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ATA Nº 015/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE 

MAIO DE 2017 – Às dezenove horas do dia trinta de maio do ano de dois 

mil e dezessete, reuniram-se em Sessão Plenária Ordinária os Vereadores 

da Câmara Municipal de Ipê – RS, Oitava Legislatura, na Sala de Sessões 

Osmar Vargas dos Santos, sob a Presidência do Vereador Paulo Roberto 

Agustini, Vice-Presidente Vereadora Gislaine Ziliotto, Secretária da Mesa 

Diretora Vereadora Rosane Pereira de Souza, e com a presença dos demais 

Vereadores: Alecir Benetti, Cassiano de Zorzi Caon, Ivar Guerra, Luiz 

Carlos Scapinelli, Valdir Pereira Bueno, Valter Luiz Parizotto. O Senhor 

Presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão, saudando 

a todos os presentes. Conforme Requerimento aprovado pelo Plenário, o 

Senhor Presidente convidou o Senhor Giancarlo de Almeida Rosa – 

Coordenador do Centro de Referência em Assistência Social do Município 

de Ipê – CRAS e o Senhor  Neverton Orofino Dávila – Psicólogo, os quais 

expuseram assuntos relacionados aos trabalhos da assistência social no 

Município. NO EXPEDIENTE – A Ata nº 014/2017 foi apreciada e 

aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores. A Secretária da 

Mesa, Vereadora Rosane Pereira de Souza, registrou as correspondências, 

sendo: Convite do Grupo da Terceira Idade e da Escola Municipal 

Pequenos Brilhantes para participar da Festa Junina no dia nove de junho, 

às dezenove horas, no Salão Paroquial de Vila Segredo; Convite e Ofício nº 

013/2017, da Direção da Escola Estadual São Paulo, para participar da 

Festa Junina da Escola São Paulo, no dia dez de junho, às dezenove horas, 

no Salão Paroquial de Vila São Paulo, os lucros serão revertidos para a 

Escola São Paulo. Prosseguindo, passou-se para a apreciação das 

proposições dos Senhores Vereadores: “Requerimento de Informação nº 

006/2017, de autoria do Vereador Paulo Roberto Agustini, requerendo 

informações ao Poder Executivo Municipal com relação à Secretaria 

Municipal de Saúde e Assistência Social: a) Especificar a partir de que data 

não há atendimento médico, de forma efetiva, na Unidade de Saúde de Vila 

São Paulo, com as devidas razões; b) Se há registro da falta de 

medicamentos nas Unidades de Saúde de Vila São Paulo e Vila Segredo; c) 

Referente ao Posto Avançado, ou Mini Posto, ou outra denominação, na  
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localidade da Porteirinha, se ainda está em funcionamento; dias da semana 

que são realizados atendimentos no referido local; caso ainda esteja sendo 

realizados atendimentos, enviar as cópias dos prontuários; caso não esteja 

em funcionamento, especificar os motivos”, o Presidente Vereador Paulo 

Roberto Agustini passou a Presidência à Vereadora Gislaine Ziliotto para 

condução do processo de discussão e votação do referido Requerimento de 

Informação, por ser o autor do mesmo, sendo que após à leitura e discussão 

a Presidente colocou em votação o Requerimento de Informação nº 

006/2017, sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores; 

“Requerimento de Informação nº 007/2017, de autoria do Vereador 

Cassiano de Zorzi Caon, requerendo informações ao Poder Executivo 

Municipal: Relação de todos os Cargos Comissionados e Funções 

Gratificadas existentes; Relação de servidores comissionados e de 

servidores efetivos que recebem Função Gratificada, com a respectiva 

remuneração, data de admissão (CCs), data de nomeação (FGs), Secretarias 

em que estão lotados; Relação de pessoas que estão sendo remuneradas de 

forma direta ou indireta, via programas dos Governos Federal e Estadual, 

que de uma forma ou de outra prestam serviços aos cidadãos ipeenses, bem 

como às repartições apresentadas pelo Poder Executivo Municipal. As 

relações deverão ter como data limite a data de 25 de maio de 2017”, após 

a discussão, o Requerimento de Informação nº 007/2017 foi submetido à 

votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores;  

“Requerimento de Informação nº 008/2017, de autoria dos Vereadores 

Valdir Pereira Bueno, Alecir Benetti, Ivar Guerra e Valter Luiz Parizotto 

requerendo informações ao Poder Executivo Municipal: Motivos que até a 

presente data não foi iniciado o Processo Legislativo, com o envio de 

Projeto de Lei para a concessão aos Agentes Comunitários de Saúde, 

vinculados às equipes do Programa de Saúde da Família – PSF, de 

incentivo financeiro adicional”, após a discussão o Requerimento de 

Informação nº 008/2017 foi submetido à votação, sendo aprovado por 

unanimidade pelos Senhores Vereadores; “Requerimento de Informação nº 

009/2017, de autoria do Ver. Valter Luiz Parizotto, requerendo 

informações ao Poder Executivo Municipal: Que sejam encaminhadas  
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cópias das planilhas relativas aos servidores municipais que fizeram 

refeições no interior do Município (Distritos de Vila Segredo, Vila São 

Paulo, Porteirinha) da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Saneamento 

e Trânsito e da Secretaria Municipal de Agricultura custeadas pela 

Prefeitura Municipal, a partir do segundo semestre do ano de 2016 até o 

mês de abril do ano de 2017”, após a discussão o Requerimento de 

Informação nº 009/2017 foi submetido à votação, sendo aprovado por 

unanimidade pelos Senhores Vereadores; “Requerimento nº 007/2017, de 

autoria do Ver. Paulo Roberto Agustini, requerendo, conforme determina o 

Regimento Interno no Capítulo III – Da Convocação dos Secretários 

Municipais: Que seja convocada a Secretária Municipal de Saúde e 

Assistência Social, Senhora Rosa Camatti Guerra, para participar da 

próxima Sessão Plenária Ordinária, no dia 13 de junho de 2017, para expor 

os seguintes quesitos: Médicos nas Unidades de Saúde do Município; 

Medicamentos (se há falta de alguns, forma de distribuição), Exames 

(como vem sendo procedida à liberação de exames); Convênios com 

Hospitais”, o Presidente Vereador Paulo Roberto Agustini, passou a 

Presidência à Vice-Presidente Vereadora Gislaine Ziliotto para condução 

dos processos de discussão e votação, por ser o autor do Requerimento, 

sendo que após a leitura e discussão foi procedida à votação do 

Requerimento nº 007/2017, sendo aprovado por unanimidade pelos 

Senhores Vereadores. Prosseguindo, passou-se para os pronunciamentos 

dos Senhores Vereadores conforme ordem e sorteio, fazendo uso da palavra 

os Vereadores: Rosane Pereira de Souza, Valdir Pereira Bueno, Luiz Carlos 

Scapinelli, Paulo Roberto Agustini. NA ORDEM DO DIA – Projeto de 

Lei nº 010/2017, de origem do Poder Executivo, o qual “Altera a Lei 

Municipal nº 1.304, de 28 de abril de 2010, e dá outras providências”. Após 

procedida a leitura do Projeto de Lei nº 010/2017, a Vereadora Gislaine 

Ziliotto Secretária-Relatora da Comissão de Legislação, Justiça, Redação 

Final, Orçamento, Finanças e Saúde fez a apresentação do parecer: 

“COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, 

ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE PARECER Nº 017/2017 

Projeto de Lei nº 010/2017 INICIATIVA – Poder Executivo Municipal  
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EMENTA – “Altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.304, de 28 

de abril de 2010, e dá outras providências”. Considerando que o Projeto 

de Lei em questão tem por escopo a autorização Legislativa para alteração 

da Lei Municipal nº 1.304, de 28 de abril de 2010, no tocante ao benefício 

do vale-alimentação aos aposentados e pensionistas do Município. 

Considerando que a Lei Municipal nº 1.304, de 28 de abril de 2010, 

determinou o seguinte em seu Art. 1º. “Fica instituído o benefício do vale-

alimentação aos servidores municipais detentores de cargo de provimento 

efetivo, aposentados e pensionistas”. Considerando que a alteração 

proposta visa que o benefício do Vale-Alimentação, de natureza 

indenizatória, seja somente aos servidores municipais detentores de cargo 

de provimento efetivo em atividade no Município, vindo de encontro ao 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que editou a Súmula nº 680, 

confirmada com a edição da Súmula Vinculante nº 55, de 28 de março de 

2016, ambas com a seguinte redação: “O direito ao auxílio-alimentação não 

se estende aos servidores inativos”.  Assim, em análise ao Projeto de Lei 

retromencionado, opina-se pela constitucionalidade do mesmo, restando 

aos nobres Edis analisar o mérito da questão. Sala das Comissões, em 29 de 

maio de 2017. Ver. Cassiano de Zorzi Caon - Presidente Verª. Gislaine 

Ziliotto – Vice-Presidente e  Ver. Valdir P. Bueno – Membro Suplente”. 

Aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 010/2017, o Vereador Ivar 

Guerra, amparado no Regimento Interno, em seu Artigo Trezentos e Cinco, 

requereu, de forma verbal, o Adiamento de Votação para duas sessões, do 

Projeto de Lei nº 010/2017, com a finalidade de ser melhor analisado e, 

também porque existem reuniões marcadas com o Sindicato dos Servidores 

Municipais para se ver a melhor solução com relação ao referido Projeto de 

Lei. O Senhor Presidente colocou em votação o pedido de Adiamento de 

Votação do Projeto de Lei nº 010/2017, impetrado pelo Vereador Ivar 

Guerra, sendo o resultado da votação quatro votos favoráveis a quatro 

votos contrários, como houve empate, o Senhor Presidente votou contrário, 

sendo o Adiamento de Votação rejeitado por cinco votos a quatro. Passada 

a palavra ao Vereador Valdir Pereira Bueno – Líder do Governo, o mesmo 

propôs consulta à Assessoria Jurídica Doutor Antônio Marcos Dondé de  
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Alexandre da possibilidade de ser retirado da pauta o Projeto de Lei nº 

010/2017. Como houve pedido de consulta jurídica pelo Vereador Valdir 

Pereira Bueno, o Senhor Presidente suspendeu a sessão por dez minutos 

para análise da solicitação.  Reaberta a sessão, o Senhor Presidente colocou 

que após análise do Regimento Interno, constatou-se que no mesmo não há 

especificamente a situação solicitada pelo Líder do Governo Vereador 

Valdir Pereira Bueno, de após o Projeto de Lei ter entrado na Casa, após ter 

sido requerido o Adiamento de Votação e rejeitado pelo Plenário e 

posterior solicitação de retirada da pauta pelo Líder do Governo, sendo 

deliberação da Câmara, desta forma o Senhor Presidente colocou em 

votação a retirada do Projeto de Lei Executivo nº 010/2017, sendo o 

resultado quatro votos favoráveis à retirada a quatro votos contrários, como 

houve empate o Senhor Presidente votou contrário à retirada do Projeto de 

Lei Executivo nº 010/2017, sendo rejeitada por cinco votos a quatro a 

solicitação de retirada do Projeto de Lei nº 010/2017 da pauta. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente abriu espaço para manifestações dos 

Senhores Vereadores com relação ao Projeto de Lei nº 010/2017. Declarada 

encerrada a fase de discussão pelo Senhor Presidente, passou-se para o 

processo de votação do Projeto de Lei nº 010/2017, havendo manifestações 

de abstenções dos Vereadores  Valdir Pereira Bueno, Ivar Guerra, Alecir 

Benetti e Valter Luiz Parizotto.  O resultado da votação foi quatro votos 

contrários ao Projeto de Lei nº 010/2017 e quatro abstenções, sendo o 

Projeto de Lei nº 010/2017 rejeitado. Dando continuidade, passou-se para o 

espaço das EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fez uso da palavra o Vereador 

Paulo Roberto Agustini, o qual passou a Presidência à Vice-Presidente 

Vereadora Gislaine Ziliotto. Retornando à Presidência, o Senhor Presidente 

registrou que no dia treze de junho, às treze horas e trinta minutos, ocorrerá 

à abertura da Terceira Edição do Projeto Aluno Cidadão, nas dependências 

da Câmara Municipal, convidando a todos os Vereadores a participarem. 

Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, o Senhor Presidente 

declarou encerrada a presente sessão. O tempo de gravação da presente 

sessão, na sua íntegra, conforme dispõe a Resolução Legislativa nº 

003/2014 foi de 02:27:40 (duas horas, vinte e sete minutos e quarenta  
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segundos). Eu, Adriana Faé Marcanzoni, lavrei a presente Ata que após 

lida e aprovada pelos Senhores Vereadores, irá pelo Presidente e Secretária 

assinada.  

 

 

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

         Ver. Paulo Roberto Agustini             Verª. Rosane Pereira de Souza 
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