
 
 

 

ATA Nº 020/2021 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE 

AGOSTO DE 2021 – Às dezoito horas e cinco minutos do dia 

dezessete de agosto 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° 019/2021, sendo 

aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O 

secretário da Mesa, Vereador Valdir Pereira Bueno, registrou as 

correspondências: Ofício do Senhor Etelvino Zanotto, Presidente 

do Progressistas de Ipê de 24 de junho de 2021 tendo como 

assunto solicitação de cedência do espaço da Câmara de 

Vereadores, para realização de Convenção ordinária. Ofício nº 

0569/2021/REGOVCX de 09 de agosto de 2021 da Representação 

da Gerência Executiva de Governo Caxias do Sul/RS, tendo como 

assunto Contrato de Repasse celebrado entre o Município de Ipê e 

a Caixa Econômica Federal. Convite do Conselho Municipal de 

Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social para a XII Conferência municipal de Assistência Social. 

Ofício/GAB n° 178/2021 de 13 de agosto de 2021 do Senhor 

Prefeito Municipal, tendo como assunto apresentação Audiência 

Pública, com vistas ao processo de discussão e elaboração da Lei 

de Diretrizes orçamentárias – LDO, para o exercício de 2022. 

Convite do Presidente da Comissão de Segurança e Serviços 

Públicos, Deputado Edegar Pretto e do Presidente da Comissão de 

Assuntos Municipais, Deputado Eduardo Loureiro para participação 



 
 

 

de Audiências Públicas para debater sobre os Blocos 2  e 3 do 

Programa de Concessão de Rodovias do Estado do Rio Grande do 

Sul. Ofício nº 265/2021 de 10 de agosto de 2021 da Câmara 

Municipal de São Sebastião do Caí, tendo como assunto solicitação 

de apoio no envio de moções ou ofícios ao Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul solicitando a redução do ICMS dos 

combustíveis. Ofício n° 180/2021/GABPREFEITO de 17 de agosto 

de 2021 do Senhor Prefeito Municipal, tendo como assunto 

resposta ao Ofício nº 118/2021. Ofício n° 180/2021/GABPREFEITO 

de 17 de agosto de 2021 do Senhor Prefeito Municipal, tendo como 

assunto resposta ao Ofício nº 094/2021. Na apresentação das 

proposições dos Vereadores: - Indicação nº 032/2021 de autoria da 

Vereadora Luciana Gallio Paim. “Que dentro das possibilidades, 

seja disponibilizado aos grupos de terceira idade das localidades 

de Segredo e São Paulino, um profissional de educação física, para 

orientá-los e acompanhá-los na realização de exercícios físicos.” 

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

Vereadora autora apresentou as justificativas. Em seguida 

declarado pelo Senhor Presidente que a Indicação nº 032/2021 

será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. - Requerimento 

de Informação nº 020/2021, de autoria dos Vereadores Alecir 

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

da Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. “Sobre o planejamento, 

previsão e andamento das obras de reconstrução da rotatória 

localizada entre as Ruas Frei Casimiro Zaffonato e Estrada Júlio de 

Castilhos no Centro de Ipê, cujas caraterísticas do projeto original 

foram modificadas após a ocorrência de acidente automobilístico.” 

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. - Requerimento de Informação nº 021/2021, de 



 
 

 

autoria dos Vereadores Alecir Benetti, Ivar Guerra, Valdir Pereira 

Bueno, Valter Luiz Parizotto e da Vereadora Fabiana de Fátima 

Cemin. “Em relação ao Posto de Correio da Vila São Paulo: a) 

atualmente qual a sua localização; b) o servidor municipal que está 

exercendo a função de Agente do Posto do Correio.” 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. - Requerimento 

de Informação nº 022/2021, de autoria dos Vereadores Alecir 

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

da Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. “A empresa atualmente 

responsável pelo serviço de coleta de resíduos orgânicos e 

seletivos do Município; Se houve Processo Licitatório, para 

contratação deste serviço neste ano e/ou prorrogação ou 

renovação de contrato. Cópia do contrato vigente.” 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. Após, passou-

se para os pronunciamentos dos Senhores Vereadores, conforme 

ordem de sorteio, fazendo uso da palavra os Vereadores Valdir 

Pereira Bueno, Carlos Antônio Zanotto, Alan Turmina Lazari, André 

Parisotto, Ivar Guerra, Luciana Gallio Paim e Valter Luiz Parizotto. 

ORDEM DO DIA - Projeto de Lei Legislativo nº 003/2021 de autoria 

da Vereadora Fabiana de Fátima Cemin o qual, “Altera a redação 

do item 22.01 do parágrafo 1º do art. 22 e alíquota do item 3.22 do 

Anexo I da Lei Municipal nº 847/2002 – Código Tributário Municipal, 

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. UNIÃO DOS VEREADORES DE RIO GRANDE DO SUL 

- UVERGS PARECER. Trata-se de pedido de parecer solicitado a 

esta Consultoria Jurídica da União dos Vereadores do Rio Grande 

do Sul – UVERGS,  pela Câmara Municipal de Vereadores de Ipê, 

questionando a respeito dos aspectos constitucionais, legais e 

formais do Projeto de Lei nº 003/2021, de autoria do Poder 

Legislativo. Colaciona pedido de parecer, acompanhado do Projeto 

e de mensagem justificativa. É o sucinto relatório, de modo que 

passamos a opinar. Trata-se do Projeto de Lei nº 003/2021, datado 

de 29 de julho do ano de 2021, de autoria do Legislativo, que tem 

por escopo alterar a alíquota de cobrança de ISS sobre serviços de 

exploração de rodovias. Muito embora a matéria seja polêmica na 

doutrina e na jurisprudência, nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

possui o entendimento de que a competência legislativa sobre 

isenção tributária é concorrente, sendo que o processo legislativo 

pode ser iniciado tanto pelo Poder Legislativo como pelo Poder 

Executivo. Assim, entende que o projeto resta apto à apreciação 

do Plenário. É o Parecer. Porto Alegre, 05 de agosto de 2021. José 

Henrique Rodrigues Assessor Jurídico. Em seguida o vereador 

Valdir Pereira Bueno Presidente da Comissão de justiça, redação 

final, orçamento, finanças e saúde, declarou que a comissão acolhe 

o Parecer da UVERGS. Após aberto o espaço para discussão do 

Projeto de Lei Legislativo nº 003/2021, a palavra restou à 

disposição da Vereadora autora Fabiana de Fátima Cemin. Em 

seguida dada a palavra para os demais Vereadores, encerrada a 

fase de discussão, aberto o processo de votação, o Projeto de Lei 

Legislativo nº 003/2021 foi aprovado por unanimidade. - Projeto de 

Lei nº 037/2021 de origem do Poder Executivo Municipal, o qual 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente Crédito 

Adicional Suplementar até o limite de R$ 306.000,00 (trezentos e 

seis mil reais), 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 039/2021 Projeto de Lei nº 

037/2021, declarando o Parecer da Comissão como favorável ao 

referido Projeto de Lei. Após aberto o espaço para discussão do 

Projeto de Lei nº 037/2021, 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 

037/2021 foi aprovado por unanimidade. NAS EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS – Fizeram uso da palavra os Vereadores Carlos 

Antônio Zanotto, Alan Turmina Lazari, André Parisotto e Ivar 

Guerra. O Presidente informou que a próxima Sessão ordinária 

será no dia 31 de agosto. 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 01:56:08 (uma hora 

cinquenta e seis minutos e oito 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  
  


