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ATA Nº 027/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  027  DE 

NOVEMBRO  DE 2018 – Às dezenove horas do dia vinte e sete de novembro 

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, as Senhoras Celica Vebber e Zeni Maria Schiochet, membros 

da Coordenação do Coletivo de Mulheres Trabalhadoras na Agricultura 

Familiar de Ipê, tendo como assunto um convite aos vereadores e à população 

de Ipê para o VII Retiro Espiritual, uma noite só para elas, que acontecerá nos 

dias um e dois de dezembro de dois mil e dezoito, na Gruta Nossa Senhora de 

Lourdes em Vila Segredo. Em seguida foi aberto espaço para os Vereadores se 

manifestarem em relação ao assunto. Após, o Presidente agradeceu a presença 

das Senhoras Celica Vebber e Zeni Maria Schiochet e convidou-as para que 

fiquem à vontade para assistir os demais trabalhos. NO EXPEDIENTE - Foi 

apreciada a ata n° 026/2018, sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores 

Vereadores. O secretário da Mesa, Vereador Luiz Carlos Scapinelli, registrou 

as correspondências, sendo: Oficio n° 122/2018 do Gabinete do Senhor Prefeito 

Municipal. Assunto: resposta ao Ofício nº 128/2018.Prezado Senhor Ao 

cumprimenta-lo cordialmente, acusamos o recebimento do Requerimento de 

Informação nº 010/2018, acerca do transporte escolar. Conforme solicitação, a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura enviou-nos o Memorando que 

segue em anexo, onde constam as informações requeridas por esta Casa. Sendo 

o que se apresenta à ocasião e a disposição de Vossa Excelência para eventuais 

esclarecimentos, subscrevemo-nos. Atenciosamente, Valério Ernesto Marcon 

Prefeito Municipal.  Um convite do Governador do Estado do Rio Grande do 

Sul José Ivo Sartori a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico,  
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Ciência e Tecnologia Susana Kakuta o Presidente da Junta Comercial, 

Industrial e Serviços do RS Itacir Amauri Flores e o Presidente do Banrisul 

Luiz Gonzaga Veras Mota têm a honra de convidar Vossa Excelência para o 

Lançamento da Junta Digital do RS e Assinatura do Termo de Cooperação 

Técnica, entre Banrisul e JUCIS RS, para Emissão de Certificado Digital, a 

realizar-se às 11 horas do dia 28 de novembro de 2018, no Salão Alberto 

Pasqualini do Palácio Piratini, em Porto Alegre. Um convite do Governador do 

Estado José Ivo Sartori e o Secretário do Estado de Obras, Saneamento e 

Habitação Rogério Salazar têm a honra de convidar Vossa Senhoria para a 

Assinatura de Convênios da Consulta Popular para melhorias de Infraestrutura 

em 23 Municípios Gaúchos, a realizar-se às 16 horas do dia 28 de novembro de 

2018, no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini, em Porto Alegre. 

Convite. A Prefeitura Municipal de Ipê, através da Secretaria Municipal de 

Turismo, Desporto e Lazer tem a honra de convidar Vossa Senhoria para 

prestigiar a realização da final do Campeonato Municipal de Futsal Edição 

2018 dia 30 de novembro às 20 horas no Ginásio Municipal de Esportes. Uma 

Noite Só Para Elas e para quem quiser estar em oração, dia 1 e 2 de dezembro 

de 2018, na Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Convite O Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ipê COMDICA, juntamente com 

o Conselho Tutelar convidam Vossa Senhoria para participar da II Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dia 06 de dezembro de 

2018, às 13 horas às 17 horas, no Centro de Convivência do CRAS junto ao 

Seminário Seráfico Ipê, tendo como tema a Proteção Integral, Diversidade e 

Enfrentamento das Violências .Encontro Nacional de Legislativos Municipais 

data: 04 a 07 de dezembro em Iraí Rio Grande do Sul. Convidamos Vossa 

Senhoria para participar do Encontro e Reencontro da Família Frei Casimiro 

Zaffonatto que se realizará dia 08 de dezembro de 2018 a partir das 9 horas nas 

dependências da escola 5 décadas, 50 anos e uma grande história, você faz parte 

desta história. Trigésima quarta Festa dos Caminhoneiros de Antônio Prado A 

Associação dos Motoristas de Antônio Prado e os Festeiros da trigésima quarta 

Festa dos Caminhoneiros convidam Vossa Senhoria para o nosso evento, a ser  
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realizado nos dias 21 e 22 de dezembro no Centro de Eventos de Antônio Prado. 

Na apresentação das proposições dos Vereadores: Indicação nº 023/2018 de 

autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli da bancada do PT “Que Sejam 

realizadas melhorias como patrolamento e cascalhamento da estrada que dá 

acesso À Capela São Vicente, passando pela Capela até o fim da Linha”. 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 023/2018 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Requerimento de Informação n° 

011/2018 de autoria da  Vereadora Rosane Pereira de Souza, da bancada do 

MDB,  no 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: 

“Proceda o envio de cópia integral da sindicância instaurada sobre Portaria nº 

342/2018 que se refere a coleta de lixo de nossa cidade.” após a leitura do 

referido requerimento de informação pelo secretário da Mesa, a palavra restou 

a disposição da Vereadora autora, a mesma realizou suas justificativas do 

requerimento de informação. O requerimento de informação n° 011/2018 

entrou em fase de votação sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de 

Informação nº 12/2018 de autoria da Vereadora Rosane Pereira de Souza, da 

bancada do MDB, no 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: “Proceda o envio de cópia integral da sindicância instaurada sobre 

a Portaria nº 239/2018 que se refere ao transporte escolar de nossa cidade”.  

Passados para os pronunciamentos dos Senhores Vereadores, houve a 

realização por ordem de sorteio, fazendo uso da palavra os Vereadores Luiz 

Carlos Scapinelli, Rosane Pereira de Souza e Ivar Guerra. NA ORDEM DO 

DIA – Emenda Modificativa Nº 001 de 2018 ao Projeto de Lei Municipal Nº 

028/2018 de autoria dos vereadores da bancada do PT, bancada do MDB e 

bancada do PSDB, o secretário fez a leitura, na sequencia o Vereador Alcione  
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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 

038/2018 EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2018 AO PROJETO DE LEI 

Nº 028/2018 Autores: Vereadores Cassiano de Zorzi Caon, Gislaine Ziliotto, 

Luiz Carlos Scapinelli, Paulo Roberto Agustini e Rosane Pereira de Souza. 

RELATÓRIO Conforme disposição regimental (artigo 338), a Emenda nº 001 

ao Projeto de Lei Municipal nº 028/2018 veio a esta Comissão. A matéria em 

análise é de autoria dos vereadores Cassiano de Zorzi Caon, Gislaine Ziliotto, 

Luiz Carlos Scapinelli, Paulo Roberto Agustini e Rosane Pereira de Souza, sob 

a forma de Emenda Modificativa, tendo por objetivo ajustar o limite de 

autorização de suplementação por decreto dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Parecer: Destacam os autores da emenda que o limite de 5% da despesa total 

fixada para abertura de créditos suplementares busca um maior controle das 

contas públicas, com maior rigor aos poderes executivo e legislativo em todos 

os níveis, ou seja, permite proteger o interesse público do uso dos recursos. 

Após a devida análise, os membros da comissão entendem que a Emenda 

Modificativa 001/2018 não apresenta nenhum vício de ordem formal ou 

material, obedecendo ainda aos requisitos de constitucionalidade, legalidade e 

regimentalidade na proposição, sendo entendimento estar apto à votação. Este 

é o parecer. Sala das Comissões, em 26 de novembro de 2018.Vereador Luiz 

Carlos Scapinelli Presidente da Comissão Vereador Alcione Pellin Cavalheiro 

Secretário Relator. Logo após foi aberto espaço para a discussão da Emenda 

Modificativa Nº 001/2018, restando ao vereador Paulo Agustini fazer suas 

considerações. Em seguida, foi aberto a palavra aos demais vereadores, fazendo 

o uso da palavra o vereador Ivar Guerra. Aberto o processo de votação da 

Emenda Modificativa Nº 001/2018 sendo cinco votos favoráveis e quatro 

abstenções. Projeto de Lei n° 028/2018, de origem do Poder Executivo, o qual 

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ipê para o Exercício  
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financeiro de 2019” 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 – Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ipê 

para o exercício financeiro de 2019. Conforme disposição regimental (artigo 

62), o projeto veio a esta Comissão. A matéria em análise tramita nesta casa 

legislativa por iniciativa do Senhor Prefeito Municipal, sob a forma de projeto 

de lei, tendo por objetivo instituir a Lei Orçamentária Anual do Município de 

Ipê – LOA. O Projeto estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o 

exercício financeiro de 2019. PARECER Quanto ao mérito, o Projeto de Lei 

que trata da LOA para o exercício de 201, atende ao que determina a legislação 

vigente. É da competência do Poder Executivo iniciar o trâmite legislativo da 

matéria em tela, nos termos do que preveem os seguintes artigos da Lei 

Orgânica do Município: Art. 61. Compete, privativamente, ao Prefeito 

Municipal: XII – enviar ao Poder Legislativo o Plano Plurianual, o Projeto de 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e as propostas de orçamento previsto nesta lei; 

Art. 112.  Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I – o plano 

plurianual; anual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual”; COMISSÃO 

DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, 

FINANÇAS E SAÚDE Art. 121.  Os projetos de lei sobre o plano plurianual, 

diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais serão enviados pelo Prefeito ao 

Poder Legislativo nos seguintes prazos: III – projetos de lei dos orçamentos 

anuais, até quinze de novembro de cada ano. Após a devida análise, os 

membros da comissão, em parecer prévio de admissibilidade, entende que o 

projeto não apresenta nenhum vício de ordem formal ou material, nem encontra 

óbices a seguir seus procedimentos legais. Em razão do exposto, exaramos 

parecer favorável, sendo entendimento pela constitucionalidade e 

admissibilidade do projeto. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 26 de 

novembro de 2018. Vereador Luiz Carlos Scapinelli Presidente da Comissão  
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Vereador Alcione Pellin Cavalheiro Secretário Relator. Logo após foi aberto 

espaço para a discussão do projeto de Lei n° 028/2018, 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 Nº 

032/2018 de origem do Poder Executivo Municipal, o qual “Autoriza 

contratação temporária, em caráter emergencial de excepcional interesse 

público, de dois médicos quarenta horas 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 040/2018  Projeto de Lei nº 032/2018  

INICIATIVA – Poder Executivo Municipal EMENTA – “Autoriza contratação 

temporária, em caráter emergencial de excepcional interesse público, de 02 

(dois) médicos (as) 40 (quarenta) horas, e dá outras providências”. 

Considerando que o Projeto de Lei visa à contratação temporária em caráter 

emergencial de dois médicos 40 (quarenta) horas para atender a demanda na 

Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, estando amparada tal 

contratação pela Constituição da República Federativa do Brasil a contratação 

de forma emergencial de excepcional interesse público, em seu artigo 37, inciso 

IX. Assim, em análise ao Projeto de Lei em questão, opina-se pela 

constitucionalidade do mesmo, restando aos nobres Edis analisar o mérito da 

questão. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 26 de novembro de 

2018.Vereador Luiz Carlos Scapinelli Presidente da Comissão, Vereador 

Alcione Pellin Cavalheiro Secretário – Relator Vereador Paulo Roberto 

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

projeto de Lei n° 032/2018, 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, fazendo o uso da palavra o vereador Luiz Carlos 

Scapinelli e o vereador Ivar Guerra. Aberto o processo de votação, o projeto de  
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lei foi aprovado por unanimidade. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS - Fizeram 

uso da palavra o Vereador Paulo Agustini.  O tempo de gravação da sessão, na 

sua íntegra, conforme Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 01:20:20 (uma 

hora, vinte minutos e vinte segundos) sendo lavrada a presente Ata, a qual após 

lida e aprovada pelos Senhores Vereadores, irá pela Presidente e Secretário 

assinada.  

 

 

 

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

Ver.Cassiano de Zorzi Caon                                  Ver. Luiz Carlos Scapinelli  

   Presidente em exercício                                                   Secretário 

 

 


