
 
 

 

 

ATA Nº 021/2021 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE 

AGOSTO DE 2021 – Às dezoito horas e sete minutos do dia trinta e 

um 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° 020/2021, sendo aprovada por unanimidade pelos 

Senhores Vereadores. O secretário da Mesa, Vereador Valdir Pereira 

Bueno, registrou as correspondências: Ofício n° 

185/2021/GABPREFEITO de 19 de agosto de 2021 do Senhor 

Prefeito Municipal, tendo como assunto resposta ao Ofício nº 

127/2021. Ofício n° 189/2021/GABPREFEITO de 26 de agosto de 

2021 do Senhor Prefeito Municipal, tendo como assunto Projeto de 

Lei n° 003/2021 sancionado. Convite da Diretora de Educação e 

Cultura Senhora Anita Samuara Magero Conte de 30 de agosto de 

2021, para a abertura das comemorações alusivas à Semana da 

Pátria. Resolução de Mesa nº 003/2021 de 31 de agosto de 2021 a 

qual “Autoriza de forma excepcional a redução de recursos 

orçamentários da Câmara de Vereadores de Ipê – RS para utilização 

pelo Poder Executivo, e dá outras providências.” Na apresentação 

das proposições dos Vereadores: - Indicação nº 033/2021 de autoria 

dos Vereadores Alan Turmina Lazari, André Parisotto, Carlos Antônio 

Zanotto e Luciana Gallio Paim. “Que dentro das possibilidades, seja 

realizada a troca das lâmpadas tradicionais por do tipo LED, na 

iluminação pública de nosso Município.” Após a leitura da referida 



 
 

 

Indicação pelo Secretário da Mesa, os Vereadores autores 

apresentaram as justificativas. Em seguida declarado pelo Senhor 

Presidente que a Indicação nº 033/2021 será encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal. - Indicação nº 034/2021 de autoria dos 

Vereadores Alan Turmina Lazari, André Parisotto, Carlos Antônio 

Zanotto e Luciana Gallio Paim. “Que dentro das possibilidades, seja  

realizada a instalação de iluminação pública, em algumas ruas de 

nossa cidade, que estão necessitadas deste serviço, sendo elas: a) 

Rua Caetano Salvador; b) Rua Luiz Augusto Branco.” Após a leitura 

da referida Indicação pelo Secretário da Mesa, os Vereadores 

autores apresentaram as justificativas. Em seguida declarado pelo 

Senhor Presidente que a Indicação nº 034/2021 será encaminhada 

ao Poder Executivo Municipal. - Indicação nº 035/2021 de autoria dos 

Vereadores Alan Turmina Lazari, André Parisotto, Carlos Antônio 

Zanotto e Luciana Gallio Paim. “Que dentro das possibilidades, seja 

instalado monitores com acesso a internet no plenário, para cada 

vereador poder acompanhar melhor as sessões legislativas 

conectados em suas bancadas, tendo acesso as proposições e 

demais matérias que serão apreciadas na sessão.” Após a leitura da 

referida Indicação pelo Secretário da Mesa, os Vereadores autores 

apresentaram as justificativas. Em seguida declarado pelo Senhor 

Presidente que a Indicação nº 035/2021 será encaminhada à Mesa 

Diretora. - Indicação nº 036/2021 de autoria dos Vereadores Alecir 

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

Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. “Que o Poder Executivo 

providencie o conserto/reparo de buracos da Estrada Júlio de 

Castilhos, entrada da cidade nas proximidades da empresa Rações 

Campeira.” Após a leitura da referida Indicação pelo Secretário da 

Mesa, os Vereadores autores apresentaram as justificativas. Em 

seguida declarado pelo Senhor Presidente que a Indicação nº 

036/2021 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. - Moção 

nº 006/2021 de autoria do Vereador Valdir pereira Bueno. Moção de 



 
 

 

Congratulações a Professora Rosane Dal Bosco e aos alunos da 

turma 221 da Escola Estadual Frei Casimiro Zaffonato. 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 

006/2021 entrou em fase de votação sendo aprovada por 

unanimidade. - Moção nº 007/2021 de autoria dos Vereadores Alecir 

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

Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. Moção de Congratulações a 

Escola Estadual Frei Casimiro Zaffonato, pela passagem do seu 53º 

aniversário. Após a leitura da referida Moção pelo Secretário da 

Mesa, a palavra à disposição dos Vereadores autores, que 

realizaram as justificativas. Em seguida a Moção 007/2021 entrou em 

fase de votação sendo aprovada por unanimidade. - Requerimento 

de Informação nº 023/2021, de autoria dos Vereadores Alecir Benetti, 

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

Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. “Com relação às atividades da 

Secretaria Municipal de Educação de nosso Município, entre os anos 

de 2019 a 2021: a) Quantidade e descrição de turmas e alunos 

matriculados por escola; b) Número de alunos transferidos; e c) 

Descrição de novas turmas abertas por escola.” 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 024/2021, de autoria dos Vereadores Alecir Benetti, 

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

Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. “Atualmente quantos alunos 

estão sendo atendidos no maternal e berçário do nosso Município; 

Quais são os critérios que estão sendo utilizados para o 

preenchimento das vagas; Se atualmente existem vagas disponíveis; 

De que forma estes alunos estão sendo atendidos (com indicação de 

número de alunos por turma, turnos, dias e horários).” 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 Ivar Guerra, 

Valdir Pereira Bueno, Luciana Gallio Paim, Alan Turmina Lazari, 

André Parisotto e Carlos Antônio Zanotto. ORDEM DO DIA - Projeto 

de Lei Legislativo nº 004/2021 de autoria do Vereador Valter Luiz 

Parizotto, por estar em análise nas comissões não passa para 

discussão e votação. - Projeto de Lei nº 038/2021 de origem do Poder 

Executivo Municipal, o qual “Autoriza a contratação temporária em 

caráter emergencial de excepcional interesse público de 02 (dois) 

Agente Comunitário de Saúde 40 (quarenta) 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 

040/2021. Projeto de Lei nº 038/2021, declarando o Parecer da 

Comissão como favorável ao referido Projeto de Lei. Após aberto o 

espaço para discussão do Projeto de Lei nº 038/2021, 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 038/2021 foi aprovado por unanimidade. - Projeto 

de Lei nº 039/2021 de origem do Poder Executivo Municipal, o qual 

“Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de 

excepcional interesse público de 01 (um) Médico 40 (quarenta) 

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 041/2021. Projeto de Lei nº 039/2021, declarando o 

Parecer da Comissão como favorável ao referido Projeto de Lei. Após 

aberto o espaço para discussão do Projeto de Lei nº 039/2021, 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 039/2021 foi aprovado por unanimidade. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Não houve manifestações. O 

Presidente informou que a próxima Sessão ordinária será no dia 14 

de setembro. 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 02:11:44 (duas horas onze minutos e 

quarenta e quatro 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  

  


