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ATA Nº 020/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE 

AGOSTO DE 2019 – Às dezenove horas do dia vinte de agosto 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 Luiz Carlos Scapinelli, Secretária 

da Mesa Diretora Vereadora Rosane Pereira de Souza, , e com a presença 

dos Vereadores Alcione Pellin Cavalheiro, Alecir Benetti, Cassiano de Zorzi 

Caon, Gislaine Ziliotto,  Ivar Guerra, João Paulo Zanotto, Paulo Roberto 

Agustini. O Presidente da Casa Vereador Luiz Carlos Scapinelli, em nome 

de Deus, declarou aberta a presente sessão. NO EXPEDIENTE  -  Foi  

apreciada a ata n°018/2019, sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores 

Vereadores. A secretária da Mesa A secretária da Mesa, Vereadora Rosane 

Pereira de Souza, registrou as correspondências, sendo: Ofício do IBGE 

informando que no mês de agosto iniciará o senso demográfico dois mil e 

vinte haverá uma reunião no dia dois de setembro de dois mil e dezenove na 

sede da prefeitura de Ipê para esclarecimentos; Convite da Secretaria de 

Educação e cultura de Ipê para a semana da agricultura do dia dois a oito do 

mês de setembro do ano de dois mil e dezenove convidando para o Desfile 

cívico; Requerimento do Vereador Cassiano de Zorzi Caon para uso das 

dependências da câmara de vereadores no dia vinte e quatro de agosto de 

dois mil e dezenove para a convenção do partido MDB; Convite da União 

dos Vereadores do Rio Grande para participar de um Seminário em Porto 

Alegre em agosto de dois mil e dezenove; Convite do Parlamento Regional 

para participar da reunião do grupo no dia vinte e dois de agosto em Nova 

Roma do Sul; Oficio da RGE cópia do oficio que foi encaminhada a 

Prefeitura Municipal; Oficio de Brasilia informando que foi encaminhado 

noventa e sete mil reais para o Município através de Emenda para a compra 

de trator e equipamentos agrícolas assina o oficio Alceu Moreira; Convite 

Festa Comunidade Nossa Senhora das Dores São Paulino no dia oito de 

setembro de dois mil e dezenove; Convite Paróquia São Pedro para participar 

da  
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comemoração da escola Pequenos Brilhantes no dia quinze de setembro de 

dois mil e dezenove. Na apresentação das proposições dos Vereadores: 

Indicação nº 034/2019 de autoria da Vereador Luiz Carlos Scapinelli “Que 

sejam pintadas todas as faixas de pedestres no centro Município de 

Ipê.”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 secretaria da mesa declarou que, conforme determina o 

Regimento Interno, a Indicação nº 034/2019 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal;  Indicação nº 035/2019 de autoria da Vereador Luiz 

Carlos Scapinelli “ Que sejam realizadas melhorias como patrolamento e 

cascalhamento da estrada que dá acesso as propriedades das famílias Travi e 

Castagna, 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, a secretaria da mesa 

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

035/2019 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal; Indicação nº 

036/2019 de autoria da Vereadora Gislaine Ziliotto  “Que seja incluído no 

cronograma da Secretaria de Obras do Município a realização de calçamento 

na Rua Dr. Montaury, Bairro Planalto.” Após a leitura da referida Indicação 

pela  Secretária da Mesa, a palavra à disposição da Vereadora autora, a 

mesma realizou as suas justificativas da indicação. Após, o presidente da 

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

036/2019 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Moção nº 

005/2019 de autoria da Vereadora Gislaine Ziliotto  “A Vereadora que a este 

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

plenário, o encaminhamento de Moção de Congratulações, juntamente com  

placa em homenagem ao jovem Julio Cesar Brollo Zanotto pelo destaque que 

vem tendo junto a Associação Carlos Barbosa de Futsal ACBF, campeã 

recentemente do Campeonato Libertadores da América, disputada em 

Buenos Aires.” Após a leitura da referida Moção  pela  Secretária da Mesa,  

 



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. 103 

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

justificativas Após a Moção de Congratulações   nº 005/2019 entrou em fase 

de votação, sendo aprovado por unanimidade pelos senhores Vereadores. 

Conforme inscrição solicitou-se a presença Da Senhora Cristiane dos Anjos 

Parizotto professora para uso da Tribuna Livre tendo como assunto 

explicação do projeto de Lei número 023/2019 Após agradeceu-se a presença 

da Senhora Cristiane dos Anjos Parizotto  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 Ivar Guerra, Rosane Pereira de Souza, Luiz Carlos Scapinelli, 

Cassiano de Zorzi Caon, Gislaine Ziliotto, Paulo Roberto Agustini. NA 

ORDEM DO DIA – Mensagem de Veto do Poder Executivo ao Projeto de 

Lei número 003/2019 do Poder Legislativo “oficio número 102/2019 do 

Gabinete do senhor Prefeito Municipal, Ipê 26 de julho de dois mil e 

dezenove, a Sua Excelencia Vereador Luiz Carlos Scapinelli, Presidente em 

exercício da Câmara de Vereadores de Ipê, assunto mensagem de Veto ao 

Projeto Legislativo número 003/2019”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 028/2019  

Mensagem de Veto ao Projeto de Lei Legislativo nº 003/2019 De autoria da 

Vereadora Rosane Pereira de Souza o Projeto de Lei em epígrafe “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.”Após o trâmite 

regimental, foi o Projeto de Lei aprovado por 04 (quatro) votos na sessão 

plenária ordinária do dia 09 de julho de 2019, sendo expedido o Autógrafo 

(Ofício) de nº 216/2019. Através da Mensagem de Veto ao Projeto de Lei 

Legislativo nº 003/2019, o Senhor  
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Prefeito Municipal, usando da faculdade que lhe confere nos termos do artigo 

47, § 1º, da Lei Orgânica Municipal, vetou integralmente o Projeto, a qual, 

nos termos constitucionais, foi encaminhada a esta Câmara para apreciação, 

face aos argumentos empregados pelo Senhor Prefeito Municipal para a 

interposição do veto. Em cumprimento ao disposto no artigo 278 do 

Regimento Interno, foi a Mensagem de Veto encaminhada ao exame desta 

Comissão, pelas razões de inconstitucionalidade versadas pelo Senhor 

Prefeito Municipal ao Projeto de Lei Legislativo nº 003/2019, competindo-

nos nesta oportunidade, analisar a matéria. Inicialmente, verificamos que o 

Senhor Prefeito Municipal interpõe as suas razões de veto ao Projeto de Lei 

Legislativo nº 003/2019 em conformidade com o artigo 47, § 1º, da Lei 

Orgânica Municipal, COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, 

REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE obedecendo, 

inclusive ao prazo de 15 dias contados da data do recebimento do Projeto, 

indicado no parágrafo primeiro do referido artigo. Face ao exposto, nos 

aspectos que compete a esta Comissão examinar, o parecer é pelo 

recebimento do Veto do Senhor Prefeito Municipal, em conformidade com 

o artigo 47, § 1º da Lei Orgânica do Município de Ipê. Este é o Parecer.Sala 

das Comissões, em 20 de agosto de 2019. Ver. Paulo Roberto Agustini   

Presidente da Comissão,   Ver. Rosane Pereira de Souza Vice-Presidente, 

Ver. Alcione Pellin Cavalheiro Secretário Relator.”  Logo após foi aberto 

espaço para a discussão do veto do senhor prefeito municipal, 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 do veto do 

senhor prefeito municipal, sendo nominal em ordem alfabética Vereador 

Alcione votou contra o veto, vereador Alecir contra o veto, Vereador 

Cassiano contra o veto, Vereadora Gislaine contra o veto, Vereador Ivar 

contra o veto, Vereador João Paulo contra o veto, Vereador Paulo contra o 

veto, Vereadora Rosane contra o veto, o veto do senhor prefeito municipal 

ao  
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projeto de lei foi derrubado por oito  votos. Projeto de Lei n° 005 /2019, de 

origem do Poder legislativo  “Obriga o Poder Executivo Municipal a divulgar 

a lista de espera em consultas, exames médicos e procedimentos cirúrgicos 

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 029/2019 Projeto de Lei nº 

005/2019INICIATIVA – Poder Legislativo. EMENTA – “Obriga o Poder 

Executivo Municipal a divulgar a lista de espera em consultas, exames 

médicos e procedimentos cirúrgicos e dá outras providências.” O Projeto de 

Lei ora apresentado tem por finalidade buscar a transparência nos atos 

públicos voltados a área da saúde. Presume-se que um registro público e 

confiável é um mecanismo efetivo de combate a adulterações e fraudes netas 

listas, tendo em vista que possibilita amplo acesso aos pacientes.  Após a 

devida análise, os membros da comissão entendem que o Projeto de Lei nº 

022/2019 não apresenta nenhum vício de ordem formal ou material, sendo, 

portanto, constitucional. Face ao exposto, nos aspectos que compete a esta 

Comissão examinar, opinamos pela constitucionalidade do Projeto de Lei nº 

022/2019. Este é o Parecer. Sala das Comissões, em 20 de agosto de 2019. 

Ver. Paulo Roberto Agustini   Presidente da Comissão, Ver. Rosane Pereira 

de Souza Vice-Presidente, Ver. Alcione Pellin Cavalheiro Secretário 

Relator.”  Logo após foi aberto espaço para a discussão do projeto de Lei n° 

005/2019, a palavra restou a disposição do Vereador Cassiano de Zorzi 

Caon, autor do projeto 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° 023 /2019, de origem do Poder Executivo “Altera a Lei Municipal 

n° 1.292, de 23 de dezembro de 2009, e dá outras providências.” o qual a 

Secretária da mesa  
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fez a leitura, em seguida, o Vereador Alecir Benetti, Secretário relator da 

Comissão de educação, cultura, lazer, turismo e esporte procedeu a 

apresentação do relatório da comissão “COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, LAZER, TURISMO E ESPORTE PARECER Nº 002/2019 

Projeto de Lei nº 023/2019INICIATIVA – Poder Executivo. EMENTA – 

“Altera a Lei Municipal n° 1.292, de 23 de dezembro de 2009, e dá outras 

providências.” Os membros da Comissão de Educação, Cultura, Lazer, 

Turismo e Esporte, em análise ao Projeto de Lei em questão, entendem que 

o Projeto de Lei ora apresentado tem o objetivo de alterar o Plano de carreira 

do Magistério – Lei Municipal n° 1.292 de 23 de dezembro de 2009, e tem 

por objetivo atualizar a legislação local as mudanças legislativas federais e 

adequação ao Plano Municipal, Estadual e Nacional da Educação. 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 023/2019, seguindo para 

consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 20 de 

agosto de 2019. Ver. Rosane Pereira de Souza Presidente, Ver. Ivar Guerra 

Vice-Presidente e Ver. Alecir Benetti Secretário relator.” 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 030/2019 Projeto de Lei nº 023/2019 INICIATIVA – Poder 

Executivo Municipal EMENTA – “Altera a Lei Municipal n° 1.292, de 23 

de dezembro de 2009, e dá outras providências.” O presente Projeto de Lei 

visa alterara ei Municipal n° 1.292 de 23 de dezembro de 2009 (Plano de 

Carreira do Magistério), a fim de adequá-la à legislação estadual e federal 

vigente. As alterações propostas foram estudadas e elaboradas por Comissão 

formada por servidores efetivos da Educação, desde o ano de 2016, e tem 

por objetivo atualizar a legislação local às mudanças legislativas federais e  
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adequação aos Planos Municipal, Estadual e Nacional da Educação. 

Acompanha o referido Projeto, a estimativa de impacto orçamentário, o qual 

demonstra capacidade financeira, atendendo ao inciso I do Artigo 16 da Lei 

Complementar n° 101/2000.Após a devida análise, os membros da comissão 

entendem que o Projeto de Lei nº 023/2019 não apresenta nenhum vício de 

ordem formal ou material, sendo, portanto, constitucional. Face ao exposto, 

nos aspectos que compete a esta Comissão examinar, opinamos pela 

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 023/2019. Este é o Parecer. Sala das 

Comissões, em 20 de agosto de 2019. Ver. Paulo Roberto Agustini   

Presidente da Comissão, Ver. Rosane Pereira de Souza Vice-Presidente, Ver. 

Alcione Pellin Cavalheiro Secretário Relator.” Logo após foi aberto espaço 

para a discussão do projeto de Lei n° 023/2019, 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. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Não houve nenhuma 

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

Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 01:37:27 (uma hora, trinta e sete 

minutos e vinte e sete segundos), sendo lavrada a presente Ata, a qual após 

lida e aprovada pelos Senhores Vereadores, irá pela Presidente e Secretário 

assinada.  

 

 

---------------------------------------------       ---------------------------------------- 

     Ver. Luiz Carlos Scapinelli                    Verª Rosane Pereira de Souza    

                     Presidente                                                   Secretária     

 

 


