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ATA Nº 004/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE 

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

do ano de dois mil e dezenove, 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. NO EXPEDIENTE -  Foram apreciadas as atas n° 

029/2018 e as atas 001 e 002/2019, sendo aprovadas por unanimidade pelos 

Senhores Vereadores. A secretária da Mesa, Vereadora rosane Pereira de 

Souza, registrou as correspondências, sendo: Oficio n° 021/2019 sobre a 

audiência pública que se realizará dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e 

dezenove nas dependências da câmara de vereadores com demonstração e 

avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício dois mil e 

dezoito, assina o ofício Senhor Valério Ernesto Marcos, Prefeito Municipal. 

Um convite da Diossese Nossa Senhora de Oliveira de Vacaria para um 

seminário sobre a campanha da fraternidade que acontecerá na cidade de 

Vacaria. Assina o ofício Bispo de Vacaria Silvo Gustiore Dutra. Na 

apresentação das proposições dos Vereadores tivemos uma indicação: 

Indicação nº 004/2019 de autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli  - “Que 

sejam realizadas melhorias como patrolamento e cascalhamento da estrada 

que liga a Capela Santo Antônio (Vendinha do Mel) à Capela da Santa 

Bárbara, iniciando nas propriedades das famílias Reginatto e Lovatel, até o 

final da linha.”. Após a leitura da referida Indicação pela Secretária da Mesa, 

a palavra à disposição do Vereador autor, o mesma realizou as  
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justificativas da indicação. Após, o Senhor Presidente declarou que, 

conforme determina o Regimento Interno, a Indicação nº 004/2019 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal; Indicação nº 005/2019 de 

autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli “Que dentro das possibilidades o 

Poder Público coloque fibra ótica em todas as propriedades do meio rural, 

incluindo pontos de wifi livre em cada comunidade.” Após a leitura da 

referida Indicação pela Secretária da Mesa, a palavra à disposição do 

Vereador autor, o mesma realizou as justificativas da indicação. Após, o 

Senhor Presidente declarou que, conforme determina o Regimento Interno, 

a Indicação nº 005/2019 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal; 

Requerimento n° 001/2019 de autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli,                   

“O Vereador que o presente subscreve, na forma regimental, vem mui 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência REQUERER, após ouvido 

o plenário, que seja encaminhado Ofício para as autoridades abaixo 

denominadas, solicitando para que retomem programas de aquisição de leite 

da agricultura familiar para programas institucionais:  - Ministra da 

Agricultura;- Presidente da República;” Após a leitura do referido 

requerimento  pela  Secretária da Mesa, a palavra à disposição do Vereador 

autor, o mesma realizou as justificativas Após o Requerimento nº 001/2019 

entro em fase de votação, sendo aprovado por unanimidade pelos senhores 

Vereadores. Requerimento de Informação n° 001/2019 de autoria do 

Vereador Paulo Roberto Agustini, “Referente à doação do ônibus conforme 

site oficial da Prefeitura de Ipê, em 14/07/2017. Segue o texto retirado da 

notícia: “Com o intuito de ampliar a frota de veículos da Prefeitura, a 

Secretaria Municipal de Educação, através do, envio em março deste ano, 

via ofício para a Receita Federal, solicitação de doação de um ônibus. Após 

análise da Receita Federal, a Prefeitura recebeu um coletivo de viagem 

modelo VOLVO/B10M, ano 1995, apreendido pelo órgão em operações. 

Pelas boas condições do ônibus o mesmo poderá ser utilizado no auxílio aos 

grupos de terceira idade e universitários. Esta é mais uma reinvindicação que 

se concretiza no governo de Valério e Jorge Portalupi  



CÂMARA DE VEREADORES 

MUNICÍPIO DE IPÊ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL 

 
 

 

“Doe Orgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”. 
 

Rua Frei Casimiro Zaffonatto, 1060 – IPÊ – RS – Fone: (54) 3233-1397 

e-mail: camara@ipe-rs.com.br – site: www.camaraipe.com.br 

                                         

 

                                                                                                           Pág. 014 

atendendo a demanda por estes segmentos.” (http://www.ipe-

rs.com.br/noticias_int.php?id=599). Acesso em 15 de fevereiro de 2019. 

Este Vereador vem por meio deste Requerimento de Informação, solicitar 

esclarecimentos sobre o referido veículo, uma vez que os munícipes 

questionam sobre as condições e o porquê de não estar à serviço da 

comunidade. Vem requerer o que segue: Cópia da solicitação de doação de 

ônibus pela Secretaria Municipal de Educação ao Executivo Municipal; 

Cópia do documento de entrega e/ou convênio da doação do veículo; Valor 

gasto até o momento com transporte, manutenção higienização e etc. do 

veículo; O motivo de o veículo ter ficado por grande período de tempo 

parado em oficina de Ipê e posteriormente no pátio atrás do Seminário 

Seráfico (Secretaria de Educação);Onde se localiza, no ano de 2019 o veículo 

(em diálogo com funcionários, moradores e etc. não se sabe a localização do 

mesmo);Caso não esteja em funcionamento, quando estará e quanto custará 

aos cofres públicos; Até a presente data, quantas viagens ou deslocamentos 

foram realizados com o veículo, para auxílio ao grupo da terceira idade, 

universitários, etc.” Após a leitura do referido requerimento de informação 

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

realizou as justificativas Após o Requerimento de informação nº 001/2019 

entro em fase de votação, sendo aprovado por unanimidade pelos senhores 

Vereadores. Na sequência, conforme inscrição solicitou-se a presença do 

Senhor Márcio Dalbosco para uso da Tribuna Livre para fazer um convite 

para o quarto rodeio nacional de Ipê que se realizará nos dias nos dias 

quatorze, quinze, dezesseis e dezessete de março de dois mil e dezenove, a 

inscrição foi realizada pelo Senhor José Mário Magero, mas quem fez uso 

da palavra foi o Senhor Márcio Patrão do CTG. Após agradeceu-se a 

presença do Senhor Márcio Dalbosco e foi convidado para assistir aos 

demais trabalhos da casa. Passados para os pronunciamentos dos Senhores 

Vereadores, houve a realização por ordem de sorteio, fazendo uso da palavra 

os Vereadores Luiz Carlos Scapinelli, Ivar Guerra, Alcione Pellin 

Cavalheiro, Paulo Roberto  

http://www.ipe-rs.com.br/noticias_int.php?id=599
http://www.ipe-rs.com.br/noticias_int.php?id=599
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Agustini. NA ORDEM DO DIA -  Projeto de Lei n° 004/2019, de origem 

do Poder  Executivo, “Estabelece calendário de pagamentos para o 

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU concede desconto para 

pagamento em parcela única e para industrias em atividades no Município, e 

dá outras providências.” o qual  em seguida a Secretára da mesa fez a leitura, 

Em seguida, o Vereador Alcione Pellin Cavalheiro, Secretário/Relator, da 

Comissão de legislação, justiça, redação final, orçamento finanças e saúde 

procedeu a apresentação do relatório da comissão “COMISSÃO DE 

LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃOFINAL, ORÇAMENTO, 

FINANÇAS E SAÚDE PARECER Nº 005/2019 Projeto de Lei nº 004/2019 

INICIATIVA – Poder Executivo EMENTA – “Estabelece calendário de 

pagamentos para o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, concede 

desconto para pagamento em parcela única e para indústrias em atividade no 

Município, e dá outras providências”. Considerando que o Projeto de Lei em 

questão tem por objetivo a autorização legislativa para estabelecer o 

calendário de pagamentos para o Imposto Predial e Territorial Urbano – 

IPTU, conceder desconto de cinco por cento para pagamento em parcela 

única e, conforme determina o Artigo Segundo do referido Projeto de Lei o 

desconto para as indústrias em atividade no Município será de noventa por 

cento, sendo o IPTU um tributo de competência do Município, disciplinado 

pelo Código Tributário Municipal. Assim, diante do exposto, os membros 

desta Comissão opinam pela constitucionalidade do Projeto de Lei nº 

004/2019, seguindo para consideração do Plenário.  Este é o Parecer. Sala 

das Comissões, em 19 de fevereiro de 2019. Ver. Paulo Roberto Agustini, 

Presidente da Comissão, Ver. Rosane Pereira de Souza Vice-Presidente, Ver. 

Alcione Pellin Cavalheiro Secretário Relator.” Logo após foi aberto espaço 

para a discussão do projeto de Lei n° 004/2019, a palavra restou a disposição 

do líder do governo, o Vereador Ivar Guerra, fazendo suas considerações. 

Em seguida dada a palavra para os demais Vereadores, foi encerrada a fase 

de discussão, aberto o processo de votação, o projeto de lei  
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foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 005/2019, de origem do 

Poder Executivo, “Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente 

Crédito Adicional Especial até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), e dá outras providências.” o qual  em seguida a Secretára da mesa fez 

a leitura, Em seguida, o Vereador Alcione Pellin Cavalheiro, 

Secretário/Relator, da Comissão de legislação, justiça, redação final, 

orçamento finanças e saúde procedeu a apresentação do relatório da 

comissão: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO 

FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE.  PARECER Nº 006/2019 

Projeto de Lei nº 005/2019 INICIATIVA – Poder Executivo. EMENTA – 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente, Crédito 

Adicional Especial até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e 

dá outras providências”. O Projeto de Lei ora apresentado tem o escopo de 

obter autorização legislativa para abrir crédito adicional especial até o limite 

de R$ 25.000,00 no orçamento corrente, ou seja, trata-se de autorização de 

despesas não contempladas na Lei Orçamentária Anual – LOA. Ademais, a 

autorização pleiteada encontra amparo na legislação aplicada à espécie. 

Assim, diante do exposto, os membros desta Comissão opinam pela 

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 005/2019, seguindo para 

consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 19 de 

fevereiro de 2019. Ver. Paulo Roberto Agustini, Presidente da Comissão, 

Ver. Rosane Pereira de Souza Vice-Presidente, Ver. Alcione Pellin 

Cavalheiro Secretário Relator.” Logo após foi aberto espaço para a discussão 

do projeto de Lei n° 005/2019, a palavra restou a disposição do líder do 

governo, o Vereador Ivar Guerra, fazendo suas considerações. Em seguida 

dada a palavra para os demais Vereadores, foi encerrada a fase de discussão, 

aberto o processo de votação, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. 

Após a ordem do dia o presidente da casa Vereador Cassiano de Zorzi Caon, 

realizou alguns comunicados sobre a próxima sessão que seria realizada no 

dia cinco de março, se realizará no dia seis pois dia cinco é feriado de 

carnaval. Também avisado que a câmara está organizando a  
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homenagem do dia da mulher ipeense que se realizará no dia dezoito de 

março de dois mil e dezenove. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fez 

uso da palavra o Vereador Cassiano de Zorzi Caon. Dito isto, a Presidente 

da Casa Senhor Cassiano de Zorzi Caon, declarou encerrada a presente 

sessão. O tempo de gravação da sessão, na sua íntegra, conforme Resolução 

Legislativa nº 003/2014 foi de 01:12:35 (uma hora, doze minutos e trinta e 

cinco segundos), sendo lavrada a presente Ata, a qual após lida e aprovada 

pelos Senhores Vereadores, irá pela Presidente e Secretário assinada.  

 

 

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

     Verª.Cassiano de Zorzi Caon                      Verª Rosane Pereira de Souza    

                     Presidente                                                   Secretária                       

 

 

 

 

 

 

 


