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ATA Nº 014/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE 

JUNHO DE 2019 – Às dezenove horas do dia onze de junho 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 da falta da assessora legislativa Elenize Bressan 

Candiago que se encontra de atestado médico. NO EXPEDIENTE - Foram 

apreciadas as ata n° 013/2019, sendo aprovada por unanimidade pelos 

Senhores Vereadores A secretária da Mesa, Vereadora Rosane Pereira de 

Souza, registrou as correspondências, sendo: Convite da União dos 

Vereadores do Rio Grande do Sul para participação em um Seminário na 

cidade de Porto Alegre nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho do ano de dois mil 

e dezenove. Oficio encaminhado de Brasilia com a resposta do requerimento 

solicitando recursos para agricultura familiar. Convite para a festa em Honra 

a São Pedro na Vila Segredo no dia 30 de junho de dois mil e dezenove. 

Antes de passar para as proposições das proposições dos Vereadores foi 

comunicado pelo Presidente a respeito da palestra do aluno cidadão pela 

Brigada Militar e Policia Civil no dia 18 de junho as 13:30 horas na Câmara 

de Vereadores. Na apresentação das proposições dos Vereadores tivemos 

uma indicação: Indicação nº 026/2019 de autoria do Vereador Luiz Carlos 

Scapinelli “Que seja implantado no Município de Ipê um subsídio aos 

agricultores que fazem silagem, com de até 50% dos custos. “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 026/2019 será  
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encaminhada ao Poder Executivo Municipal; Requerimento  n° 007/2019 de 

autoria do Vereador Luiz Carlos Scapinelli, 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, para que volte a ser pago 60% no subsídio do seguro agrícola, 

seguro este particular, contratado pelos próprios agricultores, pois hoje é 

pago somente 30% , assim solicita-se o encaminhamento deste ofício 

propondo o retorno de 60% do subsídio, as seguintes autoridades:  - 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 007/2019 

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 Gilaine Ziliotto, Paulo Roberto Agustini, Rosane Pereira de 

Souza, Ivar Guerra, Alcione Pellin Cavalheiro, Cassiano de Zorzi Caon, Luiz 

Carlos Scapinelli, NA ORDEM DO DIA -  Projeto de Lei n° 002/2019, de 

origem do Poder Legislativo, “Que dispõem sobre o quadro de servidores 

públicos da câmara municipal 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 DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, 

ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE. PARECER Nº 017/2019Projeto de 

Lei nº 002/2019 INICIATIVA – Poder Legislativo. EMENTA – “Dispõe 

sobre o Quadro de Servidores Públicos da Câmara Municipal de Ipê e dá 

outras providências”. O Projeto de Lei ora apresentado dispõe sobre o quadro 

de servidores públicos da Casa Legislativa. O referido Projeto mantem os  
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cargos então existentes, trazendo como novidade a criação do cargo de 

Oficial Legislativo no quadro de provimento efetivo, a fim de viabilizar o 

mais breve possível a realização de concurso público. Acompanha o referido 

Projeto, o relatório de impacto orçamentário, o qual demonstra capacidade 

financeira, atendendo ao inciso I do Artigo 16 da Lei Complementar n° 

101/2002. Em análise ao presente, verifica-se que 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 002/2019, seguindo para consideração do Plenário. Este é o parecer. 

Sala das Comissões, em 11 de junho 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° 002/2019, a 

palavra restou a disposição dos Vereadores autores. 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° 015/2019, de origem do Poder Executivo, “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir no orçamento corrente, Crédito Adicional Suplementar até 

o limite de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco 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 DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, 

REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE. PARECER 

Nº 018/2019 Projeto de Lei nº 015/2019 INICIATIVA – Poder Executivo. 

EMENTA – “Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente, 

Crédito Adicional Suplementar até o limite de R$ 175.000,00 (cento e 

setenta e cinco mil reais) e dá outras providências”. O Projeto de Lei ora 

apresentado tem o escopo de obter autorização legislativa para abrir crédito 

adicional suplementar até o limite de R$ 175.000,00 no orçamento  
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corrente, ou seja, trata-se de autorização de despesas insuficientemente 

dotadas  na Lei Orçamentária Anual -LOA. Em análise ao presente, 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 018/2019, seguindo para 

consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 11 de 

junho 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° 015/2019, 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, a Vereadora Gislaine Ziliotto solicitou adiamento na votação do 

Projeto de Lei para melhor estudá-lo, foi realizada a votação da adiação e foi 

aprovada por 05 votos a 04 o adiamento de votação do projeto de lei n° 

015/2019. Aberto o processo de votação, o projeto de lei foi aprovado por 

unanimidade. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fizeram uso da palavra 

os Vereadores Gislaine Zioliotto, Paulo Roberto Agustini, Rosane Pereira de 

Souza. O tempo de gravação da sessão, na sua íntegra, conforme Resolução 

Legislativa nº 003/2014 foi de 01:54:45 (uma hora, cinquenta e quatro 

minutos e quarenta e cinco 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     


