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ATA Nº 021/2012 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE 
OUTUBRO DE 2012 – Às dezoito horas do dia nove de outubro do ano de 
dois mil e doze, reuniram-se ordinariamente os Vereadores da Câmara 
Municipal de Ipê – RS, na Sala de Sessões Osmar Vargas dos Santos, sob a 
Presidência do Vereador Valdir Pereira Bueno e com a presença dos 
demais Vereadores: Alex Scapineli, Etelvino Zanotto, Gessi Maria Gazzola 
Carissimi, Itacyr Antonio Marcon, João José Martello, Neudi José 
Balancelli, Silvino Dalla Bona, Valter Luiz Parizotto. O Senhor Presidente, 
em nome de Deus, declara aberta a presente sessão, saudando a todos os 
presentes, convidando para fazer parte da Mesa dos Trabalhos o Senhor 
Valmir Ceron, representando a Secretaria Municipal de Saúde, para expor o 
Relatório de Gestão em Saúde referente ao segundo trimestre do ano de 
dois mil e doze. O Senhor Valmir Ceron saudou aos presentes e disse, por 
motivo de doença o Secretário Municipal de Saúde Senhor Ermani Paulo 
Tafarel, não pode fazer-se presente e solicitou que viesse substituí-lo para 
fazer a apresentação do presente relatório, colocando-se à disposição, caso 
seja necessário, de prestar esclarecimentos em outra sessão. Com relação 
ao relatório, os Senhores receberam cópia do mesmo e podem constatar que 
o percentual de gastos da Secretaria Municipal de Saúde no segundo 
trimestre deste ano foi de vinte vírgula zero sete por cento, totalizando uma 
despesa aplicada em Saúde no trimestre de seiscentos e quarenta e um mil, 
trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos. Como os 
Senhores podem constatar, a despesa no referido trimestre subiu, em 
virtude principalmente dos surtos de gripes que ocorreram no período, 
devido à estação do inverno. Como não houve manifestações dos Senhores 
Vereadores, o Senhor Presidente colocou em votação o Relatório de Gestão 
Municipal em Saúde referente ao segundo trimestre do ano de dois mil e 
doze, sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores. NO 
EXPEDIENTE – A Ata nº 018/2012 foi apreciada e aprovada por 
unanimidade pelos Senhores Vereadores. Não houve proposições dos 
Senhores Vereadores para apreciação. Não houve inscrições de Vereadores 
para uso da Tribuna. NA ORDEM DO DIA – Projeto de Lei nº 035/2012, 
de origem do Poder Executivo Municipal, o qual “Dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2013 e dá outras 
providências”, teve parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça, 
Redação Final, Orçamento e Finanças, sendo aprovado por unanimidade 
pelos Senhores Vereadores. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Não 
houve inscrições. Ficou determinado, que o horário das sessões retornará  
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para as dezenove horas. No dia vinte e três de outubro, após a sessão 
ordinária, será realizada sessão solene para homenagear ao Movimento de 
Cursilho de Ipê e à Associação dos Motoristas de Ipê, entidades escolhidas 
pela Comissão Municipal da Cultura e da Paz para serem homenageadas 
pela Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, o 
Senhor Presidente declara encerrada a presente sessão. Eu, Adriana Faé 
Marcanzoni, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada pelos Senhores 
Vereadores, irá pelo Presidente e Secretário assinada.  
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