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ATA Nº 017/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE 

JUNHO DE 2017 – Às dezenove horas e oito minutos do dia vinte e sete 

de junho 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 a todos os presentes. NO 

EXPEDIENTE – A Ata nº 016/2017 foi apreciada e aprovada por 

unanimidade pelos Senhores Vereadores. A Secretária da Mesa Diretora, 

Vereadora Rosane Pereira de Souza registrou as correspondências: Convite 

para participar da festa em comemoração ao Dia do Agricultor(a); 

Ofício/GAB nº 088/2017 do Senhor Prefeito Municipal; Requerimento nº 

001/2017, do Presidente da Comissão de Legislação, Justiça, Redação 

Final, Orçamento, Finanças e Saúde Vereador Cassiano de Zorzi Caon 

dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Vereador Paulo 

Roberto Agustini com o seguinte teor: “A Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde pelo seu Presidente abaixo 

subscrito, vem pelo presente, REQUERER a prorrogação de prazo para o 

máximo de 15 (quinze) dias para que esta Comissão possa emitir o Parecer 

referente ao Projeto de Lei nº 016/2017, de origem do Poder Executivo, o 

qual “Altera a redação do art. 3º e Anexo I da Lei Municipal nº 097, de 29 

de agosto de 1990, que dispõe sobre os quadros de cargos e funções 

públicas do Município, para criar e extinguir cargos e dá outras 

providências”, tendo em vista a reunião que será realizada com a Diretoria 

do Sindicato dos Servidores Municipais, Vereadores e Assessorias 

Jurídicas do Poder Legislativo e Sindicato, a qual será realizada no dia 27 

de junho de 2017, às 17:00 horas, reunião esta proposta pelos membros 

desta Comissão. Tal solicitação encontra previsão no Regimento Interno, 

no seu Artigo 81. N. Termos. P. Deferimento. Ipê, em 23 de junho de  



 

 

                                                                                                         Pág. 091 

2017”; Ofício nº 103/2017, do Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores Vereador Paulo Roberto Agustini dirigido ao Presidente da 

Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e 

Saúde com o seguinte teor: “Of. Nº 103/2017 - Ipê, 23 de junho de 2017. 

Senhor Presidente: Conforme solicitação de Vossa Senhoria através do 

Requerimento nº 001/2017, vimoso pelo presente DEFERIR o pedido de 

prorrogação do prazo para o máximo de 15 (quinze) dias, para que essa 

Comissão possa analisar e exarar o Parecer referente ao Projeto de Lei nº 

016/2017, de origem do Poder Executivo Municipal, conforme 

fundamentado no devido Requerimento. Sendo o que havia para a ocasião, 

subscrevemo-nos”. Prosseguindo, passou-se para a leitura pela Secretária 

da Mesa Diretora das Indicações nº 032 e 033: “Indicação nº 032/2017, de 

autoria do Vereador Ivar Guerra, indicando ao Poder Executivo Municipal 

para que seja construído um abrigo no trevo da ERS 122 com a estrada que 

dá acesso ao Município de Campestre da Serra”, após manifestação do 

Vereador autor, o Senhor Presidente declarou que a referida Indicação será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal; “Indicação nº 033/2017, de 

autoria dos Vereadores da Bancada do PP e do Vereador Valdir Pereira 

Bueno – Bancada do PTB, indicando ao Poder Executivo Municipal para 

que dentro das possibilidades seja procedido o alargamento da ponte 

localizada na Capela Santo Antão (Rio Faxinal), em Vila Segredo, em 

frente à residência do Senhor Adair Zanotto e Reni Magro Zanotto”, após 

manifestação do Vereador Alecir Benetti, o Senhor Presidente declarou que 

a referida Indicação será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. 

Dando continuidade, passou-se para a leitura do Requerimento de 

Informação nº 011/2017, de autoria dos Vereadores das Bancadas do PT, 

PMDB e PSDB com o seguinte teor: “Requerimento de Informação nº 

011/2017, requerendo informações ao Poder Executivo Municipal com 

relação aos serviços prestados pelas duas escavadeiras hidráulicas da 

Prefeitura Municipal, informar: a) Se são realizados serviços em 

propriedades particulares; b) Encaminhar relação de pessoas que foram 

beneficiadas com os serviços desses equipamentos, especificando a 

quantidade de horas trabalhadas em cada  propriedade, nos últimos doze  
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meses; c) Quais os critérios utilizados para prestação de serviços em 

propriedades particulares; d) Se existe algum programa municipal que 

regulamenta a prestação de serviços em propriedades particulares, caso 

afirmativo encaminhar documentação”, após a discussão o Senhor 

Presidente colocou em votação o Requerimento de Informação nº 

011/2017, sendo aprovado 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, Ivar Guerra, Valdir Pereira Bueno, Paulo Roberto Agustini, 

Cassiano de Zorzi Caon, Luiz Carlos Scapinelli. NA ORDEM DO DIA – 

O Senhor Presidente abiu a segunda fase de discussão do Projeto de Lei nº 

011/2017, de origem do Poder Executivo Municipal, o qual “Dispõe sobre 

o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021, e dá outras 

providências”. Encerrada a fase de discussão, o Senhor Presidente 

comunicou que conforme determina o Regimento Interno em seu Artigo 

Trezentos e Trinta e Sete, o Projeto de Lei nº 011/2017 está saindo da 

Ordem do Dia e encaminhado na presente data à Comissão de Legislação, 

Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde para recebimento de 

emendas no prazo máximo de cinco dias úteis. O Projeto de Lei nº 

016/2017 continua na Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, 

Orçamento, Finanças e Saúde para análise, conforme requerido pelo 

Presidente da Comissão Vereador Cassiano de Zorzi Caon através do 

Requerimento nº 001/2017 e deferido pelo Presidente da Câmara Vereador 

Paulo Roberto Agustini, através do Ofício nº 103/2017. O Vereador 

Cassiano de Zorzi Caon manifestou-se solicitando que fosse firmado um 

compromisso entre os Líderes de Bancadas e o Líder do Governo no 

sentido de se buscar junto ao Poder Executivo Municipal o aumento no 

Vale Alimentação para os servidores municipais o mais breve possível, 

conforme reunião realizada entre os Vereadores, Diretoria do Sindicato dos 

Servidores Municipais e Assessores Jurídicos do Poder Legislativo e 

Sindicato dos Servidores Municipais  às dezessete horas da presente data, 

havendo manifestação dos Líderes das Bancadas e do Líder do Governo 

demonstrando comprometimento de reivindicarem junto ao Poder  
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Executivo Municipal o  aumento no valor do Vale Alimentação aos 

Servidores Municipais. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fez uso 

deste espaço o Vereador Paulo Roberto Agustini. O Senhor Presidente 

comunicou que como a Câmara Municipal tem prazo legal para votar o 

Projeto de Lei nº 011/2017 referente ao PPA antes do dia quinze de julho e 

como a Câmara estará em Recesso Parlamentar todo o mês de julho 

conforme dispõe a Lei Orgânica em seu Artigo Dez, será marcada sessão 

extraordinária para analisar e votar o Projeto de Lei nº 011/2017, os 

Senhores Vereadores serão comunicados com antecedência com relação à 

sessão. Também, no dia vinte e cinco de julho será realizada sessão solene 

em comemoração ao Dia Municipal da Cultura e da Paz, onde serão 

homenageadas as entidades Grupo Cenáculo de Maria e Conselho Tutelar 

de Ipê. A primeira Sessão Plenária Ordinária após o recesso parlamentar 

será realizada no dia primeiro de agosto. Nada mais havendo a tratar, o 

Senhor Presidente, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão. 

Devido a problemas técnicos, a sessão não pode ser gravada, seguindo a 

presente sessão sem o respectivo áudio. 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 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


