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ATA Nº 012/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE 

MAIO DE 2019 – Às dezenove horas do dia quatorze de maio 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. Informando que estamos em fases de testes com o parelho 

de som da câmara de vereadores. NO EXPEDIENTE - Foram apreciadas as 

atas n° 009 010 e 011/2019, sendo aprovadas por unanimidade pelos 

Senhores Vereadores A secretária da Mesa, Vereadora Rosane Pereira de 

Souza, registrou as correspondências, sendo: Mandato de notificação do 

Ministério Público sobre o arquivamento do inquérito civil, foram 

requisitadas informações à Câmara de Vereadores, essas prestadas na 

sequencia arquivado o inquérito. Oficio número 051/2019 do Gabinete do 

Senhor Prefeito Municipal, em resposta ao requerimento de informação 

número 004/2019 enviado ao senhor prefeito municipal em respeito a uma 

máquina motoniveladora.  Oficio número 052/2019, do Gabinete do Senhor 

Prefeito Municipal em resposta ao requerimento de informação número 

005/2019, a respeito do transporte escolar. Oficio número 053/2019, em 

resposta ao requerimento de informação número 006/2019 acerca da locação 

de máquinas pelo município.  Oficio Gabinete do Senhor Prefeito Municipal 

número 054/2019, em resposta ao requerimento de informação número 

007/2019 da Câmara de Vereadores sobre o ônibus recebido pelo Município 

da Receita Federal. Ofício número 055/2019 do Gabinete do Senhor Prefeito 

Municipal em resposta ao requerimento de informação número 008/2019 

sobre o concerto de uma estrada de nosso município. Ofício número 

056/2019 sobre o afastamento do senhor Prefeito Municipal  
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nos dias 01 à 03 de maio para participar de um curso em São Paulo. Convite 

da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul para o quarto Fórum Jurídico 

Estadual de Gestão Pública Municipal nos dias 22, 23 e 24 de maio em Porto 

Alegre. Convite para sanar as dúvidas referentes as leis 13.460/2017 e 

12.527/2011, nos dias 22, 23, 24 de maio em Porto Alegre. Convite para a 

reunião mensal do parlamento Regional da Serra Gaucha na Câmara de 

Vereadores de Farroupilha no dia 23 de maio. Convite para audiência pública 

para tratar sobre as formas de financiamento para a cultura no dia 17 de maio 

em Bento Gonçalves. Na apresentação das proposições dos Vereadores 

tivemos uma indicação: Indicação nº 019/2019 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 Roberto de 

Souza, iniciando na estrada que liga Ipê a Capela São Valentin, até o final da 

linha.” 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 019/2019 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal; Requerimento n° 004/2019 de 

autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli, REQUERIMENTO 

004/2019Exmo. Senhor Cassiano de Zorzi Caon DD Presidente em exercício 

da Câmara Municipal de Vereadores Ipê – RS Senhor Presidente: O 

Vereador que o presente subscreve, na forma regimental, vem mui 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência REQUERER, depois de 

ouvido o plenário, que seja encaminhado Ofício para as autoridades abaixo 

denominadas, solicitando para que seja revogado o corte de 30% de repasse 

de valores às Universidades Federais. - Presidente da República; - Ministro 

da Educação;” Após a leitura do referido requerimento pela Secretária da 

Mesa, a palavra à disposição da Vereador autor, o mesmo realizou as 

justificativas Após o Requerimento nº 004/2019 entrou em fase de votação, 

sendo aprovado por unanimidade pelos senhores Vereadores. Requerimento 

n° 005/2019 de autoria do  
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Vereador Luiz Carlos Scapinelli, “REQUERIMENTO 005/2019 Exmo. 

Senhor Cassiano de Zorzi Caon DD Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores  Ipê – RS Senhor Presidente: O Vereador que o presente 

subscreve, na forma regimental, vem mui respeitosamente à presença de 

Vossa Excelência REQUERER, após ouvido o plenário, que seja 

encaminhado Ofício para as autoridades abaixo denominadas, solicitando 

que seja realizado um novo orçamento com taxa de 4,6% para que venha 

financiar os investimentos de agricultura familiar. - Ministro da Economia; - 

Ministra da Agricultura; - Presidente da República” Após a leitura do 

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

Vereador autor, o mesmo realizou as justificativas Após o Requerimento nº 

005/2019 entrou em fase de votação, sendo aprovado por unanimidade pelos 

senhores Vereadores. Requerimento de informação n° 012/2019 de autoria 

do Vereador Cassiano de Zorzi Caon “O Vereador que a este subscreve, 

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: - Quanto a iluminação pública, na sede do Município, no Distrito de 

Vila Segredo e no Distrito de São Paulino: a)  Se existe ou não um 

planejamento estratégico que tenha como objetivo melhorar a condição deste 

serviço público nos locais acima referidos; b) Se existe a informação por 

parte do Executivo Municipal das quantidades e dos locais em que a 

deficiência deste serviço público se faz presente; c) Se existe o intuito, a 

curto prazo,  de adquirir equipamentos necessários para fazer a manutenção 

e troca de luminárias, conforme a demanda existente;” Após a leitura do 

referido requerimento de informação  pela  Secretária da Mesa, a palavra à 

disposição da Vereador autor, o mesmo realizou as justificativas Após o 

Requerimento de informação  nº 012/2019 entrou em fase de votação, sendo 

aprovado por unanimidade pelos senhores Vereadores. . Requerimento de 

informação n° 013/2019 de autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli 

“REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
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Nº 013/2019 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 013/2019, encaminhada ao Senhor 

Prefeito Municipal, para que sejam realizadas melhorias como patrolamento 

e cascalhamento da estrada que dá acesso à propriedade dos Senhores Gilson 

Dalagnol e Osmar Zampieri, na Vila Segredo, requer: Se está no 

planejamento da Prefeitura Municipal juntamente com a Secretaria de obras 

fazer o conserto desta estrada; Para quando está planejado fazer tal 

conserto;” Após a leitura do referido requerimento de informação  pela  

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

realizou as justificativas Após o Requerimento de informação  nº 013/2019 

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

Vereadores. Moção n° 033/2019 de autoria do Vereador Luiz Carlos 

Scapinelli “MOÇÃO Nº 003/2019 O Vereador que a este subscreve, usando 

das atribuições regimentais, requer, após ouvido o plenário, o 

encaminhamento de Moção de Congratulações, juntamente com uma placa 

em homenagem a Escola Municipal Plácido Damiani, pelo Projeto de 

agricultura sustentável envolvendo os alunos no turno inverso na escola 

desenvolvendo trabalho com agricultura ecológica e sustentável.” Após a 

leitura da referida moção pela Secretária da Mesa, a palavra à disposição do 

Vereador autor, o mesmo realizou as justificativas Após a Moção 003/2019 

entrou em fase de votação, sendo aprovada por unanimidade pelos senhores 

Vereadores. Na sequência, conforme inscrição solicitou-se a presença do 

Senhor Luiz Henrique Agostini Pauletti Campeão na categoria nacional do 

campeonato desafio altos da serra de velocross para uso da Tribuna Livre 

para fazer um agradecimento pela moção prestada pela câmara de vereadores 

de autoria da Vereadora Gislaine Ziliotto. Após agradeceu-se a presença do 

Senhor Luiz Henrique e foi convidado para assistir aos demais trabalhos da 

casa. Passados para os pronunciamentos dos  
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Senhores Vereadores, houve a realização por ordem de sorteio, fazendo uso 

da palavra os Vereadores Luiz Carlos Scapinelli, Ivar Guerra, Paulo Roberto 

Agustini, Valter Luiz Parizotto, NA ORDEM DO DIA -  Projeto de Lei n° 

014/2019, de origem do Poder Executivo, “Autoriza o Poder Executivo a 

abrir no orçamento corrente, Crédito Adicionais Especiais até o limite de R$ 

3.000,00 (três mil reais) 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 016/2019 

Projeto de Lei nº 014/2019 INICIATIVA – Poder Executivo. EMENTA – 

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

Adicionais Especiais até o limite de R$ 3.000,00 (três 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$ 

3.000,00 no orçamento corrente, ou seja, trata-se de autorização de despesas 

não contempladas na Lei Orçamentária Anual - LOA. 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 014/2019, seguindo para 

consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 14 de 

maio 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° 014/2019, 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. Na sequência foram passados os recados sendo que o Senhor 

Vereador informou que há pessoas na plateia o senhor Valdevino e Eroni  
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que estão com problema de saúde com o filho e vieram ate a câmara oferecer 

ingressos para uma janta beneficente que acontecerá para o filho, os 

vereadores todos colaboraram em ajudar. NAS EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS – Fizeram uso da palavra os Vereadores Cassiano de Zorzi 

Caon, Paulo Roberto Agustini e Valter Luiz Parizotto. O tempo de gravação 

da sessão, na sua íntegra, conforme Resolução Legislativa nº 003/2014 foi 

de 01:41:03 (uma hora, quarenta e um minutos e três 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     

 


