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ATA Nº 019/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 
20 DE JULHO DE 2017 – Às dezenove horas e um minuto do dia vinte de 
julho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se em sessão extraordinária, 
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, 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. A Vice-Presidente Vereadora Gislaine Ziliotto e o Vereador Valter 
Luiz Parizotto não estavam presentes na sessão. O Senhor Presidente, 
Vereador Paulo Roberto Agustini, em nome de Deus, declarou aberta a 
presente sessão. A Secretária da Mesa Diretora, Vereadora Rosane Pereira 
de Souza, por solicitação do Senhor Presidente, procedeu à leitura do 
Ofício/GAB. Nº 101/2017 do Senhor Prefeito Municipal, pelo qual 
convocou a presente sessão para deliberação dos Projetos de Lei nº 019 e 
020/2017. NA ORDEM DO DIA – Projeto de Lei nº 019/2017, de origem 
do Poder Executivo, o qual “Dispõe sobre a aprovação e ratificação legal 
do Segundo Aditamento ao Contrato de Consórcio Público do Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Campos de 
Cima da Serra – CONDESUS e respectiva Consolidação”. A Secretária da 
Mesa Diretora, Vereadora Rosane Pereira de Souza fez a leitura do referido 
Projeto de Lei. Por solicitação do Senhor Presidente, o Presidente da 
Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e 
Saúde Vereador Cassiano de Zorzi Caon procedeu à leitura do Parecer da 
Comissão: “COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO 
FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE PARECER Nº 
027/2017 Projeto de Lei nº 019/2017 INICIATIVA – Poder Executivo 
Municipal EMENTA – “Dispõe sobre a aprovação e ratificação legal do 
Segundo Aditamento ao Contrato de Consórcio Público do Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Campos de 
Cima da Serra – CONDESUS e respectiva Consolidação”. O referido 
Projeto de Lei visa à ratificação das alterações realizadas no contrato 
CONDESUS, alterações estas realizadas para formalizar a inclusão do  
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Município de São Francisco de Paulo ao Consórcio e aperfeiçoar a gestão 
administrativa do CONDESUS em favor dos associados; criar uma função 
gratificada de Presidente da Comissão Permanente de Licitações ao quadro 
de pessoal do CONDESUS, conforme Assembleia Geral ocorrida na data 
de 10 de julho de 2017. Considerando que na data de 19 de maio de 2015 
houve aprovação pela Câmara Municipal de Vereadores do Projeto de Lei 
nº 018/2015 dispondo sobre a criação da Associação Pública denominada 
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região dos 
Campos de Cima da Serra (CONDESUS), tendo como sede e foro na 
cidade de Vacaria/RS, com prazo indeterminado de duração conforme Lei 
11.107/05 – Lei dos Consórcios Públicos e Lei Federal nº 10.406/2002 – 
Código Civil Brasileiro. Considerando que a aprovação de qualquer 
alteração do contrato de consórcio público deve ser ratificada por lei, 
conforme Lei Federal nº 11.107/05, o Poder Executivo Municipal está 
solicitando autorização do Poder Legislativo através do Projeto de Lei em 
comento para que o Município de São Francisco de Paula possa ingressar e 
participar do CONDESUS e para que se dê andamento aos trabalhos do 
Consórcio. Após a devida análise, os membros da Comissão entendem que 
o Projeto de Lei nº 019/2017 não apresenta nenhum vício de ordem formal 
ou material, sendo, portanto, constitucional. Face ao exposto, nos aspectos 
que compete a esta Comissão examinar, opinamos pela constitucionalidade 
do Projeto de Lei nº 019/2017. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 20 
de julho de 2017. Ver. Cassiano de Zorzi Caon – Presidente da Comissão                         
Verª. Gislaine Ziliotto – Secretária/Relatora Ver. Valdir Pereira Bueno – 
Membro Suplente”. Após, o Senhor Presidente abriu o espaço para 
discussão do Projeto de Lei nº 019/2017. Encerrada a fase de discussão, o 
Senhor Presidente passou para o processo de votação do Projeto de Lei nº 
019/2017, sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores 
presentes. Projeto de Lei nº 020/2017, de origem do Poder Executivo, o 
qual “Autoriza passagem de rede de transmissão de energia elétrica sobre a 
faixa de domínio do Município, junto a estrada  municipal”. A Secretária 
da Mesa Diretora, Vereadora Rosane Pereira de Souza, procedeu a leitura 
do Projeto de Lei. Após, por solicitação do Senhor Presidente, o Vereador  
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Cassiano de Zorzi Caon, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça, 
Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde procedeu a leitura do Parecer: 
“COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, 
ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE PARECER Nº 028/2017  
Projeto de Lei nº 020/2017 INICIATIVA – Poder Executivo Municipal 
EMENTA – “Autoriza passagem de rede de transmissão de energia 
elétrica sobre faixa de domínio do Município junto à estrada municipal”. O 
Poder Executivo Municipal solicita autorização Legislativa através do 
Projeto de Lei nº 020/2017 para passagem de rede de transmissão de 
energia elétrica sobre área de estrada municipal, conforme requerimento 
protocolado pela empresa Ipê Geração de Energia Elétrica Ltda. para que 
possa realizar obras de passagem da rede de transmissão elétrica em faixa 
de domínio da estrada municipal, a qual irá conectar a segunda unidade 
geradora da CGH Trabuco à rede da concessionária RGE, em tensão de 
23,1 KV, prevendo o Artigo 1º em seu Parágrafo Único as distâncias 
mínimas de colocação dos postes. Ressalta-se que o Artigo 2º  estabelece 
que toda e qualquer despesa, seja com relação à obra em si, seja com 
eventuais reparos ou mesmo danos que venham a ocorrer, deverão ser 
suportados pela empresa responsável pela linha de transmissão.  Após a 
devida análise, os membros da Comissão entendem que o Projeto de Lei nº 
020/2017 não apresenta nenhum vício de ordem formal ou material, sendo, 
portanto, constitucional. Face ao exposto, nos aspectos que compete a esta 
Comissão examinar, opinamos pela constitucionalidade do Projeto de Lei 
nº 020/2017. Sala das Comissões, em 20 de julho de 2017. Ver. Cassiano 
de Zorzi Caon – Presidente da Comissão  Verª. Gislaine Ziliotto – 
Secretária/Relatora Ver. Valdir Pereira Bueno – Membro Suplente”. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente abriu a fase para discussão do Projeto de 
Lei nº 020/2017. Encerrada a fase de discussão, o Senhor Presidente passou 
para o processo de votação, sendo o Projeto de Lei nº 020/2017 aprovado 
por unanimidade pelos Senhores Vereadores presentes. O Senhor 
Presidente comunicou para lembrar aos Senhores Vereadores, que na 
próxima terça-feira, dia vinte e cinco, haverá sessão solene, às dezenove 
horas, em comemoração ao Dia Municipal da Cultura e da Paz, com a  
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homenagem ao Grupo Movimento Cenáculo de Maria e ao Conselho 
Tutelar; no dia primeiro de agosto a Câmara estará retornando aos trabalhos 
normais, com a realização da primeira sessão ordinária após o recesso 
parlamentar. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, em nome de 
Deus, declarou encerrada a presente sessão às dezenove horas e vinte e 
nove minutos. O tempo de gravação da presente sessão, na sua íntegra, 
conforme dispõe a Resolução Legislativa nº 003/2014, foi de 00:28:35 
(vinte e oito minutos e trinta 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  

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 


