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    MOÇÃO DE REPÚDIO 

  

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PICADA CAFÉ, conforme prevê o artigo 
166 do Regimento Interno, através do vereador abaixo signatário, vem, na forma regimental, 
apresentar esta Moção de Repúdio em razão do processo de demissão incentivada de 
funcionários e das demais reformas, promovidas em relação a EMATER/RS. A presente moção 
justifica-se pelos motivos a seguir delineados: 

É inegável que a EMATER desempenha papel fundamental não apenas no Município de Picada 
Café, que possui notória tradição agrícola, mas também em todo o Estado, orientando e 
acompanhando o trabalho de agricultores, especialmente os voltados para agricultura familiar, 
em prol da qualidade deste relevante setor da economia gaúcha.  

A EMATER, não obstante seu fundamental papel, vem recentemente sendo alvo de diversas 
ações, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que acabam por impactar em sua 
estrutura operacional, tal como o processo de demissão incentivada de funcionários, que 
sobrecarregará o já escasso quadro de pessoal, a redução da licença maternidade de seis para 
quatro meses e a insuficiente reposição de servidores, o que poderá resultar tanto na redução 
permanente, quanto na extinção da Extensão Rural no Estado. 

Assim, o vereador abaixo relacionado, com assento nesta Casa Legislativa, requer à Mesa, 
ouvido o Plenário, o envio de ofício ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul/RS, 
externando REPÚDIO em razão do processo de demissão incentivada de funcionários e das 
demais reformas acima mencionadas, promovidas em relação a EMATER/RS, uma vez que 
prejudicarão sobremaneira o desenvolvimento, especialmente, da agricultura familiar no 
Município de Picada Café/RS e no Estado como um todo.  

 

 

Adão Pereira dos Santos 

Vereador -Bancada do PSD 
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APOIADORES: 

 

 

Vereador Remi Renacio Schneider 

 

Vereador Edio Kunz 

 

Vereador Josoé Holz 

 

Vereadora Karin Spier 

 

Vereador Marco Afonso Mallmann 

 

Vereador Selvino Boettcher 

 

Vereador Valdir Lubenow 

 

Vereador Márcio Schons 
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