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ATA Nº 019/2012 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE 
SETEMBRO DE 2012 – Às dezoito horas do dia onze de setembro do ano 
de dois mil e doze, reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de 
Ipê, na Sala de Sessões Osmar Vargas dos Santos, 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, Valter Luiz Parizotto. O Senhor Presidente, 
em nome de Deus, declara aberta a presente sessão, saudando a todos os 
presentes. NO EXPEDIENTE – A Ata nº 016/2012 foi apreciada e 
aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O Secretário da 
Mesa dos Trabalhos, Vereador Neudi José Balancelli, registrou as 
correspondências recebidas, sendo: Comunicado do Senhor Prefeito 
Municipal, que haverá Audiência Pública para apresentação,  demonstração 
e avaliação das Metas Fiscais do Segundo Quadrimestre do Exercício de 
dois mil e doze, conforme Edital nº 005/2012, que será às dezoito horas do 
dia vinte e oito de setembro de dois mil e doze, devendo ser convocada a 
Câmara Municipal para esta data. Não houve proposições dos Senhores 
Vereadores para apreciação e nem inscrições de Vereadores para 
pronunciamentos. NA ORDEM DO DIA – Projeto de Lei nº 036/2012, de 
origem do Poder Executivo Municipal, o qual “Autoriza o Poder Executivo 
a abrir no orçamento corrente Créditos Adicionais Especiais até o limite de 
R$ 146.250,00 e dá outras providências”, o parecer da Comissão de 
Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças é favorável, 
sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O Projeto de 
Lei nº 006/2012, de autoria do Vereador Valter Luiz Parizotto, ficou na 
Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças 
para estudo, haja vista que o Assessor Jurídico da Câmara, Doutor Israel, 
como sempre atencioso e responsável pelas suas funções, tendo sido 
solicitado pelo Vereador proponente  Parecer da Assessoria Jurídica com 
relação ao Projeto de Lei, sendo entregue ao Vereador e à Comissão o 
referido Parecer, o Vereador Valter, juntamente com os demais membros 
da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças 
irão analisar o Parecer e, também, o documento que ficou de ser 
encaminhado à Câmara por parte da Mitra, sendo agradecido pelo Senhor 
Presidente ao Vereador Valter e aos demais membros da Comissão pela 
sensibilidade de analisarem melhor o referido Projeto de Lei. NAS 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Não houve inscrições. O Senhor  
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Presidente colocou que, em consideração às pessoas que estão assistindo a 
sessão, teceu comentários com relação ao Projeto de Lei nº 036/2012, ora 
aprovado nesta sessão, o qual diz respeito à abertura de créditos adicionais 
especiais no valor de R$ 146.250,00, é uma verba federal do PRODESA 
destinada para o Município adquirir um trator agrícola e uma grade aradora 
para ampliação da patrulha agrícola. O Senhor Presidente registrou o 
recebimento do Projeto de Lei nº 035/2012, de origem do Poder Executivo 
Municipal, o qual dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício Financeiro de 2013, sendo baixado para a Comissão de 
Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças para emissão de 
parecer e entrará em votação na sessão ordinária do dia nove de outubro. 
Também, com relação ao Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, será 
realizada na quinta-feira dia treze de setembro, às dezoito horas, audiência 
pública entre os Poderes Executivo e Legislativo para discussão do referido 
Projeto de Lei. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, o Senhor 
Presidente 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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