
 
 

 

ATA Nº 026/2020 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  22 DE 

DEZEMBRO  DE 2020 – Às dezenove horas do dia vinte e dois de 

dezembro 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, com a presença da secretaria da mesa diretora 

Gislaine Ziliotto, e com a presença dos Vereadores Alcione Pellin 

Cavalheiro, Alecir Benetti, Ivar Guerra, João Paulo Zanotto, Luiz Carlos 

Scapinelli,  Paulo Roberto Agustini, , Luiz Francisco Agostini A Presidente 

da Casa Vereadora Gislaine Ziliotto, em nome de Deus, declarou aberta a 

presente sessão. NO EXPEDIENTE – Foi apreciada as ata n° 024/2020, 

sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores presentes. Na 

sequencia a Vereadora Gislaine Ziliotto secretaria da mesa diretora, registrou 

as correspondência, sendo um cartão de feliz natal e boas festas do sindicato 

dos trabalhadores de Ipê, Carta de boas festas do grupo da rádio Solaris, 

ofício do CEPRS de vacaria sobre o fundo educacional. Nas proposições dos 

senhores vereadores: Indicação n° 034/2020 de autoria de todos os 

vereadores “INDICAÇÃO Nº 034/2020 Os Vereadores, ALCIONE 

PELLIN CAVALHEIRO, ALECIR BENETTI, GISLAINE ZILIOTTO, 

IVAR GUERRA, JOÃO PAULO ZANOTTO, LUIZ CARLOS 

SCAPINELLI, LUIZ FRANCISCO AGOSTINI, PAULO ROBERTO 

AGUSTINI e ROSANE PEREIRA DE SOUZA, usando das atribuições 

regimentais, vem INDICAR ao Poder Executivo Municipal, após ouvido o 

Plenário, o que segue: - Que dentro das possibilidades, o valor devolvido aos 

cofres Públicos de Ipê no fechamento do exercício financeiro de 2020 da 

Câmara Municipal de Vereadores de Ipê, seja destinado R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) do valor devolvido para a Associação Regional de cuidados dos 

animais de Noé (arca de Noé) e o restante dos valores devolvidos seja 

utilizado no Plano Municipal de Pavimentação asfáltica das estradas de Ipê.” 

Após foi dada a palavra a todos os vereadores os mesmos fizeram as 

considerações na sequencia foi declarada pela senhora presidente que a 

indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Requerimento n° 

014/2020 dos vereadores Rosane Pereira de Souza e Ivar Guerra: 

“REQUERIMENTO 014/2020” À mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Vereadores Ipê – RS. Os Vereadores Ivar Guerra e Rosane Pereira de Souza, 

na forma regimental, vem mui respeitosamente à presença de Vossas 

Excelências REQUEREREM, após ouvido o plenário, que seja 



 
 

 

encaminhado um Ofício para à Corsan de Antônio Prado, para que estes 

regularizem o fornecimento de água nas Rua Alcides Forest (saída para 

Campestre da Serra e nas proximidades da Escola Sonho e Fantasia), na Rua 

Vacaria, na Rua Frei Casimiro Zaffonatto e no Bairro Daer na saída para 

Antônio Prado.” Após a leitura do requerimento foi dada a palavra aos 

vereadores autores os mesmos realizaram suas justificativas, sequencia a 

secretaria colocou o requerimento em fase de votação e este foi aprovado por 

unanimidade. Moção  º 015/2020 de autoria do vereador Luiz Carlos 

Scapinelli, “MOÇÃO Nº 015/2020” O Vereador que a este subscreve, 

usando das atribuições regimentais, requer, após ouvido o plenário, o 

encaminhamento de Moção de Louvor, ao Senador Paulo Paim,  por ter 

encaminhando Emenda Parlamentar de  R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 

mil)  para o Município de Ipê no mês de dezembro para pavimentação de 

ruas.” Após a leitura da moção pela secretária da mesa a palavra restou a 

disposição do vereador autor, na sequencia esta entrou em fase de votação 

sendo aprovada por unanimidade. Passado para os pronunciamentos dos 

Senhores Vereadores, houve a realização por ordem de sorteio, fez uso da 

palavra os vereadores Gislaine Ziliotto, Paulo Roberto Agustini, Alecir 

Benetti, Rosane Pereira de Souza, Luiz Carlos Scapinelli, Ivar Guerra, 

Alcione Pellin Cavalheiro. NA ORDEM DO DIA – Projeto de lei n° 

040/2020 de origem do Poder Executivo “Institui o Dia Municipal da Luta 

contra o Câncer de Mama, 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 049/2020 Projeto de Lei nº 

040/2020 INICIATIVA – Poder Executivo .EMENTA – “Institui o Dia 

Municipal da Luta contra o Câncer de Mama, e dá outras providências” 

Considerando que o Projeto de Lei em questão tem por escopo autorização 

legislativa para instituir no âmbito do Município o dia da luta contra o câncer 

de mama, para que haja uma maior conscientização, divulgações e ações de 

combate ao câncer de mama é que foi instituído este dia. Após a devida 

análise, os membros da comissão entendem que o Projeto de Lei nº 040/2020 

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 040/2020, seguindo 



 
 

 

para consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 22 

de dezembro de 2020 Verª Gislaine Ziliotto Presidente da Comissão, Ver. 

Alcione Pellin Cavalheiro– Vice-Presidente, Ver. Paulo Roberto Agustini – 

Secretário Relator. Logo após foi aberto espaço para a discussão do projeto 

de lei n° 040/2020, 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° 041/2020 de origem do 

Poder Executivo “Denomina logradouro e espaço públicos, 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 

050/2020 Projeto de Lei nº 041/2020 INICIATIVA – Poder Executivo 

Municipal. EMENTA – “Denomina logradouro e espaço públicos, e dá 

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

autorização legislativa para denominar Avenida Flor do Ipê a parte da via 

anteriormente denominada Estrada Delvino Magro. Na Sede Campestre e 

artística Municipal Alaor Dondé, localizada no parque de eventos do CTG 

Tronco do Ipê. E, denominada Sala de reabilitação e fisioterapia Clary 

Damiani no espaço situado no andar térreo da Unidade Básica de Saúde na 

sede do Município de Ipê. Após a devida análise, os membros da comissão 

entendem que o Projeto de Lei nº 041/2020 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 041/2020, seguindo para consideração do Plenário. Este é 

o parecer. Sala das Comissões, em 22 de dezembro de 2020 Verª Gislaine 

Ziliotto Presidente da Comissão, Ver. Alcione Pellin Cavalheiro– Vice-

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

aberto espaço para a discussão do projeto de lei n° 041/2020, 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° 042/2020 de origem do Poder Executivo “Cria o Conselho 

Municipal do idoso, 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 051/2020 Projeto de Lei nº 

042/2020 INICIATIVA – Poder Executivo. EMENTA – “Cria o Conselho 

Municipal do idoso, e dá outras providências.” Considerando que o Projeto 

de Lei em questão tem por escopo autorização legislativa para a criação do 

conselho Municipal do idoso, que tem por objetivo garantir de forma efetiva 

e representativa a defesa dos interesses dos idosos de nosso município, bem 

como sua valorização através da construção de políticas públicas voltadas a 

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

de Lei nº 042/2020 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 042/2020, 

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

Comissões, em 22 de dezembro de 2020 Verª Gislaine Ziliotto Presidente da 

Comissão, Ver. Alcione Pellin Cavalheiro– Vice-Presidente, Ver. Paulo 

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

discussão do projeto de lei n° 042/2020, 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° 

043/2020 de origem do Poder Executivo “Institui a Cavalgada Feminina no 

Calendário de Eventos do nosso Município.” 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 052/2020 Projeto de Lei nº 

043/2020 INICIATIVA – Poder Executivo. EMENTA – “Institui a 

Cavalgada Feminina no Calendário de Eventos do nosso Município.” 

Considerando que o Projeto de Lei em questão tem por escopo autorização 

legislativa para a inclusão da cavalgada feminina no calendário de eventos 

do município, com o objetivo de valorizar as origens gaúchas de nosso 

município e no intuito de conscientizar na prevenção do câncer de mana. 

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

Lei nº 043/2020 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 043/2020, 

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

Comissões, em 22 de dezembro de 2020 Verª Gislaine Ziliotto Presidente da 

Comissão, Ver. Alcione Pellin Cavalheiro– Vice-Presidente, Ver. Paulo 

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

discussão do projeto de lei n° 043/2020, 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° 

044/2020 de origem do Poder Executivo “Institui a Declaração Municipal de 

Direitos de Liberdade Econômica, dispõe sobre normas relativas à livre 

iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a 

atuação do Município como agente normativo e regulador 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: ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE PARECER Nº 

053/2020Projeto de Lei nº 044/2020 INICIATIVA – Poder Executivo. 

EMENTA – “Institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade 

Econômica, dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre 

exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Município 

como agente normativo e regulador e dá outras providências.” O Projeto de 

Lei ora apresentado tem o escopo de obter autorização legislativa para 

adequar sua legislação municipal com os princípios da Lei Federal n° 13.874 

de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de Direitos de 

Liberdade Econômica, proporcionando que as empresas de baixo risco 

tenham seu início de atividade imediato, sem burocracias desnecessárias, 

proporcionando maior agilidade na criação de empregos e negócios. Após a 

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

044/2020 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 044/2020, 

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

Comissões, em 22 de dezembro de 20202020Verª Gislaine Ziliotto 

Presidente da Comissão, Ver. Alcione Pellin Cavalheiro– Vice-Presidente, 

Ver. Paulo Roberto Agustini – Secretário Relator.” Logo após foi aberto 



 
 

 

espaço para a discussão do projeto de lei n° 044/2020, 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° 045/2020 de origem do Poder Executivo “Estabelece critérios e 

procedimentos para a avaliação de desempenho do magistério público 

municipal para fins de promoção de carreira. 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 SAÚDEPARECER Nº 054/2020Projeto 

de Lei nº 045/2020 INICIATIVA - Poder Executivo. EMENTA – 

“Estabelece critérios e procedimentos para a avaliação de desempenho do 

magistério público municipal para fins de promoção de carreira. E dá outras 

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

autorização legislativa para completar o processo de atualização da Lei 

Municipal n° 1.292, de 23 de dezembro de 2009 – Plano de carreira do 

magistério, já iniciado no ano de 2019, agora com a edição legislativa 

prevista no artigo 17, isto é, a regulação da promoção da classe dos 

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

o Projeto de Lei nº 045/2020 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 045/2020, seguindo para consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala 

das Comissões, em 22 de dezembro de 2020.Verª Gislaine Ziliotto Presidente 

da Comissão, Ver. Alcione Pellin Cavalheiro– Vice-Presidente, Ver. Paulo 

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

discussão do projeto de lei n° 045/2020, 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° 

046/2020 de origem do Poder Executivo “Autoriza o Poder Executivo a abrir 

no orçamento corrente, Crédito Adicional Suplementar até o limite de R$ 

296.816,51 (duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e 

cinquenta e um 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 046/2020 Projeto de Lei nº 

046/2020 INICIATIVA – Poder Executivo. EMENTA – “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir no orçamento corrente, Crédito Adicional Suplementar até 

o limite de R$ 296.816,51  (duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e 

dezesseis reais e cinquenta e um centavos) 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$ 296.816,51  

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 046/2020 

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 046/2020, seguindo 

para consideração do Plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 22 

de dezembro de 2020 Verª  Gislaine Ziliotto Presidente da Comissão, Ver. 

Alcione Pellin Cavalheiro– Vice-Presidente, Ver. Paulo Roberto Agustini – 

Secretário Relator”. Logo após foi aberto espaço para a discussão do projeto 

de lei n° 039/2020, 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 Gislaine Ziliotto, Paulo  Roberto Agustini,  

Rosane Pereira de Souza, Luiz Carlos Scapinelli e Ivar Guerra. Não 

houveram manifestações. O tempo de gravação da sessão, na sua  íntegra, 

conforme Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 01:56:27 (uma hora 

cinquenta e sei minutos e vinte e sete 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  


