
 
 

 

 

ATA Nº 023/2020 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  10 DE 

NOVEMBRO DE 2020 – Às dezenove horas do dia dez de novembro 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 Francisco 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 – Foram apreciada a ata n° 022/2020, sendo 

aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores presentes. Não 

tivemos proposições dos Vereadores, passou-se para os pronunciamentos 

dos Senhores Vereadores, houve a realização por ordem de sorteio, não 

houveram manifestações. NA ORDEM DO DIA - Projeto de lei n° 

036/2020 de origem do Poder Executivo, “Autoriza o Poder Executivo a 

abrir no orçamento corrente Créditos Adicionais Especiais até o limite de 

R$20.000,00 (vinte mil reais),  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 044/2020 Projeto de Lei nº 

036/2020 INICIATIVA – Poder Executivo Municipal. EMENTA – 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente Créditos 

Adicionais Especiais até o limite de R$20.000,00 (vinte 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$ 20.000,00 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 

036/2020 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 036/2020, 

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



 
 

 

Comissões, em 10 de novembro 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° 036/2020, 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 n° 037/2020 

de origem do Poder Executivo “Estima a Receita e fixa a Despesa do 

Município de Ipê para o exercício financeiro de 2021.” A secretária de mesa 

procedeu a leitura do projeto, a presidente abriu espaço para os vereadores 

se quiserem se manifestar, este projeto não foi a votação na data de hoje, 

somente sua leitura. Projeto de lei n° 038/2020 de origem do Poder 

Executivo “Autoriza contratação temporária, em caráter emergencial, de 

pessoal, 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 045/2020 Projeto de Lei nº 038/2020 

INICIATIVA – Poder Executivo. EMENTA – “Autoriza contratação 

temporária, em caráter emergencial, de pessoal, e dá outras providências.” O 

Projeto de Lei ora apresentado tem o escopo de obter autorização legislativa 

para a contratação temporária de 02 dois profissionais na área da saúde, 

sendo 01 técnico de enfermagem e 01 enfermeiro (a), ambos 40 horas, 

justificando o Poder Executivo que a contratação dos profissionais se faz 

necessário para o atendimento a população Ipeense no que tange o 

enfrentamento da pandemia do novo coronavírus COVID -19, uma vez que 

a contratação da Lei Municipal ° 1.777/2020 findou o prazo de 06 meses e o 

profissional optou por não renovar a contratação. Após a devida análise, os 

membros da comissão entendem que o Projeto de Lei nº 038/2020 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 038/2020, seguindo 

para consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 10 

de novembro 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° 038/2020, 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 – Fez 

uso da palavra o Vereador Paulo Roberto Agustini. O tempo de gravação da 

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

00:12:48 (doze minutos e quarenta e oito 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


