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ATA Nº 025/2016 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE 
NOVEMBRO DE 2016 – Às dezenove horas do dia dezesseis de 
novembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se em Sessão Plenária 
Ordinária os Vereadores da Câmara Municipal de Ipê – RS, Sétima 
Legislatura, na Sala de Sessões Osmar Vargas dos Santos, sob a 
Presidência do Vereador Etelvino Zanotto, Secretário da Mesa Vereador 
Neudi José Balancelli, e com a presença dos demais Vereadores: Fabiano 
Lovatel, Gessi Maria Gazzola Carissimi, Gislaine Ziliotto, Ivar Guerra, 
Luciana Gallio Paim,  Ricardo Reginatto, Valter Luiz Parizotto. O Senhor 
Presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão, saudando 
aos presentes. NO EXPEDIENTE – A Ata nº 024/2016 foi apreciada e 
aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O Secretário da 
Mesa, Vereador Neudi José Balancelli registrou as correspondências 
recebidas, sendo: Ofício/GAB nº 112/2016, do Senhor Prefeito Municipal; 
Convites. Após, passou-se para a apreciação das proposições dos Senhores 
Vereadores: “Requerimento de Informações nº 018/2016, de autoria da 
Vereadora Luciana Gallio Paim, a qual solicita informações ao Prefeito 
Municipal, com relação à construção da nova balsa localizada sobre o Rio 
Saltinho, o qual liga os Municípios de Ipê a Muitos Capões, informar a 
previsão para construção da nova balsa”, após a discussão, o Requerimento 
de Informação nº 018/2016 foi submetido à votação, sendo aprovado por 
unanimidade pelos Senhores Vereadores; “Requerimento de Informação nº 
019/2016, de autoria da Vereadora Gislaine Ziliotto, a qual solicita 
informações para que seja encaminhada relação da nominata de todas as 
pessoas que estão aguardando  na fila de espera para cirurgias de tendão de 
ombro”, após a discussão o Requerimento de Informação foi submetido à 
votação,  sendo aprovado por unanimidade pelos   Senhores Vereadores; 
“Requerimento de  Informação nº 020/2016, de autoria da Vereadora 
Gislaine Ziliotto, requerendo informações ao Poder Executivo para que seja 
encaminhada relação de todas as vias públicas localizadas no perímetro 
urbano da sede do Município que ainda não possuem pavimentação 
(calçamento)”, após a discussão o Requerimento de Informação nº 
020/2016 foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade pelos  
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Senhores Vereadores”; “Requerimento de Informação nº 021/2016, de 
autoria da Vereadora Gislaine Ziliotto, requerendo informações com 
relação à Rua Delvino Magro, Bairro Cruzeiro, saída para São Valentin, 
informar se consta nos cronogramas de trabalhos das Secretarias 
competentes até o término do presente exercício a realização dos seguintes 
serviços: rede de esgoto, calçamento e iluminação pública”, após a 
discussão o Requerimento de Informação nº 021/2016 foi submetido à 
votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores; 
“Moção nº 025/2016, de autoria do Vereador Fabiano Lovatel, Moção de 
Congratulações ao Senhor Mauri Máximo Salvador pela realização da 7ª 
Copa Pepsi de Futsal em 2015 e à Senhora Salete Boff pela realização da 8ª 
Copa Pepsi de Futsal em 2016, ambas no Distrito de Vila Segredo”, após a 
discussão a Moção nº 025/2016 foi submetida à votação, sendo aprovada 
por unanimidade pelos Senhores Vereadores. Dando continuidade, passou-
se para os pronunciamentos dos Senhores Vereadores, conforme ordem de 
sorteio, fazendo uso da palavra a Vereadora Luciana Gallio Paim. NA 
ORDEM DO DIA – Projeto de Lei nº 027/2016, de origem do Poder 
Executivo, o qual “Cria o Fundo Municipal de Turismo – FMT”, tendo 
pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, 
Orçamento, Finanças e Saúde e da Comissão de Educação, Cultura, Lazer, 
Turismo e Esporte. Após a discussão, o Projeto de Lei nº 027/2016 foi 
submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores 
Vereadores. Projeto de Lei nº 028/2016, de origem do Poder Executivo, o 
qual “Altera nomenclatura de Unidade Orçamentária no PPA e LDO 
vigentes, inclui ação na LDO vigente e dá outras providências”, tendo 
parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, 
Orçamento, Finanças e Saúde. Após a discussão, o Projeto de Lei nº 
028/2016 foi submetido à votação, sendo  aprovado por unanimidade pelos 
Senhores Vereadores. Projeto de Resolução Legislativa nº 001/2016 o qual 
“Autoriza a realização do encerramento do Projeto Aluno Cidadão – 
Edição 2016, na Capela Nossa Senhora de Lourdes (Linha Pichetti), e dá 
outras providências”, tendo parecer favorável da Comissão de Legislação, 
Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. O Projeto de  
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Resolução Legislativa nº 001/2016 foi submetido à votação, sendo 
aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores. Foi submetido à 
consideração e votação do Plenário, a troca da data da última Sessão 
Plenária Ordinária deste ano para o dia 20 de dezembro de 2016, sendo 
aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores. NAS 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Usou do presente espaço o Vereador 
Etelvino Zanotto. O Senhor Presidente comunicou que foi entregue cópia 
aos Senhores Vereadores do Projeto de Lei nº 029/2016, de origem do 
Poder Executivo, que versa sobre a Lei Orçamentária para o ano de 2017, o 
qual está sendo baixado à Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, 
Orçamento, Finanças e Saúde e que será votado na sessão plenária 
ordinária do dia 13 de dezembro de 2016.  Nada mais havendo a tratar, em 
nome de Deus, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão. O 
tempo de gravação da sessão, na sua íntegra, conforme dispõe a Resolução 
Legislativa nº 003/2016 foi de 00:55:57 (cinquenta e cinco minutos e 
cinquenta e sete segundos). Eu, Adriana Faé Marcanzoni, lavrei a presente 
Ata que após lida e aprovada pelos Senhores Vereadores, irá pelo 
Presidente e Secretário assinada.  

 

 

Ver. ETELVINO ZANOTTO               Ver. NEUDI JOSÉ BALANCELLI 

             PRESIDENTE                                           SECRETÁRIO                                                                             

 

 

 

 

 

 



 

 

 


