
ATA DA 98ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA, EM 3 DE ABRIL DE 2019.

Presidente: Marineide Pick Pilatti
Primeiro Secretário: Ezequiel Canton

Vereadores Presentes: Adriana de Pinho Tiepo, Almir Seghetto, Gelson Antunes, Gilmar
Cavalieri,  Gilson Conte, Marilete Pramio Bortoli e Osmar Boelter.

Aos três dias do mês de abril 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 coloca em discussão a Ata da Sessão realizada no dia vinte de março, sendo a
mesma 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 correspondências recebidas. Também leu a  Mensagem
nº 9/2019 – do Prefeito Municipal – Remetendo Projeto de Lei Complementar Nº 4/2019 -
Concede revisão anual aos agentes políticos e servidores públicos municipais ativos e
inativos. A seguir leu os Pareceres nº 10 – 11  e 12/2019 – das Comissões de Legislação e
Justiça – Orçamento e Finanças e Infraestrutura e Desenvolvimento – relativos à Mensagem
Retificativa ao projeto de Lei Complementar nº 3/2019 - Dispõe sobre a política municipal de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências, sendo que o
recebeu Pareceres favoráveis a tramitação por unanimidade em todas as Comissões. Leu ainda
a Indicação nº 4/2019 – do Vereador Osmar Boelter – Sugerindo a instalação de mirante no
Bairro Colina do Sol.  Também leu o Pedido de Providência nº 15/2019 – do Vereador Almir
Seghetto – Solicitando instalação de abrigo de passageiros e parque infantil no Bairro Colina
do Sol e Pedido de Providência nº 16/2019 – do Vereador Gilson Conte - Solicitando
construção de abrigo de passageiros em Linha Encruzilhada , no acesso as propriedades de
Afonso Jora e Amarildo Zenatti. Leu ainda o Requerimento nº 3/2019 – da Vereadora
Marilete Bortoli – Requerendo desarquivamento de Moção. Prosseguindo, a Presidente abre
espaço para o GRANDE EXPEDIENTE e conforme ordem de inscrição fizeram uso da
palavra os Vereadores Gilson Conte, Osmar Boelter, Almir Seghetto, Ezequiel Canton. Não
havendo mais oradores inscritos, passou-se para a seguinte ORDEM DO DIA: Em única
discussão e votação: Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei Complementar nº 3/2019 -
Dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente e dá outras providências. Na fase de discussão, fizeram uso da palavra o
Vereador Almir Seghetto - Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis;
Vereador Gilmar Cavalieri – Relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas
e Vereadora Marilete Pramio Bortoli - Relatora da Comissão de Infraestrutura,
Desenvolvimento e Bem Estar Social, que explanaram o posicionamento das Comissões.
Encerrada a fase de discussão, a a Senhora Presidente coloca em votação a Mensagem
Retificativa ao Projeto de Lei Complementar, sendo aprovada por unanimidade em primeira e
única discussão e votação. Continuando  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 dezesseis de abril, 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


