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 ATA Nº 015/2020 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  04 DE 

AGOSTO DE 2020 – Às dezenove horas do dia quatro de agosto 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, 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 colocado em pauta se os 

vereadores aceitam colocar a moção n° 014/2020 em pauta tendo sido ela 

de autoria dos vereadores Luiz Carlos Scapinelli e Gislaine Ziliotto e não 

teve tempo hábil de ir nos envelopes, tendo  sido votada favorável para ir 

em pauta na sessão pelos vereadores.  Foram apreciadas as atas n° 013 e 

014/2020, sendo aprovadas por unanimidade pelos Senhores Vereadores 

presentes. A secretária da Mesa, Vereadora Gislaine Ziliotto, registrou as 

correspondências, sendo: Ofício n° 008/2020 da Câmara Municipal de 

Caxias do Sul, encaminhando a moção 05/2020 em contrariedade a medida 

de aumento de impostos no setor do vinho contida na proposta de reforma 

estadual; Ofício de são Leopoldo da RGE informando que a RGE está se 

reorganizando diante a pandemia, informando as facilidades que vem 

oferendo nestes tempos para pagamento das faturas da conta de energia e 

também dos descontos que esta utilizando e benefícios que estão sendo 

colocados a disposição da população; Ofício 033 de 2020 do Conselho 

Tutelar de Ipê para que sejam realizadas mudanças nas leis do município de 

Ipê, sobre os benefícios das conselheiras de Ipê sobre as remunerações 

destas; Na apresentação das proposições dos Vereadores: Indicação n° 

027/2020, de autoria dos Vereadores Luiz Carlos Scapinelli e Gisaline 

Ziliotto “- Que sejam realizadas melhorias como patrolamento 

cascalhamento da estrada geral que liga a Vila Segredo a Protásio Alves, na 

capela Santa Catarina, próximo a antiga banheira de gado”. 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 declarado pela Senhora Presidente que a Indicação nº 027/2020 será 

encaminhada ao Prefeito Municipal. Moção de louvor n° 012/2020 de 

autoria dos Vereadores Luiz Carlos Scapinelli e Gisaline Ziliotto “Os 
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Vereadores que a este subscrevem, usando das atribuições regimentais, 

requerem, após ouvido o plenário, o encaminhamento de Moção de Louvor, 

ao escritório da EMATER de Ipê, nas pessoas de seus servidores Dalberto 

Corezzola, Marilda Beatriz Salamon e Derliane Cogo, pelo excelente 

trabalho que vem realizando em nosso Município”.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° 013/2020 de 

autoria da Vereadora Rosane Pereira de Souza “A Vereadora que a este 

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

plenário, o encaminhamento de Moção de Louvor, ao Conselho Tutelar de 

Ipê, pelo excelente trabalho que a equipe vem realizando, garantindo e 

assegurando os direitos das crianças e adolescentes de nosso Município”. 

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° 

014/2020 de autoria dos Vereadores Luiz Carlos Scapinelli e Gisaline 

Ziliotto “Os Vereadores que a este subscrevem, usando das atribuições 

regimentais, requerem, após ouvido o plenário, o encaminhamento de 

Moção de Louvor, ao Senado Federal, e aos Senadores Paulo Paim, Lasier 

Martins e Luis Carlos Heinze apoiando o Projeto de Lei 735/2020 (Lei 

Assis Carvalho), de autoria do Deputado Federal Ênio Verri (PT/PR), que 

estabelece o plano emergencial para os pequenos agricultores, assentados e 

reassentados da reforma agrária, pescadores, indígenas e quilombolas.” 

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: Ivar Guerra, 

Paulo Roberto Agustini, Valdir Pereira Bueno, Rosane Pereira de Souza, 

Gislaine Ziliotto, Luiz Carlos Scapinelli. A ORDEM DO DIA -  Projeto de 

lei n° 005/2020 de origem do Poder Legislativo  “Determina o nome de rua 

de Rua Olinda Zanon Pauletti”. 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, 
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procedeu a leitura do Parecer da Comissão: “COMISSÃO DE 

LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, 

FINANÇAS E SAÚDE. PARECER Nº 027/2020Projeto de Lei nº 

005/2020 INICIATIVA – Poder Legislativo – Autora Vereadora Rosane 

Pereira de Souza. EMENTA – “Determina nome de rua de Rua Olinda 

Zanon Pauletti”. Considerando que o Projeto de Lei n° 005/2020 solicita 

autorização legislativa para determinar o nome de Rua Olinda Zanon 

Pauletti à rua que inicia no entroncamento com a Rua Venâncio Mussatto, 

passando em frente a borracharia do Senhor Rui Menegat até o final da rua, 

No Distrito de Vila Segredo. Ressalta-se a observância ao artigo 1° da Lei 

Federal n° 6454/77, de 24 de outubro de 1977 que proíbe atribuir nome de 

pessoa viva a bem público.  Após a devida análise, os membros da 

comissão entendem que o Projeto de Lei nº 005/2020 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 005/2020, seguindo para 

consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 04 de 

agosto 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° 

005/2020, a palavra restou a disposição da Vereadora Rosane Pereira de 

Souza, autora do projeto. 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 houveram manifestações. O tempo de 

gravação da sessão, na sua  íntegra, conforme Resolução Legislativa nº 

003/2014 foi de 01:09:06 (uma hora nove minutos e seis segundos), sendo 

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

Vereadores, irá pela Presidente e Secretária assinada.  

 

 

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

     Verª Rosane Pereira de Souza                       Verª. Gislaine Ziliotto 

         Presidente em exercício                                         Secretária  


