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ATA Nº 013/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02  DE 

MAIO DE 2017. Às dezenove horas e dezesseis minutos do dia dois de 

maio 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 aos presentes. NO 

EXPEDIENTE – A Ata nº 011/2017 foi apreciada e aprovada por 

unanimidade pelos Senhores Vereadores. Após, a Secretária da Mesa 

Diretora, Vereadora Rosane Pereira de Souza, registrou as 

correspondências: Correspondência do Presidente da Liga Serrana de 

Basquete do Rio Grande do Sul, Senhor Flávio Manara; Correspondência 

da Associação dos Universitários de Ipê – ASSUNI; Requerimento nº 

004/2017, de autoria do Vereador Ivar Guerra. Conforme requerido pelo 

Vereador Ivar Guerra, o Senhor Presidente deferiu a presente inscrição 

nesta Ata: Votos de pesar pelo falecimento do Senhor Ricieri Zanotto, 

ocorrido em 18 de abril de 2017, bem como o encaminhamento aos 

familiares das devidas condolências do Poder Legislativo deste Município. 

Prosseguindo, passou-se para a apreciação das proposições dos Senhores 

Vereadores: “Indicação nº 022/2017 de autoria dos Vereadores da Bancada 

do PT, indicando ao Poder Executivo para que sejam tapados os buracos na 

parte asfáltica na Estrada Júlio de Castilhos, sentido Antônio Prado-Ipê e 

reposto o calçamento em frente à Cooperativa e a Loja Catho Presentes”, 

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

unanimidade pelos Senhores Vereadores; “Indicação nº 023/2017, de 

autoria dos Vereadores da Bancada do PT, indicando ao Poder Executivo 

para que seja procedida à colocação de cestas de basquetebol no ginásio 

municipal de esportes”, após a discussão, a Indicação foi submetida à 

votação, sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores;  
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“Indicação nº 024/2017, de autoria do Vereador Cassiano de Zorzi Caon, 

indicando ao Poder Executivo para que seja realizado um assessoramento 

referente à iluminação pública, destinando as obrigações e prerrogativas 

das instituições que colaboram com este quesito aos cidadãos de Ipê. A 

dúvida está na residência da Senhora Cecília Pelegrini, na Linha Etelvina, 

na Capela Pompeia”, após a discussão a Indicação foi submetida à votação, 

sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores; 

“Requerimento nº 002/2017, de autoria do Vereador Valdir Pereira Bueno e 

dos Vereadores da Bancada do PP, requerendo à Mesa Diretora para que 

seja oficiado à Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano 

Regional-METROPLAN e a Expresso Caxiense para que os estudantes 

constantes na listagem anexa possam usufruir do Passe Livre Estudantil”, 

após a discussão, o Requerimento foi submetido à votação, sendo aprovado 

por unanimidade pelos Senhores Vereadores; “Requerimento nº 003/2017, 

de autoria dos Vereadores da Bancada do PP e do Vereador da Bancada do 

PTB, à Mesa Diretora, requerendo, nos termos do Artigo 242 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipê – RS, para que seja 

alterada a dinâmica de apresentação do Programa quinzenal desta Casa na 

Rádio Solaris de Antônio Prado”, após a discussão, o Requerimento foi 

submetido à votação, sendo o resultado quatro votos favoráveis a quatro 

votos contrários, como houve empate, o Senhor Presidente votou contrário 

ao Requerimento nº 003/2017, sendo o mesmo rejeitado por cinco votos a 

quatro; “Moção nº 009/2017, de autoria de todos os Vereadores, Moção de 

Repúdio ao veto presidencial à Lei Complementar nº 116/2003, a ser 

encaminhada aos Deputados Federais e Senadores do Estado do Rio 

Grande do Sul, solicitando o empenho destes para derrubar o veto 

presidencial da Lei Complementar 116/2003 que trata do Imposto Sobre 

Serviços (ISS) de competência dos municípios”, após a discussão a Moção 

foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores 

Vereadores. Após, passou-se para os pronunciamentos dos Senhores 

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

Vereadores Gislaine Ziliotto, Paulo Roberto Agustini, Valdir Pereira 

Bueno, Luiz Carlos Scapinelli, Cassiano de Zorzi Caon. NA ORDEM DO  
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DIA – 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”. Devido solicitação de 

Adiamento de Votação do referido Projeto na última sessão, pela 

Vereadora Rosane Pereira de Souza, a mesma expôs as suas motivações. 

Encerrada a fase de discussão, o Projeto de Lei nº 008/2017 foi submetido à 

votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2017, de autoria do Vereador Valdir 

Pereira Bueno, o qual “Concede o Título de Cidadão Honorário do 

Município de Ipê ao Senhor Italino Ziliotto”. Após a leitura do referido 

Projeto de Decreto pela Vereadora Secretária da Mesa, foi realizada a 

leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, 

Orçamento, Finanças e Saúde pela Vereadora Gislaine Ziliotto Secretária-

Relatora da Comissão: “COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, 

REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE 

PARECER Nº 015/2017  Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2017 

INICIATIVA – Poder Legislativo – Autor Vereador Valdir Pereira Bueno. 

EMENTA – Concede o Título de Cidadão Honorário do Município de Ipê 

ao Senhor Italino Ziliotto. Considerando que a Lei Orgânica do Município 

de Ipê, em seu Artigo 37 que versa sobre as atribuições de competência 

exclusiva da Câmara Municipal, em seu inciso XXX  é de  conceder título 

de cidadão honorário a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado 

relevantes serviços ao Município ou nele se destacado pela atuação 

exemplar na vida pública e particular, mediante proposta pelo voto de dois 

terços dos membros da Câmara. Considerando que junto ao Projeto de 

Decreto encontram-se a justificativa e o histórico do cidadão em que está se 

propondo a homenagem. Assim, diante do que cabe analisar, a Comissão 

opina pela constitucionalidade do Projeto de Decreto Legislativo nº 

004/2017, seguindo para apreciação do Plenário. Este é o Parecer. Sala das 

Comissões, em 02 de maio de 2017. Ver. Cassiano de Zorzi Caon – 

Presidente da Comissão; Ver. Valter Luiz Parizotto – Vice-Presidente e 

Verª. Gislaine Ziliotto – Secretária/Relatora”. Após, foi aberto o espaço 

para discussão do Projeto de Decreto nº 004/2017. Encerrado o espaço de  
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discussão, passou-se para o processo de votação, sendo o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 004/2017 aprovado por unanimidade pelos Senhores 

Vereadores. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Usaram desse espaço os 

Vereadores Gislaine Ziliotto, Cassiano de Zorzi Caon e Ivar Guerra. O 

Senhor Presidente comunicou que foi recebido o Projeto de Lei nº 

009/2017, de origem do Poder Executivo, o qual foi entregue cópia aos 

Senhores Vereadores e estamos baixando para as comissões competentes 

para análise e emissão de pareceres, para que na próxima sessão possa ser 

votado em plenário. Com relação à Lei Municipal nº 997/2005 que institui 

o “Dia Municipal da Cultura e da Paz”, a Câmara deverá indicar duas 

entidades para fazerem parte da Comissão que organizará as atividades, 

sendo escolhidas: Escola Estadual de Educação Básica Frei Casimiro 

Zaffonato e a Paróquia São Luiz Rei. 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  02:21:55 (duas horas, vinte e um minutos 

com cinquenta e cinco 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   

                

 

 

  

  



  

  

  

 

  

 

 

 

 


