
 
 

 

ATA Nº 003/2021 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE 

JANEIRO DE 2021 – Às dezenove horas do dia vinte e seis de janeiro do 

ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se em Sessão Plenária Ordinária, os 

Vereadores da Câmara Municipal de Ipê – RS, Nona Legislatura, na Sala de 

Sessões Osmar Vargas dos Santos, sob a Presidência do Vereador Valter 

Luiz Parizotto, Vice-Presidente Vereador Ivar Guerra, Secretário da Mesa 

Diretora Vereador Valdir Pereira Bueno e com a presença dos demais 

Vereadores: Alan Turmina Lazari, Alecir Benetti, André Parisotto, Carlos 

Antônio Zanotto, Fabiana de Fátima Cemin e Luciana Gallio Paim. O Senhor 

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

todos os presentes. NO EXPEDIENTE – Apreciação da Ata n° 002/2021, 

sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O secretário 

da Mesa, Vereador Valdir Pereira Bueno, registrou a correspondência, 

sendo: Ofício n° 015/2021/GABPREFEITO de 26 de janeiro de 2021 do 

Senhor Prefeito Municipal, tendo como assunto convite aos vereadores para 

uma reunião para tratar de assuntos de interesse do Município de Ipê. Na 

apresentação das proposições dos Vereadores: Indicação nº 001/2021 de 

autoria dos Vereadores Luciana Gallio Paim, Alan Turmina Lazari, André 

Parisotto, Carlos Antônio Zanotto, Alecir Benetti, Ivar Guerra, Valdir 

Pereira Bueno, Valter Luiz Parizotto e Fabiana de Fátima Cemin. “Que seja 

instituído um programa ou benefício que incentive a doação de sangue, com 

o propósito de estimular a sua prática entre os servidores públicos 

municipais.” Após a leitura da referida Indicação pelo Secretário da Mesa, a 

palavra à disposição dos Vereadores autores, os mesmos realizaram as 

justificativas da indicação. Sendo declarado pelo Senhor Presidente que a 

Indicação nº 001/2021 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. 

Indicação nº 002/2021 de autoria do Vereador Ivar Guerra. “Com relação às 

roçadas que estão sendo realizadas no perímetro urbano do Município, que 

dentro das possibilidades sejam tomadas medidas de precaução e de 

segurança no que diz respeito às pedras que eventualmente saltam durante a 

realização deste trabalho.” Após a leitura da referida Indicação pelo 

Secretário da Mesa, a palavra à disposição do Vereador autor, o mesmo 



 
 

 

realizou as justificativas da indicação. Sendo declarado pelo Senhor 

Presidente que a Indicação nº 002/2021 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal. Indicação nº 003/2021 de autoria da Vereadora 

Luciana Gallio Paim. “Que seja realizado o conserto e a manutenção do 

abrigo na parada de ônibus da RS 122, KM 135 localizada na entrada das 

propriedades das famílias de Cristina Ziliotto e Gismar Ziliotto.” Após a 

leitura da referida Indicação pelo Secretário da Mesa, a palavra à disposição 

da Vereadora autora, a mesma realizou as justificativas da indicação. Sendo 

declarado pelo Senhor Presidente que a Indicação nº 003/2021 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação nº 004/2021 de 

autoria da Vereadora Luciana Gallio Paim. “Que sejam instaladas lixeiras na 

RS 122, KM 135 na entrada das propriedades das famílias de Cristina 

Ziliotto e Gismar Ziliotto; e na entrada da Capela da Pompéia também 

localizada na RS 122 próximo a propriedade da família de Enedina Zanotto 

Pontel.” Após a leitura da referida Indicação pelo Secretário da Mesa, a 

palavra à disposição da Vereadora autora, a mesma realizou as justificativas 

da indicação. Sendo declarado pelo Senhor Presidente que a Indicação nº 

004/2021 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação nº 

005/2021 de autoria dos Vereadores Valdir Pereira Bueno, Alecir Benetti, 

Ivar Guerra, Valter Luiz Parizotto e Fabiana de Fátima Cemin. “Que dentro 

das possibilidades sejam concluídas as obras de asfaltamento na Avenida 

Flor de Ipê, bem como na pista de ciclismo e caminhada.” Após a leitura da 

referida Indicação pelo Secretário da Mesa, a palavra à disposição dos 

Vereadores autores, os mesmos realizaram as justificativas da indicação. 

Sendo declarado pelo Senhor Presidente que a Indicação nº 005/2021 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação nº 006/2021 de 

autoria do Vereador Valdir Pereira Bueno. “Que dentro das possibilidades 

sejam concluídas as obras no parquinho construído no Loteamento Morada 

do Ipê no Bairro Cruzeiro, situado ao final da Rua Ignácio Antônio Slongo.” 

Após a leitura da referida Indicação pelo Secretário da Mesa, a palavra à 

disposição do Vereador autor, o mesmo realizou as justificativas da 

indicação. Sendo declarado pelo Senhor Presidente que a Indicação nº 



 
 

 

006/2021 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação nº 

007/2021 de autoria do Vereador André Parisotto. Que seja procedida à 

colocação de luminária na Rua Frei Casimiro Zaffonato n° 1575, sentido 

Antônio Prado divisa com o município vizinho ao final do calçamento, 

próximo a residência da família de Emerson Kellermann.” Após a leitura da 

referida Indicação pelo Secretário da Mesa, a palavra à disposição do 

Vereador autor, o mesmo realizou as justificativas da indicação. Sendo 

declarado pelo Senhor Presidente que a Indicação nº 007/2021 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação nº 008/2021 de 

autoria dos Vereadores André Parisotto, Alan Turmina Lazari, Carlos 

Antônio Zanotto e Luciana Gallio Paim. “Que seja realizado monitoramento 

por câmeras de vigilância na área central da cidade, principalmente onde há 

patrimônio público, cultural, religioso e histórico.” Após a leitura da referida 

Indicação pelo Secretário da Mesa, a palavra à disposição dos Vereadores 

autores, os mesmos realizaram as justificativas da indicação. Sendo 

declarado pelo Senhor Presidente que a Indicação nº 008/2021 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Requerimento de Informação 

nº 001/2021, de autoria dos Vereadores Alecir Benetti, Ivar Guerra, Valdir 

Pereira Bueno, Valter Luiz Parizotto e da Vereadora Fabiana de Fátima 

Cemin. Acerca do calendário ESCOLAR do ano de 2021; 1) Se já está 

definido o calendário escolar municipal para 2021 e que modelo será 

adotado: presencial, remoto ou híbrido? 2) Se já foi assinado algum acordo 

de cooperação entre Estado e Município em relação ao início do ano letivo e 

transporte escolar? Se sim, enviar cópia. 3) Se há programa ou plano de 

formação para professores para prepará-los para enfrentarem este novo 

momento? Se sim, que seja encaminhada uma cópia do mesmo. 4) Como 

será tratada a situação dos professores e funcionários de escolas que estão no 

grupo de risco? 5) Como será realizado o atendimento à Educação Infantil? 

6) Se todas as escolas possuem protocolos sanitários adequados e se todos os 

planos de contingência foram aprovados? Após a leitura do referido 

requerimento de informação pelo Secretário da Mesa, a palavra esteve à 

disposição dos Vereadores autores, o Vereador Valdir Pereira Bueno 



 
 

 

realizou as justificativas do referido requerimento de informação. Em 

seguida o requerimento de informação entrou em fase de votação sendo 

aprovado por unanimidade pelos senhores Vereadores. Após, passou-se para 

os pronunciamentos dos Senhores Vereadores, conforme ordem de sorteio, 

fazendo uso da palavra os Vereadores Alan Turmina Lazari, Ivar Guerra, 

Valdir Pereira Bueno e Vereadora Luciana Gallio Paim. ORDEM DO DIA 

– Projeto de Resolução Legislativa nº 001/2021, de origem do Poder 

Legislativo de autoria da Mesa Diretora. “Altera a redação do § 3º do artigo 

173 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Ipê – RS.” O 

Vereador André Parisotto, Secretário/Relator da Comissão de justiça, 

redação final, orçamento, finanças e saúde, procedeu a leitura do Parecer: 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, 

ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE PARECER Nº 005/2021 Projeto 

de Resolução Legislativo nº 001/2021 INICIATIVA – Poder Legislativo – 

Autores Mesa Diretora. EMENTA – “Altera a redação do § 3º do art. 173 

do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Ipê-RS”. O Projeto de 

Resolução Legislativa em análise objetiva regularizar situação já 

consolidada nesta casa Legislativa que é a dispensa de leitura da transcrição 

da ata da sessão legislativa, por ocasião de sua apreciação e votação no 

expediente da sessão posterior. No que se refere ao aspecto formal o projeto 

de lei em análise não apresenta nenhum vício, eis que atende aos princípios 

do processo legislativo descritos no Regimento Interno desta Casa. Deste 

modo, considerando os argumentos acima alinhados e de acordo com o 

Regimento Interno desta Casa Legislativa, esta Comissão opina pela 

viabilidade, aprovação e legalidade do Projeto de Lei em análise, seguindo 

para a apreciação do Plenário. É o parecer. Sala das Comissões, em 26 de 

janeiro de 2021. Ver. Valdir Pereira Bueno – Presidente da Comissão, Verª. 

Fabiana de Fátima Cemin - Vice Presidente, Ver. André Parisotto – 

Secretário/Relator. Encerrada a fase de discussão, aberto o processo de 

votação, o Projeto de Resolução Legislativa n° 001/2021 foi aprovado por 

unanimidade. - Projeto de Lei Legislativo nº 001/2021 de autoria do 

Vereador Alan Turmina Lazari, por estar em análise nas comissões não passa 



 
 

 

para discussão e votação. - Projeto de Lei nº 002/2021 de origem do Poder 

Executivo Municipal, o qual “Autoriza a contratação temporária em caráter 

emergencial de excepcional interesse público de 01 (um) Fiscal Ambiental, 

e dá outras providências”. O Vereador André Parisotto, Secretário/Relator 

da Comissão de justiça, redação final, orçamento, finanças e saúde, procedeu 

a leitura do Parecer: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, 

REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE 

PARECER Nº 001/2021 Projeto de Lei nº 002/2021 INICIATIVA – Poder 

Executivo. EMENTA – “Autoriza a contratação temporária em caráter 

emergencial de excepcional interesse público de 01 (um) Fiscal Ambiental, 

e dá outras providências”. O Projeto de Lei em análise visa autorizar o Poder 

Executivo a contratar 01 (um) Fiscal Ambiental, pelo prazo de seis meses, 

podendo ser prorrogado por igual período, com carga horária de 40 

(quarenta) horas semanais, a fim de atender a demanda da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, justificando o Poder Executivo 

pelo fato de que a servidora ocupante do aludido cargo foi nomeada 

Secretária Municipal. No que se refere ao aspecto formal o projeto de lei em 

análise não apresenta nenhum vício, eis que atende aos princípios do 

processo legislativo, cuja iniciativa partiu do Poder Executivo, agente 

competente para deflagrar o processo legislativo que envolve contratação 

temporária e de excepcional interesse público. Outrossim, em que pese a 

obrigatoriedade de aprovação em concurso para a investidura em cargo 

público, o artigo 37, inciso IX da Lei Maior, contempla a permissão do Poder 

Público Municipal, através de lei, em efetuar contratação em caráter 

emergencial e de excepcional interesse público, desde que a referida 

contratação ocorra com prazo determinado. Também se verifica na Lei 

Municipal nº 095/1990– Regime Jurídico dos Servidores do Município, 

artigos 229 e seguintes, a previsão legal que ampara a pretendida 

contratação, bem como os critérios e situações em que possa ocorrer. Com 

relação ao requisito da excepcionalidade, a exposição de motivos demonstra 

a emergência da situação, enquadrando-se nas hipóteses de exceção 

constitucional, além do que o Projeto prevê que a contratação tem lapso 



 
 

 

temporal definido. Deste modo, considerando os argumentos acima 

alinhados e com fundamento no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, 

esta Comissão opina pela viabilidade do Projeto de Lei em análise, seguindo 

para a apreciação do Plenário. É o parecer. Sala das Comissões, em 26 de 

janeiro de 2021. Ver. Valdir Pereira Bueno – Presidente da Comissão, Verª. 

Fabiana de Fátima Cemin - Vice Presidente, Ver. André Parisotto – 

Secretário/Relator. Logo após foi aberto o espaço para discussão do Projeto 

de Lei nº 002/2021, a palavra restou à disposição do Vereador Carlos 

Antônio Zanotto 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 nº 002/2021 foi aprovado por unanimidade. - 

Projeto de Lei nº 003/2021 de origem do Poder Executivo Municipal, o qual 

“Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de excepcional 

interesse público de 01 (um) Mecânico, e dá outras providências”. O vereado 

Ivar Guerra fez uso de suas atribuições regimentais, amparado pelo art. 188 

do Regimento Interno, solicitou vistas do Projeto de Lei n° 003/2021 até a 

próxima sessão. O pedido de vistas foi concedido pelo Presidente ao 

Vereador. - Projeto de Lei nº 004/2021 de origem do Poder Executivo 

Municipal, o qual “Altera a redação da letra “d” do Anexo I da Lei Municipal 

nº 1.401 de 29 de março de 2012, que dispõe sobre os quadros de cargos e 

funções públicas do Município, que cria o cargo de Diretor de Educação, e 

dá outras providências.” O projeto de Lei foi encaminhado para análise da 

Comissão e não entra para discussão e votação nesta sessão, uma vez que foi 

encaminhado a pedido da Comissão ao Conselho Municipal de Educação 

para análise e parecer. - Projeto de Lei nº 005/2021 de origem do Poder 

Executivo Municipal, o qual “Autoriza o Poder Executivo a realizar Parceria 

Voluntária com Organização da Sociedade Civil no exercício de 2021 e dá 

outras providências”. O Vereador André Parisotto, Secretário/Relator da 

Comissão de justiça, redação final, orçamento, finanças e saúde, procedeu a 

leitura do Parecer: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, 

REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE 

PARECER Nº 004/2021 Projeto de lei nº 005/2021 INICIATIVA – Poder 



 
 

 

Executivo. EMENTA – “Autoriza o Poder Executivo a realizar Parceria 

Voluntária com Organização da Sociedade Civil no exercício de 2021 e dá 

outras providências”. O Projeto de Lei em análise visa autorizar o Poder 

Executivo a realizar Parceria Voluntária com Organização da Sociedade 

Civil, neste caso o CONSEPRO deste município, mediante apresentação e 

aprovação de projetos nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e do Decreto 

Municipal nº 1.202/2018 que regulamenta no âmbito do município o Regime 

Jurídico das Parcerias instituído pela referida legislação federal. No que se 

refere ao aspecto formal o projeto de lei em análise não apresenta nenhum 

vício, eis que atende aos princípios do processo legislativo, cuja iniciativa 

partiu do Poder Executivo, agente competente para deflagrar o processo 

legislativo acerca da celebração de parcerias com organizações da sociedade 

civil. Assim, em que pese esta Comissão entender desnecessário o pedido de 

autorização legislativa para a realização da referida parceria por se tratar de 

ato administrativo de acordo com a Lei Federal já mencionada, não se 

verifica qualquer óbice legal à pretensão exposta no projeto em análise. 

Também se pode observar na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei 

Orçamentária Anual que há a previsão de recursos para amparar a realização 

do pretendido Termo de Parceria Voluntária, cujo interesse público no 

presente caso, estará demonstrado na contrapartida que deverá ser prestada 

ao município. Deste modo, considerando os argumentos acima alinhados e 

com fundamento nas legislações supra citadas, esta Comissão opina pela 

viabilidade do Projeto de Lei em análise, seguindo para a apreciação do 

Plenário. É o parecer. Sala das Comissões, em 26 de janeiro de 2021. Ver. 

Valdir Pereira Bueno – Presidente da Comissão, Verª. Fabiana de Fátima 

Cemin - Vice Presidente, Ver. André Parisotto – Secretário/Relator. Logo 

após foi aberto o espaço para discussão do Projeto de Lei nº 002/2021, a 

palavra restou à disposição do Vereador Carlos Antônio Zanotto 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 

nº 002/2021 foi aprovado por unanimidade. Antes da explicações pessoais o 

Presidente da Mesa, falou sobre a sugestão de alteração de horário e local 



 
 

 

para a reunião entre os Vereadores e o Prefeito Municipal, com a 

concordância de todos a reunião ficou definida para o dia 09 de fevereiro de 

2021, ás 17 horas nas dependências da Câmara de Vereadores. NAS 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fez uso da palavra o Vereador Ivar Guerra. 

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

encerrada a presente sessão. O tempo de gravação da sessão, na sua íntegra, 

conforme Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 01:51:07 (uma hora 

cinquenta e um minutos e sete segundos), sendo lavrada a presente Ata, a 

qual após aprovada pelos Senhores Vereadores, será assinada pelo Presidente 

e Secretário. 

 

 

  _______________________             _____________________ 

   Ver. Valter Luiz Parizotto    Valdir Pereira Bueno 

   Presidente             Secretário  


