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ATA Nº 021/2019 – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIAREALIZADA 

EM 03 DE SETEMBRO DE 2019 – Às dezenove horas do dia três de 

setembro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se em Sessão Plenária 

Ordinária os Vereadores da Câmara Municipal de Ipê – RS, Oitava 

Legislatura, sob a Presidência em Exercício 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, Joao Paulo Zanotto, 

Paulo Roberto Agustini. O Presidente em Exercício da Casa Vereador Luiz 

Carlos Scapinelli, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão. NO 

EXPEDIENTE - Foi apreciada a ata n°019/2019, sendo aprovada por 

unanimidade pelos Senhores Vereadores. A secretária da Mesa A secretária 

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

sendo: Um ofício Nº 111/2019/GAB, respondendo ao ofício nº 242/2019 que 

encaminhou o Requerimento de Informação nº 17/2019, referente ao 

conserto de estradas; Um ofício nº 112/2019/GAB, respondendo ao 

Requerimento de Informação Nº 018/2019, referente ao reparo de uma ponte, 

encaminhado pelo ofício nº 243/2019; Ofício nº 113/2019/GAB, em resposta 

ao ofício nº 244/2019, que encaminhou o Requerimento de Informação Nº 

019/2019, sobre o repasse de valores à entidades do Município; Um ofício 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em resposta ao 

ofício Nº 131/2019, que encaminhou o Requerimento nº 006/2019, que 

solicita a não extinção de comissão de produção orgânica; Ofício Nº 

454/2019/SISP, solicitando o espaço da Câmara de Vereadores para a 

realização de matrículas do curso profissionalizante de atendente na área da 

saúde, no dia 05 de setembro de 2019, das 9 horas às 12 horas e das 13 horas 

às 20 horas; Um ofício do Gabinete Pessoal da Presidência da República, em 

resposta ao Requerimento Nº 007/2019 e 008/2019, o qual solicita o retorno 

de programas de habitação no meio rural e do valor do subsídio à agricultores 

a título de seguro agrícola; Ofício do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, o qual responde o ofício Nº 173/2019, sobre o retorno do 

subsídio do seguro agrícola; Ofício Nº 019/2019 da Secretaria de Turismo,  
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Desporto e Lazer, informando sobre a Consulta Popular que acontece nos 

dias 04, 05, 06 de setembro de 2019 e o Ofício circular Nº 

023/2019/UVERGS, convidando a todos para o Seminário Técnico de 

Políticas Públicas, a ser realizado nos dias 10, 11, 12 e 13 de setembro de 

2019 em Porto Alegre. Na apresentação das proposições dos Vereadores, 

duas Indicações, a Vereadora Rosane Pereira de Souza, Secretária da Mesa 

Diretora fez a leitura: “Indicação 037/2019, de autoria do Vereador Luiz 

Carlos Scapinelli: Que seja criado no Município de Ipê um programa de 

incentivo a fruticultura. Que seja subsidiado mudas aos agricultores que 

forem plantar pomares novos de 500 até 5.000 mudas, mudas essas que sejam 

certificadas e que o pagamento seja feito direto ao estabelecimento que 

fornece as mesmas, sendo que o subsídio por muda chegue a um real e que 

essas mudas sejam frutíferas com zoneamento no nosso Município”. Após a 

leitura da referida Indicação pela Secretária da Mesa, o Presidente em 

Exercício passou a Presidência à Secretária, Vereadora Rosane, para que 

pudesse apresentar as justificativas da referida Indicação, que colocou a 

palavra à disposição do Vereador autor, o mesmo realizou as justificativas 

da indicação. Após, a Senhora Presidente declarou que, conforme determina 

o Regimento Interno, a Indicação nº 037/2019 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal; A Secretária da Mesa devolveu a Presidência ao 

Vereador Luiz Carlos Scapinelli; Indicação Nº 038/2019: “Indicação 

038/2019, de autoria do Vereador Cassiano de Zorzi Caon: Que dentro das 

possibilidades, o Executivo Municipal organize um Projeto de revitalização 

na sinalização e pintura asfáltica dos três principais acessos de Ipê em 

direção à rodovia ERS 122”. Após a leitura da referida Indicação pela 

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

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

que, conforme determina o Regimento Interno, a Indicação nº 038/2019 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Passados para os 

pronunciamentos dos Senhores Vereadores, houve a realização por ordem de 

sorteio, fazendo uso da palavra os Vereadores: Cassiano de Zorzi Caon e 

Luiz Carlos Scapinelli. NA ORDEM DO DIA – Apreciação do veto do  
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Senhor Prefeito Municipal ao Projeto de Lei Nº 004/2019, de Origem do 

Poder Legislativo, a Secretária da Mesa fez a leitura da referida mensagem 

de veto: “Ao cumprimenta-lo cordialmente, bem como aos demais membros 

desta Casa Legislativa, vimos por meio da presente Mensagem informar 

Vossa Excelência e aos senhores Vereadores que, após análise do Projeto de 

Lei Legislativo nº 004/2019, aprovado por quatro votos na sessão ordinária 

de 23 de julho de 2019 e que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de curso de 

capacitação de primeiros socorros aos funcionários das escolas, creches e 

berçários da rede de ensino municipal e particular, e dá outras providências”, 

decidimos pelo Veto total ao referido Projeto de Lei”. O Senhor Presidente 

convidou ao Vereador Alcione Pellin Cavalheiro, secretário relator da 

Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e 

Saúde para que procedesse com a apresentação do relatório da Comissão à 

Mensagem de Veto: “COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, 

REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE. PARECER 

Nº 031/2019. Mensagem de Veto ao Projeto de Lei Legislativo nº 004/2019 

de autoria do Vereador Cassiano de Zorzi Caon, o Projeto de Lei em epígrafe 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de curso de capacitação de primeiros 

socorros aos funcionários das escolas, creches e berçários da rede de ensino 

municipal e particular, e dá outras providências”. Após o trâmite regimental, 

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

ordinária do dia 23 de julho de 2019, sendo expedido o Autógrafo (Ofício) 

de nº 233/2019. Através da Mensagem de Veto ao Projeto de Lei Legislativo 

nº 004/2019, o Senhor 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 004/2019, 

competindo-nos nesta oportunidade, analisar a matéria. Inicialmente,  
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verificamos que o Senhor Prefeito Municipal interpõe as suas razões de veto ao Projeto 

de Lei Legislativo nº 004/2019 em conformidade com o artigo 47, § 1º, da Lei Orgânica 

Municipal, 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, 03 de setembro de 2019. 

Vereador Paulo Roberto Agustini, Presidente da Comissão, Vereadora Rosane Pereira de 

Souza, Vice-presidente e Vereador Alcione Pellin Cavalheiro, Secretário-relator”. Após 

a leitura do parecer pelo Vereador Alcione Pellin Cavalheiro, o Presidente abriu o espaço 

para a discussão do Veto, restando a palavra ao Vereador Ivar Guerra, líder do governo, 

onde o mesmo elucidou os fatos, da defesa do veto. Em seguida dada a palavra para os 

demais Vereadores. Na sequência, passado para a fase de votação nominal e em ordem 

alfabética, sendo que o voto “SIM” significa manter o Veto do Prefeito Municipal e 

“NÃO” pela derrubada do Veto do Prefeito Municipal, votou o Vereador Alcione Pellin 

Cavalheiro: Abstenção. Votou o Vereador Alecir Benetti: Abstenção. Votou o Vereador 

Cassiano de Zorzi Caon: Não. Votou a Vereadora Gislaine Ziliotto: Não. Votou o 

Vereador Ivar Guerra: Abstenção. Votou o Vereador João Paulo Zanotto: Abstenção. 

Votou o Vereador Paulo Roberto Agustini: Não. Votou a Vereadora Rosane Pereira de 

Souza: Não. Na sequência a secretária da mesa Vereadora Rosane Pereira de Souza deu 

o resultado da votação, sendo quatro abstenções e quatro votos não ao veto, sendo 

descontado o voto do Vereador Presidente em Exercício Luiz Carlos Scapinelli, por ser 

Presidente da Câmara e ser seu voto de minerva. Dessa forma sendo derrubado o veto do 

Senhor Prefeito Municipal por maioria de 04 votos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fez 

o uso da palavra o Vereador Paulo Roberto Agustini. Nada mais havendo a tratar, em 

nome de Deus, deu-se por encerrada a Sessão. O tempo de gravação da sessão, na sua 

íntegra, conforme Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 00:50:39 (cinquenta minutos 

e trinta e nove segundos). Eu, Iuli Maria Paim de Oliveira lavrei a presente ATA, a qual 

após lida e aprovada pelos Senhores Vereadores, irá pelo Presidente e Secretária assinada.  

 

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

      Ver. Luiz Carlos Scapinelli                                  Verª. Rosane Pereira de Souza 

           Presidente em Exercício                                                     Secretária 

 


