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ATA Nº 028/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  11 DE 

DEZEMBRO  DE 2018 – Às dezenove horas do dia onze de dezembro do 

ano de dois mil e dezoito, reuniram-se ordinariamente os Vereadores da  

Câmara Municipal de Ipê – RS, Oitava Legislatura, na Sala de Sessões 

Osmar Vargas dos Santos, sob a Presidência do Vereador Cassiano de 

Zorzi Caon, Secretário da Mesa Diretora Vereador Luiz Carlos Scapinelli, 

e com a presença dos Vereadores Alcione Pellin Cavalheiro, Alecir Benetti, 

Gislaine Ziliotto,  Ivar Guerra, Paulo Roberto Agustini, Rosane Pereira de 

Souza, Valter Luiz Parizotto. O Presidente da Casa Vereador Cassiano de 

Zorzi Caon, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão, Fazendo 

as saudações iniciais e  gradecendo a presença das pessoas presentes na 

sessão, agradecendo de uma forma especial os representantes das entidades 

que estão presentes que serão agraciadas pela indicação que será 

encaminhada são senhor prefeito municipal com a devolução dos valores 

da Câmara de Vereadores sendo representantes da ASSUNI, CONSEPRO, 

APAE E AAPCAI. NO EXPEDIENTE -  O secretário da Mesa, Vereador 

Luiz Carlos Scapinelli, registrou as correspondências, sendo: Ofício n° 

1638/2018 com relação ao contrato celebrado entre o município de Ipê e a 

Caixa Econômica Federal, com relação a revitalização e reforma do centro 

de eventos turístico e cultural do município de Ipê assinou o oficio o 

superentende regional da Serra Gaúcha Ariel Carissimi; Oficio do gabinete 

do Senhor Prefeito Municipal n° 128/2018, sobre a necessidade de 

tramitação  do Projeto de Lei n° 033/2018 em caráter de urgência pela 

câmara de vereadores;  Ofício n° 062/2018 da APAE Antônio Prado, o qual 

i8nforma de um Projeto enviado à Camara de Vereadores de Ipê solicitando 

um auxilio complementar no valor de R$ 5.000,00  e aproveitando 

agradecendo a visita do presidente da câmara de vereadores Cassiano de 

Zorzi Caon a instituição; Um convite da UVERGS União dos Vereadores  

do Estado do Rio Grande do Sul, para um encontro Estadual de capacitação 

e orientação para o enceramento do exercício em dezembro de 2018; Ofício 

do Gabinete do Senhor Prefeito Municipal n° 129/2018 em resposta ao  
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Requerimento de Informação n° 011/2018 de autoria da vereadora Rosane 

Pereira de Souza; ; Ofício do Gabinete do Senhor Prefeito Municipal n° 

130/2018 em resposta ao Requerimento de Informação n° 012/2018 de 

autoria da vereadora Rosane Pereira de Souza; Um ofício do grupo de 

Escoteiros de Ipê pela ajuda dos vereadores na compra da rifa para ajuda ao 

grupo. Na apresentação das proposições dos Vereadores: Indicação nº 

024/2018 de autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli  “Que dentro das 

possibilidades, seja acelerado o trabalho de pavimentação asfáltica do 

trecho de Ipê a Capela São Bráz.” após a leitura da referida Indicação pelo 

Secretário da Mesa, a palavra à disposição do Vereador autor, o mesmo 

realizou as justificativas da indicação. sendo declarado pelo Senhor 

Presidente que a Indicação nº 024/2018 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal. Indicação nº 025/2018 de autoria dos Vereadores 

Alcione Pellin Cavalheiro, Alecir Benetti, Cassiano de Zorzi Caon, Ivar 

Guerra, Paulo Roberto Agustini, Gislaine Ziliotto, Rosane Pereira de 

Souza, Valter Luiz Parizotto e Luiz Carlos Scapinelli  “Que dentro das 

possibilidades, o valor devolvido aos cofres Públicos de Ipê no fechamento 

do exercício financeiro de 2018 da Câmara Municipal de Vereadores de 

Ipê, seja utilizado da  seguinte maneira: a) O valor de R$ 67.000,00 seja 

destinado ao CONSEPRO (Conselho Comunitário Pró Segurança Pública 

de Ipê) para aquisição de uma viatura para uso da Brigada Militar, 

conforme Projeto em anexo; b) O valor de R$ 28.000,00  seja destinado a 

ASSUNI (Associação dos Universitários de Ipê) para auxilio no transporte 

dos Universitários , conforme Projeto em anexo; c) O valor de R$ 5.000,00  

seja destinado a AAPCAI  (Associação de Apoio aos Portadores de Câncer 

de Ipê) para auxilio aos portadores de câncer do Município, conforme 

Projeto em anexo; d) O valor de R$ 5.000,00  seja destinado a APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Antônio Prado)  para 

custeio e investimentos necessários à entidade , conforme Projeto em 

anexo;”após a leitura da referida Indicação pelo Secretário da Mesa, a 

palavra à disposição do Vereadores autores, os mesmos realizaram as  
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justificativas da indicação. sendo declarado pelo Senhor Presidente que a 

Indicação nº 025/2018 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. 

Requerimento de Informação n° 013/2018 de autoria do Vereador Cassiano 

de Zorzi Caon, “Relacione a composição de todos os conselhos Municipais, 

bem como o prazo de vigência da referida composição.”após a leitura do 

referido requerimento de informação pelo secretário da Mesa, a palavra 

restou a disposição da Vereador autor, o mesmo realizou suas justificativas 

do requerimento de informação.  O requerimento de informação n° 

013/2018 entrou em fase de votação sendo aprovado por 

unanimidade.Passado para os pronunciamentos dos Senhores Vereadores, 

houve a realização por ordem de sorteio, Fazendo uso da palavra os 

Vereadores Cassiano de Zorzi Caon, Paulo Roberto Agustini, Gislaine 

Ziliotto, Luiz Carlos Scapinelli.NA ORDEM DO DIA -  Projeto de Lei n° 

033/2018, de origem do Poder Executivo, o qual “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir no orçamento corrente, Crédito Adicional Suplementar 

até o limite de R$ 317.000,00 (Trezentos e  dezessete mil reais), e dá outras 

providências” contratação temporária, em caráter emergencial de 

excepcional interesse público, de 02 (dois) Operadores de Máquinas, e dá 

outras providências.” na sequencia o Vereador Alcione Pellin Cavalheiro, 

Secretário Relator, da Comissão de legislação, justiça, redação final, 

orçamento finanças e saúde procedeu a apresentação do relatório da 

comissão: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO 

FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE. PARECER Nº 041/2018 

Projeto de Lei nº 033/2018 INICIATIVA – Poder Executivo. EMENTA –

“Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente, Crédito 

Adicional Suplementar até o limite de R$ 317.000,00 (trezentos e dezessete 

mil reais) e dá outras providências;” O Projeto de Lei ora apresentado tem 

o escopo de obter autorização legislativa para abrir crédito adicional 

suplementar até o limite de R$ 317.000,00 no orçamento corrente, ou seja, 

trata-se de autorização de despesas insuficientemente dotadas na Lei 

Orçamentária Anual - LOA. Ademais, a autorização pleiteada encontra  

 

 

 



                                                                                                       Pág. 130 

amparo na legislação aplicada à espécie.Após a devida análise, os membros 

da comissão entendem que o Projeto de Lei nº 033/2018 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 

033/2018. Este é o parecer.Sala das Comissões, em 10 de dezembro de 

2018.Ver. Luiz Carlos Scapinelli Presidente da Comissão Ver. Alcione 

Pellin Cavalheiro Secretário Relator. Logo após foi aberto espaço para a 

discussão do projeto de Lei n° 033/2018, a palavra restou a disposição do 

Líder do Governo Vereador Ivar Guerra, fazendo suas considerações. Em 

seguida dada a palavra para os demais Vereadores, aberto o processo de 

votação, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Antes da 

explicações pessoais o presidente da mesa levantou o assunto da data da 

ultima sessão do ano de 2018, informando que cairia na terca feira dia 25 

feriado de natal, em uma reunião que tiveram os vereadores anteriormente 

a sessão foi levantado a ideia de realizar a sessão no dia 20 de dezembro de 

2018, o Vereador Ivar  Guerra líder do govrno se manifestou e disse que 

já conversou com o prefeito para que se houver algum projeto de lei que 

encaminhasse antes da data de 20 de dezembro a câmara municipal, foi 

votado pelos senhores vereadores a alteração da data da sessão e aprovada 

or unanimidade  data do dia 20 de dezembro para realização da sessão. 

Também um outro recado data pelo senhor presidente foi que na próxima 

sessão haverá eleição para a nova mesa diretora e os interessados deverão 

se inscrever na secretaria da câmara de vereadores até duas horas antes da 

próxima sessão.  NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Ninguém fez uso 

da palavra. O Presidente declarou encerrada a presente sessão. O tempo de 

gravação da sessão, na sua íntegra, conforme Resolução Legislativa nº 

003/2014 foi de 01:16:33 (uma hora, dezesseis minutos e trinta e três 

segundos), sendo lavrada a presente Ata, a qual após lida e aprovada pelos 

Senhores Vereadores, irá pelo Presidente e Secretário assinada.  

 

---------------------------------------------       ---------------------------------------- 

       Ver.Cassiano de Zorzi Caon                       Ver. Luiz Carlos Scapinelli   

         Presidente em exercício                                            Secretário 
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       Ver.Cassiano de Zorzi Caon                       Ver. Luiz Carlos Scapinelli   

         Presidente em exercício                                            Secretário         

 

 


