
 
 

 

ATA Nº 010/2021 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE 

ABRIL DE 2021 – Às dezoito horas do dia vinte de abril 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° 009/2021, 

sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O secretário 

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

sendo: Ofício n° 0071/2021/GABPREFEITO de 12 de abril de 2021 do 

Senhor Prefeito Municipal, tendo como assunto indicação de membros da 

COMPDEC – Coordenadoria Municipal de proteção e Defesa Civil. Ofício 

Circular 16/2021 – CSSP/ALRS/EM de 13 de abril de 2021 tendo como 

assunto, convite para Audiência Pública sobre a privatização do 

BANRISUL, CORSAN E PROCERGS. Ofício n° 

0086/2021/GABPREFEITO de 14 de abril de 2021 do Senhor Prefeito 

Municipal, tendo como assunto resposta ao Ofício n° 046/2021. Ofício n° 

0088/2021/GABPREFEITO de 14 de abril de 2021 do Senhor Prefeito 

Municipal, tendo como assunto resposta ao Ofício n° 047/2021. Ofício da 

Diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Sonho e Fantasia Senhora 

Eliane Moreira Vieira de 15 de abril de 2021, tendo como assunto solicitação 

de reunião entre os Senhores Vereadores e as servidoras municipais 

ocupantes dos cargos de Atendente de Creche e Merendeira da escola. Ofício 

n° 0091/2021/GABPREFEITO de 16 de abril de 2021 do Senhor Prefeito 

Municipal, tendo como assunto resposta ao Ofício n° 055/2021. Convite da 

Deputada Estadual Zilá Breitenbach de 16 abril de 2021, tendo como assunto 

Audiência Pública BIODIGESTORES. Convite de 16 de abril de 2021 da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura para evento em comemoração 



 
 

 

ao Dia Mundial do Livro. Na apresentação das proposições dos Vereadores: 

Indicação nº 017/2021 de autoria do Vereador Valdir Pereira Bueno. “Que 

seja criado por intermédio do CONSEPRO e dentro das formas legais, 

auxílio permanência a ser repassado a todos os profissionais da área da 

Segurança Pública, atuantes na Brigada Militar e Polícia Civil.” Após a 

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

do Vereador autor, que realizou as justificativas. Sendo declarado pelo 

Senhor Presidente que a Indicação nº 017/2021 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal. Indicação nº 018/2021 de autoria do Vereador Alecir 

Benetti. “Que seja procedida à colocação de lixeira no entorno do Cemitério 

da Capela São José na Vila Segredo.” Após a leitura da referida Indicação 

pelo Secretário da Mesa, a palavra à disposição do Vereador autor, que 

realizou as justificativas. Sendo declarado pelo Senhor Presidente que a 

Indicação nº 018/2021 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. 

Indicação nº 019/2021 de autoria da Vereadora Luciana Gallio Paim. “Que 

seja realizado através da Secretaria competente um Concurso Fotográfico 

com o tema ‘Quarentena’”. Requerimento de Informação nº 007/2021, de 

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

Valter Luiz Parizotto e da Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. “Sobre o 

planejamento, previsão e andamento das obras de asfaltamento na Avenida 

Flor de Ipê, bem como na pista de ciclismo e caminhada, neste ano de 2021”. 

Após a leitura do Requerimento de Informação pelo Secretário da Mesa, a 

palavra esteve à disposição dos Vereadores autores, que 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 008/2021, de autoria dos Vereadores Alecir 

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

Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. “Cópia integral dos procedimentos de 

concessão de TÁXI, do período compreendido entre janeiro de 2019 até a 

presente data, com indicação da data de concessão, veículos autorizados, 

com respectiva placa, e local de atividade.” Após a leitura do Requerimento 

de Informação pelo Secretário da Mesa, a palavra esteve à disposição dos 



 
 

 

Vereadores autores, que realizaram 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, Ivar Guerra, Valdir Pereira Bueno, 

Alan Turmina Lazari, Luciana Gallio Paim, André Parisotto e Valter Luiz 

Parizotto. ORDEM DO DIA – Projeto de Lei nº 022/2021 e Mensagem 

Retificativa ao Projeto de Lei nº 022/2021, ambos de origem do Poder 

Executivo Municipal, o qual “Altera o inciso II e inclui inciso III ao art. 3º 

da Lei Municipal nº 1.614 de 25 de fevereiro de 2016, e dá outras 

providências”. Por solicitação do Senhor Presidente, o Secretário da Mesa 

Diretora, Vereador Valdir Pereira Bueno, procedeu a leitura do referido 

Projeto de Lei e da Mensagem Retificativa. Em seguida o Vereador André 

Parisotto, Secretário/Relator da Comissão de justiça, redação final, 

orçamento, finanças e saúde, procedeu a apresentação do Parecer da 

Comissão. COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO 

FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE PARECER Nº 

023/2021 Projeto de Lei nº 022/2021, declarando o Parecer da Comissão 

como favorável ao referido Projeto de Lei bem como da Mensagem 

Retificativa. Logo após foi aberto o espaço para discussão do Projeto de Lei 

nº 022/2021, a palavra restou à disposição do Vereador Carlos Antônio 

Zanotto líder do Governo. Em seguida dada a palavra para os demais 

Vereadores, encerrada a fase de discussão, aberto o processo de votação, o 

Projeto de Lei nº 022/2021 foi aprovado por unanimidade. – Projeto de Lei 

nº 023/2021 de origem do Poder Executivo Municipal, o qual “Autoriza a 

contratação temporária em caráter emergencial de excepcional interesse 

público de 01 (um) Técnico de Enfermagem e dá outras providências”. Por 

solicitação do Senhor Presidente, o Secretário da Mesa Diretora, Vereador 

Valdir Pereira Bueno, procedeu a leitura do Projeto de Lei. Em seguida o 

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

redação final, orçamento, finanças e saúde, procedeu a apresentação do 

Parecer da Comissão. COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, 



 
 

 

REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE 

PARECER Nº 024/2021 Projeto de Lei nº 023/2021, declarando o Parecer 

da Comissão como favorável ao Projeto de Lei n° 023/2021. Logo após foi 

aberto o espaço para discussão do Projeto de Lei nº 023/2021, a palavra 

restou à disposição do Vereador Carlos Antônio Zanotto líder do Governo. 

Em seguida dada a palavra para os demais Vereadores, encerrada a fase de 

discussão, aberto o processo de votação, o Projeto de Lei nº 023/2021 foi 

aprovado por unanimidade. Antes das explicações pessoais, o Presidente 

informou a todos que a próxima Sessão ordinária será realizada no dia 04 de 

maio de 2021. EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Não houve manifestações.  

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 01:58:49 (uma hora 

cinquenta e oito minutos e quarenta e nove 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 

 


