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ATA Nº 009/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE 

ABRIL DE 2019 – Às dezenove horas do dia dezesseis de abril do ano de 

dois mil e dezenove, 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, Vice 

Presidente Vereador Luiz Carlos Scapinelli, Secretária da Mesa Diretora 

Vereadora Rosane Pereira de Souza, , e com a presença dos Vereadores 

Alcione Pellin Cavalheiro, Alecir Benetti, Gislaine Ziliotto,  Ivar Guerra, 

Paulo Roberto Agustini, Valter Luiz Parizotto. O Presidente da Casa 

Vereador Cassiano de Zorzi Caon, em nome de Deus, declarou aberta a 

presente sessão. NO EXPEDIENTE  -  A secretária da Mesa, Vereadora 

Rosane Pereira de Souza, registrou as correspondências, sendo: Ofício 

Gabinete número quarenta e cinco de dois mil e dezenove, datado de treze 

de abril de dois mil e dezenove, em resposta ao oficio número sessenta e 

cinco de dois mil e dezenove que encaminhou o requerimento de informação 

numero dois de dois mil e dezenove  acerca do funcionamento dos britadores 

e a compra de brita em nosso Município assina o ofício Senhor Valério 

Ernesto Marcon Prefeito Municipal; Ofício número dois mil trezentos e 

sessenta e três de dois mil e dezenove datado de vinte e sete de março de dois 

mil e dezenove, sobre as contas do município no ano de dois mil e dezessete 

para aprovação da Câmara Municipal encaminhado pelo Tribunal de Contas 

assina o ofício Sandro Correia de Borba Diretor Geral; Oficio número mil 

novecentos e quarenta e seis de dois mil e dezenove datado de quatro de abril 

de dois mil e dezenove, em resposta ao ofício vinte e quatro de dois mil e 

dezenove anexado ao requerimento de informação número três de dois mil e 

dezoito para criação de políticas públicas de incentivo ao setor leiteiro, 

dirigido ao senhor Presidente da República assina o ofício diretora de gestão 

interna do gabinete pessoal do Presidente da República; Ofício número um 

mil novecentos e quarenta e quatro de dois mil e dezenove datado de quatro 

de abril de dois mil e dezenove,  em  resposta ao ofício vinte e nove de dois 

mil e dezenove  
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que encaminhou o requerimento número um de dois mil e dezenove  o qual 

solicitou a retomada de leite da agricultura familiar em resposta ao oficio 

vinte e nove de dois mil e dezenove assina o ofício Diretora de gestão interna 

gabinete pessoal do Presidente da República; Gabinete do Senhor 

Governador datado de cinco de abril de dois mil e dezenove em resposta ao 

ofício vinte e cinco de dois mil e dezenove, assina o ofício chefia de gabinete; 

Convite da Câmara Municipal de Bom Princípio para uma Sessão Solene no 

dia vinte e dois de abril de dois mil e dezenove assina oficio presidente da 

Câmara de Vereadores de Bom Princípio; Convite da Câmara Municipal de 

Vereadores de Ipê para Sessão Solene em homenagem ao dia do escoteiro 

no dia vinte e três de abril de dois mil e dezenove as dezenove horas na 

Câmara Municipal de Ipê. Na sequencia o Presidente da Câmara informou 

que com relação as contas do Poder Executivo do ano de dois mil e dezessete 

recebido no dia dois de abril de dois mil e dezenove na secretaria da Câmara 

despachou parecer prévio do Tribunal de Contas a publicação no mural da 

Câmara a comissão de legislação, justiça, redação final, orçamento, finanças 

e saúde deverá emitir o parecer dentro de trinta dias com o projeto de decreto 

legislativo. Na apresentação das proposições dos Vereadores tivemos uma 

indicação: Indicação nº 015/2019 de autoria do Vereador Luiz Carlos 

Scapinelli “Que sejam realizadas melhorias com o patrolamento e 

cascalhamento da estrada que dá acesso a propriedade do Senhor Renato 

Cearon, na Capela São Bráz.” Após a leitura da referida Indicação pela 

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

realizou as suas justificativas da indicação. Após, o Senhor Presidente 

declarou que, conforme determina o Regimento Interno, a Indicação nº 

015/2019 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal; Indicação nº 

016/2019 de autoria da Vereador Luiz Carlos Scapinelli “Que sejam 

realizadas melhorias como patrolamento e cascalhamento da estrada que liga 

a Capela São Bráz a Capela Nossa Senhora de Lourdes Linha Pichetti.”Após 

a leitura da referida Indicação pela  Secretária da Mesa, a palavra à 

disposição do Vereador autor, o mesma realizou as justificativas  
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da indicação. Após, o Senhor Presidente declarou que, conforme determina 

o Regimento Interno, a Indicação nº 016/2019 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal; Indicação nº 017/2019 de autoria do Vereador Luiz 

Carlos Scapinelli “Que sejam realizadas melhorias com o patrolamento e 

cascalhamento da estrada que dá acesso a propriedade do Senhor Laureano 

Ferreira Drum, na Capela São Bráz.” Após a leitura da referida Indicação 

pela Secretária da Mesa, a palavra à disposição do Vereador autor, o mesma 

realizou as justificativas da indicação. Após, o Senhor Presidente declarou 

que, conforme determina o Regimento Interno, a Indicação nº 017/2019 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Requerimento de Informação  

n° 004/2019 de autoria do Vereador Paulo Roberto Agustini  “O Vereador 

PAULO ROBERTO AGUSTINI, da Bancada do PSDB, usando das 

atribuições regimentais, 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 

patrola que na data de hoje, dia 11  de abril de 2019 à um ano se encontra no 

pátio de uma mecânica se deteriorando sem os devidos cuidados. Este 

Vereador vem por meio deste Requerimento de Informação, solicitar 

esclarecimentos sobre a referida máquina motoniveladora, uma vez que os 

munícipes questionam sobre as más condições de estrada e referida máquina 

encontra-se parada, sobre este assunto, vem requerer o que segue: Ano, 

modelo e número de série desta máquina; Cópia do orçamento para conserto; 

Quais são as peças danificadas ou quebradas, número e modelo das mesmas; 

Qual a previsão de término do conserto; A garantia das peças que estão sendo 

instaladas (quantas horas trabalhas tem a garantia); Após a leitura do referido 

requerimento  pela  Secretária da Mesa, a palavra à disposição do Vereador 

autor, o mesmo realizou as justificativas, após o Requerimento de 

Informação  nº 004/2019 entrou em fase entrou em fase de votação, sendo 

aprovado por unanimidade pelos senhores Vereadores. Requerimento de 

Informação  n° 005/2019 de autoria do Vereador Paulo Roberto Agustini  
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“O Vereador PAULO ROBERTO AGUSTINI, da Bancada do PSDB, 

usando das atribuições regimentais, 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 ao transporte escolar no Distrito de Vila São Paulo: Nome 

da(s) empresa(s) que fazia(m) o transporte escolar no ano de 2006, e quantas 

linhas de transporte foram licitadas neste mesmo ano; No ano de 2017 e 2018 

quantas linhas de transporte foram licitadas e realizadas; No ano de 2019, 

quantas linhas foram licitadas e quem está fazendo o transporte, com quantos 

veículos estão fazendo e quais veículos;” Após a leitura do referido 

requerimento  pela  Secretária da Mesa, a palavra à disposição do Vereador 

autor, o mesmo realizou as justificativas, após o Requerimento de 

Informação  nº 005/2019 entrou em fase entrou em fase de votação, sendo 

aprovado por unanimidade pelos senhores Vereadores. Requerimento de 

Informação  n° 006/2019 de autoria do Vereador Paulo Roberto Agustini “O 

Vereador PAULO ROBERTO AGUSTINI, da Bancada do PSDB, usando 

das atribuições regimentais, 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 contratação de máquinas: No ano de 2018 até a presente 

data, valores gastos com aluguel de máquinas em específico de máquina 

motoniveladora; Cópia do contrato para realização do referido trabalho; Qual 

o valor gasto com o aluguel deste equipamento até a presente data;” Após a 

leitura do referido requerimento  pela  Secretária da Mesa, a palavra à 

disposição do Vereador autor, o mesmo realizou as justificativas, após o 

Requerimento de Informação  nº 006/2019 entrou em fase entrou em fase de 

votação, sendo aprovado por unanimidade pelos senhores Vereadores. 

Requerimento de Informação n° 007/2019 de autoria do Vereador Paulo 

Roberto Agustini “O Vereador PAULO ROBERTO AGUSTINI, da 

Bancada do PSDB, usando das atribuições regimentais, requer, após ouvido 

o Plenário, o encaminhamento  
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do presente expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 

que se digne informar a este Poder, no prazo legal, o que segue: Referente 

ao ofício n° 034/2019 do Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, em 

resposta ao Requerimento de informação n° 001/2019, informando de que o 

ônibus volvo recebido pelo Município da Receita Federal que o mesmo não 

pode ser transferido devido a divergências na documentação e que necessita 

de reformas estruturais. Também à juntamente ao ofício n° 034/2019 duas 

notas fiscais. Sobre isto, requer as seguintes informações: Quais são as 

documentações faltantes para a transferência; Menos mal que não há 

problemas de motor caixa e diferencial, e sim estrutural conforme o ofício, 

este defeito é no chassis ou na carroceria do mesmo; Conforme notas fiscais 

anexadas, foram adquiridas quatro baterias neste período, sendo duas no dia 

12/07/2017 e duas no dia 20/07/2018, com valor bem acima e com a 

observação de bateria com casco incluso, qual o motivo; Se o veículo 

encontra-se no coberto ou ao tempo se deteriorando;” Após a leitura do 

referido requerimento  pela  Secretária da Mesa, a palavra à disposição do 

Vereador autor, o mesmo realizou as justificativas, após o Requerimento de 

Informação  nº 007/2019 entrou em fase entrou em fase de votação, sendo 

aprovado por unanimidade pelos senhores Vereadores. Requerimento de 

Informação  n° 008/2019 de autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli, “O 

Vereador LUIZ CARLOS SCAPINELLI, da Bancada do PT, usando das 

atribuições regimentais, 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 número 012/2019, encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal, 

para que sejam realizadas melhorias como patrolamento e cascalhamento da 

estrada que inicia na propriedade do Senhor Elias Dalamico Moschen, 

passando pela propriedade do Senhor Sergio Miguel Tres, terminando na 

estrada da propriedade do Senhor Vidalvino Chaves, na capela São Bráz, 

referente a esta indicação requerer: Se está no planejamento da Prefeitura 

Municipal juntamente com a  



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 

                                         

 

                                                                                                           Pág. 041 

Secretaria de obras fazer o conserto desta estrada; Para quando está 

planejado fazer tal conserto;” Após a leitura do referido requerimento pela 

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

realizou as justificativas, após o Requerimento de Informação nº 008/2019 

entrou em fase entrou em fase de votação, sendo aprovado por unanimidade 

pelos senhores Vereadores. Passados para os pronunciamentos dos Senhores 

Vereadores, houve a realização por ordem de sorteio, fazendo uso da palavra 

os Vereadores. Moção de Congratulações n° 002/2019 de autoria da 

Vereadora Gislaine Ziliotto, “MOÇÃO Nº 002/2019 A Vereadora que a este 

subscreve, usando das atribuições regimentais, requer, após ouvido o 

plenário, o encaminhamento de uma Moção de Congratulações, juntamente 

com uma placa em homenagem ao jovem Luis Henrique Agostini Pauletti, 

campeão na categoria nacional do Campeonato Desafio Altos da Serra de 

Velocross.” Após a leitura doa referida Moção pela Secretária da Mesa, a 

palavra à disposição da Vereadora autora, a mesma realizou as justificativas, 

após a Moção de Congratulações nº 002/2019 entrou em fase entrou em fase 

de votação, sendo aprovada por unanimidade pelos senhores Vereadores 

Luiz Carlos Scapinelli, Ivar Guerra, Gislaine Ziliotto, Paulo Roberto 

Agustini, Cassiano de Zorzi Caon, Valter Luiz Parizotto. NA ORDEM DO 

DIA -  Projeto de Lei n° 010/2019, de origem do Poder Executivo, 

“Disciplina a concessão de transporte universitário aos estudantes do 

Município de Ipê, e dá outras providências” o qual  a Secretária da mesa fez 

a leitura, em seguida, 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 011/2019 

Projeto de Lei nº 010/2019 INICIATIVA – Poder Executivo. EMENTA – 

“Disciplina a concessão de transporte universitário aos estudantes do 

Município de Ipê, e dá outras providências”. O Projeto de Lei ora 

apresentado tem o escopo de obter autorização legislativa para  
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regulamentar a concessão do transporte universitário, estabelecendo critérios 

aos beneficiários. O transporte poderá ser fornecido pelo Município através 

de veículos próprios, de empresas prestadoras de serviços ou por meio de 

parcerias, ficando a critério da administração a escolha do modo de 

concessão, trajeto, turnos e dias. O presente projeto visa contribuir com os 

estudantes que não tem acesso ao Programa do Passe Livre Estudantil posto 

que os que estão matriculados nas instituições localizadas no município de 

Vacaria não possuem este benefício. Ademais, a autorização pleiteada 

encontra amparo na legislação aplicada à espécie. Assim, diante do exposto, 

os membros desta Comissão opinam pela constitucionalidade do Projeto de 

Lei nº 010/2019, seguindo para consideração do Plenário. Este é o parecer. 

Sala das Comissões, em 16 de abril de 2019. Ver. Paulo Roberto Agustini 

Presidente da Comissão, Vereadora Rosane Pereira de Souza Vice-

Presidente, Vereador Alcione Pellin Cavalheiro Secretário Relator.” Antes 

mesmo da leitura do segundo parecer da comissão, o Vereador Paulo Roberto 

Agustini solicitou vistas do projeto para analises, assim na sequência a 

adiação da votação do projeto de lei foi votada entre os vereadores sendo que 

restou empada por quatro votos a quatro e desempada pelo voto do 

Presidente o qual concedeu o adiamento de votação. Projeto de Lei n° 011 

/2019, de origem do Poder Executivo, “Autoriza contratação temporária, em 

caráter emergencial de excepcional interesse público, de 01 (um) Motorista, 

e dá outras providências.” o qual  a Secretária da mesa fez a leitura, em 

seguida, 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 012/2019 Projeto de Lei nº 011/2019 

INICIATIVA – Poder Executivo. EMENTA – “Autoriza contratação 

temporária, em caráter emergencial de excepcional interesse público, de 01 

(um) Motorista, e dá outras providências.” O Projeto de Lei ora apresentado 

tem o escopo  
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de obter autorização legislativa para a contratação temporária de um 

motorista justificando o fato da carência de servidores motoristas no quadro 

funcional, especialmente com o aumento de linhas de transporte escolar 

realizadas com veículos próprios da prefeitura. Como não há mais candidatos 

no rol de aprovados no último concurso, até realização do próximo certame 

que ocorrerá nos próprios meses, necessária se faz a contratação temporária. 

Ademais, a autorização pleiteada encontra amparo na legislação aplicada à 

espécie. Assim, diante do exposto, os membros desta Comissão opinam pela 

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 011/2019, seguindo para 

consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 16 de 

abril de 2019. Ver. Paulo Roberto Agustini Presidente da Comissão, 

Vereadora Rosane Pereira de Souza Vice-Presidente, Vereador Alcione 

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

discussão do projeto de Lei n° 011/2019, 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, foi encerrada a fase de 

discussão, aberto o processo de votação, o projeto de lei foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei n° 012 /2019, de origem do Poder Executivo 

“Autoriza os titulares do cargo que menciona, em caráter excepcional, a 

dirigir veículo do Município, e dá outras providências” após a leitura pela 

secretaria da mesa diretora do referido projeto de Lei, o Vereador Luiz 

Carlos sCapinlli solicitou vistas do projeto para melhor analise, o adiamento 

de votação foi votado entre os vereadores, da qual restou empatado, em 

quatro votos a quatro, sendo desempatado pelo Senhor Presidente sendo 

favorável ao adiamento da votação do projeto de lei. Após o Presidente 

iniciou os avisos da qual foram que a partir do dia dez de abrir foi feito 

contrato com empresa para realização das faxinas na câmara de Vereadores, 

onde foi feito um processo e a empresa com menor custo ganhou. No dia 

vinte e três de abril sera feita sessão solene ao dia do escoteiro. A assessoria 

de comunicação da câmara de vereadores informa que o site da câmara 

encontra-se desatualizado,  
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devido a manutenção e renovação da página. Fomos convidados para uma 

audiência pública na quarta-feira próxima na câmara de Vereadores de 

Antônio Prado sobre a reforma da previdência. NAS EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS – Fizeram uso da palavra os Vereadores Ivar Guerra, Paulo 

Roberto Agustini e Valter Luiz Parizotto. O tempo de gravação da sessão, na 

sua íntegra, conforme Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 01:55:12 

(uma hora, cinquenta e cinco minutos e doze 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                      Verª Rosane Pereira de Souza    

                     Presidente                                                   Secretária     

 

 

 


