
 
 

 

ATA Nº 025/2021 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE 

OUTUBRO DE 2021 – Às dezoito horas e doze minutos do dia 

quatorze de outubro 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° 024/2021, sendo aprovada por 

unanimidade pelos Senhores Vereadores. O secretário da Mesa, 

Vereador Valdir Pereira Bueno, registrou as correspondências: Ofício 

nº 11/21 de 28 de setembro de 2021 do senhor Diógenes Krohn 

Weber Diretor Administrativo do Hospital São José, tendo como 

assunto apresentação do PRONON – Programa Nacional de Apoio à 

Atenção Oncológica, Projeto mulheres sem câncer – Diagnóstico 

precoce do câncer. Ofício n° 212/2021/GABPREFEITO de 04 de 

outubro de 2021 do Senhor Prefeito Municipal, tendo como assunto 

resposta ao Ofício nº 144/2021. Ofício n° 001/2021 de 05 de outubro 

de 2021 da senhora Rúbia Gonzatti Zatti, Presidente CMP tendo 

como assunto resposta ao Ofício n° 007/2021/CCJ. Ofício de 04 de 

outubro de 2021 da Associação Comercial, Industrial, Serviços e 

Agricultura – ACISA, tendo como assunto Programa IPTU Verde. 

Correspondência eletrônica – Gerenciamento de resposta n° 

174/2021-GCG/CBMRS de 05 de outubro de 2021 do serviço de 

informação ao Cidadão/CBMRS tendo como assunto, Protocolo SSP 

n° 19686/0001 ref. Demanda – Central de Informações – SSP. 

Convite do Presidente da Comissão de Segurança e Serviços 

Públicos do estado do Rio Grande do Sul, Deputado Edegar Pretto e 

o Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desposto, ciência 



 
 

 

e Tecnologia, Deputado Carlos Búrigo para participação de 

Audiência Pública com o tema Recomposição salarial dos 

professores, professoras e funcionários/as de escola. Ofício n° 

215/2021/GABPREFEITO de 07 de outubro de 2021 do Senhor 

Prefeito Municipal, tendo como assunto solicitação de epaço na 

Tribuna Livre no dia 14/10/2021. Of. Circ. N° 022/21-GP/SE de 08 de 

outubro de 2021 do Senhor Vereador Silomar Garcia Silveira – 

Presidente da UVERGS, tendo como assunto convite para 

participação do “SEMINÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA – Gestão e Controle.” Ofício n° 219/2021/GABPREFEITO 

de 15 de outubro de 2021 do Senhor Prefeito Municipal, tendo como 

assunto resposta ao Ofício nº 097/2021. Ofício n° 002/Sind/2021 de 

07 de outubro de 2021 do Senhor Valmir Ceron Presidente do 

sindicato dos Servidores Municipais de Ipê-RS, tendo como assunto 

resposta ao ofício n° 006/2021/CCJ. Ofício n° 003/Sind/2021 de 07 

de outubro de 2021 do Senhor Valmir Ceron Presidente do sindicato 

dos Servidores Municipais de Ipê-RS, tendo como assunto resposta 

ao ofício n° 005/2021/CCJ. Ofício GAB n° 217/2021 de 13 de outubro 

de 2021 do Senhor Prefeito Municipal, tendo como assunto 

requerimento de retirada de projeto. Na apresentação das 

proposições dos Vereadores: - Indicação nº 040/2021 de autoria dos 

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

Luiz Parizotto e Fabiana de Fátima Cemin. “Que o Poder Executivo, 

realize levantamento dos setores que necessitam de servidores de 

provimento efetivo, para posterior realização de concurso público.” 

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 040/2021 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal. - Indicação nº 041/2021 

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 placas com os nomes 

das ruas no nosso município, nas ruas faltantes de nossa cidade.” 



 
 

 

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 041/2021 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal. - Indicação nº 042/2021 

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 torneiras de água, em 

pontos estratégicos do cemitério Público Municipal de nossa cidade.” 

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 042/2021 será 

encaminhada ao Poder Executivo Municipal. - Indicação nº 043/2021 

de autoria dos Vereadores Alecir Benetti, Ivar Guerra, Valdir Pereira 

Bueno, Valter Luiz Parizotto e Fabiana de Fátima Cemin. “Que o 

Poder Executivo providencie o conserto/reparo ou ainda analise as 

possibilidades de uma nova construção na ponte localizada no 

Camping Dalssaso.” 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 043/2021 será encaminhada ao Poder Executivo 

Municipal. - Indicação nº 044/2021 de autoria dos Vereadores Alecir 

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

Fabiana de Fátima Cemin. “Que seja realizada a recuperação da 

estrada do Capão do Bugre até a Vila São Paulo, com patrolamento 

e cascalhamento da estrada.” 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 044/2021 será encaminhada ao Poder Executivo 

Municipal. - Requerimento de Informação nº 026/2021, de autoria dos 

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

Luiz Parizotto e Fabiana de Fátima Cemin. “Considerando a 

informação contida nas Compras Diretas n° 1630/2021 e n° 

1631/2021 publicadas no portal da transparência, “referente a 



 
 

 

ressarcimento de valores devido máquina da Prefeitura ter colidido 

em veículo Chevrolet Classic em obras nas estradas”: I - Em que data 

e local ocorreu o acidente; II - Qual foi à máquina envolvida e quem 

era o servidor que estava operando a referida máquina (servidor 

efetivo, contratado temporário ou cargo comissionado), por ocasião 

do acidente; III – Além dos danos materiais, se houve danos 

pessoais; IV - Descrever os danos materiais havidos em bens 

públicos e de terceiros em decorrência do sinistro; V - Se foi 

instaurado ou determinado à instauração de procedimento 

administrativo para apuração dos fatos; VII - 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. - Requerimento de Informação nº 

027/2021, de autoria dos Vereadores Alecir Benetti, Ivar Guerra, 

Valdir Pereira Bueno, Valter Luiz Parizotto e Fabiana de Fátima 

Cemin. “Por que motivo não foi realizado o conserto e o 

reestabelecimento do sistema de iluminação do entorno do Campo 

Municipal de Futebol, localizado junto ao Centro de Eventos do 

Município, pois que foi constatado poste caído e fiação exposta, 

causando risco à segurança das pessoas que utilizam aquele local.” 

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. - Moção nº 010/2021 de autoria dos Vereadores Valdir 

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

Fabiana de Fátima Cemin. “Moção de Congratulações, juntamente 

com placa em homenagem à ACISA – Associação Comercial, 

Industrial, Serviços e Agricultura de ipê, pelos seus 30 anos de 

história.” Após a leitura da referida moção pelo Secretário da Mesa, 



 
 

 

a palavra à disposição dos Vereadores autores, que realizaram as 

justificativas. 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. - Moção nº 011/2021 de autoria dos 

Vereadores Valdir Pereira Bueno, Alan Turmina Lazari, Alecir Benetti, 

André Parisotto, Carlos Antônio Zanotto, Fabiana de Fátima Cemin, 

Ivar Guerra, Luciana Gallio Paim e Valter Luiz Parizotto. “Moção de 

Apoio ao Projeto de Lei nº 2.564/2020 que versa sobre o “piso 

salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do 

Auxiliar de Enfermagem e da Parteira” em tramitação no Senado 

Federal.” Após a leitura da referida moção pelo Secretário da Mesa, 

a palavra à disposição dos Vereadores autores, que realizaram as 

justificativas. 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. - Moção nº 012/2021 de autoria dos 

Vereadores Alan Turmina Lazari, Alecir Benetti, André Parisotto, 

Carlos Antônio Zanotto, Fabiana de Fátima Cemin, Ivar Guerra, 

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

“Moção de Pesar aos familiares do Excelentíssimo Senhor Cassiano 

de Zorzi Caon Prefeito do Município de Ipê, pelo falecimento de seu 

pai Senhor Antônio Demerval Caon, ocorrido no dia 02 de outubro de 

2021.” Após a leitura da referida moção pelo Secretário da Mesa, a 

palavra à disposição dos Vereadores autores, que realizaram as 

justificativas. 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. Na sequencia, conforme inscrição 

solicitou-se a presença das servidoras da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, Senhoras Giovana Furlin Rizzon – 

Fonoaudióloga e Raquel Fortini Paixão - Psicóloga para uso da 

Tribuna Livre para realizarem as justificativas aos Vereadores, 



 
 

 

referente ao Requerimento de Informação nº 025/2021. Após, 

passou-se para os pronunciamentos dos Senhores Vereadores, 

conforme ordem de sorteio, fazendo uso da palavra os Vereadores 

Fabiana de Fátima Cemin, Alan Turmina Lazari, Ivar Guerra, Valdir 

Pereira Bueno e Luciana Gallio Paim. 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 045/2021, de origem do Poder 

Executivo, foi retirado através de requerimento apresentado pelo 

Senhor Prefeito Municipal de acordo com Ofício GAB n° 217/2021. - 

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 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 053/2021 Projeto de Lei nº 

049/2021, declarando o Parecer da Comissão como favorável. Após 

aberto o espaço para discussão do Projeto de Lei nº 049/2021, 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 049/2021 foi aprovado por unanimidade. - Projeto 

de Lei nº 050/2021 de origem do Poder Executivo Municipal, o qual 

“Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de 

excepcional interesse público de 01 (uma) Merendeira, 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 054/2021 Projeto de Lei nº 051/2021, declarando o 

Parecer da Comissão como favorável. Após aberto o espaço para 

discussão do Projeto de Lei nº 051/2021, 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 

051/2021 foi aprovado por unanimidade. Antes das explicações 

pessoais, o Presidente informou a todos que a próxima Sessão 

ordinária será realizada no dia 26 de outubro de 2021. NAS 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fizeram uso da palavra os Vereadores 

Valter Luiz Parizotto, André Parisotto e Ivar Guerra. 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 

02:51:15 (duas horas cinquenta e um e quinze 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 

 

 
  


