
ATA Nº 022/2021 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE 

SETEMBRO DE 2021 – Às dezoito horas e cinco minutos do dia quatorze 

de setembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se em Sessão Plenária 

Extraordinária, os Vereadores da Câmara Municipal de Ipê – RS, Nona 

Legislatura, na Sala de Sessões Osmar Vargas dos Santos, sob a Presidência 

do Vice-Presidente Vereador Ivar Guerra, pois o Presidente desta Casa 

Legislativa Valter Luiz Parizotto, precisou se ausentar por motivos de saúde, 

com a presença do Vereador Valdir Pereira Bueno Secretário da Mesa 

diretora e dos demais Vereadores: Alan Turmina Lazari, Alecir Benetti, 

André Parisotto, Carlos Antônio Zanotto e Fabiana de Fátima Cemin. A 

Vereadora Luciana Gallio Paim também esteve ausente da sessão por 

motivos de saúde. O Presidente em exercício Vereador Ivar Guerra, em nome 

de Deus, declarou aberta a presente sessão, saudando a todos os presentes. 

EXPEDIENTE – Apreciação e votação da Ata n° 021/2021, sendo aprovada 

por todos os Vereadores presentes. O secretário da Mesa, Vereador Valdir 

Pereira Bueno, registrou as correspondências: Ofício nº 

0719/2021/REGOVCX de 06 de setembro de 2021 da Representação da 

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

Contrato de Repasse celebrado entre o CONSORCIO INTERMUNICIPAL 

DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN e a Caixa Econômica Federal. Ofício 

n° 019/21-GP/SE de 03 de setembro de 2021 da União dos Vereadores do 

Rio Grande do Sul – UVERGS, tendo como assunto convite para 

participação de “CURSO TÉCNICO DE GESTÃO E FORMAÇÃO”. Ofício 

nº 04/2021 da senhora Cristiane dos Anjos Parisoto da Coordenação do 

Fórum Municipal de Educação com data de 08 de setembro de 2021 tendo 

como assunto, solicitação de indicação de dois representantes da Comissão 

de Educação da Câmara Municipal de Ipê para compor o Fórum Municipal 

de Educação – FME. Requerimento do Vereador Valter Luiz Parizotto de 09 

de setembro de 2021, tendo como assunto, retirada do Projeto de Lei 

Legislativo n° 004/2021. Ofício n° 17/2021 do patrão do CTG Tronco do Ipê 

senhor Ricardo Reginato de 13 de setembro de 2021, tendo como assunto 

convite para participação da solenidade de abertura do Campeonato de Laço 

Municipal temporada 2021/2022. Ofício n° 192/2021/GABPREFEITO de 

13 de setembro de 2021 do Senhor Prefeito Municipal, tendo como assunto 

resposta ao Ofício nº 119/2021. Na apresentação das proposições dos 

Vereadores: - Indicação nº 037/2021 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/manutenção dos equipamentos da academia da Praça do Distrito 

de Vila Segredo.” Após a leitura da referida Indicação pelo Secretário da 

Mesa, os Vereadores autores apresentaram as justificativas. Em seguida 

declarado pelo Senhor Presidente em exercício que a Indicação nº 037/2021 

será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. - Indicação n° 038/2021 

de autoria do vereador Valter Luiz Parizotto, em função da ausência do 

Vereador autor será apresentada na próxima sessão. - Moção nº 008/2021 de 

autoria do Vereador Allan Turmina Lazari. “Moção de Apoio” aos 

Excedentes do Concurso Público para soldado do 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 008/2021 entrou em fase de 

votação sendo aprovada por todos os Vereadores presentes. - Requerimento 

de Informação nº 025/2021, de autoria dos Vereadores Alecir Benetti, Ivar 

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

de Fátima Cemin. “Carga horária semanal exercida pelas servidoras atuantes 

na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ocupantes dos cargos de 

Fonoaudióloga, Nutricionista e Psicóloga; Planilha de trabalhos e 

atendimentos realizados pelas servidoras acima mencionadas durante o 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 todos os Vereadores presentes. Após, passou-

se para os pronunciamentos dos Senhores Vereadores, conforme ordem de 

sorteio, fazendo uso da palavra os Vereadores Ivar Guerra, Valdir Pereira 

Bueno e Carlos Antônio Zanotto. ORDEM DO DIA – Projeto de Lei nº 

040/2021 de origem do Poder Executivo Municipal, o qual “Dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.” O projeto de 

Lei foi encaminhado para análise da Comissão e não entra para discussão e 

votação nesta sessão. - Projeto de Lei nº 041/2021 de origem do Poder 

Executivo Municipal, o qual “Altera a redação das alíneas “b” e “c” – Agente 

Comunitário de Saúde – do Anexo I da Lei Municipal nº 097 de 29 de agosto 

de 1990, que dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas do 

município, estabelece o plano de carreira dos servidores e dá outras 

providências”. Por solicitação do Senhor Presidente em exercício, 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 042/2021. Projeto 

de Lei nº 041/2021, declarando o Parecer da Comissão como favorável ao 

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

Lei nº 041/2021, 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 041/2021 foi aprovado por todos os vereadores presentes. 

- Projeto de Lei nº 042/2021 de origem do Poder Executivo Municipal, o 

qual “Autoriza o Poder Executivo a realizar Parcerias Voluntárias com 

Organizações da Sociedade Civil no exercício de 2021 e dá outras 

providências”. Por solicitação do Senhor Presidente em exercício, 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 043/2021. Projeto 

de Lei nº 042/2021, declarando o Parecer da Comissão como favorável ao 

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

Lei nº 042/2021, 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 042/2021 foi aprovado por todos os vereadores presentes. 

- Projeto de Lei nº 043/2021 de origem do Poder Executivo Municipal, o 

qual “Altera em caráter excepcional, por força da Pandemia COVID – 19, o 

índice de atualização do Valor de Referência Municipal (VRM) para o 

exercício de 2022”. Por solicitação do Senhor Presidente em exercício, 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 044/2021. Projeto 



de Lei nº 043/2021, declarando o Parecer da Comissão como favorável ao 

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

Lei nº 043/2021, 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 043/2021 foi aprovado por todos os vereadores presentes. 

- Projeto de Lei nº 044/2021 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$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta 

e quatro mil reais), e dá outras providências”. Por solicitação do Senhor 

Presidente em exercício, 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 

045/2021. Projeto de Lei nº 044/2021, declarando o Parecer da Comissão 

como favorável ao referido Projeto de Lei. Após aberto o espaço para 

discussão do Projeto de Lei nº 044/2021, 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 044/2021 foi aprovado por todos os 

vereadores presentes. Projeto de Lei nº 045/2021 de origem do Poder 

Executivo Municipal, o qual “Autoriza os servidores em cargo de comissão 

de Diretor de Agricultura, Diretor de Obras, Secretário Adjunto e Secretário 

Municipal de Obras, Viação, Saneamento e Trânsito em caráter excepcional 

a operar máquina do Município”. O projeto de Lei foi encaminhado para 

análise da Comissão e não entra para discussão e votação nesta sessão. Antes 

das explicações pessoais, o Presidente em exercício informou a todos que a 

próxima Sessão ordinária será realizada no dia 28 de setembro de 2021. NAS 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fizeram uso da palavra os Vereadores Alan 

Turmina Lazari e André Parisotto. Nada mais havendo a tratar, em nome de 

Deus, o Senhor Presidente em exercício Vereador Ivar Guerra declarou 

encerrada a presente sessão. O tempo de gravação da sessão, na sua íntegra, 

conforme Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 01:47:33 (uma hora 

quarenta e sete minutos e trinta e três 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 

 

 


