
                                                                       CÂMARA DE VEREADORES 

 MUNICÍPIO DE IPÊ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL 

 

 

 ‘‘Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas’’. 

Rua Frei Casimiro Zaffonato, 1060 - CEP: 95240-000 - IPÊ - RS - Fone: (54) 3233 1397 
 e-mail: camara@pmipe.rs.gov.br - site: www.camaraipe.rs.gov.br 

 

ATA Nº 005/2022 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE 

FEVEREIRO DE 2022 – Às dezenove horas e oito minutos do dia quinze de 

fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois 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 da Vereadora 

Fabiana de Fátima Cemin, Vice-Presidente Vereador Valter Luiz Parizotto, 

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 e Luciana Gallio Paim. A Senhora Presidente, em nome de 

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

da licença do cargo de vereador solicitada pelo Vereador Ivar Guerra no período 

de 14 de fevereiro à 14 de março de 2022, assumiu assim a suplente Stela Mare 

Slongo Zanotto, a qual realizou a entrega da documentação solicitada bem como 

prestou seu juramento na Tribuna. NO EXPEDIENTE – Apreciação e votação 

da Ata n° 004/2022, sendo aprovada por unanimidade. O secretário da Mesa, 

Vereador Valdir Pereira Bueno, registrou a correspondência recebida, sendo: 

Ofício GAB n° 024/2022 de 15 de fevereiro de 2022, do Senhor Prefeito 

Municipal, tendo como assunto, apresentação de audiência pública - Metas 

Fiscais do 3° quadrimestre. Na apresentação das proposições dos Vereadores: - 

Indicação nº 003/2022 de autoria dos Vereadores Ivar Guerra, Alecir Benetti, 

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

Poder Executivo providencie, tão logo seja possível o fechamento dos buracos e o 

conserto das vias com a recolocação dos paralelepípedos, após conserto/reparo da 

rede hidráulica realizados pela CORSAN.” Após a leitura da referida Indicação 

pelo Secretário da Mesa, os Vereadores autores apresentaram as justificativas. Em 

seguida declarado pela Senhora Presidente que a Indicação nº 003/2022 será 

encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal. - Indicação nº 004/2022 de autoria 

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

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

conserto/reparo de buracos localizados no trecho asfaltado da Rua Alcides Forest 

até o trevo, saída para Campestre da Serra.” Após a leitura da referida Indicação 

pelo Secretário da Mesa, os Vereadores autores apresentaram as justificativas. Em 

seguida declarado pela Senhora Presidente que a Indicação nº 003/2022 será 

encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal. - Moção nº 001/2022 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 e Valter Luiz Parizotto. “Moção de Pesar aos familiares pelo 
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falecimento da Senhora Ângela Salvador Cecatto ocorrido no dia 28 de janeiro de 

2022.” Após a leitura da referida moção pelo Secretário da Mesa, a palavra à 

disposição dos Vereadores autores, que realizaram as justificativas. Sendo 

declarado pela  Senhora 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 002/2022 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 Pesar aos familiares pelo falecimento 

da Senhora Lourdes Brollo Panisson ocorrido no dia 08 de fevereiro de 2022.” 

Após a leitura da referida moção pelo Secretário da Mesa, a palavra à disposição 

dos Vereadores autores, que realizaram as justificativas. Sendo declarado pela 

Senhora Presidente, conforme disposto no parágrafo único do art. 256 do 

regimento interno, a moção assinada pela maioria absoluta dos vereadores está 

automaticamente aprovada. - Requerimento de Informação nº 002/2022, de 

autoria dos Vereadores Fabiana de Fátima Cemin, Alecir Benetti, Ivar Guerra, 

Valdir Pereira Bueno e Valter Luiz Parizotto. “Sobre os valores repassados ao 

fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB): I) Descriminação dos valores 

recebidos no 1° e 2° semestres de 2021; II) Informar em quais demandas os 

valores foram aplicados, relacionando especialidade e valores; e III) Apresentar 

demonstrativo de receita e despesas com recursos FUNDEB em 2021. Após a 

leitura do Requerimento de Informação pelo Secretário da Mesa, a palavra esteve 

à disposição dos Vereadores autores, que realizaram suas justificativas. Em 

seguida o Requerimento de informação nº 002/2022 entrou em fase de votação 

sendo aprovado por unanimidade. - Requerimento de Informação nº 002/2022, de 

autoria dos Vereadores Fabiana de Fátima Cemin, Alecir Benetti, Ivar Guerra, 

Valdir Pereira Bueno e Valter Luiz Parizotto. “a) relação de servidores ocupantes 

do cargo de motorista indicando de forma individualizada: nome do servidor, 

lotação, forma de nomeação efetiva ou contratação temporária (com indicação de 

n° de contrato e prazo contratual). b) Quais são os critérios para seleção dos 

servidores motoristas atuantes nas ambulâncias do Município? c) Nos casos em 

que o servidor motorista demonstra interesse em realizar o curso de Condutores 

de Veículos de emergência, qual é o procedimento? d) As despesas do referido 

curso são de responsabilidade do poder Público? Após a leitura do Requerimento 

de Informação pelo Secretário da Mesa, a palavra esteve à disposição dos 

Vereadores autores, que realizaram suas justificativas. Em seguida o 

Requerimento de informação nº 003/2022 entrou em fase de votação sendo 
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aprovado por unanimidade. - Requerimento de Informação nº 004/2022, de 

autoria dos Vereadores Fabiana de Fátima Cemin, Alecir Benetti, Ivar Guerra, 

Valdir Pereira Bueno e Valter Luiz Parizotto. “Relação de servidores ocupantes 

do cargo de operador de Máquinas indicando de forma individualizada: nome do 

servidor, lotação, forma de nomeação efetiva ou contratação temporária (com 

indicação de n° do contrato e prazo contratual). b) Quais são os critérios para 

designação do desempenho das atividades? c) relação de máquinas que 

atualmente estão em uso, com descrição de secretaria e local de utilização.” Após 

a leitura do Requerimento de Informação pelo Secretário da Mesa, a palavra 

esteve à disposição dos Vereadores autores, que realizaram suas justificativas. Em 

seguida o Requerimento de informação nº 004/2022 entrou em fase de votação 

sendo aprovado por unanimidade. - Requerimento de Informação nº 005/2022, de 

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

Luiz Parizotto e Fabiana de Fátima Cemin. “Relatório analítico de gastos com 

pessoal, contendo informações de valores bem como percentual gasto, do mês de 

maio de 2020 e do mês de maio de 2021.” Após a leitura do Requerimento de 

Informação pelo Secretário da Mesa, a palavra esteve à disposição dos 

Vereadores autores, que realizaram suas justificativas. Em seguida o 

Requerimento de informação nº 005/2022 entrou em fase de votação sendo 

aprovado por unanimidade. - Requerimento de Informação nº 006/2022, de 

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

Luiz Parizotto e Fabiana de Fátima Cemin. “I – Com relação à admissão de 

Servidores Comissionados e Agentes Políticos: Quantidade e descrição de cargos 

existentes, bem como quantidade e descrição de cargos ocupados, indicando 

nome dos servidores, data de admissão, cargo ocupado e lotação. II – Com 

relação à designação de Funções Gratificadas: Quantidade e descrição de cargos 

existentes, bem como quantidade e descrição de cargos ocupados, indicando 

nome dos servidores, cargo ocupado, data da designação e lotação.” Após a 

leitura do Requerimento de Informação pelo Secretário da Mesa, a palavra esteve 

à disposição dos Vereadores autores, que realizaram suas justificativas. Em 

seguida o Requerimento de informação nº 006/2022 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 Alan Turmina Lazari, Valdir Pereira Bueno, Stela Mare Slongo 

Zanotto, Luciana Gallio Paim, Alecir Benetti, André Parisotto e Carlos Antônio 

Zanotto. ORDEM DO DIA - Projeto de Lei n° 006/2022 acompanhado de 

Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei n° 006/2022, de origem do Poder 

Executivo, ambos em análise na comissão e não entram para discussão e votação 
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nesta sessão. - Emenda Modificativa nº 001/2022 ao Projeto de Lei nº 008/2022 

de autoria dos Vereadores Valdir Pereira Bueno, Alecir Benetti, Valter Luiz 

Parizotto e Fabiana de Fátima Cemin. O Secretário da Mesa Diretora, Vereador 

Valdir Pereira Bueno, procedeu à leitura da referida Emenda Modificativa. Após 

aberto o espaço para discussão da Emenda Modificativa, a palavra restou à 

disposição dos Vereadores autores, que realizaram as justificativas. Em seguida 

dada a palavra para os demais Vereadores, encerrada a fase de discussão, aberto o 

processo de votação, a Emenda Modificativa n° 001/2022 ao Projeto de Lei nº 

008/2022 foi aprovada por unanimidade. - Projeto de Lei nº 008/2022 e 

Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei nº 008/2022, ambos de origem do Poder 

Executivo Municipal, o qual “Autoriza a contratação temporária em caráter 

emergencial de excepcional interesse público de 02 (dois) Motoristas, e dá outras 

providências.” Por solicitação da Senhora Presidente o Secretário da Mesa 

Diretora, Vereador Valdir Pereira Bueno, procedeu à leitura do referido Projeto de 

Lei e da Mensagem Retificativa. Em seguida o Vereador Alecir Benetti, 

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 008/2022 Projeto de Lei nº 008/2022 e Mensagem Retificativa, 

declarando o Parecer da Comissão como favorável ao referido Projeto de Lei, 

bem como a Mensagem Retificativa. Logo após foi aberto o espaço para 

discussão do Projeto de Lei nº 008/2022, acompanhado de Mensagem Retificativa 

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 008/2022 

acompanhado de Mensagem Retificativa foi aprovado por unanimidade. - Projeto 

de Lei nº 009/2022 de origem do Poder Executivo Municipal, o qual “Autoriza o 

Poder Executivo a contratar operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, e dá outras providências.” O Secretário da Mesa Diretora, Vereador 

Valdir Pereira Bueno, procedeu à leitura do Projeto de Lei. Em seguida o 

Vereador Alecir Benetti, 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 009/2022 Projeto de Lei nº 009/2022, 

declarando o Parecer da Comissão como favorável. Após aberto o espaço para 

discussão do Projeto de Lei nº 009/2022, 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 
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votação, o Projeto de Lei nº 009/2022 foi aprovado por unanimidade. – Projeto de 

Lei nº 010/2022 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$ 610.000,00 (seiscentos e dez 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 Alecir Benetti, 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 

010/2022 Projeto de Lei nº 010/2022, declarando o Parecer da Comissão como 

favorável. Após aberto o espaço para discussão do Projeto de Lei nº 010/2022, 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 010/2022 foi 

aprovado por unanimidade. Antes das explicações pessoais a Presidente da Mesa, 

informou a todos que em razão do refiado de carnaval a próxima sessão ordinária 

será realizada no dia 03 de março de 2022. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – 

Fizeram uso da palavra os Vereadores Luciana Gallio Paim e Carlos Antônio 

Zanotto.  Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, a Senhora Presidente 

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

íntegra, conforme Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 02:25:04 (duas horas, 

vinte cinco minutos e quatro segundos), sendo lavrada a presente Ata, a qual após 

aprovada pelos Senhores Vereadores, será assinada pela Presidente e Secretário. 

 

_________________________                             _________________________ 

Verª. Fabiana de Fátima Cemin      Ver. Valdir Pereira Bueno 

              Presidente                  Secretário 
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