
ATA DA 91ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

Presidente: Marineide Pick Pilatti
Primeiro Secretário: Ezequiel Canton

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

Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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 minutos teve início a Sessão Ordinária  do dia.  Abrindo os trabalhos, a
Senhora Presidente saúda a todos e coloca em discussão a Ata da Sessão realizada no dia sete
de fevereiro, sendo a mesma aprovada por unanimidade em suas 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.
Leu Parecer Prévio oriundo do Tribunal de Contas do Estado referente as Contras do
Município relativas ao ano de 2017, com Parecer Prévio pela aprovação das contas. Leu
Também os seguintes Pedidos de Providências: Pedido de Providência nº 3/2019 - do
Vereador Gilson Conte - Providências para fornecimento de uniforme escolar para os alunos
da rede municipal de ensino; Pedido de Providência nº 4/2019 - do Vereador Gilson Conte -
Providências para instalação de sistema para captação de energia solar em prédios escolares;
Pedido de Providência nº 5/2019 - do Vereador Ezequiel Canton - Providências para melhoria
na estrada geral, com abertura da sarjeta, em frente a moradia da senhora Dileta Diva Zat,
Lajeado Manso; Pedido de Providência nº 6/2019 - do Vereador Ezequiel Canton -
Providências para colocação de lixeiras na Avenida Rio Branco. Prosseguindo a Presidente
abre espaço para o GRANDE EXPEDIENTE e conforme ordem de inscrição fizeram uso da
palavra a Vereador Marilete Bortoli e os Vereadores Gilson Conte e Ezequiel Canton. Não
havendo mais oradores inscritos, nem matéria para a ORDEM DO DIA, também não
havendo oradores inscritos para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS e nem para
COMUNICAÇÃO DE BANCADA e não havendo mais nada a tratar, a Presidente faz uso
da palavra para esclarecer e informar a cerca de encaminhamentos referente as proposições
apresentadas pelos Vereadores na Sessão passada e nesta. Prosseguindo agradece a presença
de todos e convida-os para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia vinte e seis de
fevereiro, neste mesmo local,  às dezoito horas 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                                                                                 Secretário


