
 
 

 

ATA Nº 001/2021 – SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS 

VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO – Ao primeiro dia do 

mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (2021), ás dez horas, na Sala 

de Sessões Osmar Vargas dos Santos, reuniu-se solenemente a Câmara 

Municipal de Ipê – RS para instalação da nona Legislatura, com posse dos 

Vereadores, Prefeito e Vice–Prefeito eleitos no pleito realizado no dia quinze 

de novembro do ano de dois mil e vinte, os quais regerão o Município de Ipê 

no período de primeiro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um a trinta e 

um de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Mestre de Cerimônia, 

Senhor Luiz Alberto Perotoni: Bom dia, Senhoras e senhores. É com grande 

satisfação que a Câmara de Vereadores de Ipê, recebe a todos para a 

Solenidade de Instalação da Nona Legislatura de Município de Ipê que 

compreende o período de 2021 a 2024, com a posse dos Vereadores, Prefeito 

e Vice-prefeito eleitos no dia quinze de novembro do ano de dois mil e vinte. 

Gostaríamos de desejar a todos um feliz dois mil e vinte e um, com muita 

saúde, paz, sucesso e realizações. Dando início à solenidade, convidamos o 

Vereador eleito e diplomado Senhor Carlos Antônio Zanotto do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro para que tome assento na Mesa Oficial 

para presidir a presente Sessão Solene, na condição de edil mais idoso, 

conforme previsão no Regimento Interno da Câmara de Vereadores. No 

pleito de quinze de novembro de dois mil e vinte, o Senhor Carlos Antônio 

Zanotto elegeu-se com 259 votos. O Mestre de Cerimônia convidou para 

fazer parte da Mesa Oficial o Ex-Prefeito Valério Ernesto Marcon. 

Prosseguindo, passou-se a chamada, em ordem alfabética, dos demais 

Vereadores eleitos e diplomados que serão empossados, entregando os 

mesmos ao Senhor Presidente Provisório os respectivos Diplomas expedidos 

pela Justiça Eleitoral e Declarações de Bens: Senhor Alan Turmina Lazari, 

Vereador eleito no pleito de quinze de novembro de dois mil e vinte pelo 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, 333 votos; Senhor 

Alecir Benetti, Vereador eleito no pleito de quinze de novembro de dois mil 

e vinte pelo Partido Progressista – PP, com 383 votos; Senhor André 

Parisotto, Vereador eleito no pleito de quinze de novembro de dois mil e 



 
 

 

vinte pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, com 225 

votos; Senhora Fabiana de Fátima Cemin, Vereadora eleita no pleito de 

quinze de novembro de dois mil e vinte pelo Partido Democrático 

Trabalhista – PDT, com 201 votos; Senhor Ivar Guerra, Vereador eleito no 

pleito de quinze de novembro de dois mil e vinte pelo Partido progressista – 

PP, com 240 votos; Senhora Luciana Gallio Paim, Vereadora eleita no pleito 

de quinze de novembro de dois mil e vinte pelo Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro - MDB, com 218 votos; Senhor Valdir Pereira 

Bueno, Vereador eleito no pleito de quinze de novembro de dois mil e vinte 

pelo Partido Progressista – PP, com 24 votos; Senhor Valter Luiz Parizotto, 

Vereador eleito no pleito de quinze de novembro de dois mil e vinte pelo 

Partido Progressista – PP, com 345 votos. O Mestre de Cerimônia agradeceu 

a presença das autoridades, do Prefeito que transmite o cargo senhor Valério 

Ernesto Marcon e esposa, familiares dos vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito 

eleitos e demais pessoas que prestigiam a presente solenidade. Após, foi 

entoado o Hino Nacional Brasileiro. Prosseguindo, o Presidente Provisório 

Senhor Carlos Antônio Zanotto, em nome de Deus, declarou aberta a 

presente Sessão Solene de Instalação da nona Legislatura do Município de 

Ipê, com a posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, fazendo uma 

saudação especial a todos, desejando um abençoado e feliz dois mil e vinte 

e um. Designou o Vereador eleito Allan Turmina Lazari para secretariar os 

trabalhos da sessão, convidando-o a fazer parte da Mesa oficial. 

Prosseguindo o Presidente Provisório Vereador eleito Carlos Antônio 

Zanotto leu o compromisso que será prestado por todos os vereadores, que 

após será procedida à chamada nominal de cada vereador para declarar 

“Assim o prometo”. Compromisso: Prometo manter, defender e cumprir 

a Lei Orgânica do Município, as Constituições Federal e Estadual e as 

demais Leis, bem como desempenhar o mandato que foi confiado e 

trabalhar pelo progresso e bem estar dos munícipes. O secretário da 

Mesa, Vereador Alan Turmina Lazari, fez a chamada nominal de cada 

Vereador eleito, por ordem alfabética, os quais estenderam a mão direita à 

frente e prestaram o compromisso: Allan Turmina Lazari – Assim o prometo; 



 
 

 

Alecir Benetti – Assim o prometo; André Parisotto – Assim o prometo; 

Carlos Antônio Zanotto – Assim o prometo; Fabiana de Fátima Cemin – 

Assim o prometo; Ivar guerra – assim o prometo; Luciana Gallio Paim – 

Assim o prometo; Valdir Pereira Bueno – Assim o prometo; Valter Luiz 

Parizotto – Assim o prometo. O Presidente provisório senhor Carlos Antônio 

Zanotto declarou empossados os Senhores Vereadores que prestaram 

compromisso, bem como declarou instalada a Nona Legislatura do 

Município de Ipê que compreende o período de 2021 a 2024. Dando 

continuidade aos trabalhos, passou-se para a eleição da Mesa diretora para o 

ano de dois mil e vinte e um. Houve a inscrição de uma chapa em tempo 

hábil, conforme determina o regimento Interno, com as devidas autorizações 

dos candidatos aos cargos. A chapa estava constituída da seguinte forma: 

Presidente – Vereador Valter Luiz Parizotto (PP); Vice-Presidente – 

Vereador Ivar Guerra (PP); Secretário – Vereador Valdir Pereira Bueno (PP). 

Conforme determina o Regimento Interno, a votação é nominal, com a 

chamada nominal dos Senhores vereadores, em ordem alfabética, devendo o 

vereador votar sim caso concorde com a chapa e não caso não concorde, 

podendo também se abster de votar. O Secretário da Mesa, Vereador Alan 

Turmina Lazari registrou em livro próprio o voto de cada vereador. O Senhor 

Presidente Provisório, Vereador Carlos Antônio Zanotto procedeu à 

chamada de cada vereador para o voto: Vereador Alan Turmina Lazari votou 

sim à chapa; Vereador Alecir Benetti votou sim à chapa; Vereador André 

Parisotto votou sim à chapa; Vereadora Fabiana de Fátima Cemin votou sim 

à chapa; Vereador Ivar Guerra votou sim à chapa; Vereadora Luciana Gallio 

Paim votou sim à chapa; Vereador Valdir Pereira Bueno votou sim à chapa; 

Vereador Valter Luiz Parizotto votou sim à chapa. O Presidente neste caso o 

Vereador Carlos Antônio Zanotto, não votou, pois não houve empate e a 

votação não exige dois terços dos votos dos vereadores e sim a maioria 

simples. O resultado da votação foi a seguinte: Oito votos favoráveis à chapa. 

Assim, o Presidente Provisório, Vereador Carlos Antônio Zanotto, 

proclamou eleita a chapa única que obteve a maioria de votos, ou seja, oito 

votos, declarando empossada a Mesa Diretora a qual regerá os trabalhos do 



 
 

 

Legislativo Municipal de primeiro de janeiro a trinta e um de dezembro de 

dois mil e vinte e um, ficando assim constituída: Presidente – Vereador 

Valter Luiz Parizotto; Vice-Presidente – Vereador Ivar Guerra; Secretário – 

Vereador Valdir Pereira Bueno. O Presidente Provisório, Vereador Carlos 

Antônio Zanotto, convidou os Vereadores Valter Luiz Parizotto, Ivar Guerra 

e Valdir Pereira Bueno, Presidente, Vice-Presidente e Secretário 

respectivamente, para assinarem junto à mesa Oficial a Ata de Posse, com os 

seguintes dizeres: “ATA DE POSSE” - Ao primeiro dia do mês de janeiro 

do ano de dois mil e vinte e um, na Secretaria da Câmara Municipal de Ipê – 

RS, tomaram posse os novos membros da Mesa Diretora: Presidente 

Vereador Valter Luiz Parizotto, Vice-Presidente Vereador Ivar Guerra, 

Secretário Vereador Valdir Pereira Bueno, a qual foi eleita na sessão de 

posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito para o pleito 2021/2024, 

realizada em primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um, conforme Ata n° 

001/2021 e que regerá os trabalhos do poder legislativo no ano de 2021. Ver. 

Valter Luiz Parizotto – Presidente; Ver. Ivar Guerra – Vice-Presidente; Ver. 

Valdir Pereira Bueno – Secretário. Assinada a Ata de posse pelos membros 

da Mesa Diretora, o Presidente Provisório, Vereador Carlos Antônio 

Zanotto, transferiu a direção dos trabalhos ao Presidente Vereador Valter 

Luiz Parizotto para proceder aos demais atos da presente Sessão Solene. 

Dando continuidade aos demais atos da solenidade, passou-se para a posse 

do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos. O mestre de Cerimônia convidou o 

Prefeito eleito Senhor Cassiano de Zorzi Caon e o Vice-Prefeito eleito 

Senhor José Mário Grazziotin para fazerem parte da Mesa Oficial, 

entregando os mesmos ao presidente os diplomas expedidos pela Justiça 

Eleitoral e declaração de bens. O Prefeito eleito Senhor Cassiano de Zorzi 

Caon prestou seu compromisso: “Prometo manter, defender e cumprir a 

Lei Orgânica do Município, as Constituições Federal e Estadual e as 

demais Leis, bem como desempenhar o mandato que me foi confiado e 

trabalhar pelo progresso e bem estar dos munícipes”. Tendo em vista 

compromisso prestado, o Presidente Vereador Valter Luiz Parizotto declarou 

empossado o Prefeito Municipal de Ipê Senhor Cassiano de Zorzi Caon. Em 



 
 

 

seguida, o Vice-Prefeito eleito Senhor José Mário Grazziotin prestou seu 

compromisso: “Prometo manter, defender e cumprir a Lei Orgânica do 

Município, as Constituições Federal e Estadual e as demais Leis, bem 

como desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo 

progresso e bem estar dos munícipes”. Diante do compromisso prestado o 

Presidente Vereador Valter Luiz Parizotto declarou empossado o Vice-

Prefeito Municipal de Ipê Senhor José Mario Grazziotin. Após, passou-se 

para os pronunciamentos, fazendo uso da palavra: Vereador Alan Turmina 

Lazari, Vereador Alecir Benetti, Vereador André Parisotto, Vereador Carlos 

Antônio Zanotto, Vereadora Fabiana de Fátima Cemin, Vereadora Luciana 

Gallio Paim, Secretário da Mesa Diretora Vereador Valdir Pereira Bueno, 

Vice-Presidente da Mesa Diretora Vereador Ivar Guerra, Ex-Prefeito 

Municipal Senhor Valério Ernesto Marcon, Vice-Prefeito Municipal Senhor 

José Mário Grazziotin, Prefeito Municipal Senhor Cassiano de Zorzi Caon e 

encerrando os pronunciamentos o Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores Senhor Valter Luiz Parizotto. Prosseguindo, a Vereadora 

Luciana Gallio Paim procedeu a entrega de um ramalhete de flores à Primeira 

Dama do Município Senhora Silvana Zenato; a Vereadora Fabiana de Fátima 

Cemin procedeu a entrega de um ramalhete de flores à senhora Dilce 

Terezinha Salvador Grazziotin, esposa do Vice-Prefeito Municipal. Foi 

comunicado que a Câmara não entrará em recesso parlamentar no mês de 

janeiro. O Mestre de Cerimônia agradeceu a presença de todos e com a 

execução do Hino do Rio Grande do Sul foi encerrada a presente solenidade. 

Lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos membros da Mesa diretora 

e demais Vereadores. 

 

 

Ver. Valter Luiz Parizotto   Ver. Ivar Guerra 
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Ver. Valdir Pereira Bueno   Ver. Alan Turmina Lazari 

 Secretário 
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