
ATA DA 113ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA, EM 6 DE AGOSTO DE 2019.

Presidente: Marineide Pick Pilatti
Primeiro Secretário: Ezequiel Canton

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

Aos seis dias do mês de agosto 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 vinte e cinco 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 dezessete de julho.  Prosseguindo, a Presidente solicita
ao Secretário para que faça leitura do Expediente do Dia. Leu o Secretário a Moção n٥ 6/2019
– da Vereadora Marineide Pick Pilatti - Em Apoio para aprovação do Projeto de Lei
PL/0165.0/2019 de autoria do Deputado Estadual Jerry Comper – que visa alterar o repasse do
ICMS aos municípios, criando uma nova alíquota de 3% que será dividida igualmente entre
todos os municípios com menos de 10 mil habitantes; Leu a Indicação nº 22/2019 – da
Vereadora Marindei Pick Pilatti – Sugerindo alteração dos critérios para concessão do vale-
alimentação aos servidores municipais; Leu o Pedido de Providência nº 61/2019 – do
Vereador Gilson Conte – Sugerindo construção de abrigo de passageiros na comunidade de
Linha Áurea, próximo ao campo de futebol; Leu o Pedido de Providência nº 62/2019 – do
Vereador Gilson Conte – Sugerindo construção de calçada na Rua Máximo Mosconi, na
subida que dá acesso ao Bairro Beira Sol; Leu o Pedido de Providência nº 63/2019 – do
Vereador Deonir José Agazzi – Sugerindo melhorias na iluminação pública na sede da
comunidade de Jacutinga; Leu o Pedido de Providência nº 64/2019 – do Vereador Deonir José
Agazzi – Sugerindo instalação de pontos de captação de energia elétrica nos cemitérios
municipais localizados no interior. 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, Gilson Conte e Marineide Pick Pilatti. Não havendo mais
oradores inscritos, nem matéria para a ORDEM DO DIA e não havendo oradores inscritos
para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS e nem para COMUNICAÇÃO DE BANCADA, e 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 sete do corrente, 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


