias estaduais”. Continuando leu a Indicação nº 12/2019 – do Vereador
Gilmar Cavalieri – sugere instituir lei isentando do pagamento do IPTU as pessoas portadores
de câncer e  Indicação nº 13/2019 – da Vereadora Meri Tombini Machado – Estudo para
alterar via preferencial no cruzamento da Av. Assis Brasil com Rua Selvino Belini. Dando
continuidade, leu o Pedido de Providência nº 31/2019 - do Vereador Gilmar Cavalieri -
colocação de grade de proteção lateral e reforma do passeio da ponte sobre o rio do engano.
Pedido de Providência nº 32/2019 - do Vereador Gelson Antunes – Solicita construção de
escada  ou calçada na Rua Risieri De Bortoli - Bairro Carlos Bonissoni.  Pedido de
Providência nº 33/2019 - do Vereador Gelson Antunes - Solicitando retirada de pedras na Rua
Celso Ramos. Pedido de Providência nº 34/2019 - dos Vereadores Gelson Antunes e Osmar
Boelter - solicitando construção de passeio público na Rua Faqpinus e que dá acesso ao
Loteamento Scalco. Pedido de Providência nº 35/2019 - da Vereadora Meri Machado -
solicitando retirada de barranco atrás do clube de Passo Grande.  Pedido de Providência nº
36/2019 - da Vereadora Meri Machado - solicitando britagem pátios clube e igrejas católica e
quadrangular na comunidade Passo Grande.  Pedido de Providência nº 37/2019 - da
Vereadora Meri Machado - solicitando instalação de rede de água na comunidade Passo
Grande. Pedido de Providência nº 38/2019 - da Vereadora Meri Machado – solicitando
colocação de lâmpadas na sede da comunidade Passo Grande.  Pedido de Providência nº
39/2019 - da Vereadora Meri Machado – solicitando cascalhamento acesso estabulo
propriedade de Acacio Tombini - Passo Grande. Pedido de Providência nº 40/2019 - da
Vereadora Meri Machado – solicitando cascalhamento acesso estabulo propriedade de
Marlene Rosa – Passo Grande e Pedido de Providência nº 41/2019 - da Vereadora Meri



Machado – solicitando melhorias estrada liga as comunidade de Lajeado Polidoro a Passo
Grande. A seguir leu o Requerimento nº 6/2019 – do Vereador Osmar Boelter – Requerendo
envio de oficio ao Deinfra – Chapecó – Para recapeamento Rodovia SC-154 e Requerimento
nº 7/2019 – da Vereadora Meri Tombini Machado – Requerendo envio de oficio ao Prefeito –
Para transferência para o centro da cidade setor de confecciona carteiras de identidade.
Prosseguindo, a Presidente abre espaço para o GRANDE EXPEDIENTE e conforme ordem
de inscrição fizeram uso da palavra os Vereadores Gilmar Cavalieri e Gelson Antunes, este
com aparte do Vereador Gilmar Cavalieiri. Também usou da palavra o Vereador Osmar
Boelter com aparte da Vereadora Adriana de Pinho Tiepo. Não havendo mais oradores
inscritos, passou-se para a seguinte ORDEM DO DIA: Em única discussão e votação:
Projeto de Lei nº 4/2019 - Ratifica o Protocolo de Intenções e autoriza ingresso no
Município de Ipumirim no Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA e
dá outras providências. Na discussão do Projeto, fizeram  uso da palavra os Vereadores
Ezequiel Canton – Relator da Comissão de Legislação e Justiça – Vereador Gelson Antunes –
relator da Comissão de Orçamento e Finanças e Almir Seghetto – relator da Comissão de
Infraestrutura e Desenvolvimento que explanaram o posicionamento das Comissões. Também
fez uso da palavra para discussão o Vereador Gilmar Cavalieri. Encerrada a fase de discussão,
a Presidente coloca em votação inicialmente Emenda Modificativa ao art. 3º, nos seguintes
termos: Art. 3º: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Colocada em votação, a
Emenda foi aprovada por unanimidade. A seguir, a Senhora Presidente coloca em votação o
Projeto de Lei, sendo aprovado por unanimidade em única discussão e votação, com inclusão
de Emenda. Em única discussão e votação: Projeto de Lei nº 5/2019 – Autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras
providências. Na discussão do Projeto, fizeram  uso da palavra os Vereadores Meri Machado
– Relatora da Comissão de Legislação e Justiça – Vereador Gelson Antunes – relator da
Comissão de Orçamento e Finanças e Almir Seghetto – relator da Comissão de Infraestrutura
e Desenvolvimento - que explanaram o posicionamento das Comissões. Não havendo mais
oradores para discutir o projeto, a Presidente coloca em votação inicialmente Emenda
Modificativa ao art. 6º, nos seguintes termos: Art. 6º: Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação. Colocada em votação, a Emenda foi aprovada por unanimidade. A seguir, a
Senhora Presidente coloca em votação o Projeto de Lei, sendo aprovado por unanimidade em
única discussão e votação, com inclusão de Emenda. Em única discussão e votação: Projeto
de Lei nº 6/2019 – Abre crédito suplementar por conta de operação de crédito no valor
de R$ 1.000.000,00. Na discussão do Projeto, fizeram  uso da palavra os Vereadores Meri
Machado – Relatora da Comissão de Legislação e Justiça  e Vereador Gilmar Cavalieri –
Relator da Comissão de Orçamento e Finanças. Não havendo mais oradores para discutir o
projeto, a Presidente coloca em votação o Projeto de Lei, sendo aprovado por unanimidade
em única discussão e 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 vinte e dois 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


