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ATA Nº 007/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE 

MARÇO DE 2019 – Às dezenove horas do dia dezenove  de março 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. Conforme requerimento número três de dois mil e dezenove 

de autoria do vereadores Gislaine Ziliotto, Rosane Pereira de Souza, Luiz 

Carlos Scapinelli, Paulo Roberto Agustini contamos com a presença do 

Senhor Mateus Marin, chefe do Departamento de Engenharias e Obras de 

nosso Município, o mesmo esclareceu as dúvidas sobre a pavimentação 

asfáltica da estrada que liga a sede do município a Capela da São Bráz, O 

Engenheiro Matheus esclareceu as dúvidas de todos vereadores sobre a obra. 

NO EXPEDIENTE -  Foi apreciada a ata n° 003/2019, sendo aprovadas por 

unanimidade pelos Senhores Vereadores. A secretária da Mesa, Vereadora 

Rosane Pereira de Souza, registrou as correspondências, sendo: Convite da 

secretaria de saúde e assistência social para sétimo conferencia municipal da 

saúde no dia nove de abril de dois mil e dezenove as treze horas, na sala do 

CRAS Ipê. Convite da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul para um 

Congresso Estadual de Vereadores nos dias vinte e seis, vinte e sete, vente e 

oito e vinte e nove de março de dois mil e dezenove em Porto Alegre. Oficio 

número trinta e três de dois mil e dezenove do Gabinete do Senhor Prefeito 

Municipal, datado de doze de março de dois mil e dezenove, referente ao 

envio de cópia integral da sindicância instaurada pela portaria número 

342/2018 conforme requerimento número onze de dois mil e dezoito da 

vereadora Rosane Pereira de Souza solicitando tais cópias, assina o ofício 

Senhor Prefeito  
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Municipal Valério Ernesto Marcon. Ofício número trinta e quatro de dois 

mil e dezenove do Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, datado de oito de 

março de dois mil e dezenove, referente ao Requerimento de informação 

número um de dois mil e dezenove acerca do ônibus volvo recebido da 

receita Federal, assina o Oficio Senhor Valério Ernesto Marcon Prefeito 

Municipal. Na apresentação das proposições dos Vereadores tivemos uma 

indicação: Indicação nº 009/2019 de autoria do Vereador Luiz Carlos 

Scapinelli – “Que sejam realizadas melhorias como patrolamento e 

cascalhamento da estrada da Capela São Vicente, iniciando na estrada geral 

(Trevo), até o final da linha. “Após a leitura da referida Indicação pela 

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

realizou as suas justificativas da indicação. Após, o Senhor Presidente 

declarou que, conforme determina o Regimento Interno, a Indicação nº 

009/2019 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação nº 

010/2019 de autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli “Que sejam 

realizadas melhorias como patrolamento e cascalhamento da estrada que 

inicia na propriedade do Senhor Zilio Gambato, na Capela Santo Antônio, 

passando pelas propriedades das famílias Pelissari e Acioly, terminando na 

estrada Geral da Capela Pompéia.”  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 010/2019 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal; Indicação nº 011/2019 de 

autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli “Que sejam realizadas melhorias 

como patrolamento e cascalhamento da estrada que inicia na propriedade do 

Senhor Altamir Candiago, na Capela Pompéia, até a Capela Dois Corações” 

Após a leitura da referida Indicação pela  Secretária da Mesa, a palavra à 

disposição do Vereador autor, o mesmo realizou as justificativas da 

indicação. Após, o Senhor Presidente declarou que, conforme determina o 

Regimento Interno, a Indicação nº 011/2019 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal; Requerimento de  
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Informação n° 002/2019 de autoria da Vereadora Gislaine Ziliotto “A 

Vereadora GISLAINE ZILIOTTO, da Bancada do PT, usando das 

atribuições regimentais, requer, após ouvido o Plenário, o encaminhamento 

do presente expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 

que se digne informar a este Poder, no prazo legal, o que segue: 1) Referente 

aos britadores do nosso Município, se estão funcionando? Citar quais estão 

e quais não estão?2) Se não está funcionando, por qual motivo? 3) O 

Município está comprando brita de alguma empresa, qual empresa 4) Se está 

sendo comprada a brita, qual a modalidade que foi utilizada para compra? 

(Licitação, contrato, etc.).5) Que seja encaminhada a esta casa legislativa a 

documentação referente ao processo (licitatório ou contrato) celebrado entre 

a prefeitura e a empesa contratada.” Após a leitura do referido requerimento 

pela Secretária da Mesa, a palavra à disposição da Vereadora autora, a 

mesma realizou as justificativas Após o Requerimento de Informação nº 

002/2019 entrou em fase de votação, sendo aprovado por unanimidade pelos 

senhores Vereadores. Passados para os pronunciamentos dos Senhores 

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

os Vereadores Gislaine Ziliotto, Paulo Roberto Agustini, Luiz Carlos 

Scapinelli, Cassiano de Zorzi Caon, Ivar Guerra, Rosane Pereira de Souza, 

Alecir Benetti, Valter Luiz Parizotto. NA ORDEM DO DIA – Não houve 

matéria para apreciação. Na sequência foi do um recado pelo Senhor 

residente da mesa diretora de que os Vereadores tragam as rifas da arca de 

noé na próxima sessão pois haverá o recolhimento das mesmas pelos 

responsáveis. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fizeram uso da palavra 

os Vereadores Paulo Roberto Agustini, Valter Luiz Parizotto. O tempo de 

gravação da sessão, na sua íntegra, conforme Resolução Legislativa nº 

003/2014 foi de 02:51:59 (duas horas, cinquenta e um minutos e cinquenta e 

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

pelos Senhores Vereadores, irá pela Presidente e Secretário assinada.  
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---------------------------------------------       ---------------------------------------- 

     Ver. Cassiano de Zorzi Caon                      Verª Rosane Pereira de Souza    

                     Presidente                                                   Secretária          

 

  


