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ATA Nº 012/2022 – SESSÃO SOLENE REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 

2022 – Às dezenove horas e dez minutos do dia cinco de maio do ano de dois mil 

e vinte e dois reuniram-se em Sessão Solene, os Vereadores da Câmara Municipal 

de Ipê – RS, Nona Legislatura, na Sala de Sessões Osmar Vargas dos Santos, 

tendo como escopo a comemoração do Dia Municipal do Escoteiro e homenagem 

a Entidade Mãos que Aquecem e ao Senhor João Celito da Silva, conforme Lei 

Municipal n° 1.645/2016. A Mestre de Cerimônia Senhora Patrícia Brollo Duarte 

saudou aos presentes, cumprimentando e convidando para ocuparem os seus 

lugares os Senhores Vereadores: Alan Turmina Lazari, Ivar Guerra e Luciana 

Gallio Paim, o Vereador Alecir Benetti não esteve presente por estar licenciado e 

o Vereador Carlos Antônio Zanotto não esteve presente por compromisso 

previamente agendado. Prosseguindo, foi composta a Mesa Principal, sendo 

convidados a fazerem parte: Secretário da Mesa Diretora Vereador Valdir Pereira 

Bueno; Diretor Presidente do Grupo Escoteiro Ipê Vereador André Parisotto; 

Prefeito Municipal Senhor Cassiano de Zorzi Caon; Presidente da Mesa Diretora 

Vereadora Fabiana de Fátima Cemin; O Vice-Presidente da Câmara de 

Vereadores Vereador Valter Luiz Parizotto, não pode ser fazer presente por 

compromisso anteriormente agendado. Em seguida os homenageados da noite 

foram convidados a ocuparem os seus lugares. A Presidente da Câmara 

Municipal, Vereadora Fabiana de Fátima Cemin procedeu á abertura oficial da 

presente Sessão Solene, com as seguintes palavras: “Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão solene deste dia 05 de maio de 2022, em 

comemoração ao Dia Municipal do Escoteiro.” Ao mesmo tempo, convidou o 

Grupo Escoteiro Ipê para realizar a cerimônia das bandeiras, após os escoteiros 

realizaram uma oração e posteriormente foi entoado o Hino Nacional Brasileiro. 

Após registrada a presença de autoridades do Município e demais pessoas 

presentes. Mestre de Cerimônias: “Através da Lei Municipal n° 1.645 de 19 de 

dezembro de 2016, Projeto de lei de autoria da então Vereadora Gessi Maria 

Gazzola Carissimi, foi instituído o Dia Municipal do Escoteiro a ser comemorado 

anualmente no dia 23 de abril, tendo como tema principal ‘Uma Boa Ação a Cada 

Dia’.  Para a comemoração desta data na semana que antecede o dia 23 de abril 

devem ser desenvolvidas atividades relacionadas ao escotismo, organizadas pelos 

Membros da Diretoria do Grupo Escoteiro Ipê, juntamente com o Poder 

Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores, dentro da temática escolhida 

pelos envolvidos. Neste dia também são homenageados entidades ou cidadãos que 

realizem ou tenham realizado trabalhos relacionados ao tema. Para este ano foram 

escolhidos o grupo Mãos que Aquecem e o Senhor João Celito da Silva, 

justamente por realizarem em seu voluntariado ‘Uma Boa Ação a Cada Dia’. Para 
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este ano o tema escolhido pela Comissão foi Inverno Solidário, e por isso e por 

isso foi realizada uma campanha para arrecadação de mantas e cobertores. as 

atividades relacionadas ao escotismo iniciaram no dia 14 de abril de 2022, através 

da divulgação nas redes sociais e para a comunidade em geral, com a distribuição 

de caixas de coleta em todas as escolas do Município, na sede da Prefeitura, na 

Câmara de Vereadores, farmácia Farmagabi e atelier Mariane Agustini, para a 

coleta das mantas e cobertores que posteriormente serão entregues ao grupo Mãos 

que Aquecem que fará a distribuição as famílias que necessitam. No dia 23 de 

abril, dando sequência as atividades o Grupo Escoteiro realizou uma visita ao 

Viveiro Municipal, e em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente, realizaram o plantio de mudas de árvores nativas em uma das 

nascentes que abastecem o Rio Leão, localizada na estrada que liga Ipê a Capela 

São Valentim. Ainda no dia 23 na Paróquia São Luiz Rei foi realizada uma missa 

em homenagem ao Grupo Escoteiro com benção aos participantes. A presente 

solenidade encerra as atividades propostas para este ano. O Grupo Escoteiro Ipê 

foi fundado em 17 de junho de 2016. No mundo, o movimento idealizado por 

Robert Baden Powell, teve seu início na realização do primeiro acampamento 

escoteiro no verão de 1907 com um grupo de 20 rapazes, no Canal da Mancha - 

Inglaterra. O movimento escoteiro tem por finalidade contribuir para o 

desenvolvimento dos jovens através de ações educativas, ajudando-os a 

desenvolver plenamente as suas capacidades físicas, intelectuais, afetivas, sociais, 

espirituais e o seu caráter através da boa ação. Um movimento educativo que 

acredita ser o meio da pro atividade, da preocupação com o próximo e com o 

meio ambiente, o meio de formar jovens engajados na construção de um mundo 

melhor, mais justo e mais fraterno. Nas palavras de Baden Powell, “Nós 

desejamos não simplesmente ensinar nossos jovens a ganhar a vida, mas 

sobretudo a viver, o que significa como aproveitar a vida”. Dentre os trabalhos 

desenvolvidos dá-se ênfase nas atividades realizadas ao ar livre em contato com a 

natureza, onde crianças e jovens através da diversão aprendem a ter autonomia de 

verdadeiros escoteiros conscientes de acordo com a lei e a promessa. Nos anos de 

2020 e 2021, em decorrência da pandemia do novo coronavírus as atividades 

foram realizadas de forma virtual. O objetivo neste período foi a conscientização 

nos cuidados com a saúde e também o de continuar os trabalhos educativos de 

acordo com a progressão individual dentro do movimento escoteiro.  Atualmente 

participam do grupo escoteiro ipê mais de 60 integrantes, representando mais de 

1% da população, índice esse equiparado a países de primeiro mundo, os números 

do GE Ipê são citados com orgulho em cursos de formação dentro do movimento 

escoteiro. O GE Ipê 367, conta com a  
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participação voluntária dos chefes: André Parisotto; Ivan Nadal; Gislaine 

Mussato; Rodrigo Conte; Vanusa Ciotta Schiochet; Maurício Zanotto; Cristiano 

Renan Chenet; Flavio Zampieri; Rosangela Parisotto Nadal; Marcos Quissini; 

Mara Cristiane Pires Gamba e Eduarda Rizzon Braghini.  As atividades 

acontecem aos sábados à tarde na sede do grupo, junto ao ginásio municipal. O 

tema do grupo para 2022 é “de volta a nossa natureza”, pois não podemos fazer 

escotismo somente de forma online, estamos voltando para nossa casa. O lema 

dos escoteiros é: “Sempre alerta para servir o melhor possível.” Após o Diretor 

Presidente do grupo escoteiro ipê – André Parisotto, apresentou as atividades 

realizadas durante a semana que antecedeu o dia Municipal do escoteiro. Dando 

prosseguimento a sessão sendo apresentado um breve histórico dos 

homenageados da noite: Mais conhecido na comunidade como Celito, João Celito 

da Silva, nasceu na Capela São João de Vila São Paulo Ipê. Filho mais velho de 

Isaltino Gomes da Silva e Maria Santa Zaballa da Silva, irmão de Sidnei, Sirlei, 

Adelar e Adete. Ainda jovem, Celito saiu em busca de novos horizontes, 

primeiramente foi morar em Caxias do Sul, após um tempo mudou-se para 

Curitiba. Aos olhos da família, sempre foi uma pessoa solitária e talvez a 

distância tenha proporcionado o apego aos animais como acalento. O cuidado 

com os animais iniciou lá em Curitiba, onde por conta própria Celito cercou um 

lote sem construção e também por conta própria alimentava os cães que abrigava. 

Ao retornar à cidade natal, não podia abandonar seus amigos e trouxe todos na 

mudança. Ano após ano, a turma foi crescendo, já teve 15 cães no entrono de 

casa, no espaço localizado próximo ao Posto Andreazza abriga mais uma grande 

quantidade, além dos filhos perdidos por onde passa. Na sua bicicleta Celito 

sempre carrega um saquinho com ração ou sobras de alimentos coletadas nos 

restaurantes para alimentar os cães que encontra pelo caminho. Mesmo com 

problemas de saúde enfrentados atualmente, Celito não desanima e não deixa de 

cuidar dos animais com tanto zelo e carinho demonstrando que mesmo na 

dificuldade é possível sim realizar “uma boa ação a cada dia”. O grupo Mãos que 

aquecem, iniciou suas atividades em janeiro de 2021, atualmente conta com 22 

membros entre eles homens e mulheres, dispostos a doar seu tempo em prol 

daqueles que necessitam. Utilizam uma sala disponibilizada pelo CRAS, para 

armazenar e distribuir as doações arrecadas, sendo elas roupas em geral, aparelhos 

eletrônicos utensílios domésticos e até mesmo móveis. A distribuição é realizada 

nas terças e quintas-feiras por quatro voluntárias e uma vez ao mês é realizada 

uma reunião para organização das doações. Dentre outras atividades realizadas 

pelo grupo estão o auxílio na realização e divulgação de jantares beneficentes as 

famílias que necessitam. Em 2021, a entidade patrocinou 1000 cachorros-quentes 
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para serem distribuídos no dia da criança. E neste ano auxiliou a Secretaria 

Municipal de Turismo, Desporto e Lazer nas decorações de Páscoa. Após a 

apresentação do histórico dos homenageados a Mestre de Cerimônias os convidou 

para receberem Menção Honrosa, das mãos da Presidente da Câmara de 

Vereadores e do Diretor Presidente do Grupo Escoteiro Ipê.  Em seguida a 

palavra esteve à disposição da Senhora Irês Colombo representante do Grupo 

Mãos que Aquecem e do Senhor João Celito da Silva. Após passou-se para os 

pronunciamentos, fazendo uso da palavra os Vereadores Alan Turmina Lazari, 

Ivar Guerra, Luciana Gallio Paim, Secretário da Mesa Diretora Vereador Valdir 

Pereira Bueno; Vereador André Parisotto na qualidade de Presidente do grupo 

Escoteiro ipê; Prefeito Municipal Senhor Cassiano de Zorzi Caon. Para encerrar 

os pronunciamentos e fazer os agradecimentos finais, fez uso da palavra a 

Presidente da Câmara Municipal Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. Após 

entoado o Hino Rio Grandense, a Presidente da Câmara Municipal Vereadora 

Fabiana de Fátima Cemin agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, 

declarou encerrada a Sessão Solene do dia 05 de maio de 2022. O tempo de 

gravação da sessão, [na sua íntegra, conforme Resolução Legislativa nº 003/2014 

foi de 01:17:38 (uma hora, dezessete minutos e trinta e oito 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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