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ATA Nº 012/2017 – SESSÃO SOLENE REALIZADA EM 25 DE 

ABRIL DE 2017 – Às dezenove horas do dia vinte e cinco de abril do ano 

de dois mil e dezessete, reuniram-se em Sessão Solene os Vereadores da 

Câmara Municipal de Ipê – RS, conforme Decreto Legislativo nº 003/2017, 

em comemoração ao Dia Municipal do Escoteiro e homenagem aos 

servidores municipais que fazem a coleta e triagem do lixo no Município. 

A Mestre de Cerimônia Senhora Silvana De Carli  saudou a todos os 

presentes, cumprimentando e convidando os Vereadores para ocuparem os 

seus lugares: Alecir Benetti, Cassiano de Zorzi Caon, Ivar Guerra, Luiz 

Carlos Scapinelli, Valdir Pereira Bueno, o Vereador Valter Luiz Parizotto, 

conforme justificativa apresentada, não pode se fazer presente. 

Cumprimentou e convidou para sentarem à frente na plateia, os seguintes 

servidores municipais, homenageados nesta sessão: Adilio Paulino de 

Souza Vieira, André Cabeleira Carvalho, Felipe da Silva Souza, Flaviana 

Radel Zaballa, Floriano Nunes de Andrade, Francisco Bragagnolo, 

Francisco Pauletti, João Alves, Lorena Tafarel Pauletti, Salete Radel 

Zaballa, Shaiane Radel Zaballa, Altair Faustino do Nascimento, Gilmar da 

Cunha da Costa, Guilherme Gallio, Neimar Cecchin Negri, Valerio José 

Matana, Vanderlei Inacio da Silva, Vandir Giubel, estando presentes os 

servidores Adilio Paulino de Souza Vieira, Felipe da Silva Souza e 

Francisco Pauletti. Prosseguindo, a Mestre de Cerimônia cumprimentou e 

convidou as seguintes autoridades para fazerem parte da Mesa principal: 

Secretária da Mesa Diretora Vereadora Rosane Pereira de Souza; Vice-

Presidente da Câmara Vereadora Gislaine Ziliotto; Presidente do Grupo 

Escoteiro Ipê Senhora Gislaine Mussato; Prefeito Municipal Senhor 

Valério Ernesto Marcon; Presidente da Câmara Municipal Vereador Paulo 

Roberto Agustini; e o servidor Felipe da Silva Souza, representando os 

demais servidores homenageados. O Presidente da Câmara Municipal, 

Vereador Paulo Roberto Agustini procedeu à abertura oficial da presente 

sessão solene, dizendo “Invocando a proteção de Deus, damos início a 

presente sessão solene deste dia vinte e cinco de abril do ano de dois mil e 

dezessete, em comemoração ao Dia Municipal do Escoteiro”. Após, a 

convite do Presidente da Câmara Municipal Vereador Paulo Roberto  
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Agustini, o Grupo Escoteiro Ipê realizou a cerimônia das Bandeiras, 

posteriormente sendo entoado o Hino Nacional Brasileiro. Prosseguindo, os 

escoteiros fizeram uma oração e colocaram-se juntos a plateia. A Mestre de 

Cerimônia registrou a presença das autoridades. Através da Lei Municipal 

nº 1.645, de 19 de dezembro de 2016, Projeto de Lei de autoria da então 

Vereadora Gessi Maria Gazzola Carissimi, foi instituído no âmbito do 

Município de Ipê o “Dia Municipal do Escoteiro”, a ser comemorado no 

dia 23 de abril de cada ano, tendo como tema “Uma boa ação a cada dia”. 

Determina a Lei que para comemorar o Dia Municipal do Escoteiro serão 

desenvolvidas atividades relacionadas ao escotismo na semana que 

antecede o dia instituído, pelos membros da Diretoria do Grupo Escoteiro 

Ipê, Poder Executivo Municipal e Câmara de Vereadores, dentro de uma 

temática escolhida pelos envolvidos. Para finalizar as comemorações, o 

Poder Legislativo realizará sessão solene, na qual os escoteiros farão a 

cerimônia das bandeiras, apresentarão as atividades realizadas, bem como 

será homenageado cidadão ou cidadã do Município indicados pelo Grupo 

Escoteiro Ipê que realize ou tenha realizado trabalhos relacionados ao tema 

escolhido “Uma boa ação a cada dia”. Desta forma, as comemorações do 

Dia Municipal do Escoteiro foram iniciadas no dia 17 de abril com visitas 

as escolas, panfletagem e abordagem das pessoas  nas ruas para explicação 

da correta separação do lixo, dentro da temática escolhida “Faça sua parte, 

recicle seu lixo. Isso faz a diferença”. Hoje, com a realização da presente 

solenidade, estarão sendo encerradas as atividades, bem como a Câmara 

Municipal de Ipê estará homenageando os servidores municipais que fazem 

a coleta e a triagem do lixo no Município. Ressaltamos que os servidores 

municipais nominados foram escolhidos para receberem esta homenagem 

pelo Grupo Escoteiro Ipê dentro do tema escolhido neste ano que foi a 

reciclagem. Histórico do Grupo Escoteiro Ipê: “O Grupo Escoteiro Ipê foi 

fundado em 16 de junho do ano passado com o objetivo de difundir o que 

prega o movimento escotista que é contribuir para o desenvolvimento dos 

jovens, ajudando-os a desenvolver plenamente as suas capacidades físicas, 

intelectuais, afetivas, sociais, espirituais e o seu caráter. O movimento 

escotista é educativo e, por meio da proatividade e da preocupação com o  
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próximo e com o meio ambiente, se busca a formação de jovens engajados 

em construir um mundo melhor, mais justo e mais fraterno. O Grupo 

Escoteiro Ipê conta com a participação voluntária de: Presidente – Gislaine 

Mussato; Diretor Administrativo – André Parisotto; Diretora Técnica – Ana 

da Silva Reis; Secretária – Karina Loss; e os chefes da Tropa Formigueiro 

das Patrulhas Lobo e Touro Andreia Mussatto Carra, Márcio Carra, Flávio 

Zampieri, Ivan Nadal e os chefes da Alcateia Amigos de Mowgli Leticia 

Scudiero, Vanusa Ciotta, Bruna Lovatel, Mauricio Zanotto e Onanda 

Leoratto. Participam do Ramo Lobinho e do Ramo Escoteiro quarenta 

jovens e crianças, as atividades acontecem todos os sábados à tarde na 

sede, junto ao Ginásio Municipal. Interessados em participar do grupo 

podem comparecer na sede para fazer a inscrição. O lema dos escoteiros é 

‘Sempre alerta para servir o melhor possível’.” Após, os representantes dos 

escoteiros Arthur Camatti Guerra, Vitor Zampieri, Pedro Mussatto Carra e 

Giovani Mussato fizeram a apresentação das atividades realizadas durante a 

semana que antecedeu o Dia Municipal do Escoteiro, ou seja, de dezessete 

a vinte e um de abril. E para coroar esse trabalho, foi entregue uma Menção 

Honrosa a cada servidor municipal que se dedica a este valoroso trabalho, 

trabalho árduo, mesmo com chuva, sol, frio ou calor. Somente eles sabem 

às dificuldades que enfrentam no dia-a-dia e por isso essa justa 

homenagem. Da mesma forma, o Presidente da Câmara Municipal 

Vereador Paulo Roberto Agustini procedeu a entrega de uma placa aos 

servidores, com os seguintes dizeres: “A Câmara de Vereadores de Ipê – 

RS presta homenagem aos servidores municipais responsáveis pela coleta e 

triagem do lixo no Município de Ipê, pelos relevantes serviços, indicados 

pelo Grupo Escoteiro Ipê, tendo como tema “Uma boa ação a cada dia”, 

conforme Lei Municipal nº 1.645, de 19 de dezembro de 2016”. Após, o 

servidor municipal Felipe da Silva Souza fez uso da palavra. Em seguida, 

fez uso da palavra, primeiramente o Senhor Prefeito Municipal, devido a 

compromisso, após deixando o plenário. Fizeram uso da palavra os 

Vereadores Alecir Benetti, Cassiano de Zorzi Caon, Ivar Guerra, Luiz 

Carlos Scapinelli, Valdir Pereira Bueno, a Secretária da Mesa Diretora 

Vereadora Rosane Pereira de Souza, a Vice-Presidente Vereadora Gislaine  
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Ziliotto, a Presidente do Grupo Escoteiro Ipê Senhora Gislaine Mussato, e 

para encerrar os pronunciamentos  fez uso da palavra o Presidente da 

Câmara Municipal Vereador Paulo Roberto Agustini. Após, foi entoado o 

Hino Rio Grandense e arriadas as bandeiras pelos escoteiros. O Senhor 

Presidente Vereador Paulo Roberto Agustini agradeceu a presença de todos 

e, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão solene. O tempo 

de gravação da presente sessão, na sua íntegra, conforme dispõe a 

Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 01:45:27 (uma hora, quarenta e 

cinco minutos com vinte e sete 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                   

                                                                  

 

 

 


