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ATA Nº 005/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE 
FEVEREIRO DE 2017 – Às dezenove horas do dia sete de fevereiro do 
ano de dois mil e dezessete, reuniram-se em Sessão Plenária Ordinária os 
Vereadores da Câmara Municipal de Ipê – RS, Oitava Legislatura, na Sala 
de Sessões Osmar Vargas dos Santos, sob a Presidência do Vereador Paulo 
Roberto Agustini, Vice-Presidente Vereadora Gislaine Ziliotto, Secretária 
da Mesa Diretora Vereadora Rosane Pereira de Souza, e com a presença 
dos demais Vereadores: Alecir Benetti, Cassiano de Zorzi Caon, Ivar 
Guerra, Luiz Carlos Scapinelli, Valdir Pereira Bueno e Valter Luiz 
Parizotto. O Senhor Presidente, em nome de Deus, declarou aberta a 
presente sessão, saudando a todos os presentes. Conforme inscrição 
realizada na Secretaria da Câmara e deferida pelo Senhor Presidente, fez 
uso da Tribuna Livre o Senhor Elisandro Ribeiro, o qual abordou o assunto 
sobre o Projeto Desperta Rio Grande. NO EXPEDIENTE – As Atas nº 
003 e 004/2017 foram apreciadas e aprovadas por unanimidade pelos 
Senhores Vereadores. A Secretária da Mesa, Vereadora Rosane Pereira de 
Souza, registrou uma correspondência, sendo Of.Col.004/2017, do Coletivo 
de Mulheres Trabalhadoras na Agricultura Familiar. Prosseguindo, passou-
se para a apreciação das proposições dos Senhores Vereadores, sendo: 
“Indicação nº 004/2017, de autoria dos Vereadores Alecir Benetti, Ivar 
Guerra, Valter Luiz Parizotto e Valdir Pereira Bueno, indicando ao Poder 
Executivo Municipal para que dentro das formas legais e das 
disponibilidades financeiras do Poder Executivo, seja vista da possibilidade 
de ser custeado, em caráter de auxílio, o transporte aos estudantes 
universitários que estudam em cidades próximas a Ipê, com o valor maior 
do que foi repassado no exercício de 2016”, após a discussão, a Indicação 
nº 004/2017 foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade 
pelos Senhores Vereadores; “Indicação nº 005/2017, de autoria da 
Vereadora Gislaine Ziliotto, indicando ao Poder Executivo para que dentro 
das possibilidades, seja procedido à perfuração de um poço artesiano na 
comunidade de Santo Antão – Vila Segredo – 2º Distrito”, após a  
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discussão, a referida Indicação foi submetida à votação, sendo aprovada 
por unanimidade pelos Senhores Vereadores; “Indicação nº 006/2017, de 
autoria dos Vereadores Luiz Carlos Scapinelli e Gislaine Ziliotto, 
indicando ao Poder Executivo Municipal para que dentro das 
possibilidades, sejam realizadas melhorias no saneamento básico, com a 
construção de um espaço para a fosse séptica e do sumidouro, na localidade 
da Porteirinha, mais especificamente na residência do Senhor Vasconcelos 
Borges de Jesus”, após a discussão a Indicação nº 006/2017 foi submetida à 
votação, sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores; 
“Indicação nº 007/2017, de autoria dos Vereadores Luiz Carlos Scapinelli e 
Gislaine Ziliotto, indicando ao Poder Executivo Municipal para que dentro 
das possibilidades, seja procedido o cascalhamento e o conserto de bueiro 
na estrada que dá acesso à propriedade do Senhor Salomão Moreira, na 
comunidade da Capela Santo Antão – Linha Duarte – 1º Distrito”, após a 
discussão a Indicação nº 007/2017 foi submetida à votação, sendo aprovada 
por unanimidade pelos Senhores Vereadores; “Indicação nº 008/2017, de 
autoria da Vereadora Gislaine Ziliotto e Luiz Carlos Scapinelli, indicando 
ao Poder Executivo para que sejam realizadas melhorias, como 
saibramento e construção de um bueiro na estrada que dá acesso  à Vila 
Ituim, iniciando da entrada que vai à Segunda Companhia até a ponte”, 
após a discussão a Indicação nº 008/2017 foi submetida à votação, sendo 
aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores; “Indicação nº 
009/2017, de autoria dos Vereadores Luiz Carlos Scapinelli e Gislaine 
Ziliotto, indicando ao Poder Executivo para que dentro das possibilidades 
seja procedida à manutenção, com a roçada e limpeza da vegetação na 
estrada de São Paulino até a Capela São João, bem como dos ramais às 
propriedades após a Capela”, após a discussão a Indicação nº 009/2017 foi 
submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores 
Vereadores. Prosseguindo, passou-se para os pronunciamentos dos 
Senhores Vereadores, conforme ordem de sorteio, fazendo uso da palavra 
os Vereadores  Ivar Guerra, Luiz Carlos Scapinelli, Gislaine Ziliotto e 
Valdir Pereira Bueno. NA ORDEM DO DIA – Projeto de Lei nº 003/2017, 
de origem do Poder Executivo, o qual “Autoriza o Poder Executivo a  
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firmar Convênio de Mútua Colaboração com o Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Sul e dá outras providências”, tendo sido apresentado 
pela Vereadora Gislaine Ziliotto – Relatora, o parecer da Comissão de 
Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, com o 
seguinte teor: “PARECER Nº 005/2017  - Projeto de Lei nº 003/2017 
INICIATIVA – Poder Executivo EMENTA – ‘Autoriza o Poder 
Executivo a firmar Convênio de Mútua Colaboração com o Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e dá outras providências’. 
Considerando que o Projeto de Lei em questão tem por objetivo a 
autorização legislativa para que o Poder Executivo possa firmar Convênio 
de Mútua Colaboração com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Sul, visando dar continuidade à mútua colaboração entre ambos, 
especialmente nos anos de eleições, sendo o auxílio ao Cartório Eleitoral da 
Comarca de Antônio Prado, para possibilitar o seu funcionamento, a 
realização de eventuais recadastramentos, bem como os próprios pleitos. 
Assim, diante do exposto, no que nos compete analisar, opinamos pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei Executivo nº 003/2017. Este é o 
Parecer. Sala das Comissões, em 06 de fevereiro de 2017. Verª. Gislaine 
Ziliotto – Secretária Relatora    e Ver. Valdir Pereira Bueno – Membro da 
Comissão”. Aberta a fase de discussão pelo Senhor Presidente, fez uso da 
palavra o Vereador Valdir Pereira Bueno, Líder do Governo. Após, o 
Vereador Cassiano de Zorzi Caon, solicitou, de forma verbal, o Adiamento 
de Votação do Projeto de Lei nº 003/2017, para quatro Sessões Ordinárias, 
tendo em vista que o Poder Executivo Municipal não encaminhou a Minuta 
do Convênio, a qual faz parte do Projeto de Lei em questão, para análise 
dos Senhores Vereadores. A solicitação de Adiamento de Votação  tem 
fulcro no Regimento Interno, no Artigo Trezentos e Cinco, a qual foi 
submetida à votação dos Senhores Vereadores, sendo o resultado cinco 
Vereadores favoráveis ao Adiamento de Votação, sendo os Vereadores 
Cassiano de Zorzi Caon, Luiz Carlos Scapinelli, Gislaine Ziliotto, Rosane 
Pereira de Souza e Valdir Pereira Bueno, e três votos contrários dos  
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Vereadores Ivar Guerra, Alecir Benetti e Valter Luiz Parizotto. Assim, por 
decisão da maioria de votos foi adiada a votação do Projeto de Lei nº 
003/2017 a princípio por quatro sessões ordinárias, podendo, por decisão 
do Vereador requerente, o Projeto seguir à votação antes do prazo 
solicitado. Projeto de Lei nº 004/2017, de origem do Poder Executivo, o 
qual “Autoriza contratação temporária, em caráter emergencial de 
excepcional interesse público, de 01 (um) Assistente Social e dá outras 
providências”. A Vereadora Gislaine Ziliotto-  Relatora, fez a apresentação 
do parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, 
Finanças e Saúde, tendo o seguinte teor: “PARECER Nº 006/2017 - 
Projeto de Lei nº 004/2017 INICIATIVA – Poder Executivo EMENTA – 
‘Autoriza contratação temporária, em caráter emergencial de excepcional 
interesse público, de 01 (um) Assistente Social e dá outras providências’. 
Considerando que o Projeto de Lei proposto tem por objetivo a 
autorização legislativa para contratação temporária de um Assistente 
Social, fazendo-se necessária para atender à demanda na Secretaria 
Municipal de Saúde e Assistência Social, devido que a servidora nomeada 
de acordo com a classificação no último concurso público para ocupar o 
cargo  vago pela aposentadoria da servidora anterior, encontrava-se grávida 
solicitando a licença-maternidade a que tem direito, a partir do dia 25 de 
janeiro de 2017, a qual findará no mês de julho do corrente ano. 
Considerando que a contratação em caráter emergencial está amparada na 
Constituição Federal, em seu Artigo 37, inciso X, e para que os 
atendimentos regulares junto ao CRAS desse profissional, bem como a 
efetuação de estudos sociais solicitados pelo Poder Judiciário não fiquem 
prejudicados, destacando-se que a contratação será pelo prazo de seis 
meses até o retorno da servidora efetiva, opinamos pela constitucionalidade 
do Projeto de Lei Executivo nº 004/2017. Este é o Parecer. Sala das 
Comissões, em 06 de fevereiro de 2017.Verª. Gislaine Ziliotto- Secretária 
Relatora  e Ver. Valdir Pereira Bueno – Membro da Comissão”. Após, o 
Senhor Presidente abriu o espaço para discussão do Projeto de Lei nº 
004/2017. Encerrada a fase de discussão, passou-se para o processo de 
votação, sendo o Projeto de Lei nº 004/2017 aprovado por unanimidade  
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pelos Senhores Vereadores. Projeto de Lei nº 005/2017, de origem do 
Poder Executivo, o qual “Altera a redação da alínea ‘b’ do Artigo 18 da Lei 
Municipal nº 865, de 30 de abril de 2003, e dá outras providências”. A 
Vereadora Gislaine Ziliotto- Relatora, fez a apresentação do parecer da 
Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e 
Saúde referente ao Projeto de Lei nº 005/2017, tendo o seguinte teor: 
“PARECER Nº 007/2017 - Projeto de Lei nº 005/2017 INICIATIVA – 
Poder Executivo EMENTA – ‘Altera a redação da alínea ‘b’ do artigo 18 
da Lei Municipal 865, de 30 de abril de 2003, e dá outras providências’. 
Considerando que o Projeto de Lei proposto pelo Poder Executivo 
Municipal, solicita autorização legislativa para alterar a Lei Municipal 
865/2003 no que se refere aos requisitos mínimos para aprovação de 
loteamentos no Município, incluindo a obrigatoriedade de pavimentação 
das ruas abertas nos loteamentos da sede do Município para desonerar o 
Município da obrigação de pavimentação destes empreendimentos. 
Considerando que como não há legislação municipal específica, quando 
da entrega do loteamento, cabe ao poder público à realização das obras. 
Assim, para garantir o desenvolvimento organizado do Município e evitar o 
surgimento de novas vias não pavimentadas na área urbana da sede, 
objetivando que na entrega do loteamento toda a área já esteja apta ao 
tráfego, organizada e pavimentada, juntamente com os demais requisitos 
exigidos no artigo 18 da Lei Municipal  865/2003, opinamos pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei nº 007/2017. Este é o Parecer. Sala 
das Comissões, em 06 de fevereiro de 2017. Verª. Gislaine Ziliotto  
Secretária Relatora e Ver. Valdir Pereira Bueno – Membro da Comissão”. 
Após, o Vereador Valdir Pereira Bueno – Relator, fez a apresentação do 
parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Planejamento 
Ambiental, Urbano e Rural com o seguinte teor: “PARECER Nº 001/2017 
- Projeto de Lei nº 005/2017 INICIATIVA – Poder Executivo EMENTA 
– ‘Altera a redação da alínea ‘b’ do artigo 18 da Lei Municipal 865, de 30 
de abril de 2003, e dá outras providências’. Considerando o parecer  
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favorável pela constitucionalidade do Projeto de Lei em questão da 
Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e 
Saúde e, tendo em vista a proposta do Poder Executivo Municipal de alterar 
a legislação vigente para que a obrigatoriedade de pavimentação das ruas 
abertas nos loteamentos da sede do Município seja dos loteadores, esta 
Comissão opina pela aprovação do Projeto de Lei nº 005/2017, o que virá a 
desonerar o Município da obrigação de pavimentação destes 
empreendimentos quando da entrega dos loteamentos. Este é o Parecer. 
Sala das Comissões em 06 de fevereiro de 2017. Ver. Ivar Guerra – 
Presidente,  Ver. Luiz Carlos Scapinelli – Vice-Presidente e Ver. Valdir 
Pereira Bueno – Secretário Relator”. Após, o Senhor Presidente submeteu o 
Projeto de Lei nº 005/2017 em discussão. Encerrada a fase de discussão, 
passou-se para o processo de votação, sendo o Projeto de Lei nº 005/2017 
aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores. NAS 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Não houve manifestações. Dando 
continuidade, conforme Lei Municipal nº 1.512, de 02 de abril de 2014, 
ficou a Vereadora Rosane Pereira de Souza representante da Câmara de 
Vereadores para fazer parte da Comissão para escolher duas cidadãs do 
Município para serem homenageadas pela Câmara Municipal, em sessão 
solene, no dia 17 de março, “Dia da Mulher Ipeense”. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente, em nome de Deus, declarou encerrada a 
presente sessão. O tempo de gravação da sessão, na sua íntegra, conforme 
dispõe a Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 02:27:26 (duas horas, 
vinte e sete minutos com vinte e seis segundos). Eu, Adriana Faé 
Marcanzoni, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada pelos Senhores 
Vereadores, irá pelo Presidente e Secretária assinada.  

  

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

        Ver. Paulo Roberto Agustini             Verª. Rosane Pereira de Souza 

                         Presidente                                      Secretária 



 

                               

 


