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ATA Nº 007/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE 
MARÇO DE 2017 – Às dezenove horas e dois minutos do dia sete de 
março 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 e 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, Valter Luiz Parizotto. O Senhor Presidente, em nome 
de Deus, declarou aberta a presente sessão, saudando a todos os presentes. 
Conforme inscrição, fez uso da Tribuna Livre o Pastor Marciano Silva, o 
qual abordou o assunto referente à Mensagem de Veto do Senhor Prefeito 
Municipal  ao Projeto de Lei Legislativo nº 001/2017, de autoria do 
Vereador Paulo Roberto Agustini, o qual altera a redação do Artigo 
Segundo da Lei Municipal nº 1.627, de 04 de maio de 2016 que inseriu no 
calendário de eventos oficiais do Município de Ipê o ‘Projeto Desperta 
Riogrande’, acrescentando à Lei o local de realização do evento. Encerrado 
o tempo de manifestação do Pastor Marciano Silva, o Senhor Presidente 
abriu espaço aos Vereadores para colocações e/ou questionamentos acerca 
do assunto abordado. O Senhor Presidente agradeceu ao Pastor Marciano, 
convidando-o a assistir aos demais trabalhos da sessão. NO 
EXPEDIENTE – A Ata nº 005/2017 foi apreciada e aprovada por 
unanimidade pelos Senhores Vereadores. A Secretária da Mesa, Vereadora 
Rosane Pereira de Souza, registrou as correspondências, sendo: 
Ofício/GAB nº 030/2017, do Senhor Prefeito Municipal, em resposta ao 
Requerimento de Informação nº 001/2017; Ofício nº 07/2017, da Escola de 
Educação Especial Santa Rita de Cássia – APAE de Antônio Prado; 
Convite para a festa em Honra ao Padroeiro São José, na Capela São José 
em Vila Segredo. Prosseguindo, passou-se para a apreciação das 
proposições dos Senhores Vereadores: “Indicação nº 011/2017, de autoria 
dos Vereadores da Bancada do PT, indicando ao Poder Executivo 
Municipal para que dentro das possibilidades, seja procedida à  
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pavimentação da Rua Antônio Pereira da Silva, na sede do Município”, 
após à discussão, a Indicação nº 011/2017 foi submetida à votação, sendo 
aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores; “Indicação nº 
012/2017, de autoria dos Vereadores da Bancada do PMDB, indicando ao 
Poder Executivo Municipal para que sejam realizadas melhorias no pátio 
da Empresa Oleoplan sediada  na Porteirinha – 1º Distrito, visando o 
recebimento dos grãos da safra 2016/2017, bem como os procedimentos 
necessários à colocação de fossa séptica para os funcionários que lá 
residem e aos transportadores de grãos que circulam naquele local em 
grande número”, após à discussão, a Indicação nº 012/2017 foi submetida à 
votação, sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores; 
“Moção nº 004/2017, de autoria dos Vereadores da Bancada do PT, Moção 
de Pesar aos familiares pelo falecimento do Senhor Ademilson Rimoldi 
Lovatel, ocorrido em 24 de fevereiro de 2017”, após à discussão, a Moção 
nº 004/2017 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 os Vereadores Gislaine Ziliotto, Paulo Roberto 
Agustini, Luiz Carlos Scapinelli, Cassiano de Zorzi Caon, Ivar Guerra e 
Valdir Pereira Bueno. NA ORDEM DO DIA – Mensagem de Veto ao 
Projeto de Lei Legislativo nº 001/2017, do Senhor Prefeito Municipal que, 
segundo o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica do Município, o Projeto 
de Lei em questão é inconstitucional, encontrando-se a falha na iniciativa 
da proposição. Por solicitação do Senhor Presidente, a Secretária da Mesa 
Vereadora Rosane Pereira de Souza procedeu a leitura da Mensagem de 
Veto ao Projeto de Lei Legislativo nº 001/2017. Após, o Senhor Presidente 
solicitou à Vereadora Gislaine Ziliotto – Secretária e Relatora, que 
procedesse a apresentação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça, 
Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde referente à Mensagem de 
Veto, contendo o Parecer o seguinte teor: “COMISSÃO DE 
LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, 
FINANÇAS E SAÚDE - PARECER Nº 008/2017 - Mensagem de Veto 
Total ao Projeto de Lei Legislativo nº 001/2017. De autoria do Vereador  
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Paulo Roberto Agustini o Projeto de Lei em epígrafe objetiva alterar a 
redação do Art. 2º da Lei Municipal nº 1.627, de 04 de maio de 2016, 
acrescentando à mesma o local de realização do evento ‘Projeto Desperta 
Rio Grande’. Após o trâmite regimental, foi o Projeto de Lei aprovado na 
sessão plenária ordinária do dia 24 de janeiro de 2017, sendo expedido o 
Autógrafo (Ofício) de nº 013/2017. Através da Mensagem de Veto ao 
Projeto de Lei Legislativo nº 001/2017, o Senhor Prefeito Municipal, 
usando da faculdade que lhe confere nos termos do artigo 47, § 1º, da Lei 
Orgânica Municipal, vetou totalmente o Projeto, a qual, nos termos 
constitucionais, foi encaminhada a esta Câmara para apreciação, face aos 
argumentos empregados pelo Senhor Prefeito Municipal para a 
interposição do veto. Por força do despacho do Senhor Presidente deste 
Legislativo, na sessão plenária ordinária do dia 21 de fevereiro de 2017 e 
em cumprimento ao disposto no artigo 278 do Regimento Interno, foi a 
Mensagem de Veto encaminhada ao exame desta Comissão, pelas razões 
de inconstitucionalidade versadas pelo Senhor Prefeito Municipal ao 
Projeto de Lei Legislativo nº 001/2017, competindo-nos nesta 
oportunidade, analisar a matéria. Inicialmente, verificamos que o Senhor 
Prefeito Municipal interpõe as suas razões de veto ao Projeto de Lei 
Legislativo nº 001/2017 em conformidade com o artigo 47, § 1º, da Lei 
Orgânica Municipal, obedecendo, inclusive ao prazo de 15 dias contados 
da data do recebimento do Projeto, indicado no parágrafo primeiro do 
referido artigo. Ao analisarmos a matéria constatou-se por dois votos a um 
que não assiste razão ao Senhor Prefeito Municipal, tendo em vista a 
aprovação unânime pelos Nobres Edis do Projeto de Lei Legislativo nº 
003/2016 o qual determinou a inserção no calendário de eventos oficiais do 
Município de Ipê o ‘Projeto Desperta Rio Grande’ culminando com a 
sanção do Senhor Prefeito Municipal e promulgação através da Lei 
Municipal nº 1.627 de 04 de maio de 2016, o que, em tese, supre eventual 
vício de iniciativa da proposição. Registra-se que o membro suplente desta 
Comissão, Vereador Valdir Pereira Bueno da Bancada do PTB, opinou pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei Legislativo nº 001/2017, 
obviamente, acompanhando as razões do veto versadas pelo Senhor  
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Prefeito Municipal. Face ao exposto, nos aspectos que compete a esta 
Comissão examinar, por dois votos a um somos favoráveis ao Projeto de 
Lei Legislativo nº 001/2017, por consequência, contrários ao Veto Total 
oposto à propositura. Este é o Parecer. Sala das Comissões, em 02 de 
março de 2017. Ver. Cassiano de Zorzi Caon – Presidente da Comissão, 
Verª. Gislaine Ziliotto – Secretária/Relatora e Ver. Valdir Pereira Bueno - 
Membro Suplente”. O Senhor Presidente abriu a fase de discussão da 
Mensagem de Veto ao Projeto de Lei Legislativo nº 001/2017. Encerrada a 
fase de discussão, passou-se para o processo de votação que, conforme 
determina o Regimento Interno, no Artigo trezentos e onze, inciso 
primeiro, é nominal, onde foi procedida a chamada nominal de cada 
Vereador pelo Senhor Presidente e cada qual mencionou o nome e o voto, 
sim favorável ao Veto e não contrário ao Veto: Ver. Alecir Benetti – Sim, a 
favor do Veto; Vereador Cassiano de Zorzi Caon – Não, contrário ao Veto; 
Vereadora Gislaine Ziliotto – Não, contrária ao Veto; Vereador Ivar Guerra 
– Sim, favorável ao Veto; Vereador Luiz Carlos Scapinelli – Não, contrário 
ao Veto; Vereadora Rosane Pereira de Souza – Não, contrária ao Veto; 
Vereador Valdir Pereira Bueno – Sim, a favor do Veto; Vereador Valter 
Luiz Parizotto – Sim, a favor do Veto. Os votos foram apurados pela 
Secretária da Mesa, tendo em vista o registro em livro próprio pela mesma. 
O resultado da votação foi: quatro votos favoráveis ao Veto à quatro votos 
contrários ao Veto, como houve empate o Presidente da Câmara Vereador 
Paulo Roberto Agustini votou não, ou seja, contrário ao Veto. Assim, o 
Senhor Presidente declarou Rejeitada a Mensagem de Veto ao Projeto de 
Lei Legislativo nº 001/2017, por maioria absoluta de votos, quer seja cinco 
votos a quatro. O Projeto de Lei nº 006/2017, de origem do Poder 
Executivo, o qual “Estabelece calendário de pagamentos para o Imposto 
Predial e Territorial Urbano – IPTU, concede desconto para pagamento em 
parcela única e para indústrias em atividade no Município, e dá outras 
providências”, ficou retido na Comissão de Legislação, Justiça, Redação 
Final, Orçamento, Finanças e Saúde para estudo e posterior emissão de 
parecer. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Não houve manifestações 
dos Senhores Vereadores. O Senhor Presidente  comunicou que na sexta- 
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feira, dia dezessete de março, será realizada sessão solene, às dezenove 
horas, em homenagem às Senhoras Leonorcita Soprano e Helena 
Fochezatto Righez em comemoração ao Dia da Mulher Ipeense. Também, 
comunicou que na quarta-feira, oito de março, dentro da programação do 
vigésimo sexto Encontro em celebração ao Dia Internacional da Mulher,  
será entregue à Câmara de Vereadores documento de repúdio à proposta de 
Emenda Constitucional que dispõe sobre a Reforma Previdenciária (PEC 
287), assim, convidamos a todos os Vereadores para se fazerem presentes, 
sendo o horário por volta das onze horas. 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 003/2014 foi de 02:33:13 (duas horas, trinta e três minutos 
com treze 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 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


