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ATA Nº 024/2016 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE 
NOVEMBRO DE 2016 – Às dezenove horas do dia primeiro de novembro 
do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se em Sessão Plenária Ordinária 
os Vereadores da Câmara Municipal de Ipê – RS, Sétima Legislatura, sob a 
Presidência do Vereador Etelvino Zanotto, Secretário da Mesa Diretora 
Vereador Neudi José Balancelli, e com a presença dos demais Vereadores: 
Fabiano Lovatel, Gessi Maria Gazzola Carissimi, Gislaine Ziliotto, Ivar 
Guerra, Luciana Gallio Paim, Ricardo Reginatto, Valter Luiz Parizotto. O 
Senhor Presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão, 
saudando a todos os presentes. Conforme pedido de licença do Vereador 
Adilso Ivan Salvador, aprovado na sessão plenária ordinária do dia 18 de 
outubro de 2016, assumirá a vaga o Suplente de Vereador Fabiano Lovatel. 
Assim, o Senhor Presidente convidou o Senhor Fabiano Lovatel para que 
procedesse a entrega junto à Mesa Diretora do seu Diploma expedido pela 
Justiça Eleitoral e da Declaração de Bens. Realizada à entrega dos 
documentos junto à Mesa, o Senhor Fabiano prestou o seu compromisso na 
Tribuna: “Prometo manter, defender e cumprir a Lei Orgânica do 
Município, as Constituições Federal e Estadual e as demais leis, bem 
como desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo 
progresso e bem estar dos munícipes”. Prestado o compromisso, o 
Senhor Presidente declarou empossado o Vereador Fabiano Lovatel, o qual 
foi convidado para ocupar a cadeira junto à sua Bancada. Prosseguindo, 
passou-se para a entrega das Moções de Congratulações aos integrantes da 
equipe responsável pela elaboração do Plano Municipal de Educação pela 
conquista do Prêmio Reconhecimento Público de Olho nos Planos, 
proposição de autoria da Vereadora Gessi Maria Gazzola Carissimi e dos 
Vereadores Etelvino Zanotto, Ivar Guerra e Valter Luiz Parizotto aprovada 
na sessão plenária ordinária do dia dezoito de outubro. NO EXPEDIENTE 
– As Atas nº 022 e 023/2016 foram apreciadas e aprovadas por 
unanimidade pelos Senhores Vereadores. O Secretário da Mesa, Vereador 
Neudi José Balancelli, registrou as correspondências, sendo: Ofício/GAB 
nº 096/2016, do Senhor Prefeito Municipal, comunicando a realização de 
Audiência Pública; Convite para a festa em honra a Nossa Senhora da  
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Saúde em Vila São Paulo. Como não houve proposições dos Senhores 
Vereadores, passou-se para os pronunciamentos conforme ordem de 
sorteio, fazendo uso da palavra os Vereadores Ivar Guerra e Ricardo 
Reginatto. NA ORDEM DO DIA – Não houve matéria para apreciação. 
NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fez uso do espaço o Vereador Ivar 
Guerra. O Senhor Presidente comunicou que a próxima sessão será no dia 
dezesseis de novembro, na quarta-feira, tendo em vista o feriado do dia 
quinze. Comunicou, também, que o encerramento do Projeto Aluno 
Cidadão ocorrerá no dia vinte e três de novembro. 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 
determina a Resolução Legislativa nº 003/2014 foi de 01:08:41 (uma hora, 
oito minutos e quarenta e um segundos). Eu, Adriana Faé Marcanzoni, 
lavrei a presente Ata que após lida e aprovada pelos Senhores Vereadores, 
irá pelo Presidente e Secretário assinada.  

 

 

---------------------------------------       ---------------------------------------------- 

Ver. ETELVINO ZANOTTO            Ver. NEUDI JOSÉ BALANCELLI 

               PRESIDENTE                                     SECRETÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


