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ATA Nº 014/2012 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE 
JULHO DE 2012 – Às dezenove horas do dia dezessete de julho do ano de 
dois mil e doze, na Sala de Sessões Osmar Vargas dos Santos, reuniram-se 
os Vereadores da Câmara Municipal de Ipê – RS, em Sessão Ordinária, sob 
a Presidência do Vereador Valdir Pereira Bueno e com a presença dos 
demais Vereadores: Alex Scapineli, Etelvino Zanotto, Gessi Maria Gazzola 
Carissimi, Itacyr Antonio Marcon, João José Martello, Neudi José 
Balancelli, Silvino Dalla Bona e Valter Luiz Parizotto. O Senhor 
Presidente, em nome de Deus, declara aberta a presente sessão, saudando a 
todos os presentes e registrando a presença dos Senhores: Wilson Antonio 
Pichetti; Cláudio César Nunes dos Santos; Rosa Camatti Guerra; Lorena 
Vacari; Roseleide Zanotto. Convidou para fazer parte da Mesa dos 
Trabalhos o Secretário Municipal da Fazenda, Senhor Wilson Antonio 
Pichetti, para a apresentação do Relatório Municipal de Gestão em Saúde 
referente ao 1º Trimestre do ano de 2012. Senhor Wilson Antonio Pichetti: 
“Boa noite a todos. Na ausência de um titular da Secretaria Municipal da 
Saúde, o Senhor Prefeito me incumbiu de vir até à Câmara para prestar 
contas referente à gestão de saúde do primeiro trimestre deste ano, pois de 
fato esta prestação envolve mais números e não as atividades da Secretaria 
da Saúde. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos e dizer que é uma 
satisfação estar aqui prestando contas de um setor tão importante para os 
cidadãos que é a questão da saúde. Como vem sendo no decorrer dos 
últimos anos, sempre estamos gastando acima do limite constitucional, 
onde neste trimestre gastamos dezenove vírgula trinta e nove por cento da 
arrecadação de impostos e transferências constitucionais com a manutenção 
dos serviços com a saúde, isso agregado às transferências da União e do 
Estado foi gasto no trimestre em questão seiscentos e oitenta e quatro mil, 
seiscentos e noventa e nove reais em valores absolutos na saúde. Coloco-
me à disposição dos Senhores Vereadores para questionamentos, pois todos 
receberam o Relatório com antecedência para poderem analisar. Como não 
houve questionamentos, o Senhor Presidente colocou o Relatório 
Municipal de Gestão em Saúde referente ao 1º Trimestre do ano de 2012 
em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores. 
Prosseguindo, passou-se para o EXPEDIENTE – A Ata nº 012/2012 foi 
submetida à apreciação, sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores 
Vereadores. O Secretário registrou as correspondências recebidas, sendo: 
Of.Gab/InfCam nº 007/2012, do Senhor Prefeito Municipal, em resposta ao 
Requerimento de Informação nº 005/2012 de autoria do Vereador Etelvino  
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Zanotto. Após, passou-se para apreciação das proposições dos Senhores 
Vereadores: Indicação nº 022/2012, de autoria do Vereador Etelvino 
Zanotto, indicando ao Poder Executivo Municipal para que seja 
pavimentada a Rua Moisés Mondadori, no Bairro Cruzeiro – Sede do 
Município, teve parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços 
Públicos, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural, sendo aprovada por 
unanimidade pelos Senhores Vereadores; Indicação nº 023/2012, de autoria 
do Vereador Etelvino Zanotto, indicando ao Poder Executivo Municipal 
para que sejam realizadas melhorias na estrada que dá acesso da Capela 
São Francisco até a propriedade de Orozimbo Tafarel, bem como na 
estrada que dá acesso à propriedade de Pedro Brustolin – Distrito de Vila 
Segredo, teve parecer favorável da Comissão de Obras, Serviços Públicos, 
Planejamento Ambiental, Urbano e Rural, sendo aprovada por unanimidade 
pelos Senhores Vereadores; Indicação nº 024/2012, de autoria do Vereador 
Silvino Dalla Bona, indicando ao Poder Executivo Municipal para que seja 
vista da possibilidade de ser instalada iluminação pública na rua que inicia 
nas garagens da Prefeitura Municipal até a estrada que dá acesso a São 
Paulino, no Distrito de Vila Segredo, teve parecer favorável da Comissão 
de Obras, Serviços Públicos, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural, 
sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores. Não houve 
inscrições de Vereadores para pronunciamentos. NA ORDEM DO DIA – 
O Senhor Presidente colocou que o Projeto de Lei Executivo nº 031/2012 
ficou retido na Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento 
e Finanças para estudo. Projeto de Lei Executivo nº 032/2012 que 
“Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através do 
Banco do Brasil S.A., na qualidade de Agente Financeiro, a oferecer 
garantias e dá outras providências correlatas”. O Parecer da Comissão de 
Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças foi favorável. O 
Vereador Silvino Dalla Bona, Líder do Governo, manifestou-se saudando o 
Senhor Presidente; Secretário da Mesa Vereador Neudi; Secretária da 
Câmara; Assessor Jurídico; Senhores Vereadores; Senhora Vereadora e 
demais pessoas presentes. Disse como podem constatar através da leitura 
realizada pelo Secretário, como o prazo  inspira no dia trinta e um de julho 
para o município fazer a adesão ao Programa, ficará em aberto um crédito 
para que, se a próxima administração assim entender, de fazer a contratação 
e usar o valor até quinhentos mil reais na aquisição de ônibus para o 
transporte escolar. Portanto, pede aos Vereadores a aprovação do projeto  
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para que a próxima administração tenha direito, caso queira utilizar esse 
crédito. Após, o Projeto de Lei entrou em fase de votação, sendo aprovado 
por unanimidade pelos Senhores Vereadores. Projeto de Lei Legislativo nº 
005/2012 que “Determina nome de rua de Rua Agostinho Benetti”, de 
autoria do Vereador Etelvino Zanotto, sendo o parecer favorável da 
Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças. O 
Vereador Etelvino Zanotto manifestou-se saudando aos presentes e disse 
estive na residência da filha do Senhor Agostinho, a Catarina, fazendo uma 
visita, pois a mesma foi casada com um primo, onde somos parentes, e a 
Catarina na ocasião falou que o Senhor Agostinho sempre foi um homem 
trabalhador, interessado com a família e para o bem de todos. Sua esposa 
que, também já faleceu, sua filha, as netas, genros, nada mais justo de 
homenagearem o Senhor Agostinho Benetti com o nome em uma das 
principais ruas que está no loteamento que foi de sua propriedade. Peço a 
compreensão dos colegas Vereadores, onde tenho a certeza que todos são 
favoráveis e gostariam, também, de fazerem o mesmo, mas que esta 
homenagem seja feita por nós Vereadores e pela família do Senhor 
Agostinho Benetti. Parabéns aos familiares. Após, o referido Projeto de Lei 
entrou em fase de votação, sendo aprovado por unanimidade pelos 
Senhores Vereadores. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Inscrito, o 
Vereador Neudi José Balancelli: “Inicialmente, gostaria de cumprimentar 
as pessoas que nos assistem; nosso Assessor Jurídico; nossa Secretária; 
Senhores Vereadores; Senhora Vereadora; Senhor Presidente. Com relação 
ao Projeto de Lei nº 032/2012, gostaria de agradecer pela sua aprovação e, 
conforme foi dito nas explicações, é um projeto que abre caminho para a 
próxima administração, se assim entender que haja necessidade de 
financiamento para a aquisição de ônibus escolar, o Prefeito atual estará 
deixando a possibilidade para quem assumir. Com relação ao Projeto nº 
005/2012, Vereador Etelvino, acho e penso, onde fiz vários projetos dessa 
natureza, devendo ficar na memória pessoas que fazem e que fizeram o 
progresso deste município; não tive muito contato com o Senhor 
Agostinho, mas às vezes que conversamos foi saudável, foi uma conversa 
de entendimento e sempre o vi como uma pessoa que queria o 
desenvolvimento, tanto é que grande parte de suas terras estão loteadas, 
sendo isto importante. Ficará na história como o próprio Vereador Etelvino 
mencionou. O Projeto de Lei nº 031/2012 ficou na nossa Comissão, é um 
projeto que abre a possibilidade para microempreendedores, sendo um 
projeto estadual em que passa ao município a função de trabalhar as  
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pessoas que queiram  depois acessar o crédito, é um projeto importante, 
mas porém primeiramente deveremos entende-lo melhor, a Comissão optou 
por isso, quer esclarecer e buscar mais entendimento para que na próxima 
sessão os Vereadores possam votar com segurança. O que me trouxe 
realmente a usar a Tribuna é que gostaria de parabenizar pelo trabalho que 
a entidade faz com a Terceira Idade, ou diga-se de passagem com a Melhor 
Idade, onde temos acompanhado não somente aqui na sede, mas também 
nos distritos, a vontade que esse povo tem e, também a necessidade de 
mostrarem o que fazem, de mostrarem a sua juventude nessa idade e esses 
encontros são importantes, por isso Rosa, Lorena e as demais pessoas que 
fazem parte desse grupo estão de parabéns, a responsabilidade pela 
organização de um encontro como esse é grande. Assim, nos colocamos à 
disposição caso precisarem e com certeza estaremos presentes no dia, 
ajudando e torcendo para que mais uma vez seja um sucesso como foram as 
anteriores. Estão de parabéns e contem conosco. Muito obrigado”. 
Vereador Silvino Dalla Bona: “Em primeiro lugar, gostaria de agradecer 
aos colegas Vereadores, como Líder do Governo,  pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 032/2012, demonstrando que esta Casa deixa o caminho 
aberto para a próxima Administração, caso assim entenda, de poder utilizar 
esse crédito de até quinhentos mil reais. Com relação à Indicação de minha 
autoria, sobre a iluminação pública em uma das ruas de Vila Segredo, esta 
foi uma solicitação de vários moradores, onde estive averiguando o local e 
não é muito fácil, pois lá cruza a trifásica e não tem a baixa, a Prefeitura 
deverá ver junto com a RGE para poder instalar a iluminação pública 
naquele local, agradeço aos colegas Vereadores pela aprovação da mesma. 
Gostaria de parabenizar o colega Vereador Etelvino pelo Projeto de Lei 
nomeando Rua de Agostinho Benetti, onde tive o prazer de conviver com 
ele durante um ano, em mil novecentos e sessenta e três quando estudei no 
colégio das Irmãs de São José, parando em sua residência para poder 
estudar, ele para mim foi um segundo pai, trabalhei com ele, pois em sua 
propriedade era tudo potreiro, havia somente a sua casa, hoje ha 
loteamento, sendo  merecido, pois era uma pessoa estimada por todos, tinha 
voz ativa, ficando o seu nome registrado em uma das ruas daquele 
loteamento. Agradeço à Senhora Rosa pelo convite que nos fez para 
participar do Encontro da Melhor Idade, onde trabalhei em São Paulino em 
que participaram quarenta e três municípios, não sendo fácil, mas a união 
faz a força, parabéns pela iniciativa e contem conosco no que precisarem e, 
com certeza, estaremos presentes. Boa noite a todos”. Vereador Etelvino 
Zanotto: “Gostaria de agradecer aos colegas Vereadores pela aprovação de  
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minhas proposições e dizer com relação à Indicação para calçamento da 
Rua Moisés Mondadori, vários Vereadores também já pediram, só que até 
o momento não foi iniciado, inclusive hoje um dos moradores nos cobrou e 
disse que todos estão de acordo, foi feito abaixo-assinado e nem resposta 
tiveram se será feito ou não o calçamento, assim pediria que o Líder do 
Governo leve ao Poder Público para que se inicie o calçamento naquela rua 
dentro do possível, pois é uma via que tem muitos moradores e que 
precisam do calçamento. Com relação à Indicação de melhoria das estradas 
de Pedro Brustolin e do Tafarel, este último nos colocou que  eles mesmos 
estão arrumando a estrada, tirando pedras para que os carros possam 
transitar, a Prefeitura esteve arrumando a estrada na Capela São Francisco e 
até o momento não fizeram esses dois ramais, talvez falte um empurrão 
para que façam esses serviços. Também, agradeço pela aprovação do 
Projeto de Lei dando nome à Rua de Agostinho Benetti, o qual foi morador 
da Vila Segredo. Agradeço pelo convite  das Senhoras Rosa e Lorena e 
coloco a minha bancada à disposição para qualquer ajuda necessária, 
parabéns e muito obrigado.” O Senhor Presidente colocou que a próxima 
sessão será no dia trinta e um de julho; agradeceu a presença de todos, em 
especial a Senhora Rosa pela Entidade Assistencial Ipeense e a Lorena pela 
Terceira Idade, onde unidos esses grupos têm feito boas festas para elevar o 
nome do Município de Ipê a todas as pessoas que visitam o município, mas 
acima de tudo para proporcionar o bem estar à população nessa idade que é 
tão necessário ter práticas diferentes e obviamente terminar com um evento 
como esse de confraternização. Parabenizou o Senhor Gaspar e a Senhora 
Roseleide, e que levem um abraço à Senhora Catarina desta Casa, que 
realmente são pessoas que merecem serem lembradas. Agradeceu a 
presença de todos e nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, 
declarou encerrada a presente sessão. Eu, Adriana Faé Marcanzoni, lavrei a 
presente Ata, que após lida e aprovada pelos Senhores Vereadores, irá pelo 
Presidente e Secretário assinada.  
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