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ATA Nº 018/2020 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  15 DE 

SETEMBRO DE 2020 – Às dezenove horas do dia quinze de setembro 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 apreciada as ata n° 016/2020, 

sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores presentes. A 

secretária da Mesa, Vereadora Gislaine Ziliotto, registrou as 

correspondências, sendo: Ofício n° 112/2020 do Gabinete do Senhor 

Prefeito Municipal, em resposta ao requerimento de informação número 

005/2020 sobre a origem dos recursos anunciados em redes sociais; Ofício 

n° 11/2020 do Gabinete do Senhor prefeito municipal em resposta ao 

requerimento de informação número 006/2020 sobre a iluminação pública e 

aos serviços terceirizados a ela relacionados. Na apresentação das 

proposições dos Vereadores: Indicação n° 031/2020, de autoria do 

Vereador Ivar Guerra “- Que seja colocado as placas de sinalização 

contendo o nome da Estrada Municipal Delvino Magro, onde ela se inicia 

para quem sai do centro da cidade na saída para o Distrito de Vila Segredo 

e no final dela na divisa com Protásio Alves.” 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 031/2020 será encaminhada ao 

Prefeito Municipal. Indicação n° 032/2020 de autoria da Vereadora Rosane 

Pereira de Souza “- Que seja procedido a colocação de arco e lâmpada nos 

postes faltantes na Rua Vacaria e a recolocação das lâmpadas queimadas na 

mesma rua, principalmente em frente a propriedade do Senhor José 

Antônio da Rosa n° 122.” 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 pela Senhora 

Secretaria da mesa na condição de Presidente que a Indicação nº 032/2020 

será encaminhada ao Prefeito Municipal. Passado para os pronunciamentos 

dos Senhores Vereadores, houve a realização por ordem de sorteio, não 
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houveram manifestações. NA ORDEM DO DIA -  Projeto de lei n° 

031/2020 de origem do Poder Executivo, “Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021.” 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 SAÚDEPARECER Nº 039/2020 PROJETO DE LEI Nº 

031/2020Autor – Poder Executivo Ementa – Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021.Relatório Trata-se o 

presente Projeto de Lei das diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 

de 2021, encaminhado a esta Comissão para análise e parecer, conforme 

disposição regimental (artigo 62).A LDO é o instrumento estabelecido na 

Constituição Federal para fazer ligação entre o PPA e a LOA, tendo como 

objetivo primeiro o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação 

de recursos no orçamento anual, de forma a viabilizar, na medida do 

possível, atingir as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas e que foram 

priorizadas no PPA. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa 

por iniciativa do Senhor Prefeito Municipal, sob a forma de projeto de lei, 

sendo recebido pelo Senhor Presidente na data de 01 de setembro e 

encaminhado a esta Comissão na data de 02 de setembro de 2020. O 

Projeto apresenta as metas e prioridades da Administração Pública 

Municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro de 

2021. PARECER Quanto ao mérito, o Projeto de Lei que trata da LDO para 

o exercício de 2021, atende ao que determina a legislação vigente.  É da 

competência do Poder Executivo iniciar o trâmite legislativo da matéria em 

tela, nos termos do que preveem os seguintes ar-tigos da Lei Orgânica do 

Município: Art. 61. Compete, privativamente, ao Prefeito Municipal: XII – 

enviar ao Poder Legislativo o Plano Plurianual, o Projeto de Lei de Diretri-

zes Orçamentárias e as propostas de orçamento previsto nesta lei; Art. 112.  

Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I – o plano plurianual; 

anual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual”; Art. 121.  Os projetos 

de lei sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos 

anuais serão enviados pelo Prefeito ao Poder Legislativo nos seguintes 

prazos: II – o projeto das diretrizes orçamentárias, anualmente, até primeiro 

de setembro;   Após a devida análise, os membros da comissão, em 

parecer prévio de admissibilidade, entende que o projeto não apresenta 

nenhum vício de ordem formal ou material, nem encontra óbices, seguindo 
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seus procedimentos legais. Em razão do exposto, obedecendo ainda aos 

requisitos de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade na 

proposição, exaramos parecer favorável, sendo entendimento                  

pela admissibilidade do projeto. Este é o Parecer. Sala das Comissões, em 

15 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° 031/2020, 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 –Não houveram manifestações. O tempo de 

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

003/2014 foi de 00:18:14 (dezoito minutos e quatorze 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  

 

 

 

 


