
ATA Nº 024/2021 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE 

SETEMBRO DE 2021 – Às dezoito horas e sete minutos do dia vinte e oito 

de setembro 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 das Atas n° 022/2021 e n° 023/2021, sendo 

aprovadas por unanimidade pelos Senhores Vereadores. O secretário da 

Mesa, Vereador Valdir Pereira Bueno, registrou as correspondências: Ofício 

n° 199/2021/GABPREFEITO de 17 de setembro de 2021 do Senhor Prefeito 

Municipal, tendo como assunto resposta ao Ofício nº 128/2021. Ofício n° 

200/2021/GABPREFEITO de 17 de setembro de 2021 do Senhor Prefeito 

Municipal, tendo como assunto resposta ao Ofício nº 126/2021. Ofício n° 

201/2021/GABPREFEITO de 21 de setembro de 2021 do Senhor Prefeito 

Municipal, tendo como assunto resposta ao Ofício nº 138/2021. Ofício n° 

202/2021/GABPREFEITO de 21 de setembro de 2021 do Senhor Prefeito 

Municipal, tendo como assunto resposta ao Ofício nº 139/2021. Of. Circular 

n° 1/2021/Segunda-Vice-Presidente de 16 de setembro de 2021, do 

Deputado André de Paula, tendo como assunto apresentação do programa de 

Interação Legislativa-Prolegis para as Câmaras Municipais. Convite 

do Presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, Deputado 

Edegar Pretto para participação de Audiência Pública para debater sobre a 

Regionalização do Saneamento – PL 234/2021. Ofício circular DCF n° 

35/2021 de 27 de setembro de 2021 do Diretor de controle e Fiscalização 

Everaldo Ranincheski, tendo como assunto resultados preliminares das 

avaliações realizadas pelo TCE-RS nos portais de Transparência das 

prefeituras e das Câmaras Municipais, referente ao exercício de 2021. Na 

apresentação das proposições dos Vereadores: - Indicação nº 038/2021 de 

autoria do Vereador Valter Luiz Parizotto. “Que dentro das possibilidades o 

Poder Executivo inclua o conteúdo sobre a Cultura Tradicionalista Gaúcha 

no currículo das escolas públicas da rede municipal de ensino.” Após a 

leitura da referida Indicação pelo Secretário da Mesa, o Vereador autor 



apresentou as justificativas. Em seguida declarado pelo Senhor Presidente 

que a Indicação nº 038/2021 será encaminhada ao Poder Executivo 

Municipal. - Indicação nº 039/2021 de autoria dos Vereadores Alan Turmina 

Lazari, André Parisotto, Carlos Antônio Zanotto e Luciana Gallio Paim. 

“Que dentro das possibilidades, seja realizado o conserto da Rua Antônio 

Pereira da Silva, fazendo a manutenção necessária, tendo em vista ser uma 

rua muito íngreme e estando em má estado de conservação dificulta a 

trafegabilidade de veículos pela mesma.” 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 038/2021 será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. - Moção nº 

004/2021 de autoria dos Vereadores Ivar guerra, Alan Turmina Lazari, 

Alecir Benetti, André Parisotto, Carlos Antônio Zanotto, Fabiana de Fátima 

Cemin, Luciana Gallio Paim, Valdir Pereira Bueno, Valter Luiz Parizotto. 

“Moção de Louvor”, aos profissionais da Saúde que atuam na linha de 

frente no enfrentamento do COVID-19, em razão do reconhecimento e da 

importância da atuação destes profissionais, que atendem as demandas e 

necessidades da saúde pública de nosso Município. Após a leitura da referida 

Moção pelo Secretário da Mesa.  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. Após, passou-se para os pronunciamentos dos Senhores 

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

Vereadores Luciana Gallio Paim, Alan Turmina Lazari, Valdir Pereira 

Bueno, André Parisotto, Valter Luiz Parizotto e Ivar Guerra. ORDEM DO 

DIA - Projeto de Lei Legislativo nº 005/2021 de autoria do Vereador Valdir 

Pereira Bueno, por estar em análise na comissão não passa para discussão e 

votação. - 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 e dá outras providências”. 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: COMISSÃOF                                                                                                          

DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, 

FINANÇAS E SAÚDE PARECER Nº 052/2021 Projeto de Lei nº 

040/2021, declarando o Parecer da Comissão como favorável. Através de 



acordo verbal 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 optaram por realizar as votações da noite através de 

acordo de lideranças. Aberto o processo de votação, o Projeto de Lei nº 

040/2021 foi aprovado por acordo de lideranças. - 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 

permanece em análise na Comissão e não entra para discussão e votação 

nesta sessão. - Projeto de Lei nº 047/2021 de origem do Poder Executivo 

Municipal, o qual “Autoriza a contratação temporária em caráter 

emergencial de excepcional interesse público de 01 (um) Médico 20 (vinte) 

horas, e dá outras providências.” 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: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO 

FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE PARECER Nº 

049/2021 Projeto de Lei nº 047/2021, declarando o Parecer da Comissão 

como favorável. Aberto o processo de votação, o Projeto de Lei nº 047/2021 

foi aprovado por acordo de lideranças. - Projeto de Lei nº 048/2021 de 

origem do Poder Executivo Municipal, o qual “Autoriza o Poder Executivo 

a abrir no orçamento corrente Créditos Adicionais Especiais até o limite de 

R$ 418.432,18 (quatrocentos e dezoito mil e quatrocentos e trinta e dois reais 

e dezoito centavos), e dá outras providências”. 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: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, 

REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE 

PARECER Nº 050/2021 Projeto de Lei nº 048/2021, declarando o Parecer 

da Comissão como favorável. Aberto o processo de votação, o Projeto de Lei 

nº 048/2021 foi aprovado por acordo de lideranças. - Projeto de Lei nº 

049/2021 de origem do Poder Executivo Municipal, o qual “Institui o Regime 

de Previdência Complementar para os servidores públicos do Município de 

Ipê, titulares de cargo efetivo; fixa o limite máximo para a concessão de 



aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 

da Constituição Federal; autoriza a adesão a plano de benefícios de 

previdência complementar; e dá outras  providências.” O projeto de Lei 

permanece em análise na Comissão e não entra para discussão e votação 

nesta sessão. - Projeto de Lei nº 050/2021 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$ 169.000,00 

(cento e sessenta e nove mil reais), e dá outras providências.” 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: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, 

REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE 

PARECER Nº 051/2021 Projeto de Lei nº 050/2021, declarando o Parecer 

da Comissão como favorável. Aberto o processo de votação, o Projeto de Lei 

nº 050/2021 foi aprovado por acordo de lideranças. Antes das explicações 

pessoais, o Presidente em exercício informou a todos que a próxima Sessão 

ordinária em razão do feriado não será realizada no dia 12 de outubro de 

2021 e que posteriormente após definida será informada a data da próxima 

sessão. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS Não houve manifestações. 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 01:55:43 (uma hora, 

cinquenta e cinco minutos e quarenta 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 
 


