
 
 

 

ATA Nº 015/2021 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE 

JUNHO DE 2021 – Às dezoito horas do dia vinte e nove de junho 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 e votação da Ata n° 

014/2021, sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O 

secretário da Mesa, Vereador Valdir Pereira Bueno, registrou as 

correspondências: Ofício Circular nº 104/2021 – SUP/GAB de 07 de junho 

de 2021, do Senhor José Sperotto, Diretor-Superintendente da 

METROPLAN. Requerimento de 21 de junho de 2021, do Vereador Alan 

Turmina Lazari da Bancada do MDB, tendo como assunto, retirada do 

Projeto de Lei Legislativo nº 002/2021. Ofício DG nº 2959/2021 de 22 de 

junho de 2021, do senhor César Luciano Filomena, Diretor-Geral do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, tendo como assunto 

alerta e recomendação à Origem, em relação ao Processo de Contas de 

Gestão nº 1867-0200/18-5, do exercício de 2018, desse Poder Legislativo 

Municipal. Ofício n° 128/2021/GABPREFEITO de 22 de junho de 2021 do 

Senhor Prefeito Municipal, tendo como assunto resposta ao Ofício nº 

080/2021. Ofício n° 129/2021/GABPREFEITO de 22 de junho de 2021 do 

Senhor Prefeito Municipal, tendo como assunto resposta ao Ofício nº 

086/2021. Ofício n° 130/2021/GABPREFEITO de 23 de junho de 2021 do 

Senhor Prefeito Municipal, tendo como assunto resposta ao Ofício nº 

079/2021. Nota de agradecimento dos Vereadores da Bancada do MDB de 

28 de junho de 2021 ao Vereador Adriano Bressan do PTB de Caxias do Sul 

pelo seu pronunciamento onde demonstra muito interesse e preocupação 

com nossa cidade. Moção de Apoio aos vereadores das Bancadas do 



 
 

 

Progressistas e do PDT, de 24 de junho de 2021 do Senhor Etelvino Zanotto, 

Presidente do progressistas de Ipê. Nota de esclarecimento e repúdio de 28 

de junho de 2021, dos vereadores da Bancada do MDB. Na apresentação das 

proposições dos Vereadores: Indicação nº 028/2021 de autoria do Vereador 

Alan Turmina Lazari. “Que dentro das possibilidades, seja realizado um 

estudo técnico para a implantação de ondulações transversais (quebra-

molas), para a redução de velocidade nas seguintes ruas de Ipê: a) Rua João 

Pessoa, entre a Rua Quinze de Novembro e Tv. Emilio Subtil; b) Estrada 

Júlio de Castilhos, próximo ao cruzamento com a Rua Frei Eduardo; c) 

Rua Pinheiro Machado, entre as Ruas João Bortoloto e Luiz Augusto 

Branco; d) Rua Alcides Forest, entre a Rua Sete de Setembro e rua sem 

denominação; e; e) Demais vias e estradas do município que o Poder 

Executivo achar  necessário.” Após a leitura da referida Indicação pelo 

Secretário da Mesa, a palavra restou ao Vereador autor que realizou as 

justificativas. Sendo declarado pelo Senhor Presidente que a Indicação nº 

028/2021 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. - Indicação nº 

029/2021 de autoria dos Vereadores Ivar Guerra, Alecir Benetti, Valdir 

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

Cemin. “Que seja construído um abrigo no trevo da ERS 122 com a estrada 

que dá acesso ao Município de Campestre da Serra.” Após a leitura da 

referida Indicação pelo Secretário da Mesa, os Vereadores autores 

apresentaram as justificativas. Sendo declarado pelo Senhor Presidente que 

a Indicação nº 029/2021 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. - 

Indicação nº 030/2021 de autoria dos Vereadores Ivar Guerra, Alecir Benetti, 

Valdir pereira Bueno, Valter Luiz Parizotto e da Vereadora Fabiana de 

Fátima Cemin. “Que sejam realizadas melhorias como patrolamento e 

cascalhamento na estrada que inicia no trevo da ERS 122 que faz ligação 

com o Município de Ipê com o Município de Campestre da Serra até a divisa 

intermunicipal, passando pela Capela Santo Antão.” Após a leitura da 

referida Indicação pelo Secretário da Mesa, os Vereadores autores 

apresentaram as justificativas. Sendo declarado pelo Senhor Presidente que 

a Indicação nº 030/2021 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. - 



 
 

 

Requerimento de Informação nº 014/2021, de autoria dos Vereadores Alecir 

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

Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. “Fornecer documentação que 

comprove as despesas com combustíveis da Prefeitura Municipal de Ipê no 

mês de maio de 2021, indicando veículos com as respectivas placas, datas de 

abastecimento, quantidade de litros, valores gastos e fornecedor 

acompanhada ainda de cópias de nota fiscal de pagamento e planilha de 

abastecimento”. 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 015/2021, de autoria dos 

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

Parizotto e da Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. “Considerando a 

resposta ao Requerimento de Informação nº 011/2021, que relata que a 

retomada das aulas ocorreu no dia 03 de maio de 2021 e os veículos das 

empresas terceirizadas, se encontravam sem a inspeção do INMETRO, 

portanto irregulares, fato que ocasionou a interrupção do transporte escolar 

no Município entre os dias 12 a 14 de maio: a) Se houve o pagamento pelo 

Município no período em que os veículos estavam em situação irregular; b) 

Se os fiscais de contrato foram informados a cerca da forma de pagamento; 

c) Cópia da documentação que comprova o pagamento do mês de maio.” 

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 016/2021, de autoria dos Vereadores Alecir 

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

Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. “Se o transporte escolar está sendo 

realizado no perímetro urbano, indicando turno, o(s) veículo(s) utilizados, 

com descrição de placa e número de alunos que estão sendo transportados.” 

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 017/2021, de autoria dos Vereadores Alecir 

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

Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. “Considerando o acidente ocorrido em 

11 de junho de 2021, que causou o tombamento da máquina Pá Carregadeira 

– DOOSAN, Modelo DL 200A, Ano 2013, nas proximidades do Cemitério 

Municipal: I - Quem era o servidor que estava operando a referida máquina, 

por ocasião do acidente; II - Se houveram danos materiais e/ou pessoais; III 

- Descrever os danos materiais havidos em bens públicos ou de terceiros em 

decorrência do sinistro; IV - O serviço ou obra que estava sendo realizado 

pela máquina no dia e local já mencionados; V - Se foi instaurado ou 

determinado à instauração de procedimento administrativo para apuração 

dos fatos; VI - Que outras providências foram determinadas ou tomadas pelo 

chefe do Poder Executivo em relação ao acidente ocorrido.” 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 André Parisotto, Luciana Gallio Paim, 

Alecir Benetti, Carlos Antônio Zanotto, Alan Turmina Lazari, Valter Luiz 

Parizotto, Valdir Pereira Bueno e Ivar Guerra. ORDEM DO DIA - Emenda 

Modificativa nº 001/2021 ao Projeto de Lei nº 026/2021 de autoria dos 

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

Parizotto e Fabiana de Fátima Cemin. A leitura da Emenda Modificativa nº 

001/2021foi feita pelo Secretário da Mesa Diretora Vereador Valdir Pereira 

Bueno. Após, o Vereador André Parisotto, Secretário-Relator da Comissão 

de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde fez a 

apresentação do Parecer da Comissão referente às Emendas Modificativas nº 

001/2021, nº 002/2021, nº 003/2021 e nº 004/2021 ao Projeto de Lei nº 



 
 

 

026/2021, com a seguinte redação: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 

JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE 

PARECER Nº 032/2021 – RELATÓRIO: Emendas nº 001, 002, 003 e 004 

ao Projeto de Lei nº 026/2021. Proponentes Vereadores Valdir Pereira 

Bueno, Ivar Guerra, Valter Luiz Parisotto, Alecir Benetti e Fabiana de 

Fátima Cemin. As ementas propostas tem por objetivo alterar o Anexo I do 

Projeto de Lei em análise, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

quadriênio 2022 a 2025, o qual estabelece as diretrizes, objetivos e metas da 

administração municipal e orientará a elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, incluindo novas ações que 

poderão ser implementadas e executadas pelo Poder Executivo no período 

indicado. Quanto à iniciativa para proposição das Emendas os Vereadores 

possuem legitimidade para tanto de acordo com os art. 63 combinado com 

art. 166 da Constituição Federal, arts. 335 e seguintes do Regimento Interno 

desta Casa Legislativa e arts. 111 e seguintes da Lei Orgânica Municipal. A 

discussão e votação das Leis Orçamentárias são atribuídas à Câmara de 

Vereadores, na sua função normativa e fiscalizadora dos recursos 

municipais. Em análise às emendas propostas se verifica que houve a criação 

de novas ações governamentais com destinação de valores os quais foram 

reduzidos/retirados de outras ações e programas inicialmente descritos pelo 

Poder Executivo na proposta em análise. Registra-se que de acordo com o 

Regimento Interno desta Casa Legislativa as Emendas serão apreciadas por 

esta Comissão que poderá recomendar sua aprovação ou transferir sua 

apreciação ao Plenário. Deste modo, considerando os argumentos acima 

alinhados e com fundamento na legislação já referida esta Comissão opina 

pela legalidade e constitucionalidade das Emendas ao Projeto de Lei em 

análise. É o parecer. Sala das Comissões, em 29 de junho de 2021. Ver. 

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

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

Presidente passou a palavra ao Vereador Valdir Pereira Bueno, Presidente da 

Comissão de Justiça, Redação Final, Orçamento, finanças e Saúde que 

explanou e esclareceu sobre o parecer único às Emendas Modificativas ao 



 
 

 

projeto de lei n° 026/2021. Logo após foi aberto o espaço para discussão da 

Emenda Modificativa nº 001/2021, a palavra restou à disposição dos 

Vereadores. Encerrada a fase de discussão, aberto o processo de votação, a 

Emenda Modificativa nº 001/2021, foi aprovada por unanimidade. - Emenda 

Modificativa nº 002/2021 ao Projeto de Lei nº 026/2021 de autoria dos 

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

Parizotto e Fabiana de Fátima Cemin. A leitura da Emenda Modificativa nº 

002/2021 foi feita pelo Secretário da Mesa Diretora Vereador Valdir Pereira 

Bueno, em razão do parecer conjunto, passou-se para discussão da Emenda. 

A palavra restou à disposição dos vereadores autores, que realizaram as 

justificativas. Em seguida a Emenda Modificativa nº 002/2021 entrou em 

fase de votação sendo aprovada por unanimidade pelos senhores Vereadores. 

- Emenda Modificativa nº 003/2021 ao Projeto de Lei nº 026/2021 de autoria 

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

Luiz Parizotto e Fabiana de Fátima Cemin. A leitura da Emenda 

Modificativa nº 003/2021 foi feita pelo Secretário da Mesa Diretora 

Vereador Valdir Pereira Bueno, em razão do parecer conjunto, passou-se 

para discussão da Emenda. A palavra restou à disposição dos vereadores 

autores, que realizaram as justificativas. Em seguida a Emenda Modificativa 

nº 003/2021 entrou em fase de votação sendo aprovada por unanimidade 

pelos senhores Vereadores. - Emenda Modificativa nº 004/2021 ao Projeto 

de Lei nº 026/2021 de autoria dos Vereadores Valdir Pereira Bueno, Alecir 

Benetti, Ivar Guerra, Valter Luiz Parizotto e Fabiana de Fátima Cemin. A 

leitura da Emenda Modificativa nº 004/2021foi feita pelo Secretário da Mesa 

Diretora Vereador Valdir Pereira Bueno, em razão do parecer conjunto, 

passou-se para discussão da Emenda. A palavra restou à disposição dos 

vereadores autores, que realizaram as justificativas. Em seguida a Emenda 

Modificativa nº 004/2021 entrou em fase de votação sendo aprovada por 

unanimidade pelos senhores Vereadores. - Projeto de Lei nº 026/2021 de 

origem do Poder Executivo Municipal, o qual “Dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o quadriênio 2022 a 2025, e dá outras providências.” Por 

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



 
 

 

Valdir Pereira Bueno, realizou 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. Devido ao parecer já ter sido apesentado na sessão do 

dia 15 de junho de 2021, o vereador André apenas reiterou que o parecer da 

comissão é favorável ao Projeto de Lei nº 026/2021. Logo após foi aberto o 

espaço para discussão do Projeto de Lei nº 026/2021, a palavra restou à 

disposição do Vereador Carlos Antônio Zanotto, Líder do Governo que 

solicitou ao Senhor Presidente que para os demais projetos fosse realizada a 

votação por acordo de liderança. Os Vereadores Fabiana de Fátima Cemin 

Líder da Bancada do PDT, Valdir Pereira Bueno Líder da Bancada do PP, 

André Parisotto Líder da Bancada do MDB votaram favoravelmente ao 

acordo de liderança. Encerrada a fase de discussão, aberto o processo de 

votação, o Projeto de Lei nº 026/2021 foi aprovado por unanimidade. - 

Projeto de Lei nº 027/2021 de origem do Poder Executivo Municipal, o qual 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de Cooperação 

Técnica com a Fundação Universidade de Caxias do Sul, por intermédio da 

Secretaria de Saúde para atendimento aos Usuários do Sistema Único de 

Saúde - SUS”. Por solicitação do Senhor Presidente, o Secretário da Mesa 

Diretora, Vereador Valdir Pereira Bueno, procedeu à 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 028/2021 Projeto de Lei nº 027/2021, declarando o Parecer 

da Comissão como favorável ao Projeto de Lei n° 027/2021. Encerrada a fase 

de discussão, aberto o processo de votação, o Projeto de Lei nº 027/2021 foi 

aprovado por acordo de lideranças. - Projeto de Lei nº 028/2021 de origem 

do Poder Executivo Municipal, o qual “Autoriza a contratação temporária 

em caráter emergencial de excepcional interesse público de 01 (um) 

Fisioterapeuta 20 (vinte) horas, e dá outras providências.” Por solicitação do 

Senhor Presidente, o Secretário da Mesa Diretora, Vereador Valdir Pereira 



 
 

 

Bueno, procedeu à 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 

029/2021 Projeto de Lei nº 028/2021, declarando o Parecer da Comissão 

como favorável ao Projeto de Lei n° 028/2021. Encerrada a fase de 

discussão, aberto o processo de votação, o Projeto de Lei nº 028/2021 foi 

aprovado por acordo de lideranças. - Projeto de Lei nº 029/2021 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 à 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 030/2021 Projeto de Lei nº 029/2021, declarando o Parecer 

da Comissão como favorável ao Projeto de Lei n° 029/2021. Encerrada a fase 

de discussão, aberto o processo de votação, o Projeto de Lei nº 029/2021 foi 

aprovado por acordo de lideranças. - Projeto de Lei nº 030/2021 de origem 

do Poder Executivo Municipal, por estar em análise nas comissões não passa 

para discussão e votação. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fizeram uso 

da palavra os Vereadores André Parisotto, Luciana Gallio Paim, Alan 

Turmina Lazari, Valter Luiz Parizotto, Valdir Pereira Bueno e Ivar Guerra. 

O Presidente informou que devido ao recesso que neste ano ocorre no mês 

de julho, a próxima sessão plenária ordinária será realizada no dia 03 de 

agosto de 2021. 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 



 
 

 

03:00:29 (três horas e nove segundos), sendo lavrada a presente Ata, a qual 

após lida e aprovada pelos Senhores Vereadores, será assinada pelo 

Presidente e Secretário. 

 

_________________________                 __________________________ 

   Ver. Valter Luiz Parizotto               Ver. Valdir Pereira Bueno 

        Presidente                      Secretário  

  


