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ATA Nº 014/2020 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  21 DE 

JULHO DE 2020 – Às dezenove horas do dia vinte e um de julho 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 da Vereadora Rosane Pereira de 

Souza, Secretária da Mesa Diretora Vereadora Gislaine Ziliotto, e com a 

presença dos Vereadores Alecir Benetti, Ivar Guerra, Luiz Carlos 

Scapinelli, Luiz Franscisco Agostini,  Paulo Roberto Agustini e Valdir 

Pereira Bueno, o Vereador Valter Luiz Parizotto por ser do grupo de risco 

do Coronavírus decidiu ausentar-se na sessão de hoje. A Presidente da Casa 

Vereadora Rosane Pereira de Souza, em nome de Deus, declarou aberta a 

presente sessão. NO EXPEDIENTE – Foi apreciada a ata n° 012/2020, 

sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores presentes. A 

secretária da Mesa, Vereadora Gislaine Ziliotto, registrou as 

correspondências, sendo: Ofício informando um plantão legislativo voltado 

as Câmaras Municipais, assina Poder Legisla Ueb. Convite para curso 

online aos vereadores para qualificação dos vereadores que tiverem 

interesses. Na apresentação das proposições dos Vereadores: Indicação n° 

026/2020, de autoria do Vereador Ivar Guerra  “Que seja construído um 

abrigo no trevo da ERS 122 com a estrada que dá acesso ao Município de 

Campestre da Serra.” 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 pela Senhora Presidente que a 

Indicação nº 026/2020 será encaminhada ao Prefeito Municipal. 

Requerimento de Informação n° 004/2020 de autoria do Vereador Paulo 

Roberto Agustini  “O Vereador PAULO ROBERTO AGUSTINI, da 

Bancada do PSDB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer, 

após ouvido o Plenário, o encaminhamento do presente expediente ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que se digne informar a 

este Poder, no prazo legal, o que segue: - Com relação à Retroescavadeira 

lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

informar:a) As horas trabalhadas no ano de 2019 e 2020; b) O valor pago 

pelos contribuintes, o nome de cada um e finalidade do serviço  prestado 

nestes dois anos; c) Seja encaminhado cópia da ficha de manutenção da 

mesma, com gastos de manutenção e combustíveis;” após a leitura do 

referido requerimento de informação pela Secretária da Mesa, a palavra à 

disposição do Vereador autor, o mesmo realizou as justificativas do 

requerimento de informação em seguida o requerimento de informação 
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entrou em fase de votação sendo aprovado por unanimidade pelos senhores 

vereadores. Moção de congratulações n° 009/2020 de autoria da Vereadora 

Rosane Pereira de Souza “A Vereadora que a este subscreve, usando das 

atribuições regimentais, requer, após ouvido o plenário, o encaminhamento 

de Moção de Congratulações, ao Centro de Referência da Assistência 

Social – CRAS de Ipê, pelo excelente trabalho que a equipe vem realizando 

no Município garantindo os direitos das famílias em situação de 

vulnerabilidade.” Após a leitura da referida moção pela secretária da mesa, 

a palavra restou a disposição da vereadora autora que realizou as 

justificativas da moção, após a mesma entrou em votação sendo declarada 

pela secretária da mesa diretora que a moção foi aprovada por 

unanimidade. Moção de louvor n° 010/2020 de autoria dos Vereadores 

Gislaine Ziliotto e Luiz Carlos Scapinelli  “Os Vereadores que a este 

subscrevem, usando das atribuições regimentais, requerem após ouvido o 

plenário, o encaminhamento de Moção de Louvor, ao Projeto de Lei n° 

3.657/2020 do Senador Paulo Paim, a qual tem o objetivo de instituir o 

décimo quarto salário emergencial aos aposentados e pensionistas do INSS 

no ano de 2020”, Após a leitura da referida moção pela secretária da mesa, 

a palavra restou a disposição dos vereadores autores que realizaram as 

justificativas da moção, após a mesma entrou em votação sendo declarada 

pela presidente da mesa diretora que a moção foi aprovada por 

unanimidade. Moção de louvor n° 011/2020 de autoria dos Vereadores 

Gislaine Ziliotto e Luiz Carlos Scapinelli  “Os Vereadores que a este 

subscrevem, usando das atribuições regimentais, requerem após ouvido o 

plenário, o encaminhamento de Moção de Louvor, ao casal Juvenal Soares 

Duarte e Idavina da Silva Duarte, por terem completado no mês de julho de 

2020, 71 anos de matrimônio”, Após a leitura da referida moção pela 

secretária da mesa, a palavra restou a disposição dos vereadores autores 

que realizaram as justificativas da moção, após a mesma entrou em votação 

sendo declarada pela presidente da mesa diretora que a moção foi aprovada 

por unanimidade. Passado para os pronunciamentos dos Senhores 

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

palavra os Vereadores: Alecir Benetti, Rosane Pereira de Souza, Ivar 

Guerra, Luiz Carlos Scapinelli, Valdir Pereira Bueno e Paulo Roberto 

Agustini. A ORDEM DO DIA -  Projeto de lei n° 002, 003 e 004/2020 de 

origem do Poder Legislativo Projeto 002/2020 “Dispõe sobre a fixação do 

subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Ipê para o 

quadriênio 2021/2024 e dá outras providências”. Projeto 003/2020 “Dispõe 
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sobre a fixação do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Ipê para 

o quadriênio de 2021/2024”. Projeto de Lei 004/2020 “Dispõe sobre o 

subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Ipê para a 

Legislatura 2021/2024 e dá outras providências”. Após a leitura dos 

Projetos de Lei pela secretária da mesa diretora, , o Vereador Paulo 

Roberto Roberto Agustini, Secretário Relator da Comissão de justiça, 

redação final, orçamento, finanças e saúde, procedeu a leitura dos Pareceres 

da Comissão: “COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO 

FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE.PARECER Nº 021/2020 

Projeto de Lei nº 002/2020 INICIATIVA – Poder Legislativo. EMENTA –

“Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito 

do Município de Ipê para o quadriênio 2021/2024 e dá outras 

providências.” Em análise ao Projeto, verifica-se que o mesmo atende 

determinação constitucional que prevê que os subsídios para os agentes 

políticos serão fixados pelas Câmaras de Vereadores em cada Legislatura 

para a subsequente. De igual forma, a Emenda Constitucional 19/1998, 

determinou que a fixação ocorra por lei específica de iniciativa da Câmara 

Municipal. O subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito de nosso município no 

quadriênio 2021 a 2024 será será fixado em R$ 14.054,30 (quatorze mil, 

cinquenta e quatro reais e trinta centavos) para o Prefeito Municipal, e o 

subsídio do Vice-Prefeito caso assuma responsabilidades administrativas 

permanentes, inclusive as correspondentes ao cargo de Secretário do 

Município ou cargo em Comissão,  perceberá um subsídio mensal no valor 

de R$7.027,14 (sete mil e vinte e sete reais e quatorze centavos), não 

exercendo atividades administrativas permanentes junto à Administração, 

perceberá um subsídio mensal no valor igual a R$ 3.513,57 (três mil 

quinhentos e treze reais e cinquenta e sete centavos). As despesas 

decorrentes desta Lei serão suportadas pelas dotações próprias consignadas 

na Leio Orçamentária Anual. Após a devida análise, os membros da 

comissão entendem que o Projeto de lei nº 002/2020 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 do Projeto de Lei nº 002/2020, seguindo para 

consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 23 de 

junho de 2020 Verª Gislaine Ziliotto  Presidente da Comissão, Ver. Valdir 

Pereira Bueno – Vice-Presidente, Ver. Paulo Roberto Agustini – Secretário 

Relator.” “COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO 

FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE. PARECER Nº 022/2020 



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 

                                         

 

Projeto de Lei nº 003/2020 INICIATIVA – Poder Legislativo. EMENTA –

“Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos Secretários Municipais de 

Ipê para o quadriênio de 2021/2024.”Em análise ao Projeto, verifica-se que 

o mesmo atende determinação constitucional que prevê que os subsídios 

para os agentes políticos serão fixados pelas Câmaras de Vereadores em 

cada Legislatura para a subsequente. De igual forma, a Emenda 

Constitucional 19/1998, determinou que a fixação ocorra por lei específica 

de iniciativa da Câmara Municipal. Assim, o subsídio dos Secretários 

Municipais mensal para o quadriênio 2021/2024 será no valor R$ 6.111,21 

(seis mil cento e onze reais e vinte e um centavos).As despesas decorrentes 

desta Lei serão suportadas pelas dotações próprias consignadas na Leio 

Orçamentária Anual. Após a devida análise, os membros da comissão 

entendem que o Projeto de lei nº 003/2020 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 do Projeto de Lei nº 003/2020, seguindo para 

consideração do Plenário. Este é o parecer.Sala das Comissões, em 21 de 

julho de 2020 Verª Gislaine Ziliotto  Presidente da Comissão, Ver. Valdir 

Pereira Bueno – Vice-Presidente, Ver. Paulo Roberto Agustini – Secretário 

Relator.” “COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO 

FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE. PARECER Nº 023/2020 

Projeto de Lei nº 004/2020 INICIATIVA – Poder Legislativo. EMENTA –

“Dispõe sobre o subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de 

Ipê para a Legislatura 2021/2024 e dá outras providências.”Em análise ao 

Projeto, verifica-se que o mesmo atende determinação constitucional que 

prevê que os subsídios para os agentes políticos serão fixados pelas 

Câmaras de Vereadores em cada Legislatura para a subsequente. De igual 

forma, a Emenda Constitucional 19/1998, determinou que a fixação ocorra 

por lei específica de iniciativa da Câmara Municipal. Assim, o subsídio dos 

Vereadores de Ipê na Legislatura 2021/2024 será mensalmente de R$ 

2.913,46 (dois mil novecentos e treze reais e quarenta e seis centavos). O 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores perceberá verba de 

representação de R$ 1.456,46 (um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais 

e setenta e três centavos).As despesas decorrentes desta Lei serão 

suportadas pelas dotações próprias consignadas na Leio Orçamentária 

Anual. Após a devida análise, os membros da comissão entendem que o 

Projeto de lei nº 004/2020 não apresenta nenhum vício de ordem formal ou 

material, sendo, portanto, constitucional e regimental. Assim, diante do 
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exposto, os membros desta Comissão opinam pela constitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 004/2020, seguindo para consideração do Plenário. Este é 

o parecer. Sala das Comissões, em 21 de julho de 2020 Verª Gislaine 

Ziliotto  Presidente da Comissão, Ver. Valdir Pereira Bueno – Vice-

Presidente, Ver. Paulo Roberto Agustini – Secretário Relator.” . Logo após 

foi aberto espaço para a discussão dos projetos de lei n° 002, 003 e 

004/2020, a palavra restou a disposição da mesa diretora, autora dos 

Projetos. Em seguida dada a palavra para os demais Vereadores, foi 

encerrada a fase de discussão, aberto o processo de votação, os projetos de 

lei foram aprovados por unanimidade. Projeto de Lei n° 019/2020 de 

origem do Poder Executivo “Autoriza o Poder Executivo a abrir no 

orçamento corrente Créditos Adicionais Especiais até o limite de R$ 

118.646,97 (cento e dezoito mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa 

e sete centavos), e dá outras providências”. Após a leitura do Projeto de Lei 

pela secretária da mesa, o Vereador Paulo Roberto Agustini, Secretário 

Relator da Comissão de justiça, redação final, orçamento, finanças e saúde, 

procedeu a leitura do Parecer da Comissão: “COMISSÃO DE 

LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, 

FINANÇAS E SAÚDE. PARECER Nº 024/2020 Projeto de Lei nº 

019/2020 INICIATIVA – Poder Executivo Municipal. EMENTA – 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente Créditos 

Adicionais Especiais até o limite de R$ 118.646,97 (cento e dezoi-to mil 

seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos),  e dá outras 

providências”. O Projeto de Lei ora apresentado tem o escopo de obter 

autorização legisla-tiva para abrir créditos adicionais Especiais até o limite 

de R$ 118.646,97 no orçamento corrente, ou seja, trata-se de autorização de 

despesas não contempladas na Lei Orçamentária Anual - LOA. Após a 

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

019/2020 não apresenta nenhum vício de ordem formal ou material, sendo, 

portanto, constitucional. Assim, diante do exposto, os membros desta 

Comissão opinam pela constitucionalidade do Projeto de Lei nº 019/2020, 

seguindo para consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala das 

Comissões, em 21 de julho de 2020. Verª Gislaine Ziliotto  Presidente da 

Comissão, Ver. Valdir Pereira Bueno – Vice-Presidente, Ver. Paulo 

Roberto Agustini – Secretário Relator.” Logo após foi aberto espaço para a 

discussão do projeto de lei n° 019/2020, a palavra restou a disposição do 

Vereador Ivar Guerra, líder do Governo. Em seguida dada a palavra para os 

demais Vereadores, foi encerrada a fase de discussão, aberto o processo de 
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votação, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei de 

origem do Poder Executivo Municipal nº 020/2020: “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir no orçamento corrente, Crédito Adicional Suplementar 

até o limite de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), e dá outras 

providências.” Após a leitura do referido Projeto de Lei pela secretária da 

mesa diretora, o Vereador Paulo Roberto Agustini, Secretário Relator da 

Comissão de justiça, redação final, orçamento, finanças e saúde, procedeu a 

leitura do Parecer da Comissão: “COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 

JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE. 

PARECER Nº 025/2020Projeto de Lei nº 020/2020 INICIATIVA – Poder 

Executivo. EMENTA – “Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento  

corrente, Crédito Adicional Suplementar até o limite de R$ 74.000,00 

(setenta e quatro 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$ 74.000,00 no orçamento 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 020/2020, seguindo para consideração do Plenário. 

Este é o parecer. Sala das Comissões, em 21 de julho de 2020. Verª 

Gislaine Ziliotto  Presidente da Comissão, Ver. Valdir Pereira Bueno – 

Vice-Presidente, Ver. Paulo Roberto Agustini – Secretário Relator.” Logo 

após foi aberto espaço para a discussão do projeto de lei n° 020/2020, a 

palavra restou a disposição do Vereador Ivar Guerra, líder do Governo. 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 – Fizeram uso da 

palavra os vereadores Rosane Pereira de Souza, Luiz Carlos Scapinelli, 

Valdir Pereira Bueno, Paulo Roberto Agustini. O tempo de gravação da 

sessão, na sua  íntegra, conforme Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 

01:35:39 (uma hora trinta e cinco minutos e trinta e nove segundos), sendo 

lavrada a presente Ata, a qual após lida e aprovada pelos Senhores 

Vereadores, irá pela Presidente e Secretária assinada.  
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---------------------------------------------     ------------------------------------------ 

     Verª Rosane Pereira de Souza                       Verª. Gislaine Ziliotto 

         Presidente em exercício                                         Secretária  

 


