
 

 

                                                                                                           Pág. 052 

ATA Nº 011/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE 

ABRIL DE 2017 – Às dezenove horas do dia dezoito de abril 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, Valter Luiz 

Parizotto. O Senhor Presidente, em nome de Deus, declarou aberta a 

presente sessão, saudando aos presentes. NO EXPEDIENTE – A Ata nº 

010/2017 foi apreciada e aprovada por unanimidade pelos Senhores 

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

registrou as correspondências, sendo: Convite dos Vereadores da Bancada 

do PT a Deputados do PT com assento na Câmara Federal, para 

participarem da Audiência Pública em Ipê sobre a Reforma da Previdência; 

Correspondência do Jornal Folha do Ipê referente proposta para 

divulgação; Ofício/GAB nº 042/2017 do Senhor Prefeito Municipal; 

Ofício/GAB nº 043/2017, do Senhor Prefeito Municipal; Ofício/GAB nº 

046/2017, do Senhor Prefeito Municipal; Ofício nº 04/2017 da 

Coordenação do Fórum Municipal de Educação. Após, passou-se para 

apreciação das proposições dos Senhores Vereadores: “Indicação nº 

016/2017, de autoria do Vereador Ivar Guerra, indicando ao Poder 

Executivo Municipal para que dentro das possibilidades, seja procedida a 

colocação de placas ‘Proibido estacionamento de caminhões’, na quadra 

central da sede do Município com horário definido para carga e descarga, 

bem como seja procedida a demarcação de vagas de estacionamentos 

especiais para idosos e deficientes, principalmente em frente às farmácias e 

agências bancárias”, após a discussão a Indicação foi submetida à votação, 

sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores; “Indicação nº 

017/2017, de autoria dos Vereadores da Bancada do PT, indicando ao 

Poder Executivo Municipal para que seja procedida à colocação de placas 

indicativas no Distrito de Vila Segredo, na estrada que dá acesso às  
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pedreiras, Capela Santa Catarina, bem como ao Camping Dalsasso, 

Protázio Alves e Nova Prata” após a discussão, a Indicação foi submetida à 

votação, sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores; 

“Indicação nº 018/2017, de autoria dos Vereadores da Bancada do PT, 

indicando ao Poder Executivo Municipal para que seja procedida à 

colocação de placas indicativas na comunidade da Capela São João – Vila 

São Paulo, iniciando antes da Igreja e Salão, seguindo após a propriedade 

do Senhor Clodoveu, contendo informações nessas placas de que existem 

animais na estrada”, após a discussão a Indicação foi submetida à votação, 

sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores; “Indicação nº 

019/2017, de autoria dos Vereadores da Bancada do PT, indicando ao 

Poder Executivo para que sejam realizadas melhorias na estrada que dá 

acesso ao Município de Campestre da Serra, passando pela Capela Santo 

Antão – Linha Duarte”, após a discussão a Indicação foi submetida à 

votação, sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores; 

“Indicação nº 020/2017, de autoria dos Vereadores da Bancada do PT, 

indicando ao Poder Executivo Municipal para que seja procedida à 

colocação de uma luminária em frente à residência do Senhor Vilson 

Scapinelli, na estrada geral de Vila Segredo”, após a discussão a Indicação 

foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores 

Vereadores; “Indicação nº 021/2017, de autoria dos Vereadores da Bancada 

do PT, indicando ao Poder Executivo Municipal para que dentro das 

possibilidades, o Poder Público proceda à abertura de sarjetas (valetas) em 

torno da estrada próxima à Capela São José, mais precisamente em frente 

ao tambo de leite do Senhor Deoclécio Gasperin  e Senhora Ilce Zampieri”, 

após a discussão a Indicação foi submetida à votação, sendo aprovada por 

unanimidade pelos Senhores Vereadores. Dando continuidade, passou-se 

para os pronunciamentos dos Senhores Vereadores, fazendo uso da palavra 

os Vereadores Valdir Pereira Bueno, Gislaine Ziliotto, Cassiano de Zorzi 

Caon, Luiz Carlos Scapinelli, Paulo Roberto Agustini. NA ORDEM DO 

DIA – Projeto de Lei nº 008/2017, de origem do Poder Executivo, o qual  
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“Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS do 

Município de Ipê e dá outras providências”. Após a leitura do Projeto de 

Lei pela Secretária da Mesa Diretora, a Vereadora Gislaine Ziliotto – 

Secretária Relatora da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, 

Orçamento, Finanças e Saúde fez a apresentação do parecer: “COMISSÃO 

DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, 

FINANÇAS E SAÚDE. PARECER Nº 012/2017 Projeto de Lei nº 

008/2017 INICIATIVA – Poder Executivo Municipal EMENTA – 

“Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS do 

Município de Ipê e dá outras providências”. Considerando que o Projeto 

de lei em questão tem por objetivo a autorização Legislativa para dispor 

sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito do 

Município de Ipê, com a atualização da legislação municipal que trata da 

assistência social no Município, adequando às novas normas estaduais e 

federais. Estão previstos as diversas metas, ações e objetivos que devem 

nortear a Assistência Social no Município e, consequentemente os 

benefícios a serem concedidos aos usuários. Ao mesmo tempo, está 

reformulando o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo 

Municipal de Assistência Social. Assim sendo, mediante análise desta 

Comissão na parte que lhe compete, opina pela constitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 008/2017. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 17 de 

abril de 2017. Ver. Cassiano de Zorzi Caon – Presidente da Comissão;                         

Verª. Gislaine Ziliotto – Secretária Relatora; Ver. Valdir Pereira Bueno – 

Membro Suplente”. Prosseguindo, o Senhor Presidente abriu o espaço para 

discussão do Projeto de Lei nº 008/2017, sendo requerido, de forma verbal, 

pela Vereadora Rosane Pereira de Souza, o Adiamento de Votação para 

uma sessão do Projeto de Lei nº 008/2017, devido algumas dúvidas e da 

necessidade  de um estudo mais aprofundado, tendo amparo no Regimento 

Interno em seu Artigo Trezentos e cinco. Também fez uso da palavra o 

Vereador Valdir Pereira Bueno, Líder do Governo. Após, o Senhor 

Presidente colocou em votação à solicitação de Adiamento da Votação do 

Projeto de Lei nº 008/2017 pela Vereadora Rosane Pereira de Souza, para 

uma sessão ordinária, sendo o resultado da votação quatro votos favoráveis  
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a quatro votos contrários, como houve empate, o Senhor Presidente votou 

favorável, sendo aprovado por cinco votos a quatro o Adiamento da 

Votação. Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2017, de autoria da Mesa 

Diretora, o qual “Regulamenta a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso 

XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 

216, todas da Constituição Federal, no âmbito do Poder Legislativo 

Municipal de Ipê/RS”. Após a leitura pela Secretária da Mesa Diretora, a 

Vereadora Gislaine Ziliotto – Secretária Relatora da Comissão de 

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

a apresentação do parecer: “COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, 

REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE 

PARECER Nº 013/2017 Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2017 

INICIATIVA – Mesa Diretora EMENTA – “Regulamenta a Lei Federal 

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do caput do Art. 5º, no inciso II do 

§ 3º do Art. 37 e no § 2º do Art. 216, todas da Constituição Federal, no 

âmbito do Poder Legislativo Municipal de Ipê/RS”. Considerando que o 

Projeto de Decreto em questão, tem por escopo a regulamentação do acesso 

à informação no âmbito do Poder Legislativo de Ipê, de acordo com as 

particularidades do Município, bem como dos recursos disponíveis e da 

atual estrutura administrativa do Poder Legislativo, onde a Lei Municipal 

nº 1.479 de 24 de dezembro de 2013 regulamentou o acesso à informação 

no âmbito do Município, constando em seu Artigo Sétimo que a Câmara de 

Vereadores do Município deveria organizar e regulamentar os seus serviços 

por meio de norma própria, de acordo com a sua estrutura administrativa. 

Assim, conforme o disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, o Poder Legislativo do Município de Ipê está regulamentando os 

procedimentos para a garantia do acesso à informação, com a maior 

eficiência possível. Opina esta Comissão, na parte que lhe compete, pela 

constitucionalidade do Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2017. Este é o 

parecer. Sala das Comissões, em 17 de abril de 2017. Ver. Cassiano de 

Zorzi Caon – Presidente da Comissão; Verª. Gislaine Ziliotto -                                    
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Secretária – Relatora; Ver. Valdir Pereira Bueno – Membro Suplente”. 

Após a discussão, o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2017 foi 

submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores 

Vereadores. Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2017, de autoria da 

Mesa Diretora, o qual “Autoriza a realização de Sessão Solene em 

comemoração ao Dia Municipal do Escoteiro”. Após a leitura pela 

Secretária da Mesa Diretora, a Vereadora Gislaine Ziliotto procedeu a 

apresentação do parecer: “COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, 

REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE 

PARECER Nº 014/2017 Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2017 

INICIATIVA – Mesa Diretora EMENTA – “Autoriza a realização de 

Sessão Solene em comemoração ao Dia Municipal do Escoteiro”. 

Considerando que o Projeto de Decreto Legislativo em questão tem por 

objetivo a autorização legislativa para realização de sesso solene no dia 25 

de abril de 2017, às 19 horas, em comemoração ao Dia Municipal do 

Escoteiro, estando ampara pela Lei Municipal nº 1.645, de 19 de dezembro 

de 2016. As despesas decorrentes da realização da sessão solene, correrão 

por conta de dotações orçamentárias previstas no orçamento vigente. Assim 

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

pela constitucionalidade do Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2017. 

Este é o parecer. Sala das Comissões, em 17 de abril de 2017. Ver. 

Cassiano de Zorzi Caon – Presidente da Comissão;  Verª. Gislaine Ziliotto - 

Secretária Relatora; Ver. Valdir Pereira Bueno – Membro Suplente”. Após 

a discussão, o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2017 foi submetido à 

votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores. A 

pedido do Senhor Presidente, foi autorizado o envio de correspondência do 

DAER para correção do dizer “Deavagar” para “Devagar” no trecho 

asfáltico próximo à Escola Municipal Plácido Damiani. NAS 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Usaram da palavra os Vereadores Valdir 

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

Paulo Roberto Agustini. O Senhor Presidente colocou que na terça-feira, 

dia 25 de abril, haverá sessão solene em comemoração ao Dia Municipal do 

Escoteiro. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, o Senhor  
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Presidente declarou encerrada a sessão. O tempo de gravação da sessão, na 

sua íntegra, conforme dispõe a Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 

02:06:19 (duas horas, seis minutos com dezenove 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                

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 


