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ATA Nº 010/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE 

ABRIL DE 2017 – Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e 

dezessete, às dezenove horas, 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. Convidou o Senhor Juarez 

Righez para fazer uso da Tribuna Livre, conforme inscrição. O Senhor 

Juarez Righez explanou as Ações do Comitê Municipal contra a reforma da 

previdência, referente à PEC 287 que está tramitando no Congresso 

Nacional, entregando às bancadas constituídas na Câmara convite para 

participarem da audiência pública que será realizada no dia vinte e quatro 

de abril de dois mil e dezessete, no salão da Escola Frei Casimiro 

Zaffonato, sobre o assunto, bem como solicitando que os Vereadores 

mobilizem os Deputados Federais no sentido de não serem a favor do 

Projeto de Emenda Constitucional 287. NO EXPEDIENTE – As Atas nº 

008 e 009/2017 foram apreciadas e aprovadas por unanimidade pelos 

Senhores Vereadores. A Secretária da Mesa, Vereadora Rosane Pereira de 

Souza, registrou as correspondências, sendo: Convite da Associação de 

Apoio aos Portadores de Câncer de Ipê – AAPCAI; Ofício de 

agradecimento da EMATER/RS; Ofício nº 02/Sind/2017 do Sindicato dos 

Servidores Municipais de Ipê. Prosseguindo, passou-se para a apreciação 

das proposições dos Senhores Vereadores: “Indicação nº 003/2017 de 

autoria do Vereador Alecir Benetti, indicando ao Poder Executivo 

Municipal com relação ao campo municipal localizado na Vila Segredo, 

que dentro do possível seja procedida à colocação de iluminação, bem 

como seja estudada uma forma de escoamento das águas das chuvas”, após 

a discussão a Indicação nº 003/2017 foi submetida à votação, sendo 

aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores; “Indicação nº  
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015/2017, de autoria dos Vereadores da Bancada do PMDB, indicando ao 

Poder Executivo Municipal para que seja procedida à colocação de 

iluminação no campo municipal localizado na sede de Vila Segredo”, após 

a discussão a Indicação nº 015/2017 foi submetida à votação, sendo 

aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores; “Moção nº 

005/2017, de autoria dos Vereadores das Bancadas do PSDB, PMDB e PT 

Moção de Apoio ao aumento do valor do Vale Alimentação aos servidores 

públicos municipais, tendo em vista que a Lei Municipal nº 1.304/2010 

prevê que o valor do Vale Alimentação será corrigido anualmente por Lei 

própria, e desde o ano de 2016 não há correção pelo Poder Executivo”, 

após a discussão a Moção nº 005/2017 foi submetida à votação, sendo 

aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores; “Moção nº 

006/2017, de autoria dos Vereadores das Bancadas do PSDB, PMDB e PT, 

Votos de Pesar aos familiares pelo falecimento do Senhor Aládio 

Marcanzoni, ocorrido em 30 de março de 2017”, após a discussão a Moção 

nº 006/2017 foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade 

pelos Senhores Vereadores; “Moções nº 007 e 008/2017 Votos de Pesar aos 

familiares pelo falecimento do Senhor Luiz Slongo, ocorrido em 31 de 

março de 2017”, após à discussão as Moções 007 e 008/2017 foram 

submetidas à votação, sendo aprovadas por unanimidade pelos Senhores 

Vereadores. Prosseguindo, passou-se para os pronunciamentos dos 

Senhores Vereadores, conforme ordem de sorteio, fazendo uso da palavra 

os Vereadores Cassiano de Zorzi Caon, Paulo Roberto Agustini, Valdir 

Pereira Bueno, Gislaine Ziliotto, Luiz Carlos Scapinelli e Ivar Guerra. NA 

ORDEM DO DIA –  O Senhor Presidente colocou que conforme 

solicitação de adiamento de votação do Projeto de Lei Executivo nº 

003/2017 na sessão ordinária realizada no dia sete de fevereiro do ano de 

dois mil e dezessete para quatro sessões ordinárias, devido ao prazo ter 

expirado o referido Projeto de Lei será apreciado e votado na presente 

sessão. Assim, o Projeto de Lei nº 003/2017, de origem do Poder 

Executivo, o qual “Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio de 

Mútua Colaboração com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 

Sul e dá outras providências” entrou em fase de discussão, sendo  
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dispensada a sua leitura e apresentação do Parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde devido 

ter sido ambas realizadas na sessão ordinária do dia sete de fevereiro. A 

palavra foi passada ao Vereador Cassiano de Zorzi Caon, autor do Pedido 

de Adiamento de Votação. O Vereador Cassiano de Zorzi Caon solicitou 

permissão ao Senhor Presidente para que a Secretária da Mesa Diretora 

Vereadora Rosane Pereira de Souza procedesse à leitura de documento 

constante da Motivação do Pedido de Adiamento de Votação do Projeto de 

Lei nº 003/2017, o qual, conforme requerido pelo Vereador proponente e 

aprovado pelo Plenário, passa à transcrição na presente Ata, de forma 

integral: “MOTIVAÇÃO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DE 

VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 003/2017 - O Vereador Cassiano 

de Zorzi Caon, da Bancada do PMDB, usando das atribuições que o 

Regimento Interno lhe confere, vem pelo presente apresentar os motivos do 

pedido de Adiamento de Votação do Projeto de Lei nº 003/2017, de origem 

do Poder Executivo Municipal, o qual ‘Autoriza o Poder Executivo a 

firmar Convênio de Mútua Colaboração com o Tribunal Regional Eleitoral 

do Rio Grande do Sul e dá outras providências’.  Preliminarmente, trata-se 

de convênio corriqueiro entre municípios e o Tribunal Regional Eleitoral 

do Rio Grande do Sul – TRE/RS.  Tratando-se da atribuição que é dada ao 

Vereador de fiscalizar os atos do Poder Executivo Municipal, este Vereador 

analisou o Convênio anterior firmado em 2013 entre o Poder Executivo 

Municipal e TRE/RS. Com o intuito de manter a democracia e o direito ao 

voto na forma constitucional que assiste a cada cidadão, a análise feita teve 

como único objetivo o alerta, para que, possíveis irregularidades não 

consigam ferir o bom andamento dos próximos pleitos eleitorais.  Apurou 

que durante o ano de 2016, antecedendo às eleições municipais, houve no 

Município de Ipê um recadastramento biométrico, onde servidores 

municipais foram colocados à disposição do Cartório Eleitoral da Comarca 

de Antônio Prado, baseando-se no Convênio de Prestação de Mútua 

Colaboração firmado em agosto do ano de 2013 e término em 31/12/2016. 

Este recadastramento ocorreu no período de 03/11/2015 a 02/04/2016. 

Ocorre que, no recadastramento biométrico citado cujo período antecedeu a  
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eleição municipal de 2016, foram ignorados alguns dispositivos contratuais 

por parte da Administração Municipal ao “selecionar” os servidores que 

conduziriam tal atividade de cunho eleitoral. Foi negligente a Justiça 

Eleitoral ao não fiscalizar e conduzir com rigor adequado tal atividade, já 

que não foram, na sua totalidade, funcionários ocupantes de cargos efetivos 

que trabalharam no referido recadastramento, contando, também, na sua 

maioria, com Cargos em Comissão, o que é vedado por Lei conforme 

contido na Cláusula Primeira, Alíneas “a” e “b” que dizem: ‘CLÁUSULA 

1 – DO OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a prestação, pelo 

CONVENIADO, de auxílio aos Cartórios Eleitorais do interior do Estado, 

visando a possibilitar o funcionamento do Cartório Eleitoral e a realização 

de eleições, conforme segue: a) Em anos de eleição, referendo ou 

plebiscito, serão colocados pelo CONVENIADO à disposição do 

CONVENENTE, em caráter excepcional, servidores de seu quadro próprio, 

ocupantes de cargo efetivo, em número suficiente para o atendimento dos 

serviços, cuja permanência no Cartório limitar-se-á a 90 dias, em período a 

ser definido  entre o Juiz Eleitoral e o Prefeito, conforme estabelece a 

alínea “i”; em caso de eleição, referido período deverá recair entre o 

primeiro dia do registro de candidaturas e a diplomação; b) Na hipótese de 

necessidade de revisão do eleitorado, com coleta de dados biométricos dos 

eleitores dos municípios conveniados que integram a comarca, serão 

colocados pelo CONVENIADO à disposição do CONVENENTE, em 

caráter excepcional, servidores de seu quadro próprio, ocupantes de cargo 

efetivo, em número suficiente para o atendimento dos serviços, cuja 

permanência no Cartório limitar-se-á ao período estipulado para a revisão 

eleitoral, em período a ser definido entre o Juiz Eleitoral e o Prefeito, 

conforme estabelece a alínea “i”’. Além de não cumprir o vínculo 

contratual com o TRE, tal conduta por parte da Administração Municipal 

caracterizou um ato irresponsável e inconsequente, talvez irreparável no 

deslinde da eleição municipal.  Sendo assim, desde que, observadas as 

atribuições e as vedações de todos os sujeitos que honrarão o Convênio que 

virá, evitando possíveis irregularidades como as que já foram cometidas, 

prejudiciais ao trato democrático, não há motivo para se opor a esta  
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parceria entre o Poder Executivo Municipal e o Tribunal Regional Eleitoral 

do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, conforme dispõe o Regimento 

Interno, em seu Artigo 173, Parágrafo Primeiro, requer o Vereador 

signatário que o presente documento seja transcrito em Ata de forma 

integral.  Câmara Municipal de Ipê, em 03 de abril de 2017. Ver. 

CASSIANO DE ZORZI CAON – BANCADA DO PMDB”. Encerrada a 

fase de discussão, o Projeto de Lei nº 003/2017 foi submetido à votação, 

sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores. Projeto de 

Lei nº 007/2017, de origem do Poder Executivo, o qual “Altera a Lei 

Municipal nº 847/2002 (Código Tributário do Município), e dá outras  

providências”, sendo realizada a leitura pela Secretária da Mesa. Após, por 

solicitação do Senhor Presidente, a Vereadora Gislaine Ziliotto – Secretária 

e Relatora da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, 

Finanças e Saúde fez a apresentação do Parecer da Comissão com relação 

ao Projeto de Lei: “COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, 

REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE 

PARECER Nº 011/2017 Projeto de Lei nº 007/2017 INICIATIVA – 

Poder Executivo Municipal EMENTA – “Altera a Lei Municipal nº 

847/2002 (Código Tributário do Município), e dá outras providências”. 

Considerando que o Projeto de Lei em questão tem por objetivo a 

autorização Legislativa para alterar dispositivos da Lei Municipal nº 

847/2002 que versa sobre o Código Tributário do Município, no tocante à 

atividade de comércio ambulante e realização de feiras. Pela proposta, 

pretende-se alterar o artigo 62 – Parágrafo Primeiro atualizando a definição 

de atividade ambulante, incluir o Parágrafo Sétimo para proibir o 

estacionamento de veículos para comércio ambulante na zona urbana do 

Município, exceto para as atividades descritas no próprio parágrafo do 

referido Código. A proposta, também, prevê a inclusão dos Artigos 62-A e 

62-B para regulamentar a realização de feiras no Município. Assim sendo, 

mediante análise desta Comissão na parte que lhe compete, opina pela 

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 007/2017. Este é o parecer. Sala 

das Comissões em 03 de abril de 2017. Ver. Cassiano de Zorzi Caon – 

Presidente da Comissão; Verª. Gislaine Ziliotto – Secretária/Relatora; Ver.  
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Valdir Pereira Bueno – Membro Suplente”. Aberta a fase de discussão, fez 

uso da palavra o Vereador Valdir Pereira Bueno – Líder do Governo. 

Encerrada a fase de discussão, o Projeto de Lei nº 007/2017 foi submetido à 

votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O 

Projeto de Lei nº 008/2017, de origem do Poder Executivo, o qual “Dispõe 

sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS do Município de Ipê 

e dá outras providências” ficou retido na Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde para estudo. NAS 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Não houve manifestações dos Vereadores. 

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 

02:35:34 (duas horas, trinta e cinco minutos e trinta e quatro 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 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 


