
ATA DA 104ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA, EM 22 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 dois 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
dezenove horas 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, discutida e votada, foi aprovada por unanimidade em sua redação
original. 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 as correspondências
recebidas.  A seguir leu o Parecer de Redação Final  nº 3/2019 - ao 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. Leu
ainda o Parecer de Redação Final  nº 4/2019 - ao Projeto de Lei  nº 5/2019 – Autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras
providências. Também leu o Parecer de Redação Final  nº 5/2019 - ao Projeto de Lei  nº
6/2019 – Abre crédito suplementar por conta de operação de crédito no valor de R$
1.000.000,00. Requerimento do Vereador Almir Seghetto – Requerendo licença por 60 dias.
A seguir leu a Indicação nº 14/2019 – do Vereador Osmar Boelter sugere disponibilizar nas
escolas da rede municipal de ensino de  aparelho Desfibrilador Externo Automático - DEA.
Prosseguindo, a Presidente abre espaço para o GRANDE EXPEDIENTE e conforme ordem
de inscrição fizeram uso da palavra os Vereadores Gelson Antunes, Gilmar Cavalieri, Adriana
de Pinho Tiepo, que saúda à todos e agradece a oportunidade de ter assumido cadeira na
câmara. Também na oportunidade informa que estará enviando ofício de agradecimento e
reconhecimento à Direção e Funcionários do Hospital São Camilo pelo serviço de excelência
prestado à comunidade, relatando situação ocorrida com sua filha  Stefany, quando teve as
oportunidade de acompanhar a eficácia e o atendimento que o Hospital presta à população do
município. A seguir usaram da palavra também os Vereadores Osmar Boelter, Meri Machado
e Ezequiel Canton. Não havendo mais oradores inscritos, passou-se para a seguinte ORDEM
DO DIA: Em única discussão e votação: Requerimento do Vereador Almir Seghetto
solicitando licença por sessenta dias, a partir de primeiro de junho de dois mil e dezenove,
Sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação do Parecer de
Redação Final  nº 3/2019 - ao 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. Colocado em votação foi
aprovado por unanimidade  em única votação, sem discussão. Em única discussão e votação
Parecer de Redação Final  nº 4/2019 - ao Projeto de Lei  nº 5/2019 – Autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras
providências. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade  em única votação, sem
discussão. Em única discussão e votação Parecer de



Redação Final  nº 5/2019 - ao Projeto de Lei  nº 6/2019 – Abre crédito suplementar por
conta de operação de crédito no valor de R$ 1.000.000,00. Colocado em votação foi
aprovado por unanimidade  em única votação, sem discussão. Em primeira e única discussão
e votação: Requerimento nº 6/2019 – do Vereador Osmar Boelter – Requerendo envio de
oficio ao Deinfra – Chapecó – Para recapeamento Rodovia SC-154. Na discussão do mesmo,
o autor do Requerimento fez uso da palavra fazendo sua explanação. Posto em votação, o
mesmo foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação. Em única discussão e
votação, 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. Na discussão do mesmo, a autora do Requerimento fez uso da palavra
fazendo sua explanação. Posto em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade em única
discussão e votação. Em única discussão e votação, Moção nº 3/2019 – do Vereador Ezequiel
Canton – Moção de Apoio para aprovação de Projeto de Lei pela Assembleia Legislativa –
que Institui fundo de manutenção e conservação de rodovias. Na discussão da mesma, o autor
da Moção fez uso da palavra fazendo sua explanação. Posta em votação, a mesma foi
aprovada 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 quatro de junho,
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


