
ATA DA 106ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA, EM 5 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 cinco 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. Também leu os Pareceres de Redação Final nºs.  6 e 7/2019 – Da Comissão de
Legislação e Justiça e Redação de Leis – Relativos ao 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 e ao 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; Leu ainda a
Indicação nº 16/2019 – da Vereadora Marilete Bortoli – Sugerindo estudo para implantação
de estacionament no  Bairro Costa Azul  e demais cujas áreas de estacionamento não estão
demarcadas.Também leu Pedido de Providência nº 49/2019 – do  Vereador Mauro Gabardo –
Solicitando construção  de abrigo de passageiros na estrada geral, na entrada para a
propriedade de Eclecir Zat – Lajeado Polidoro. Prosseguindo, a Presidente abre espaço para o
GRANDE EXPEDIENTE e conforme ordem de inscrição fizeram uso da palavra os
Vereadores Marilete Pramio Bortoli, Mauro Antonio Gabardo e Ezequiel Canton. Não
havendo mais oradores inscritos, passou-se para a seguinte ORDEM DO DIA: Em única
discussão e votação do Parecer de Redação Final  nº 6/2019 - ao 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.
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade  em única votação, sem discussão. Em
única discussão e votação Parecer de Redação Final  nº 7/2019 - ao 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.
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade  em única votação, sem discussão.
Continuando e não havendo oradores inscritos para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS e nem
para COMUNICAÇÃO DE BANCADA. A Presidente comunica aos vereadores contato
telefônico que manteve com o superintendente da Região Oeste do Deifra, aonde o mesmo
informou a realização de obras de tapa buracos na Rodovia que liga Concórdia a Chapecó,
bem como obras na Ponte na cidade de Arabutã. Com relação a realização de serviços na
rodovia SC 154 e que liga ao Município de Ipumirim, segundo informou o Superintendente



não há previsão para que sejam feitos reparos no momento, dependendo de recursos
financeiros. 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 onze 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


