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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2019 

 

 

                              “Concede o Título de Cidadão Honorário do Município  

 De Ipê ao Reverendíssimo Frei Clair José 

Zampieron”.  

 

 

 

 O Vereador Luiz Carlos Scapinelli da Bancada do PT usando 

das atribuições que a Lei Orgânica lhes confere, especialmente o contido no 

Artigo 37, inciso XXX, vem apresentar para consideração do Plenário o 

seguinte Projeto de Decreto Legislativo:  

 

Art. 1º. Fica concedido o Título de CIDADÃO HONORÁRIO DO 

MUNICÍPIO DE IPÊ ao Reverendíssimo Frei CLAIR JOSÉ ZAMPIERON, 

pelos relevantes serviços prestados à comunidade ipeense. 

Art. 2º. O título ora outorgado será entregue em sessão solene do Legislativo 

Municipal, em data a ser designada por seu Presidente.  

 

Parágrafo único. A entrega do título deverá ser realizada até 120 (cento e 

vinte) dias após a promulgação do presente Decreto. 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 05 de dezembrode 2019. 

 

 

   Ver. LUIZ CARLOS SCAPINELLI 

Bancada do PT 
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JUSTIFICATIVAS  

 

A prestação de homenagens e concessão de honrarias é prática 

corrente nos Municípios, justamente com o intuito de prestigiar pessoas e 

entidades que, por sua atividade, tenham contribuído de algum modo para o 

desenvolvimento local ou para o bem-estar coletivo.  

No caso, o art. 37, inciso XXX, da Lei Orgânica do Município 

de Ipê - LOM, prevê expressamente que é de competência privativa do 

Legislativo Municipal conceder título de cidadão honorário a pessoas que 

reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao Município ou nele 

se destacaram pela atuação exemplar na vida particular e pública. 

O Reverendíssimo Frei Clair José Zampieron, Pároco da 

Paróquia São Luiz Rei vem se destacando pelo trabalho realizado na 

comunidade de evangelização e o seu testemunho frente todas as 

comunidades da Paróquia sempre valorizando a ética, mobiliando as pessoas 

a participarem das atividades religiosas, contribuindo na espiritualidade e fé 

das pessoas para que elas vivam melhor.  

Assim, valemo-nos do presente para respeitosamente apresentar 

aos Nobres Edis o Projeto de Decreto Legislativo de minha iniciativa, que 

visa outorgar o Título de Cidadão Honorário do Município de Ipê a um 

ilustre munícipe que, reconhecidamente, presta sua contribuição, 

colaborando sobremaneira para o pleno desenvolvimento de nosso 

Município.  

Esperamos poder contar com o acolhimento e endosso dos 

nobres pares para aprovação da justa homenagem. 

 

Câmara Municipal de Ipê, em 05 de dezembro de 2019. 
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HISTÓRICO DE CLAIR JOSÉ ZAMPIERON 

    

Frei Clair José Zampieron nasceu em 04 de abril de 1961 na cidade de 

Nova Bassano, na época Município de Nova Prata. Desde cedo tinha desejo 

de ingressar na vida religiosa, visto que sempre estava engajado nos serviços 

pastorais. Muitas vezes a falta de apoio fez com que mudasse de ideia. 

Somente aos 21 anos entrou para o Seminário.  

Aos 25 dias de janeiro de 1987 na cidade de Marau fez os primeiros 

votos para a vida religiosa, em 24 de outubro de 1992 foi ordenado Presbitero 

na sua cidade natal. Trabalhou nas cidades de Soledade, Bagé, Tramandaí, 

Ipê, São José do Herval, Caxias do Sul, Missionário e atualmente na cidade 

de Ipê. 

Tem como características criatividade, detalhista, empenho no 

trabalho, é bastante dedicado com objetivo sempre que os trabalhos cresçam. 

Gosta de ver mudanças e não ser repetitivo nas atividades que desempenha. 

Não gosta de negativismo, quando alguém diz que dá errado aí que sente 

vontade de fazer.  

Na cidade de Ipê, em primeiro lugar quis transformar a igreja no 

sentido de participação, gosta de ver a igreja cheia unindo a população. 

Sendo que nesse ano realizou grandes eventos religiosos durante a 

Quaresma, Páscoa, Coroação de Nossa Senhora, Festas dos Padroeiros 

sempre inovando e levando o público a participar. O templo sempre aparece 

com características diferentes conforme o tempo litúrgico, essa é uma 

característica marcante do Frei.  

Na Nossa Paróquia foi realizada a missa Maranatha “Vem Senhor 

Jesus”, que é uma Homenagem a Imaculada Conceição que é padroeira de 

Nosso Município. Estava presente um coral de mais de 100 vozes, varias 

coreografias encenações envolvendo toda a cidade num incentivo também 

do Frei Clair, posto que é a primeira vez que se realizo em Ipê.  
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            Dentro do Natal ideal idealizou a cidade dos presépios, sendo que 

deu beleza e encanto para nossa praça como a decoração da igreja Matriz, 

que também é uma inovação trazida pelo Frei.  

             O desejo do Frei sempre foi ver a cidade de Ipê crescer, pois somos 

uma cidade com grandes características entre elas com a agroecologia. 

Precisamos incentivar o turismo principalmente o religioso que hoje em dia 

está envoga. Também tem uma grande preocupação em que a cidade viva 

em paz onde as pessoas se amem mais, não criando discórdias, e que sempre 

reine a unidade, o amor e a fraternidade.  

             Por estes motivos e por tantos que merecer destaque da solenidade 

de concessão do referido título honorífico ao Frei Clair José Zampieron.  

 

 

 


