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ATA Nº 013/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE 

MAIO DE 2019 – Às dezenove horas do dia vinte e oito 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, , 

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 da ausência justificada do 

Vereador Luiz Carlos Scapinelli, posto que fraturou o tornozelo. NO 

EXPEDIENTE -  Foi apreciada a ata n°012/2019, sendo aprovada por 

unanimidade pelos Senhores Vereadores. A secretária da Mesa A secretária 

da Mesa, Vereadora Rosane Pereira de Souza, registrou as correspondências, 

sendo: Convite da escola Pequenos brilhantes e grupo da terceira idade de 

Vila Segredo para a festa junina no dia quatorze de junho de dois mil e 

dezenove no salão Paroquial de Vila Segredo. Oficio número sessenta e três 

de dois mil e dezenove do gabinete do senhor Prefeito Municipal em resposta 

ao ofício número cento e três que envio o requerimento de informação 

número onze de dois mil e dezenove acerca do concerto de uma estrada. 

Oficio número sessenta e sete de dois mil e dezenove e resposta ao ofício 

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

de informação número nove de dois mil e dezenove sobre o aumento do 

imposto predial e territorial urbano. Oficio número sessenta e oito de dois 

mil e dezenove em resposta ao ofício número cento e dois que encaminhou 

o requerimento de informação número dez de dois mil e dezenove sobre os 

valores repassados pelo Município à Amucser. Ofício número setenta e um 

de dois mil e dezenove em resposta ao ofício número cento e quinze de dois 

mil e dezenove que encaminhou o requerimento de informação número doze 

de dois mil e dezenove sobre as iluminação pública na sede do Município e 

Distritos.  
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Ofício número setenta e dois de dois mil e dezenove em resposta ao ofício 

número cento e dezesseis de dois mil e dezenove que encaminhou o 

requerimento de informação número treze de dois mil e dezenove sobre o 

concerto de uma estrada de nosso município. Convite para o encontro 

nacional de legislativos municipais entre os dias treze à quinze de junho na 

cidade de Encantado. Convite da Mitra Diossessana para uma reunião na 

secretaria paroquial para tratar do dia de Corpus Cristi em nosso Município. 

Na apresentação das proposições dos Vereadores tivemos uma indicação: 

Indicação nº 020/2019 de autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli “Que 

dentro do possível, seja procedida a colocação de placas de sinalização, na 

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

propriedades das famílias Tieppo e Schiochet.” Após a leitura da referida 

Indicação pela  Secretária da Mesa, como o Vereador não se faz presente, o 

Senhor Presidente declarou que, conforme determina o Regimento Interno, 

a Indicação nº 020/2019 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal; 

Indicação nº 021/2019 de autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli “Que 

sejam realizadas melhorias com o patrolamento e cascalhamento da estrada 

que dá acesso as propriedades dos Senhores Virgílio Gazzola, Volmir 

Longhi e Nelson Longhi, na Capela Santo Antão Linha Duarte.” Após a 

leitura da referida Indicação pela  Secretária da Mesa, como o Vereador não 

se faz presente, o Senhor Presidente declarou que, conforme determina o 

Regimento Interno, a Indicação nº 021/2019 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal;  Indicação nº 022/2019 de autoria do Vereador Luiz 

Carlos Scapinelli “Que sejam realizadas melhorias com o patrolamento e 

cascalhamento da estrada que dá acesso as propriedades dos Senhores Néris 

Carra e Waldir Bressan, na Capela Santo Antão Linha Duarte.” Após a 

leitura da referida Indicação pela Secretária da Mesa, como o Vereador não 

se faz presente, o Senhor Presidente declarou que, conforme determina o 

Regimento Interno, a Indicação nº 022/2019 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal;  Indicação nº 023/2019 de autoria do Vereador Luiz 

Carlos Scapinelli “Que sejam  
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realizadas melhorias com o patrolamento e cascalhamento da estrada que dá 

acesso as propriedades das famílias dos Senhores Romeu Righez, Orozimbo 

Menegat, Valdérico Zanotto, Claudiomir Menegat e Vilmar Menegat, entre 

a Linha Pereira de Lima e a Capela Santo Antão.” .” Após a leitura da 

referida Indicação pela  Secretária da Mesa, como o Vereador não se faz 

presente, o Senhor Presidente declarou que, conforme determina o 

Regimento Interno, a Indicação nº 023/2019 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal; : Indicação nº 024/2019 de autoria do Vereador 

Cassiano de Zorzi Caon “Que dentro das possibilidades, sejam utilizados os 

implementos agrícolas adquiridos pelo Município via emenda parlamentar 

do Deputado Federal Alceu Moreira (MDB), para priorizar a demanda 

existente na  atividade suinícola, em especial aos suinicultores do Distrito de 

Vila Segredo.” 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, a Senhora Secretaria declarou que, 

conforme determina o Regimento Interno, a Indicação nº 024/2019 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal; Indicação nº 025/2019 de 

autoria do Vereador Cassiano de Zorzi Caon “Que dentro das possibilidades, 

seja atendida antiga reivindicação do transporte dos universitários residentes 

e domiciliados em Ipê até as instituições de ensino da cidade de Caxias do 

Sul.” 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, a Senhora Secretaria declarou que, conforme determina o 

Regimento Interno, a Indicação nº 025/2019 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal Requerimento n° 006/2019 de autoria do Vereador 

Luiz Carlos Scapinelli “REQUERIMENTO 006/2019 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 a 

autoridade  
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abaixo denominada, apoiando o documento encaminhado pela Rede Ecovida 

de Agroecologia o qual solicitou a esta Ministra que não seja extinta a 

CPORGS (documento em anexo), assim solicita-se o encaminhamento deste 

ofício apoiando tal documento:  - Ministra da Agricultura;” Após a leitura 

do referido requerimento  pela  Secretária da Mesa, como o Vereador não 

estava presente para realizar as justificativas,  o Requerimento nº 006/2019 

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

pelos senhores Vereadores. Na sequencia o Vereador Cassiano de Zorzi 

Caon informou que estamos com a ouvidoria instalada na Câmara de 

Vereadores desde o ano de dois mil e seis e agora tivemos uma 

complementação para estabelecer normas básicas e agora tornou-se 

obrigatório para que se indique membros para essa ouvidoria, assim cada 

partido indicou um membro sendo eles: MDB Rosane Pereira de Souza, PDT 

Alcione Pellin Cavalheiro, PP Ivar Guerra,  PSDB Paulo Roberto Agustini, 

PT Gislaine Ziliotto salientou a falta do Vereador Luiz Carlos então se auto 

indicou reivindicando que gostaria da opinião do Vereador Luiz Carlos caso 

haja alguma alteração informará através de oficio a casa. Na sequência, 

conforme inscrição solicitou-se a presença da Senhora Tamiras Patricia 

Riboldi Coordenadora do CRAS Ipê para uso da Tribuna Livre tendo como 

assunto Ações Desenvolvidas pelo Cras nos Distritos de Vila São Paulo e 

Vila Segredo. Após agradeceu-se a presença da Senhora Tamires Patricia 

Ribold e foi convidada para assistir aos demais trabalhos da casa. Passados 

para os pronunciamentos dos Senhores Vereadores, houve a realização por 

ordem de sorteio, fazendo uso da palavra os Vereadores Cassiano de Zorzi 

Caon, Gislaine Ziliotto, Ivar Guerra, Alecir Benetti, Paulo Roberto Agustini. 

NA ORDEM DO DIA – Não Houve matéria para apreciação NAS 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fizeram uso da palavra os Vereadores 

Cassiano de Zorzi Caon, Gislaine Ziliotto, Paulo Roberto Agustini. O tempo 

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

003/2014 foi de 01:47:39 (uma hora, quarenta e sete minutos e trinta e nove 

segundos), sendo lavrada a  
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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     

 

 


