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Confira agora a Pauta da Sessão Plenária Ordinária do dia 09 de julho de 2019, às 19 

horas na Câmara de Vereadores de Ipê: 

 

 Indicação Nº 027/2019, de autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli (PT): 

“Que dentro das possibilidades, seja reformada a ponte que liga a Capela do 

Caravaggio, à Capela de São Valentin”. 

 

 Indicação Nº 028/2019, de autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli (PT): 

“Que sejam realizadas melhorias com o patrolamento e cascalhamento da 

estrada da Linha Paim, desde o início até o fim da Linha”. 

 

 Requerimento de Informação Nº 015/2019, de autoria do Vereador Paulo 

Roberto Agustini (PSDB): “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: 

- Com relação ao asfalto na entrada da Vila São Paulo: 

a) Data do término da obra; 

b) De quem é a responsabilidade da garantia e da manutenção daquele trecho; 

c) Sobre a rachadura no asfalto e base, constatados por este Vereador (conforme 

fotos tiradas em 18/04/2019), quando serão realizados os reparos e por quem 

serão realizados; 

d) Que seja verificado se essas fotos são deste trajeto pelo engenheiro 

responsável pois na última sessão o Vereador Valter Luiz Parizotto, chamou este 

Vereador de mentiroso, pois segundo este não havia defeito neste trecho”.  

 

 Requerimento de Informação Nº 016/2019, de autoria do Vereador Luiz Carlos 

Scapinelli (PT): “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: 

- Referente a Indicação Nº 020/2019, encaminhada ao Senhor Prefeito 

Municipal, para que seja procedida a colocação de placas de sinalização, na 

estrada que dá acesso à Linha Paim e Capela São Valentin, próximo as 

propriedades das famílias Tieppo e Schiochet, requer: 

- Se está no planejamento da Prefeitura Municipal juntamente com a Secretaria 

competente fazer colocação destas placas; 

- Para quando está planejado. 



CÂMARA DE VEREADORES 

MUNICÍPIO DE IPÊ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL 

 
 

 

“Doe Orgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”. 
 

Rua Frei Casimiro Zaffonatto, 1060 – IPÊ – RS – Fone: (54) 3233-1397 

e-mail: camara@ipe-rs.com.br – site: www.camaraipe.com.br 

                                         

 

 Moção Nº 004/2019, de autoria da Vereadora Gislaine Ziliotto (PT): “Requer, 

após ouvido o plenário, o encaminhamento de Moção de Congratulações, 

juntamente com placa em homenagem ao Esporte Clube São Bráz por ter sido 

Campeão do Campeonato Vales da Serra no ano de 2018 e para o Esporte Clube 

Independente que foi Campeão do Campeonato Vales da Serra nos anos 2017 e 

2019.  

 Projeto de Lei Legislativo Nº 003/2019: “Dispõe sobre a obrigação de realizar a 

limpeza, a remoção e de dar destino adequado às fezes geradas por animais em 

praças, parques e logradouros públicos no âmbito do município de Ipê, e dá 

outras providências”.  


