
 
 

 

ATA Nº 008/2021 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE 

MARÇO DE 2021 – Às dezoito horas do dia vinte e três de março 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° 007/2021, 

sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O secretário 

da Mesa, Vereador Valdir Pereira Bueno, registrou as correspondências, 

sendo: Ofício n° 005/21-GP/SE de 09 de março de 2021 da União dos 

Vereadores do Rio Grande do Sul – UVERGS, tendo como assunto 

solicitação de dados dos edis representantes desta Câmara para o ano de 

2021. Convite para Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Hospitalar São 

José. Na apresentação das proposições dos Vereadores: Indicação nº 

015/2021 de autoria dos Vereadores Valdir Pereira Bueno, Alecir Benetti, 

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

encaminhado a esta Casa Legislativa Projeto de Lei para conceder 

prorrogação do prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial 

Urbano – IPTU e o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza- ISS.” 

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 

015/2021 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação nº 

016/2021 de autoria dos Vereadores Fabiana de Fátima Cemin e Valdir 

Pereira Bueno. “Que seja procedida à roçada da vegetação no entorno e no 

campo do Seminário Seráfico Nossa Senhora de Fátima, bem como seja 

realizada a instalação dos equipamentos da ‘Academia ao ar Livre’ na Praça 

Frei Eduardo.” 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 016/2021 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. 

Requerimento de Informação nº 003/2021, de autoria do Vereador Valdir 

Pereira Bueno. “O Plano de Trabalho vinculado ao Contrato de Repasse nº 

891367, no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) 

recebidos pelo Município de Ipê, oriundo do Ministério de Desenvolvimento 

Regional através do Deputado Federal Ronaldo Santini, cujos recursos são 

vinculados à pavimentação das seguintes ruas do perímetro urbano: Rua 

Agostinho Benetti, Rua Ermelinda Leoratto Benetti e parte da Travessa 

Guaíba com a Dr. Montauri, bem como a Rua Ângelo Graziottin Neto de 

Vila São Paulo, uma vez que o contrato de repasse possui prazo para 

utilização dos recursos.” Após a leitura do Requerimento de Informação pelo 

Secretário da Mesa, a palavra esteve à disposição do Vereador autor Valdir 

Pereira Bueno que realizou as justificativas. Em seguida o Requerimento de 

Informação entrou em fase de votação sendo aprovado por unanimidade 

pelos senhores Vereadores. Requerimento de Informação nº 004/2021, de 

autoria dos Vereadores Alecir Benetti, Ivar Guerra, Valdir Pereira Bueno, 

Valter Luiz Parizotto e da Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. “O motivo 

pelo qual 02 (dois) servidores municipais – operadores de máquinas da 

Secretaria de Obras foram designados para exercer as funções na localidade 

de Vila São Paulo, 3º Distrito, para operar uma Motonivelarora e uma Retro 

escavadeira, neste mês de março, uma vez que há 02 servidores/operadores 

naquela localidade, que exerciam tais funções. Requer ainda seja informado 

a esta Casa Legislativa, com a devida comprovação, o que estes servidores 

realizaram neste período, que serviços e funções foram determinadas que os 

mesmos realizassem uma vez que sabe-se não havia uma máquina para cada 

servidor.” Após a leitura do Requerimento de Informação pelo Secretário da 

Mesa, a palavra esteve à disposição dos Vereadores autores, os vereadores 

Valter Luiz Parizotto e Ivar Guerra realizaram as justificativas. Em seguida 

o Requerimento de Informação entrou em fase de votação sendo aprovado 

por unanimidade pelos senhores Vereadores. Requerimento de Informação 



 
 

 

nº 005/2021, de autoria dos Vereadores Alecir Benetti, Ivar Guerra, Valdir 

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

Cemin. “Cópia integral do processo de contratação – Compra Direta nº 

26/2021, da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 

Habitação, no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), cujo credor 

é Pablo Comparin Eireli ME, contratado para elaboração de Parecer Técnico 

de Veículos e Equipamentos do Município.  Requerem ainda que o Poder 

Executivo informe e justifique a necessidade de contratação do referido 

serviço, pois que os veículos poderiam ter sido avaliados por profissional do 

quadro do Município.” Após a leitura do Requerimento de Informação pelo 

Secretário da Mesa, a palavra esteve à disposição dos Vereadores autores, o 

vereador Valter Luiz Parizotto apresentou as justificativas. 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, Valdir pereira Bueno, Luciana Gallio 

Paim, Alecir Benetti, Allan Turmina Lazari, André Parisotto e Ivar Guerra. 

ORDEM DO DIA - Projetos de Lei nº 019/2021, 020/2021 e 021/2021 de 

origem do Poder Executivo Municipal, foram encaminhados para análise da 

Comissão e não entram para discussão e votação nesta sessão. Antes das 

explicações pessoais, o Presidente informou a todos que a próxima Sessão 

ordinária será realizada no dia 06 de abril. NAS EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS – Fizeram uso da palavra os Vereadores Carlos Antônio 

Zanotto, Alecir Benetti, Alan Turmina Lazari, André Parisotto, Valter Luiz 

Parizotto e 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 01:54:47 (uma hora cinquenta e quatro minutos e quarenta 

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           Ver. Valdir Pereira Bueno             

Presidente                             Secretário 


