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ATA Nº 003/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  005 DE 

FEVEREIRO  DE 2019 – Às dezenove horas do dia cinco de fevereiro do 

ano de dois mil e dezoito, reuniram-se ordinariamente os Vereadores da  

Câmara Municipal de Ipê – RS, Oitava Legislatura, na Sala de Sessões 

Osmar Vargas dos Santos, sob a Presidência do Vereador Cassiano de Zorzi 

Caon, Vice Presidente Vereador Luiz Carlos Scapinelli, Secretária da Mesa 

Diretora Vereadora Rosane Pereira de Souza, e com a presença dos 

Vereadores Alcione Pellin Cavalheiro, Alecir Benetti, Gislaine Ziliotto,  Ivar 

Guerra, Paulo Roberto Agustini, , Valter Luiz Parizotto. O Presidente da 

Casa Vereador Cassiano de Zorzi Caon, em nome de Deus, declarou aberta 

a presente sessão. Antes de ingressar nos trabalhos normais foram compostas 

as comissões permanentes sendo que a comissão de legislaaça, justiça, 

redação final, orçamento, finanças e saúde já ficou composta da seguinte 

forma: Presidente Vereador Paulo Roberto Agustini, Vice Presidente 

Vereadora Rosane Pereira de Souza, Secretario Alcione Pellin Cavalheiro, 

suplente Vereadora Gislaine Ziliotto. Restou interrompida a sessão por 

alguns momentos para a montagem das demais comissões. Na sequência 

foram então declaradas a constituição das demais comissões da seguinte 

forma: Comissão de obras, serviço público, planejamento ambiental urbano 

e rural Presidente Vereador Alcione Pellin Cavalheiro, Vice Presidente 

Valter Luiz Parizotto, Secretária Gislaine Ziliotto, Suplente Vereador Luiz 

Carlos Scapinelli. Comissão de educação, cultura, lazer, turismo e esporte 

Presidente Vereadora Rosane Pereira de Souza, Vice Presidente Ivar Guerra, 

Secretario Alecir Benetti, suplente Vereador Luiz Carlos Scapinelli. Na 

sequência foram escolhidos os líderes das bancadas sendo eles MDB 

Vereadora líder Rosane Pereira de Souza, Vice Líder Cassiano de Zorzi 

Caon, Bancada do PT vereadora líder Gislaine Ziliotto, Vice líder Vereador 

Luiz Carlos Scapinelli, Bancada do PP vereador líder Alecir Benetti, Vice 

líder Valter Luiz Parizotto, Bancada do PDT Vereador líder Alcione Pellin 

Cavalheiro, Bancada do PSDB Vereador líder Paulo Roberto Agustini. NO 

EXPEDIENTE - A secretária da Mesa, Vereadora  
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Rosane Pereira de Souza, registrou as correspondências, sendo: Oficio 

número cento e trinta e seis de dois mil e dezoito Gabinete do Senhor Prefeito 

Municipal com relação ao requerimento de informação número treze de dois 

mil e dezoito, com as informações solicitadas, assina oficio Senhor Valério 

Ernesto Marcon, Prefeito Municipal. Ofício número cento e trinta e sete de 

dois mil e dezoito do Gabinete Municipal, referente ao requerimento de 

informação número quatorze de dois mil e dezoito, com as informações 

solicitadas, assina o ofício Senhor Valério Ernesto Marcon Prefeito 

Municipal. Oficio circular 007/2019, União dos Vereadores do Rio Grande 

do Sul, sendo um convite para participação do seminário intensivo de 

políticas públicas nos dias seis, sete e oito de fevereiro do corrente ano. 

Convite do Senhor Prefeito Municipal de Antônio Prado Juarez Santinon 

para participar da abertura da Expo Prado que acontecerá em oito de 

fevereiro do ano de dois mil e dezenove, no centro de eventos de Antônio 

Prado. Oficio número setenta e cinco de dois mil e dezoito da comissão de 

saúde e meio ambiente informando um envio de um livro agricultura 

familiar, produção de alimentos saudáveis e preservação ambiental à câmara 

de vereadores. Ofício número quatro de dois mil e dezenove do conselho 

tutelar de Ipê informando a mudança da coordenação da secretaria do 

conselho. Oficio número dezesseis de dois mil e dezenove do gabinete do 

senhor prefeito municipal, solicitando a retirada do Projeto de Lei número 

trinta e um do ano de dois mil e dezoito, assinou o oficio senhor Valério 

Ernesto Marcon, Prefeito Municipal. Na apresentação das proposições dos 

Vereadores: Indicação nº 001/2019 de autoria do Vereador Ivar Guerra “Que 

dentro do possível, seja procedida a colocação bem visível de placas 

indicando a velocidade permitida na Rua Alcides Forest, iniciando em frente 

a agência do Banco Sicredi,  até o trevo de acesso a ERS 122, saída para 

Campestre da Serra.” após a leitura da referida Indicação pel Secretária da 

Mesa, a palavra à disposição do Vereador autor, o mesmo realizou as 

justificativas da indicação. Sendo declarado pelo Senhor Presidente que a 

Indicação nº 001/2019 será encaminhada ao Poder  
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Executivo Municipal. Indicação nº 002/2019 de autoria do Vereador Luiz 

Carlos Scapinelli “Que sejam realizadas melhorias como patrolamento e 

cascalhamento da estrada na Capela São Valentim, iniciando nas 

propriedades dos senhores Vilmar e Melci Pauletti, passando pela 

Serralheria Mussatto, até o entroncamento com a estrada geral da Vila 

Segredo.”após a leitura da referida Indicação pela Secretária da Mesa, a 

palavra à disposição do Vereador autor, o mesmo realizou as justificativas 

da indicação. Sendo declarado pelo Senhor Presidente que a Indicação nº 

002/2019 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação nº 

003/2019 de autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli “Que dentro das 

possibilidades o Poder Público arque com os gastos da sonda de gastrostomia 

para a munícipe Erica Dalla Bona Susin.” após a leitura da referida Indicação 

pela Secretária da Mesa, a palavra à disposição do Vereador autor, o mesmo 

realizou as justificativas da indicação. Sendo declarado pelo Senhor 

Presidente que a Indicação nº 003/2019 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal. Moção número 01/2019 de autoria do Vereador Paulo 

Roberto Agustini, “O Vereador que a este subscreve, usando das atribuições 

regimentais, requer, após ouvido o plenário, o encaminhamento de Moção 

de Congratulações, juntamente com uma placa de agradecimento ao 

Senhor Vicente Visentin (Beia), pela atuação que teve no nosso Município 

através do trabalho realizado junto ao Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Antônio Prado.”após a leitura da referida  moçao pela Secretária da Mesa, a 

palavra à disposição do Vereador autor, o mesmo realizou as justificativas 

da moção de congratulações e abriu espaço para os demais vereadores na 

moção. Em seguida foi aberto o processo de votação, a moção de 

congratulações foi aprovado por unanimidade. Passados para os 

pronunciamentos dos     Senhores Vereadores, houve a realização por ordem 

de sorteio, Fazendo uso da palavra os Vereadores Cassiano de Zorzi Caon, 

Luiz Carlos Scapinelli, Ivar Guerra, Pulo Roberto Agustini, Gislaine Ziliotto. 

Não houve matéria para apreciação na ordem do dia. NAS EXPLICAÇÕES  
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PESSOAIS – Nem um Vereador fez uso da palavra. O Presidente declarou 

encerrada a presente sessão. O tempo de gravação da sessão, na sua íntegra, 

conforme Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 01:01:29 (uma um 

minuto e vinte e nove segundos), sendo lavrada a presente Ata, a qual após 

lida e aprovada pelos Senhores Vereadores, irá pelo Presidente e Secretário 

assinada.  

 

 

 

---------------------------------------------        ---------------------------------------- 

       Ver. Cassiano de Zorzi Caon                     Ver. Rosane Pereira de Souza 

                        Presidente                                                  Secretária 

 

 


