
ATA DA 105ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA, EM 4 DE JUNHO DE 2019.

Presidente: Marineide Pick Pilatti
Primeiro Secretário: Ezequiel Canton

Vereadores Presentes: Deonir José Agazzi, Gilmar Casagrande, Gilmar Cavalieri, Gilson
Conte, Kleber Toni Tecchio, Marilete Pramio Bortoli e Mauro Antonio Gabardo.

Aos quatro dias do mês de junho 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, 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 os Pareceres nºs 15 - 21 – 26  e 28/2019 – das
Comissões de Legislação e Justiça e Orçamento e Finanças – relativos ao Projeto de Lei nº
3/2019 e Projeto de Lei Complementar nº5/2019. Também leu o Projeto Substitutivo ao
Projeto de Resolução nº 1/2019 – da Mesa Diretora – Estabelece normas para utilização do
Plenário e demais dependências e empréstimos de equipamentos da Câmara Municipal. Leu
ainda o Projeto de Resolução nº 2/2019 – da Mesa Diretora – Dispõe sobre a criação, a
estrutura e o funcionamento da Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal de Ipumirim-SC.
A seguir leu os seguintes: Pedido de Providência nº 42/2019 – do Vereador Osmar Boelter –
solicitando melhorias na estrada que liga ás comunidades de Linha Bedin – Barra Nova e
Linha Silvano; Pedido de providências nº 43/2019 – do Vereador Gelson Antunes –
solicitando elevação de lombadas físicas na Av Rio Branco, nas proximidades da passarela e
no Bairro Costa do Engano; Pedido de Providência nº 44/2019 – do Vereador Osmar Boelter
– Solicitando  retirada de barranco na propriedade de Lenoir Domingos Bedin; Pedido de
Providência nº 45/2019 – da Vereadora Marineide Pick Pilatti – Solicitando instalação de
postes com iluminação na rua/estrada que dá acesso às propriedades dos senhores Altair
Falabretti e Antonio de Martini, moradores da Vila Bom Sucesso, comunidade deste
município; Pedido de Providência nº 46/2019 – da Vereadora Marineide Pick Pilatti - Sugere
que sejam adquiridos  novos equipamentos e materiais para a academia pública anexa ao
ginásio de esportes municipal; Pedido de Providência nº 47/2019 – da Vereadora Marineide
Pick Pilatti - Implantar  material laminado elastoplástico adesivo-refletivo, em faixas de
segurança para pedestres que venham garantir maior visibilidade, principalmente no período
noturno para os pedestres e motoristas e Pedido de Providência nº 48/2019 – do Vereador
Gelson Antunes - melhorias no acesso ao aviário  e estábulo na propriedade de Geovani Neis
– Linha Silvano. Continuando leu a Indicação nº 15/2019 – do Vereador Ezequiel Canton –
Sugerindo instalação de semáforo para pedestres no cruzamento da Avenida Dom Pedro II
com a Rua Bento Gonçalves. A seguir leu o Pedido de Informação nº 1/2019 – do Vereador
Deonir Agazzi – Solicitando informações sobre área rural no Loteamento Simon.
Prosseguindo, a Presidente abre espaço para o GRANDE EXPEDIENTE e conforme ordem
de inscrição fizeram uso da palavra os Vereadores Gilmar Cavalieri, Deonir José Agazzi,
Marineide Pick Pilatti e Ezequiel Canton, este com aparte do Vereador Mauro Gabardo. Não



havendo mais oradores inscritos, passou-se para a seguinte ORDEM DO DIA: Em única
discussão e votação: Projeto de Lei  nº 3/2019 – Altera dispositivos da Lei 1817 de 24 de
abril de 2018 – que Institui o vale alimentação aos servidores públicos municipais de
Ipumirim e dá outras providências. Na discussão do Projeto, fizeram  uso da palavra os
Vereadores Gilmar Casagrande – Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação de
Leis e Vereador Kleber Tecchio – Relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas
Públicas que explanaram o posicionamento das Comissões. Encerrada a fase de discussão, a
Presidente coloca em votação inicialmente a Emenda Modificativa ao inciso V do art. 2º com
a seguinte redação: V – tiver sofrido a penalidade prevista no inciso I, do art. 163, da Lei
Complementar 01, de 29 de setembro de 2002. A seguir a Emenda Supressiva – Excluindo
inciso VI – do art. 2º. Colocadas em votação, as Emendas foram aprovadas 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 Emendas. Em única discussão e
votação Projeto de Lei Complementar nº 5/2019 – Altera dispositivos na Lei
Complementar nº 001 de 26 de setembro de 2002 – que dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos do município de Ipumirim, da administração direta e indireta e
dá outras providências. Na discussão do Projeto, fizeram  uso da palavra os Vereadores
Gilmar Casagrande – Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis e
Vereador Kleber Tecchio – Relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas
que explanaram o posicionamento das Comissões. Encerrada a fase de discussão, a Presidente
coloca em votação inicialmente Emenda Modificativa  a Ementa – com a seguinte redação:
Altera a redação do § 5º, do artigo 61, da Lei Complementar nº 001/2002, de 26 de setembro
de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos do município, da
administração direta e indireta e dá outras providências. A seguir a Emenda  Modificativa ao
art. 1º - com  a seguinte redação: Art. 1º - O § 5º, do art. 61, da Lei Complementar nº
001/2002, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 5º - Anualmente, sempre no mês de
março, é assegurada a revisão e reposição geral do vencimento, observada a iniciativa
privativa em cada caso, utilizando-se como  parâmetro a variação do índice geral de preços de
mercado IGPM, medido e  publicado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro índice  que vier
a substitui-lo, ocorrido (NR). Também a Emenda Supressiva – excluindo art. 2º e Emenda
Redacional renumerando art. 3º, que passa a ser o art. 2º. Colocadas em votação, as Emendas
foram aprovadas 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 Emendas. 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


