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ATA Nº 025/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  030  DE 

OUTUBRO  DE 2018 – Às dezenove horas do dia trinta de outubro 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 da Vereador Cassiano de Zorzi Caon, Secretário 

da Mesa Diretora Vereador Luiz Carlos Scapinelli, e com a presença dos 

Vereadores Alcione Pellin Cavalheiro, Alecir Benetti, Ivar Guerra, Paulo 

Roberto Agustini, Rosane Pereira de Souza, Valter Luiz Parizotto, Gislaine 

Ziliotto. O Presidente da Casa Vereador Cassiano de Zorzi Caon, em nome de 

Deus, declarou aberta a presente sessão. Conforme inscrição, fez uso da 

Tribuna Livre, o Senhor Valdir Pereira Bueno, Secretário de Educação do 

Município de Ipê, tendo como assunto o Decreto de Situação Anormal, 

caracterizada como situação de emergência no Serviço Público Municipal do 

Município de Ipê em relação ao transporte público escolar. Em seguida foi 

aberto espaço para os Vereadores se manifestarem em relação ao assunto. 

Após, o Presidente agradeceu a presença do Senhor Valdir Pereira Bueno e 

convidou para que fique à vontade para assistir os demais trabalhos. NO 

EXPEDIENTE - Foi apreciada as atas n° 022/2018 e 023/2018, sendo 

aprovadas por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O secretário da Mesa, 

Vereador Luiz Carlos Scapinelli, registrou as correspondências, sendo: Oficio 

n° 113/2018 do Gabinete do Senhor Prefeito Municipal da Audiência Pública 

convocada pelo Edital nº 005/2018, com vistas à demonstração e avaliação da 

Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2019, a Audiência Pública 

estará marcada para o dia trinta e um de outubro de dois mil e dezoito, às nove 

horas e trinta minutos na Câmara Municipal de Vereadores assina o ofício o 

senhor Prefeito Municipal Valério Ernesto Marcon.  Um convite da União dos 

Vereadores do Rio Grande do Sul através do Ofício Circular nº 024/2018-

GP/SE através de seu presidente, Vereador Silomar Garcia Silveira convida 

essa Casa Legislativa para participar do 96º curso de capacitação e gestão 

pública contemporânea, que realizar-se-á nos dias seis, sete, oito e nove de 

novembro de dois mil e dezoito, no Auditório da AIAMU, sito à Rua dos  



 

                                                                                                      Pág. 112  

Andradas, nº 1234 – 8º andar, Ed. Santa Cruz, Centro, Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul. Inscrições abertas para o 2º Congresso Gaúcho de Cidades 

Digitais, em Campo Bom, em vinte e dois e vinte e três de novembro de dois 

mil e dezoito no Teatro do Cei – Avenida dos Estados, 1080 – Centro.  Festa 

em Honra a Nossa Senhora da Pompéia, na localidade de Santa Bárbara, no dia 

quatro de novembro de dois mil e dezoito, à partir das dez horas e trinta 

minutos, com Missa festiva e às doze horas almoço. Na apresentação das 

proposições dos Vereadores: Indicação nº 020/2018 de autoria da Vereadora 

Gislaine Ziliotto da bancada do PT “A Vereadora abaixo subscrita, no uso de 

suas atribuições regimentais, vem indicar ao Poder Executivo Municipal que 

dentro das possibilidades, seja realizado melhorias como patrolamento e 

cascalhamento na estrada da Capela Santa Catarina, Vila Segredo”. Após a 

leitura da referida Indicação pelo Secretário da Mesa, a palavra à disposição da 

Vereadora autora, a mesma realizou as justificativas da indicação. Sendo 

declarado pelo Senhor Presidente que a Indicação nº 020/2018 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Requerimento de Informação n° 

010/2018 de autoria do  Vereador Paulo Agustini, da bancada do PSDB,  o uso 

das suas atribuições legais, requer, após ouvido o plenário, o encaminhamento 

do presente expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que 

se digne informar a este Poder, no prazo legal, o que segue: “Em função do 

término /rescisão/cancelamento referente ao contrato número 007/2017, 

firmado com a empresa Cemin Tur, é de conhecimento público que veículos da 

Prefeitura Municipal estão fazendo o transporte dos alunos, este Vereador vem 

solicitar algumas informações: a) Qual o motivo(s), pelo qual a empresa Cemin 

Tur, não está mais realizando os serviços;  b) De que maneira o Município está 

realizando o transporte; c) Quais os veículos a serem utilizados nesse transporte 

dos alunos; d) Quem são os motoristas que estão realizando esse transporte 

escolar; e) Informar quais as linhas que foram atingidas por esse término 

contratual; f) Relacionar dia, hora, veículos e motoristas que realizaram e 

continuam realizando este transporte desde o dia 23 de outubro de 2018 até a 

data da resposta deste requerimento de informação;.” após a leitura do referido 

requerimento de informação pelo secretário da Mesa, a palavra restou a  
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disposição do Vereador autor, o mesmo realizou suas justificativas do 

requerimento de informação. O requerimento de informação n° 010/2018 

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 Luiz Carlos Scapinelli, Cassiano 

de Zorzi Caon, Ivar Guerra, Rosane Pereira de Souza, Gislaine Ziliotto, Paulo 

Agustini NA ORDEM DO DIA – Projeto de Lei n° 026/2018, de origem do 

Poder Executivo, o qual “Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento 

corrente Créditos Adicionais Especiais até o limite de R$ 28.000,00 (vinte e 

oito mil reais), e dá outras providências” O secretário fez a leitura, na sequencia 

o Vereador Alcione Pellin Cavalheiro Secretário-Relator da Comissão de 

legislação, justiça, redação final, orçamento finanças e saúde procedesse com a 

apresentação do relatório da comissão: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 

JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE 

PARECER Nº 033/2018  EMENTA – “Autoriza o Poder Executivo a abrir no 

orçamento corrente, Crédito Adicionais Especiais até o limite de R$ 28.000,00 

(vinte e oito mil reais) e dá outras providências”. O Projeto de Lei ora 

apresentado tem o escopo de obter autorização legislativa para abrir crédito 

adicional especial até o limite de R$ 28.000,00 no orçamento corrente, ou seja, 

trata-se de autorização de despesas não contempladas na Lei Orçamentária 

Anual. Ademais, a autorização pleiteada encontra amparo na legislação 

aplicada à espécie. Ante o exposto, no que nos compete analisar, opinamos pela 

emissão do Parecer Favorável ao Projeto de Lei do Executivo nº 026/2018. Este 

é o parecer. Sala das Comissões, em 29 de outubro de 2018. Logo após foi 

aberto espaço para a discussão do projeto de Lei n° 026/2018, a palavra restou 

a disposição do líder do governo, o 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. Projeto de 

Lei n° 027/2018, de origem do Poder Executivo, o qual “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir no orçamento corrente, Crédito Adicional Suplementar até o 

limite de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), e dá outras providências”.  O 

secretário fez a leitura, na sequencia o Vereador Alcione Pellin Cavalheiro  
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Secretário-Relator da Comissão de legislação, justiça, redação final, orçamento 

finanças e saúde procedesse a apresentação do relatório da comissão: 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, 

ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE PARECER Nº 034/2018 Projeto de 

Lei nº 027/2018 INICIATIVA – Poder Executivo Municipal EMENTA – 

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

Suplementar até o limite de R$ 78.000,00 (setenta e oito 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$ 78.000,00 no orçamento corrente, ou seja, trata-se de autorização de 

despesas insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual - LOA. 

Ademais, a autorização pleiteada encontra amparo na legislação aplicada à 

espécie. Após a devida análise, os membros da comissão entendem que o 

Projeto de Lei nº 027/2018 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 027/2018. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 29 de 

outubro de 2018. Ver. Luiz Carlos Scapinelli   Ver. Alcione Pellin Cavalheiro 

Presidente da Comissão Secretário – Relator Ver. Paulo Roberto Agustini 

Membro Suplente. Logo após foi aberto espaço para a discussão do projeto de 

Lei n° 027/2018, a palavra restou a disposição do líder do governo, o 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.  NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS - Fizeram uso da palavra 

os Vereadores Alecir Benetti, Gislaine Ziliotto, Paulo Agustini. O tempo de 

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

003/2014 foi de 02:08:36 (duas horas oito minutos e trinta e seis segundos) 

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

Vereadores, irá pela Presidente e Secretário assinada.  
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----------------------------------                              --------------------------------------  

Ver.Cassiano de Zorzi Caon                                  Ver. Luiz Carlos Scapinelli  

   Presidente em exercício                                                   Secretário 

 


