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ATA Nº 005/2020 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  03 DE 

MARÇO DE 2020 – Às dezenove horas do dia três de março do ano de dois 

mil e vinte, 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, Vice 

Presidente Vereadora Rosane Pereira de Souza, Secretária da Mesa Diretora 

Vereadora Gislaine Ziliotto, e com a presença dos Vereadores Alcione Pellin 

Cavalheiro, Alecir Benetti, Cassiano de Zorzi Caon e Paulo Roberto 

Agustini. Licenciaram-se do cargo de vereadores os Vereadores Ivar Guerra 

da data de primeiro de março à data de dezessete de março de dois mil e 

vinte, assumiram assim as suplentes Ana Maria da Silva Reis e Sueli Maria 

Fochezatto Leoratto, a qual prestaram seu juramento na Tribuna. O 

Presidente da Casa Vereador Luiz Carlos Scapinelli, em nome de Deus, 

declarou aberta a presente sessão. NO EXPEDIENTE - Foi apreciada a ata 

n° 004/2020, sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores. 

A secretária da Mesa, Vereadora Gislaine Ziliotto, registrou as 

correspondências, sendo: Convite da Sociedade Hospitalar São João para a 

Assembleia Geral Ordinária. Oficio da Paróquia São Luiz Rei de Ipê sobre o 

tempo da quaresma e solicitando quew a homenagem ao Frei Clair 

Zampieron como cidadão honorário seja realizada na igreja matriz de Ipê. 

Ofício do Deputado Federal Alceu Moreira sobre um recurso de cento e 

cinquenta mil reais para atender ao Hospital São José e Antônio Prado a fim 

de atender as necessidades do Município de Ipê. Convite para a Festa de 

Nossa Senhora das Graças Vila Damiani Ipê, no dia vinte e nove de março 

de dois mil e vinte. Na apresentação das proposições dos Vereadores: 

Indicação nº 006/2020 de autoria do Vereador Cassiano de Zorzi Caon “Que 

dentro das possibilidades o Executivo Municipal efetue o repasse indicado 

em dezembro do ano de 2018 por unanimidade desta Câmara de Vereadores 

ao CONSEPRO para a aquisição de viatura com o propósito de auxiliar na 

Segurança Pública do município de Ipê.” após a leitura da referida Indicação 

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

realizou as justificativas da indicação, sendo declarado pelo Senhor  
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Presidente que a Indicação nº 006/2020 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal. Indicação nº 007/2020 de autoria do Vereador 

Cassiano de Zorzi Caon  “Que dentro das possibilidades seja efetuado 

repasse de R$ 15.000,00 para a Associação Regional  de Cuidados aos 

Animais de Nóe – Arca de Noé, com origem na Emenda Modificativa n° 

002/2019 ao Projeto de Lei 30/2019 (LOA). Acompanha a presente 

indicação  a minuta de processo administrativo n° 008/2019 que celebra a 

parceria do Município de Antônio Prado com a referida entidade, bem como 

a Emenda Modificativa n° 002/2019.”após a leitura da referida Indicação 

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

realizou as justificativas da indicação. Sendo declarado pelo Senhor 

Presidente que a Indicação nº 007/2020 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal. Indicação nº 008/2020 de autoria da Vereadora Rosane 

Pereira de Souza “Que seja procedido o conserto dos equipamentos da 

academia localizados na praça do Distrito de Vila Segredo.” após a leitura 

da referida Indicação pela Secretária da Mesa, a palavra à disposição da 

Vereadora autora, a mesma realizou as justificativas da indicação, sendo 

declarado pelo Senhor Presidente que a Indicação nº 008/2020 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação nº 009/2020 de 

autoria dos Vereadores Gislaine Ziliotto e Luiz Carlos Scapinelli “Que o 

Município de Ipê disponibilize recursos para adquirir um espaço para 

construção de um Distrito Industrial.” após a leitura da referida Indicação 

pela Secretária da Mesa, a palavra à disposição dos Vereadores autores, os 

mesmos realizaram as justificativas da indicação, sendo declarada pela 

Senhora Vice - Presidente que a Indicação nº 009/2020 será encaminhada ao 

Poder Executivo Municipal. Indicação nº 010/2020 de autoria dos 

Vereadores Gislaine Ziliotto e Luiz Carlos Scapinelli “Que seja criado no 

Município de Ipê um Programa de Habitação popular” após a leitura da 

referida Indicação pela Secretária da Mesa, a palavra à disposição dos 

Vereadores autores, os mesmos realizaram as justificativas da indicação, 

sendo declarada pela Senhora Vice - Presidente que a Indicação nº 010/2020 

será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. . Indicação nº 011/2020 de  
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autoria dos Vereadores Gislaine Ziliotto e Luiz Carlos Scapinelli “Que seja 

criado no Município de Ipê um programa de compensação buscando recursos 

Federais e Estaduais para os agricultores que preservarem e recuperarem as 

nascentes e os banhados no nosso município.” após a leitura da referida 

Indicação pela Secretária da Mesa, a palavra à disposição dos Vereadores 

autores, os mesmos realizaram as justificativas da indicação, sendo declarada 

pela Senhora Vice - Presidente que a Indicação nº 011/2020 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação nº 012/2020 de 

autoria dos Vereadores Gislaine Ziliotto e Luiz Carlos Scapinelli “Que sejam 

realizadas melhorias como patrolamento e cascalhamento da estrada que dá 

acesso as Capelas São José e São Francisco até o final da linha.” após a 

leitura da referida Indicação pela Secretária da Mesa, a palavra à disposição 

dos Vereadores autores, os mesmos realizaram as justificativas da indicação, 

sendo declarada pela Senhora Vice - Presidente que a Indicação nº 012/2020 

será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. . Indicação nº 013/2020 de 

autoria dos Vereadores Gislaine Ziliotto e Luiz Carlos Scapinelli “Que sejam 

realizadas melhorias como patrolamento e cascalhamento da estrada que 

inicia na Capela Pompéia, passando pela Linha Pereira de Lima, até o 

Distrito de Segredo.” após a leitura da referida Indicação pela Secretária da 

Mesa, a palavra à disposição dos Vereadores autores, os mesmos realizaram 

as justificativas da indicação, sendo declarada pela Senhora Vice - Presidente 

que a Indicação nº 013/2020 será encaminhada ao Poder Executivo 

Municipal. . Indicação nº 014/2020 de autoria dos Vereadores Gislaine 

Ziliotto e Luiz Carlos Scapinelli “Que sejam realizadas melhorias como 

patrolamento, cascalhamento e colocado saibro na estrada que inicia na 

antiga banheira de gado na Capela Santa Catarina na Vila Segredo, até o final 

da Linha.”após a leitura da referida Indicação pela Secretária da Mesa, a 

palavra à disposição dos Vereadores autores, os mesmos realizaram as 

justificativas da indicação, sendo declarada pela Senhora Vice - Presidente 

que a Indicação nº 014/2020 será encaminhada ao Poder Executivo 

Municipal. . Indicação nº 015/2020 de autoria das Vereadoras Ana Maria da 

Silva Reis e Sueli Maria Fochesatto Leoratto  “Que dentro das possibilidades  
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sejam criados os seguintes Conselhos Municipais: Conselho Municipal da 

mulher; Conselho Municipal do idoso; Conselho Municipal da segurança 

alimentar.” após a leitura da referida Indicação pela Secretária da Mesa, a 

palavra à disposição das Vereadoras autoras, as mesmas realizaram as 

justificativas da indicação, sendo declarada pelo Senhor Presidente que a 

Indicação nº 015/2020 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. . 

Indicação nº 016/2020 de autoria das Vereadoras Ana Maria da Silva Reis e 

Sueli Maria Fochesatto Leoratto “Que dentro das possibilidades seja 

instalado na Igreja Matriz de Ipê, um relógio identificando as horas através 

das batidas, a exemplo da cidade de Antônio Prado.”após a leitura da referida 

Indicação pela Secretária da Mesa, a palavra à disposição das Vereadoras 

autoras, as mesmas realizaram as justificativas da indicação, sendo declarada 

pelo Senhor Presidente que a Indicação nº 016/2020 será encaminhada ao 

Poder Executivo Municipal. Passado para os pronunciamentos dos Senhores 

Vereadores, houve a realização por ordem de sorteio, Fazendo uso da palavra 

os Vereadores Sueli Maria Fochezatto Leoratto, Rosane Pereira de Souza, 

Cassiano de Zorzi Caon, Ana Maria da Silva Reis, Paulo Roberto Agustini, 

Alecir Benetti, Luiz Carlos Scapinelli. NA ORDEM DO DIA -  Projeto de 

Resolução Legislativo n° 001/2020, de origem do Poder Legislativa de 

autoria das Vereadoras Ana Maria da Silva Reis e Sueli Maria Fochezatto 

Leoratto  “Cria e dá denominação à galeria das vereadoras do Município de 

Ipê, denominada galeria 08 de março e dá outras providências.” o qual  em 

seguida a Secretária da mesa fez a leitura, Em seguida, o Vereador Cassiano 

de Zorzi Caon, 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 009/2020 Projeto de Resolução Legislativo  nº 001/2020 INICIATIVA – 

Poder Legislativo – Autoras Vereadoras Ana Maria da Silva Reis e Sueli 

Maria Fochesatto Leoratto EMENTA – “Cria e dá denominação à galeria das 

vereadoras do Município de Ipê, denominada galeria 08 de março e dá outras 

providências.” O presente projeto de resolução legislativa tem por objetivo  
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homenagear todas as mulheres que ocupam e já ocuparam um assento na 

Casa Legislativa, denominada Galeria 08 de março, por esta data estar 

vinculada às reivindicações femininas, inicialmente na Europa e Estados 

Unidos, por melhores condições de trabalho, por uma vida mais digna e 

sociedades mais jutas e igualitárias. Após a devida análise, os membros da 

comissão entendem que o Projeto de Resolução Legislativo nº 001/2020 não 

apresenta nenhum vício de ordem formal ou material, sendo, portanto, 

constitucional e regimental. Assim, diante do exposto, os membros desta 

Comissão opinam pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do 

Projeto de Resolução nº 001/2020, seguindo para consideração do Plenário. 

Este é o Parecer.  Sala das Comissões, em 03 de março de 2020. Ver. Gislaine 

Ziliotto – Presidente da Comissão, Ver. Ana Maria da Silva Reis Vice 

Presidente, Ver. Cassiano de Zorzi Caon Secretário Relator. Logo após foi 

aberto espaço para a discussão do projeto de resolução legislativa  n° 

001/2020, a palavra restou a disposição das Vereadoras autoras Ana Maria 

da Silva Reis e Sueli Maria Fochesatto Leoratto. Em seguida dada a palavra 

para os demais Vereadores, foi encerrada a fase de discussão, aberto o 

processo de votação, o projeto de resolução legislativa foi aprovado por 

unanimidade. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fizeram uso da palavra 

os vereadores Ana Maria da Silva Reis, Paulo Roberto Agustini e Luiz 

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

Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 01:40:06 (uma hora quarenta 

minutos e seis segundos), sendo lavrada a presente Ata, a qual após lida e 

aprovada pelos Senhores Vereadores, irá pelo Presidente e Secretário 

assinada.  

 

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

     Ver. Luiz Carlos Scapinelli                                Verª. Gislaine Ziliotto 

                    Presidente                                                     Secretária  


