
 
 

 

ATA Nº 002/2021 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE 

JANEIRO DE 2021 – Às dezenove horas do dia doze de janeiro 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. Inicialmente, o Senhor Presidente fez a apresentação da 

nova composição da assessoria da Câmara de Vereadores, Assessora 

Legislativa Patrícia Brollo Duarte, Assessora de Comunicação Milena 

Benetti e Assessora Jurídica Doutora Adriana Rosa Carlesso Fochesato, 

convidando-a para fazer parte da Mesa dos Trabalhos. Prosseguindo, 

conforme dispõe o Regimento Interno, passou-se para a composição das 

Comissões Permanentes, ficando assim constituídas: Comissão de 

Constituição, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde – 

Vereadores Valdir Pereira Bueno, Fabiana de Fátima Cemin, André 

Parisotto, Suplente Vereadora Luciana Gallio Paim; Comissão de Obras e 

Serviços Públicos, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural – Vereadores 

Ivar Guerra, Alan Turmina Lazari, Valdir Pereira Bueno, Suplente Vereador 

Carlos Antônio Zanotto; Comissão de Educação, Cultura, Lazer, Turismo e 

Esporte – Vereadores Fabiana de Fátima Cemin, Luciana Gallio Paim, Alecir 

Benetti, Suplente Vereador Alan Turmina Lazari. Em seguida, as Bancadas 

indicaram os seus Líderes: Bancada do PP, Líder Vereador Valdir Pereira 

Bueno, Bancada do MDB, Líder Vereador André Parisotto, Bancada do 

PDT, Líder Vereadora Fabiana de Fátima Cemin. NO EXPEDIENTE – 

Apreciação da Ata n° 001/2021, sendo aprovada por unanimidade pelos 

Senhores Vereadores. O secretário da Mesa, Vereador Valdir Pereira Bueno, 

registrou as correspondências, sendo: Ofício n° 001/21-GP/SE de 04 de 

janeiro de 2021 da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul – UVERGS, 



 
 

 

tendo como assunto atualização de cadastro da composição da Mesa para o 

ano de 2021. Ofício FUCS nº 006-2021 de 05 de janeiro de 2021 da 

Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS, tendo como assunto 

manifestação de congratulações pela posse dos Vereadores desta Casa 

Legislativa para o mandato 2021-2024. Ofício n° 003/2021/GABPREFEITO 

de 08 de janeiro de 2021 do Senhor Prefeito Municipal, tendo como assunto 

a indicação do Vereador Carlos Antônio Zanotto como Líder de Governo 

nesta Câmara de Vereadores. Prosseguindo, passou-se para a apreciação da 

proposição dos Senhores Vereadores: - Requerimento de Informação nº 

001/2021, de autoria dos Vereadores Alecir Benetti, Ivar Guerra, Valdir 

Pereira Bueno, Valter Luiz Parizotto, Bancada do PP e da Vereadora Fabiana 

de Fátima Cemin, Bancada do PDT. “Com relação à admissão de Servidores 

Comissionados e Efetivos, informar: se por ocasião da admissão os 

servidores nomeados e que em efetivo exercício estão a partir da data de 04 

de janeiro de 2021, foram respeitados os prazos para apresentação dos 

exames admissionais.” após a leitura do referido requerimento de informação 

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

autores, os Vereadores Valdir Pereira Bueno e Vereador Ivar Guerra 

realizaram as justificativas do referido requerimento de informação, o 

Vereador Carlos Antônio Zanotto como Líder do Governo também fez uso 

da palavra. Em seguida o requerimento de informação entrou em fase de 

votação sendo aprovado por unanimidade pelos senhores Vereadores. - 

Projeto de Lei nº 001/2021, de origem do Poder Executivo em caráter de 

urgência o qual, “Autoriza contratação temporária, em caráter emergencial 

de excepcional interesse público, de 02 (dois) Operadores de Máquinas, e dá 

outras providências”. Por solicitação do Senhor Presidente, o Secretário da 

Mesa Diretora, Vereador Valdir Pereira Bueno, procedeu à leitura do 

referido Projeto de Lei e da Emenda Aditiva n° 001/2021 de autoria da 

Comissão de legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças Saúde, 

a qual acrescenta parágrafo único ao art. 4° do Projeto de Lei n° 001/2021. 

O Projeto de Lei n° 001/2021, de origem do poder executivo, depois de 

encaminhado as comissões foi incluído na ordem do dia para apreciação e 



 
 

 

votação. Após, passou-se para os pronunciamentos dos Senhores 

Vereadores, conforme ordem de sorteio, fazendo uso da palavra os 

Vereadores Valdir Pereira Bueno, Vereadora Luciana Gallio Paim, Vereador 

Alan Turmina Lazari e Vereador Ivar Guerra. ORDEM DO DIA - “Emenda 

Aditiva n° 001/2021, acrescenta parágrafo único ao art. 4° do Projeto de Lei 

do Poder Executivo nº 001/2021.” O Vereador André Parisotto, 

Secretário/Relator da Comissão de justiça, redação final, orçamento, 

finanças e saúde, procedeu a leitura do Parecer: COMISSÃO DE 

LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, ORÇAMENTO, 

FINANÇAS E SAÚDE PARECER JURÍDICO - Projeto de Lei nº 

001/2021 INICIATIVA – Poder Executivo Municipal. EMENTA – 

“Autoriza a contratação temporária  em caráter emergencial de excepcional 

interesse público de 02 (dois) operadores de máquinas, e dá outras 

providências.” O Projeto de Lei em análise, visa autorizar o Poder Executivo 

a contratar 02 (dois) operadores de máquinas, pelo prazo de seis meses, 

podendo ser prorrogado por igual período, com carga horária de 40 

(quarenta) horas semanais, a fim de atender a demanda da Secretaria 

Municipal de Obras, Viação, Saneamento e Trânsito. No que se refere ao 

aspecto formal o Projeto de Lei em análise não apresenta nenhum vício, eis 

que atende aos princípios do processo legislativo, cuja iniciativa partiu do 

Poder Executivo, agente competente para deflagrar o processo legislativo 

que envolve contratação temporária e de excepcional interesse público. 

Outrossim, em que pese a obrigatoriedade de aprovação em concurso para a 

investidura em cargo público, o artigo 37, inciso IX da Lei Maior, contempla 

a permissão do Poder Público Municipal, através de Lei, em efetuar 

contratação em caráter emergencial e de excepcional interesse público, desde 

que a referida contratação ocorra com prazo determinado. Ademais o citado 

dispositivo constitucional estabelece que a “Lei” estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado com vistas ao atendimento de 

necessidade temporária e de interesse público excepcional.  Assim, verifica-

se da legislação municipal, nos art. 229 e seguintes da Lei nº 095/1990 – 

Regime Jurídico dos Servidores do Município, a previsão legal que ampara 



 
 

 

a pretendida contratação, bem como os critérios e situações em que possa 

ocorrer. Com relação ao requisito da excepcionalidade, a exposição de 

motivos demonstra a emergência da situação, enquadrando-se nas hipóteses 

de exceção constitucional, além do que o Projeto prevê que a contratação 

tem lapso temporal definido. Todavia, verifica-se que não houve menção, 

seja no corpo do Projeto de Lei, seja na Exposição de Motivos, a ocorrência 

de prévio processo seletivo simplificado à contratação, o que, não sendo 

realizado, acarretará no ferimento do princípio constitucional da 

impessoalidade. Destaque-se que o Município de Ipê já possui 

regulamentação neste sentido através do Decreto Municipal nº 916, de 12 de 

abril de 2011, o qual deverá ser observado na presente contratação, sob pena 

de inconstitucionalidade. Deste modo, considerando os argumentos acima 

alinhados e com fundamento no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, 

esta Assessora Jurídica opina, no mérito, pela viabilidade do Projeto de Lei 

em análise, com as devidas ressalvas ante a ausência de expressa disposição 

quanto ao processo seletivo simplificado prévio à contratação. Este é o 

Parecer Sala das Comissões, em 12 de janeiro de 2021 Adriana Rosa 

Carlesso Fochesato Assessora Jurídica. Encerrada a fase de discussão, aberto 

o processo de votação, a Emenda Aditiva n ° 001/2021 foi aprovada por 

unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos a iniciou-se a fase de 

discussão do Projeto de Lei n° 001/2021, a palavra restou a disposição do 

Vereador Carlos Antônio Zanotto Líder do Governo. Em seguida dada a 

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

o processo de votação, o Projeto de Lei n° 001/2021 foi aprovado por 

unanimidade. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Fez uso da palavra o 

Vereador Carlos Antônio Zanotto. O Presidente informou que estão sendo 

realizados os tramites legais para que seja retomado o programa de rádio 

informativo da Câmara de Vereadores. O presidente comunicou também que 

a próxima Sessão ordinária será no dia 26 de janeiro. 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 01:06:22 (uma hora seis minutos e vinte e dois 



 
 

 

segundos), sendo lavrada a presente Ata, a qual após lida e aprovada pelos 

Senhores Vereadores, será assinada pelo Presidente e Secretário. 

 

_______________________                           ______________________ 

  Ver. Valter Luiz Parisotto                             Ver. Valdir Pereira Bueno 

   Presidente                                                         Secretário  


