
ATA DA 112ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA, EM 17 DE JULHO 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 dezessete dias do mês de julho 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 quinze minutos teve início a Sessão Ordinária  do dia.  Abrindo os trabalhos, a
Senhora Presidente saúda a todos e solicita ao Secretário  que faça a leitura da ata da Sessão
anterior, que após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade em seu texto original a ata
da Sessão Ordinária realizada no dia dezesseis de julho. Prosseguindo, a Presidente solicita
ao Secretário para que faça leitura do Expediente do Dia.  Leu o Secretário o Parecer de
Redação Final nº 8/2019 da Comissão de Legislação, Justiça  Redação de Leis e Veto ao
Projeto de Resolução nº 1/2019 – Estabelece normas para utilização do Plenário,
dependências e equipamentos da Câmara Municipal de Vereadores de Ipumirim. A seguir leu
a Indicação  nº 21/2019 – do Vereador Ezequiel Canton – Sugerindo a realização de
campanha de conscientização e tratamento de tabagismo. Prosseguindo, a Presidente abre
espaço para o GRANDE EXPEDIENTE e conforme ordem de inscrição fizeram uso da
palavra os Vereadores Kleber Toni Tecchio, Gilmar Casagrande, Mauro Antonio Gabardo, ,
ainda os Vereador Gilmar Cavalieri, Deonir José Agazzi, este com aparte do Vereador Mauro
Gabardo e da Vereadora Marilete Bortoli, também usou da palavra o Vereador Ezequiel
Canton. Não havendo mais oradores inscritos, passou-se para a seguinte ORDEM DO DIA:
Discussão e votação do Parecer de Redação Final ao Projeto  de Resolução nº 1/2019 –
Estabelece normas para utilização do Plenário, dependências e equipamentos da
Câmara Municipal de Vereadores de Ipumirim, sendo aprovado por unanimidade em
única discussão e votação. Em única discussão e votação, Projeto de Decreto Legislativo nº
2/2019 – Dispõe sobre a concessão de Diploma de honra ao mérito a senhora Celia
Artifon. Na discussão do Projeto, fez  uso da palavra o Vereador Gilmar Cavalieri, autor da
proposição, que explanou as razões da homenagem. A seguir manifestaram-se os Vereadores
Ezequiel Canton – Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis e Vereador
Deonir José Agazzi – Relator da Comissão de Orçamento e Finanças que explanaram o
posicionamento das Comissões.   Encerrada a fase de discussão, a Presidente coloca em
votação o Projeto de Decreto Legislativo, sendo aprovado por unanimidade em única
discussão e votação. Em única discussão e votação, Projeto de  Decreto Legislativo nº
3/2019 – Dispõe sobre a concessão de Diploma de honra ao mérito  à policiais militares
por ato de bravura. Na discussão do Projeto, fez  uso da palavra o Vereador Kleber Toni
Tecchio, autor da proposição, que explanou as razões da homenagem A seguir, manifestaram-
se os Vereadores Gilson Conte – Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação de
Leis e Vereador Gilmar Cavalieri – Relator da Comissão de Orçamento e Finanças que
explanaram o posicionamento das Comissões.   Encerrada a fase de discussão, a Presidente
coloca em votação o Projeto de Decreto Legislativo, sendo aprovado por unanimidade em
única discussão e votação. Prosseguindo e não havendo oradores inscritos para as



EXPLICAÇÕES PESSOAIS e nem para COMUNICAÇÃO DE BANCADA, a Senhora
Presidente solicita aos Vereadores que verifiquem o texto da Moção de Apelo enviada para
que apresentem sugestões ao texto. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente agradece a
presença de todos e convida-os para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia seis de
agosto, neste mesmo local, às dezoito horas e encerra a presente Sessão Ordinária, sendo
lavrada Ata que após lida, discutida e votada será assinada por quem de direito.

Marineide Pick Pilatti                                                         Ezequiel Canton
Presidente Primeiro  Secretário


