
 
 

 

ATA Nº 011/2021 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE 

MAIO DE 2021 – Às dezoito horas do dia quatro de maio 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, 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 e informando a ausência justificada do Vereador Alecir Benetti por 

motivos de saúde. NO EXPEDIENTE – Apreciação da Ata n° 010/2021, 

sendo aprovada pelos Senhores Vereadores presentes. O secretário da Mesa, 

Vereador Valdir Pereira Bueno, registrou as correspondências, sendo: 

Convite da empresa Saltinho Energética S.A. para apresentação do Estudo 

de Impacto Ambiental da PCH Saltinho, através de Audiência Pública na 

modalidade rêmora no dia 14 de maio de 2021. OFÍCIO Nº 33/2021 – 

SMSAS de 22 de abril de 2021 da Secretária Municipal de Saúde e 

Assistência Social Senhora Elizandra Bressan Candiago tendo como assunto, 

encaminhamento do Relatório Detalhado do 3º Quadrimestre de 2021. Ofício 

de 16 de abril de 2021 do Fórum em Defesa da Água e do Saneamento tendo 

como assunto, solicitação de apoio contra a PEC 20/2019.  Na apresentação 

das proposições dos Vereadores: - Indicação nº 020/2021 de autoria dos 

Vereadores Alecir Benetti, Ivar Guerra, Valdir Pereira Bueno, Valter Luiz 

Parizotto e da Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. “Que dentro das 

possibilidades e dos meios legais seja concedido auxílio financeiro para a 

Associação dos Consumidores de Água da Capela São Bráz/Pocinho para 

despesas com aquisição e instalação de caixa d’água com capacidade para 

20.000 litros de água, com boia para uso no poço artesiano, 20 postes de 

concreto para apoio e suporte da boia, bem como a prestação de serviços com 

máquinas e equipamentos públicos para abertura de valos e aterramento de 

canos e mangueiras da rede de distribuição de água.” Após a leitura da 



 
 

 

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

Vereadores autores, que realizaram as justificativas. Sendo declarado pelo 

Senhor Presidente que a Indicação nº 020/2021 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal. - Indicação nº 021/2021 de autoria do Vereador Ivar 

Guerra. “Que seja procedida à manutenção, com a roçada e limpeza da 

vegetação na estrada Delvino Magro até a Vila Segredo – 2º Distrito, 

principalmente até o Santuário Nossa Senhora de Caravaggio”. “Que no dia 

26 de maio de 2021, através da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social, o Poder executivo disponibilize ponto de apoio (ambulância com 

profissional de saúde habilitado), bem como seja realizada a distribuição de 

água aos romeiros que se deslocam até o santuário”. 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 021/2021 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal. - Moção nº 001/2021 de autoria dos Vereadores Alan 

Turmina Lazari, Alecir Benetti, André Parisotto, Carlos Antônio Zanotto, 

Fabiana de Fátima Cemin, Ivar Guerra, Luciana Gallio Paim, Valdir Pereira 

Bueno, Valter Luiz Parizotto. “Moção de Congratulações, juntamente 

com placa em homenagem ao Grupo Escoteiro – GE Ipê 367 RS, como 

forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados aos jovens e a 

todos os cidadãos do Município, bem como em homenagem pela passagem 

do dia Mundial do Escoteiro comemorado em 23 de abril”. Após a leitura da 

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

Vereadores autores, que realizaram as justificativas.  Sendo declarado pelo 

Senhor Presidente, conforme disposto no parágrafo único do art. 256 do 

regimento interno, a moção assinada pela maioria absoluta dos vereadores 

está automaticamente aprovada. - Moção nº 002/2021 de autoria do Vereador 

Valdir pereira Bueno. “Moção de Louvor, juntamente com placa em 

homenagem aos Policiais Militares Neimar Soares e Tiago Veiga, por ‘Ato 

de Bravura’ no salvamento de vida em incêndio ocorrido na noite do dia 16 

de abril de 2021”. Após a leitura da referida Moção pelo Secretário da Mesa, 

a palavra à disposição do Vereador autor, que realizou as justificativas. Em 



 
 

 

seguida a Moção 002/2021 entrou em fase de votação sendo aprovado pelos 

Vereadores presentes. - Moção nº 003/2021 de autoria do Vereador Allan 

Turmina Lazari. “Moção de Apoio ao Governador do Estado do Rio Grande 

do Sul, Excelentíssimo Senhor Eduardo Leite e ao Secretário Estadual da 

Segurança Pública - RS, Vice-Governador Delegado Ranolfo Vieira Júnior. 

Trata-se de Moção de Apoio, á alteração na idade-limite para o ingresso nas 

carreiras da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio 

Grande do Sul”. Após a leitura da referida Moção pelo Secretário da Mesa, 

a palavra à disposição do Vereador autor, que realizou as justificativas. Em 

seguida a Moção 003/2021 entrou em fase de votação sendo aprovado pelos 

Vereadores presentes. - Requerimento de Informação nº 009/2021, de autoria 

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

Luiz Parizotto e da Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. “Relação dos 

Médicos que encontram-se atuando na Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social deste Município, com indicação específica de carga 

horária, local de atividade, dias e horários de trabalho de cada profissional”. 

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 pelos Vereadores presentes. - Requerimento de 

Informação nº 010/2021, de autoria dos Vereadores Alecir Benetti, Ivar 

Guerra, Valdir Pereira Bueno, Valter Luiz Parizotto e da Vereadora Fabiana 

de Fátima Cemin. “Sobre a situação do Termo de Convênio - Consulta 

Popular 2019/2020 – SEDETUR e o Município de Ipê com repasse 

financeiro no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), recebido pelo 

Município em 14 de dezembro de 2020”. 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 

pelos Vereadores presentes. Após, passou-se para os pronunciamentos dos 

Senhores Vereadores, conforme ordem de sorteio, fazendo uso da palavra os 

Vereadores, André Parisotto, Valdir Pereira Bueno, Alan Turmina Lazari, 



 
 

 

Fabiana de Fátima Cemin, Luciana Gallio Paim, Ivar Guerra e Carlos 

Antônio Zanotto. ORDEM DO DIA – Projeto de Resolução Legislativa nº 

001/2021, de origem do Poder Legislativo de autoria da Mesa Diretora. 

“Altera o horário de início das Sessões Ordinárias Legislativas até 31 de 

dezembro de 2021”. Após a leitura do Projeto de Resolução Legislativa nº 

008/2021 pelo Secretário da Mesa, a palavra esteve à disposição dos 

Vereadores autores, que realizaram as justificativas. Encerrada a fase de 

discussão, aberto o processo de votação, o Projeto de Resolução Legislativa 

n° 008/2021 sendo aprovado pelos Vereadores presentes. - Projeto de Lei nº 

024/2021 de origem do Poder Executivo Municipal, o qual “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar Termo de Cooperação com o Município de 

Antônio Pardo, em prol do atendimento aos usuários do plantão COVID-19 

junto à Sociedade Hospitalar São José, através do repasse de recursos, 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 025/2021 Projeto de Lei nº 024/2021, declarando o Parecer 

da Comissão como favorável ao Projeto de Lei n° 024/2021. Logo após foi 

aberto o espaço para discussão do Projeto de Lei nº 024/2021, a palavra 

restou à disposição dos Vereadores. Encerrada a fase de discussão, aberto o 

processo de votação, o Projeto de Lei nº 024/2021 foi aprovado pelos 

Vereadores presentes. - Projeto de Lei nº 025/2021 de origem do Poder 

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

emergencial de excepcional interesse público de 03 (três) Motoristas 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 026/2021 Projeto de Lei nº 025/2021, declarando o Parecer 

da Comissão como favorável ao Projeto de Lei n° 025/2021. Logo após foi 

aberto o espaço para discussão do Projeto de Lei nº 025/2021, a palavra 

restou à disposição dos Vereadores. Encerrada a fase de discussão, aberto o 

processo de votação, o Projeto de Lei nº 025/2021 foi aprovado pelos 

Vereadores presentes. Antes das explicações pessoais, o Presidente informou 

a todos que nesta semana retorna ao ar o Informativo da Câmara Municipal 

na Rádio Solaris, e que a próxima Sessão ordinária será realizada no dia 18 

de maio de 2021. EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fizeram uso da palavra 

os Vereadores Alan Turmina Lazari 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 02:29:44 (duas horas vinte nove minutos e 

quarenta e quatro 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 

 

 


