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ATA Nº 017/2020 – SESSÃO VIRTUAL ORDINÁRIA REALIZADA 

EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 – Às dezenove horas do dia primeiro 

de setembro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se extraordinariamente 

virtualmente através do aplicativo whatsapp os Vereadores da Câmara 

Municipal de Ipê – RS, Oitava Legislatura, sob a Presidência da Vereadora 

Rosane Pereira de Souza, Secretária da Mesa Diretora Vereadora Gislaine 

Ziliotto, e com a presença confirmada através de mensagem de voz dos 

Vereadores, Alecir Benetti, Ivar Guerra, Luiz Carlos Scapinelli, Luiz 

Francisco Agostini, Valdir Pereira Bueno, Valter Luiz Parizotto, Paulo 

Roberto Agustini . A Presidente da Câmara, Vereadora Rosane Pereira de 

Souza,  em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão virtual, 

passou-se para a ORDEM DO DIA – Projeto de Lei nº 021/2020, de 

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

orçamento corrente, Crédito Adicional Suplementar até o limite de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e dá outras providências”. Por 

solicitação da Senhora Presidente, a Secretária da Mesa Diretora, 

Vereadora Gislaine Ziliotto, procedeu a leitura do referido Projeto de Lei. 

Após, o Vereador Paulo Roberto Agustini, Secretário/Relator da Comissão 

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

apresentou o parecer da Comissão: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 

JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE. 

PARECER Nº 034/2020 Projeto de Lei nº 021/2020 INICIATIVA – Poder 

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

corrente, Crédito Adicional Suplementar até o limite de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta 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$ 150.000,00 no orçamento 

corrente, ou seja, trata-se de autorização de despesas insuficientemente 

dotadas  na Lei Orçamentária Anual -LOA. O vereador Paulo Roberto 

Agustini sugeriu que o projeto ficasse retido na comissão para uma melhor 

análise, invocando o § 1° do artigo 225 do Regimento Interno, o qual prevê 

que projetos com tramitação em regime de urgência tem o prazo máximo 

de 45 dias para ser deliberado em plenário. O vereador Valdir Pereira 

Bueno, por sua vez, referiu que o projeto é importante para a administração 

municipal remanejar verbas afim de executar os serviços necessários aos 

munícipes, pelo que foi contrário ao pedido de retenção. Com o voto de 

minerva, a presidente da Comissão, vereadora Gislaine Ziliotto, entendeu 

pertinente o pedido do vereador Paulo.Após a devida análise, os membros 
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da comissão entendem que o Projeto de Lei nº 021/2020 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 021/2020, seguindo para 

consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 01 de 

setembro 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° 021/2020, 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. Projeto de Lei nº 

027/2020, de origem do Poder Executivo, o qual “Altera o artigo 1° da Lei 

Municipal 865/2003, revoga as Leis Municipais n° 1.086//2006 e 

1.363/2011, e dá outras providências.” Por solicitação da Senhora 

Presidente, a Secretária da Mesa Diretora, Vereadora Gislaine Ziliotto, 

procedeu a leitura do referido Projeto de Lei. Após, o Vereador Paulo 

Roberto Agustini, Secretário/Relator da Comissão de Legislação, Justiça, 

Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde apresentou o parecer da 

Comissão: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO 

FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE.PARECER Nº 035//2020 

Projeto de Lei nº 027/2020 INICIATIVA – Poder Executivo. EMENTA –

“Altera o artigo 1° da Lei Municipal 865/2003, revoga as Leis Municipais 

n° 1.086//2006 e 1.363/2011, e dá outras providências.” O Projeto de Lei 

ora apresentado tem por finalidade descrever as novas ca-racterísticas do 

perímetro urbano da Sede do Município de Ipê. O novo perímetro urbano 

estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. .  

Após a devida análise, os membros da comissão entendem que o Projeto de 

Lei nº 027/2020 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 

027/2020, seguindo para consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala 

das Comissões, em 01 de setembro 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° 027/2020, 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, 
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aberto o processo de votação, o projeto de lei foi aprovado por 

unanimidade. Projeto de Lei nº 028/2020, de origem do Poder Executivo, o 

qual “Autoriza o Poder Executivo a incluir meta no Plano Plurianual –PPA 

e na Lei de Diretrizes Orçamentarias –LDO e dá outras providências.” Por 

solicitação da Senhora Presidente, a Secretária da Mesa Diretora, 

Vereadora Gislaine Ziliotto, procedeu a leitura do referido Projeto de Lei. 

Após, o Vereador Paulo Roberto Agustini, Secretário/Relator da Comissão 

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

apresentou o parecer da Comissão: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 

JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E 

SAÚDE.PARECER Nº 036//2020 Projeto de Lei nº 028/2020 

INICIATIVA – Poder Executivo. EMENTA –“Autoriza o Poder Executivo 

a incluir meta no Plano Plurianual –PPA e na Lei de Diretrizes 

Orçamentarias –LDO e dá outras providências.” O Projeto de Lei ora 

apresentado tem o escopo de obter autorização legislativa para incluir meta 

no plano plurianual –PPA, e na Lei de Diretrizes Orçamentais –LDO diante 

da aprovação por esta casa Legislativa do Projeto de Lei n° 022/2020 que 

abriu no orçamento corrente Créditos Adicionais Especiais por 

transposição de valores conforme autorização na Lei Complementar 

Federal n° 172, de 15 de abril de 2020 de saldos financeiros existentes nos 

Fundos de Saúde dos Municípios provenientes de repasses Federais, faz-se 

necessário que seja incluída no Plano Plurianual –PPA, e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias –LDO, do ano de 2020 a ação criada para esta 

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

Projeto de Lei nº 027/2020 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 027/2020, seguindo para consideração do Plenário. Este é o parecer. 

Sala das Comissões, em 01 de setembro 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° 028/2020, 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. Projeto de Lei nº 029/2020, de origem do Poder Executivo, o 

qual “Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente, Créditos 

Adicionais Suplementares até o limite de R$ 170.000,00 (cento e setenta 
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mil reais) e dá outras providências”. Por solicitação da Senhora Presidente, 

a Secretária da Mesa Diretora, Vereadora Gislaine Ziliotto, procedeu a 

leitura do referido Projeto de Lei. Após, o Vereador Paulo Roberto 

Agustini, Secretário/Relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação 

Final, Orçamento, Finanças e Saúde apresentou o parecer da Comissão: 

“COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, 

ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE. PARECER Nº 037/2020 Projeto 

de Lei nº 029/2020 INICIATIVA – Poder Executivo. EMENTA – 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente, Créditos 

Adicionais Suplementares até o limite de R$ 170.000,00 (cento e setenta 

mil reais) e dá outras providências”. O Projeto de Lei ora apresentado tem 

o escopo de obter autorização legislativa para abrir créditos adicionais 

suplementares até o limite de R$ 170.000,00 no orçamento corrente, ou 

seja, trata-se de autorização de despesas insuficientemente dotadas  na Lei 

Orçamentária Anual -LOA. Após a devida análise, os membros da 

comissão entendem que o Projeto de Lei nº 029/2020 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 029/2020, seguindo para 

consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 01 de 

setembro 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° 029/2020, 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. . Projeto de Lei nº 

030/2020, de origem do Poder Executivo, o qual “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir no orçamento corrente Créditos Adicionais Especiais até 

o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),  e dá outras providências”. Por 

solicitação da Senhora Presidente, a Secretária da Mesa Diretora, 

Vereadora Gislaine Ziliotto, procedeu a leitura do referido Projeto de Lei. 

Após, o Vereador Paulo Roberto Agustini, Secretário/Relator da Comissão 

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

apresentou o parecer da Comissão: “COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 

JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE. 

PARECER Nº 038/2020 Projeto de Lei nº 030/2020 INICIATIVA – Poder 

Executivo Municipal. EMENTA – “Autoriza o Poder Executivo a abrir no 
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orçamento corrente Créditos Adicionais Especiais até o limite de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais),  e dá outras providências”. O Projeto de Lei 

ora apresentado tem o escopo de obter autorização legislativa para abrir 

créditos adicionais Especiais até o limite de R$ 15.000,00 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 030/2020 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 030/2020, seguindo para 

consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 01 de 

setembro 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° 029/2020, 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. Nada mais havendo 

a tratar, em nome de Deus, o Senhor Presidente declarou encerrada a 

presente sessão ordinária virtual. O tempo de gravação da presente sessão, 

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

00:34:32  (trinta e quatro minutos e trinta e dois 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  

 

 


