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002/2021 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 02/02/2021. 
 

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, reuniu-se na Câmara Municipal. 
Registrou-se a presença dos Senhores Adão Pereira dos Santos, Adriane Marconi, André Peiter, 
Egon Hansen, Eloir Bauer, Karin Spier, Neudir Hubler, Selvino José Boettcher e Valdir 
Lubenow. A mesa foi presidida pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Eloir 
Bauer. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o pequeno expediente. Pequeno 
Expediente: Projeto de Lei nº 001/2021- Autoriza a Contratação de Pessoal em caráter 
emergencial e por tempo determinado e dá outras providências. Justificativa: Senhora Presidente, 
senhores Vereadores: Encaminhamos para a vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 
001/2021, que trata da contratação emergencial de: 04(quatro) Professores Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental; 01(um) Professor de Língua Portuguesa;01(um) Professor de Ciências 
Biológicas; 01(um) Professor de Língua Alemã; 02(dois) Professores para Educação Infantil; 
01(um) Atendente da Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
Tais Contratações se deve ao aumento de turmas no ensino fundamental da rede pública de 
ensino, bem como, a abertura da nova turma de 2º(segundo) ano da Escola Municipal de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental Amiguinho. Além de, aposentadorias de professores dos 
anos finais do Ensino Fundamental, na qual não foram supridas suas vagas, tendo em vista que 
não há Concurso Público Municipal vigente para os cargos. Considerando ainda, as designações 
de professores para atuarem como diretor, vice-diretor, coordenação pedagógica e ainda a 
concessão licença interesse a professores da rede de ensino municipal. As contratações deverão 
permanecer pelo período máximo de 01(um) ano, limitado a homologação de novo Concurso 
Público e ao calendário letivo do ano de 2021. Sem mais, pedimos a aprovação do presente 
Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 002/2021- 
Altera Dispositivos da Lei 1.544, de 18 de dezembro de 2013, Código Tributário Municipal, e dá 
outras providências. Justificativa: Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para 
a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 002/2021, que tem como objetivo, adequar o 
Código Tributário Municipal ao que dispõe a nova legislação federal acerca do ISSQN- Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza. A Lei Complementar nº 175/2020, recentemente 
publicada, permite a operacionalização da mudança do local de recolhimento do ISSQN de 
algumas atividades, que deixa de ser na origem e passa a ser no destino, ou seja, onde de fato o 
serviço é prestado. Para organizar e controlar as operações dos prestadores de serviços, será 
criado um sistema padronizado de obrigações acessórias, que será gerido por um Comitê Gestor. 
O sistema padronizado resolverá os questionamentos dos setores financeiros e possibilitará que 
em um único lugar, todos os Municípios coloquem suas alíquotas, leis, data e forma de receberem 
o imposto. Para poder cobrar o ISSQN de acordo com as novas regras e incrementar a receita 
municipal, em respeito ao disposto às diretrizes federais atualmente existentes, é imprescindível 
que sejam feitas adequações á legislação municipal correspondente, alterações estas 
consubstanciadas no presente Projeto de Lei. Essas alterações são vitais e necessárias para que o 
Município de Picada Café, ao se adequar ao que preconizam as novas regras federais trazidas 
pela Lei Complementar 175/2020, possa alavancar a arrecadação do ISSQN. Destaca-se, pois, 
que as alterações propostas são no sentido de prever a incidência do ISSQN em alinhamento à 
Lei Complementar Federal nº 175, de 23 de setembro de 2020. Com as adequações, o Código 
Tributário Municipal estará atualizado para exigir a parcela da partilha do produto da arrecadação 
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do ISSQN dos seguintes serviços: planos de medicina de grupo ou individual e convênios para 
prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres; outros planos de saúde 
que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas 
pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário; planos de atendimento e 
assistência médico-veterinária; administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 
crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres e ; 
arrendamento mercantil de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição 
de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao 
arrendamento mercantil, ainda que esses contribuintes não estejam estabelecidos em Picada Café. 
A relevância e urgência no presente Projeto de Lei se presente pois não altera nada além doque 
consta como necessário à adequação da legislação municipal à nova regra federal, além do fato 
de aumentar a arrecadação municipal do tributo em questão. Do contrário, não será possível a 
cobrança e, fatalmente, haverá relevante perda aos cofres públicos. Por fim, estamos propondo o 
alinhamento do Código Tributário Municipal à Lei Complementar nº 123/2006, no que tange a 
isenção do pagamento de taxas de licença dos microempreendedores individuais (MEI). Com 
estes esclarecimentos, esperamos que essa Casa de Leis aprove o Projeto de Lei ora encaminhado, 
para o qual solicitamos apreciação em regime de urgência, nos termos da Lei orgânica Municipal. 
Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 003/2021-Promove a 
Readequação e Altera Vencimentos de cargos Efetivos Agente de Combate de Endemias e 
Agente Comunitário de Saúde, altera a Lei Municipal Nº 883/2005 e dá outras providências. 
Justificativa: senhora presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para a vossa apreciação 
e votação o Projeto de Lei nº 003/2021, que objetiva a alteração de padrão de vencimentos do 
Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. Tal alteração se trata de atender 
o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias, conforme 
previsto no Art. 9º-A da Lei Federal nº 11.350/2006 e Portaria GM/MS nº 3.317, de 7 de 
dezembro de 2020, que fixa o valor de R$1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais) para o 
ano de 2021. Atualmente o Agente Comunitário de Saúde percebe R$1.459,96 (um mil, 
quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos) e o Agente de Combate às 
Endemias R$1.459,96 (um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos). 
Com a alteração proposta, ambos passarão para o EF 02.3, que representa R$1.548,74 (um mil, 
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Sinale-se, de outro lado, que a 
alteração do vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combates a 
Endemias difere da reposição anual dos servidores públicos, a qual, no presente ano está vedada 
por força da Lei Complementar nº 173/2020, consoante já esposado a essa Câmara de Vereadores 
através do Oficio nº 007/2021. A alteração do vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e 
dos Agentes de Combate a Endemias, enquadra-se na exceção prevista no inciso I, do Art.8º da 
lei Complementar nº 173/2020, eis que houve previsão de reajuste escalonado nacional, através 
da Portaria nº 3.317/2020, fixado pela lei Federal nº 13.708 de 14 de agosto de 2018. A norma 
especificou claramente no art.9º-A,§1º, o procedimento de fixação do piso, especialmente no 
inciso III: “Art.9º-A, §1º O piso salarial profissional nacional dos agentes Comunitários de saúde 
e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e 
cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: I-R$ 1.250,00 ( mil duzentos e 
cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; II-R$ 1.400,00 ( mil e  quatrocentos reais) em 1º de 
janeiro de 2020; III- R$ 1.550,00 ( mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021).” 
Assim, neste caso específico em que houve o escalonamento da elevação do piso nacional, dentro 
de um período previamente estabelecido, tem-se como possível a alteração do vencimento dos 
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Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de  Combate a Endemias, tendo em vista que a 
situação amolda-se na exceção contida no art.8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020. 
Inclusive, encaminha-se com o presente projeto de Lei, parecer Coletivo da FAMURS, o qual dá 
conta acerca da possibilidade da alteração de vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e 
dos Agentes de Combate as Endemias, em face da exceção contida no art. 8º, inciso I da lei 
Complementar nº 173/2020. Destaca-se, por outro lado, que embora o piso salarial esteja previsto 
no valor de R$ 1.550,00 (hum mil quinhentos e cinquenta reais), altera-se os vencimentos das 
funções de Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combates a Endemias para o valor 
de R$ 1.548,74 (hum mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), eis que 
o padrão de referencia municipal é o valor de R$986,46 (novecentos e oitenta e seis reais e 
quarenta e seis centavos), sendo que o coeficiente de classes somente admitem duas casas, após 
a virgula. Ou seja, no caso em apreço, se utilizar o coeficiente 1,58, o valor dos vencimentos dos 
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combates a Endemias ultrapassará o piso 
salarial e constituirá reposição salarial vedada pela Lei Complementar nº 173/2020. Por tais 
razões, optou-se por utilizar o coeficiente 1,57 a fim de evitar o descumprimento de preceito legal 
impositivo aos municípios, razão pela qual o valor dos vencimentos chegou ao montante de R$ 
1.548,74 (hum mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Sinale-se, por 
fim, que para promover a readequação dos vencimentos foi realizado o respectivo impacto 
financeiro. Pelas razões expostas, pede-se a aprovação. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito 
Municipal. Oficio nº010/2021-ADM-Senhora Presidente: No momento em que dirigimo-nos a 
Vossa Excelência, honra-nos cumprimentá-lo cordialmente e, na oportunidade solicitar o pré 
agendamento para o dia 18 de fevereiro de 2021 para  a apresentação da Secretaria Municipal de 
Administração e fazenda e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, em Audiência 
Publica da avaliação do cumprimento das metas fiscais, atendendo ao disposto no § 4º do artigo 
9º da Lei Complementar nº 101/2020, referente ao 3º Quadrimestre/2020, ressaltando que deve 
ser registrado em Ata a manifestação do Poder Legislativo sobre apresentação. Atenciosamente, 
Luciano Klein, Prefeito Municipal. Oficio nº 004/2021- ADM. Excelentíssima Senhora 
Presidente: Encaminhamos cópia dos Contratos nº 074/2020, 075/2020, 076/2020, Termo de 
Colaboração nº 005/2020, Termo de Colaboração nº 006/2020, Termo de Responsabilidade e 
Compromisso – Lei Aldir Blanc, Termo de Compromisso da Contrapartida Lei Aldir Blanc, 3º 
Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2020, 1 Termo Aditivo ao Contrato nº 056/2019, 4 Termo 
Aditivo ao Contrato nº001/2019, 6º Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº001/2017, 4º 
Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Locação de Imóvel n003/2017; 4º Termo Aditivo 
ao Contrato Administrativo de Locação de Imóvel nº 002/2017, Termo de Convênio nº 001/2020, 
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 057/2020, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 058/2020, 1º Termo 
Aditivo nº 059/2020, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Picada Café Art. 7º, 
§4º. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. Oficio 005/2021-ADM. Excelentíssima 
Senhora Presidente: Encaminhamos cópia dos Contratos nº 072/2020, 073/2020, 3º Termo 
Aditivo ao Contrato de Autorização de Uso, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2019, 7º Termo 
de Alteração ao Termo de Colaboração nº 003/2017, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 048/2020, 
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2020, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2020, 1º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 052/2020, 2º Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 001/2018, 
2º Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 002/2018, 2º Termo Aditivo ao Termo de 
Permissão de Uso nº 063/2018, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 076/2017, 6º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 049/2020, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 128/2016, 4º Termo Aditivo ao Contrato 
nº 048/2020, 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2019, em conformidade com a  Lei Orgânica 
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do Município de Picada Café Art. 7º, §4º. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. 
Oficio nº007/2021- ADM. Senhora Presidente: Como consabido, na esteira do art. 1º da lei 
Municipal n.873/2004, sempre nos meses de janeiro de cada ano vigente, a Administração 
Municipal promove o encaminhamento à essa Câmara de Vereadores de Projeto de Lei que versa 
sobre a revisão geral anual dos servidores municipais de Picada Café. No entanto, houve o 
advento da Lei Complementar nº 173/2020, a qual prevê, em razão do contexto da pandemia da 
COVID-19 que se enfrenta, uma espécie de congelamento das despesas permanentes, como 
medida de impacto financeiro positivo nas contas públicas. Aliás, quanto a referida Lei 
Complementar, insta gizar que, nos termos do Art. 8º da LC nº 173/2020, entende-se que todos 
os Municípios estão sujeitos às proibições dela constantes, o que decorre da nova redação 
atribuída pela novel legislação ao art. 65 da LC nº 101/2000, especialmente seu§ 1º e com 
vigência até 31 de dezembro de 2021. Por sua vez, o Art. 8º, inciso I, da LC nº 173/2020, veda a 
concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação da remuneração aos 
membros do Poder ou de órgão, servidores e empregados público. Vejamos o que dispõe o 
referido artigo: “Art.8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade 
pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 
I-conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de  remuneração a 
membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando 
derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à 
calamidade pública;” Consoante observa dos pareceres anexos exarados pela DPM e pela CDP 
FAMURS, embora seja possível afirmar  que a revisão geral anual não se confunde com o 
aumento da remuneração-espécie de ganho real – não é adequado ignorar que a recomposição da 
remuneração dos servidores, pelo índice inflacionário, se classifica ao menos, senão como 
reajuste, como hipótese de adequação da remuneração, o que é corroborado pela expressão “a 
qualquer título” aposta ao final do dispositivo referido. Logo, na esteira do atendimento das 
notórias consultorias em Direito Público acima referidas, a vedação do inciso I do art. 8º, em uma 
interpretação literal, engloba inclusive a revisão geral anual dos servidores municipais. Sinale-se 
que, não se desconhece entendimentos contrários no sentido de ser possível a revisão geral anual, 
mas, no entanto, diversas decisões judiciais conflitantes vêm surgindo em todo o país, situação 
que não confere garantia jurídica ao gestor municipal de proceder na elaboração de lei concessiva 
de revisão geral anual. Ressalte-se que antes do julgamento das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade perpetradas junto ao Supremo Tribunal Federal, inviável que o 
administrador Municipal proceda na edição de lei concessiva, sem que corra o risco de eventual 
apontamento ou incorrer em vedação legal, situação que lhe pode causar inúmeros prejuízos. 
Assim, considerando que a Lei Complementar nº 173/2020, em seu art. 8º, inciso I, veda o 
aumento despesas de pessoal com adequação da remuneração, seja através de reajuste salarial, 
revisão anual e vencimentos ou por promoções de tempo de serviço ou de carreira, informamos 
que, no ano de 2021, o Poder Executivo Municipal de Picada Café deixa de remeter à essa Câmara 
de Vereadores a revisão geral anual dos Servidores Municipais. Sem mais para o momento, 
reiteramos votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. 
Oficio Circular DFC nº 02/2021- Estado do Rio Grande do Sul- Tribunal de Contas do Estado, 
Direção de Controle e Fiscalização. Senhores administradores: No exercício de 2020, o Instituto 
Rui Barbosa- IBR concluiu o Projeto “Educação que faz a diferença”. O trabalho foi desenvolvido 
pelo IRB, através do comitê Técnico da Educação, com parceria com o interdisciplinaridade e 
Evidências no Debate Educacional (Iede) e com a participação de todos os Tribunais de Contas 
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Brasileiros. A fim de ofertar mais uma contribuição qualificada em prol da concretização do 
direito fundamental à educação, conforme sugestão do IRB, informa-se que o trabalho está 
disponível para consulta no seguinte endereço: irbcontas.org.br/biblioteca/educação-que-faz-a-
diferenaca/. Ao ensejo, cordiais saudações. Atenciosamente, Everaldo Ranincheski, Diretor de 
Controle e Fiscalização. Passou-se para o Grande Expediente onde constavam os Projetos de 
Lei nº001/2021, 002/2021 e 003/2021. E a palavra foi colocada a disposição dos Senhores 
Vereadores. Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, jurídico, secretária e a todos que assistem. Falou do Projeto de lei nº 001/2021 que 
autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado. Disse que se 
trata da contratação de dez professores e explicou o porquê dessa contratação, pois as professoras 
Sussana Welter e Carla Presser se aposentaram e também teve um aumento das turmas do ensino 
fundamental e educação infantil da Escola Amiguinho e alguns outros professores ocuparam 
outros cargos e por isso está sendo feito esta contratação de professores e por isso pedia urgência 
urgentíssima neste projeto. Falou do Projeto de Lei nº 002/2021 e disse que a adequação a Lei 
Complementar 175 que define o local onde as empresas devem prestar serviços e que o imposto 
deve ficar. Explicou, que se a empresa não for do Município, mas presta serviços em Picada Café, 
esse imposto deve ficar no Município, gerando arrecadações e por isso pedia urgência 
urgentíssima. Falou do Projeto 003/2021 que se refere ao aumento para os Agentes de Saúde e 
aos Agentes de Endemias. Explicou que essa foi uma lei que foi criada em 14 de agosto de 2018, 
a lei 3.708 que é uma Lei Federal que foi aprovada. Disse que entende que os Agentes de Saúde 
estão abaixo do piso nacional do seu salário, sendo que esse aumento aconteceu em três etapas, 
sendo o primeiro em janeiro de 2019 com o valor do salário dos agentes estava em torno de R$ 
1.250,00 e em janeiro de 2020 estava em R$ 1.400,00 e em janeiro de 2021ficará fixado em R$ 
1.548,00. Disse que entende a importância do trabalho dos Agentes de Saúde, porque é um elo 
entre comunidade e o UBS e destacou que é muito importante que os Agentes de Saúde recebam 
este salário reforçou a importância desse trabalho que é acompanhar as famílias, ver como elas 
estão, levar informação, é um trabalho de prevenção juntamente com a Secretaria de Saúde. Pediu 
urgência urgentíssima na aprovação deste projeto. Agradeceu. A Senhora Presidente colocou a 
palavra a disposição para os Senhores Vereadores. Do Vereador Selvino Boettcher: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas Vereadores, jurídico, secretária, imprensa e a todos que assistem. 
Disse que queria reforçar o que a colega Vereadora Adriane apresentou e falou que os projetos 
estão bem explicados e que são projetos que precisam ser votados para poder governar bem e 
acredita não ter sobrado nenhuma dúvida. Disse que houve uma reunião com o Prefeito e o 
Secretário Claus e os projetos foram bem explicados e disse que se coloca a favor dos três projetos 
e colocou como urgência urgentíssima pedindo para que os projetos fossem aprovados. 
Agradeceu. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 
nº001/2021 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a 
urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 002/2021, que foi aprovado por unanimidade. A 
Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 003/2021, 
que foi aprovado por unanimidade. Passou para a Ordem do Dia onde constaram os Projetos de 
Lei nº 001/2021, 002/2021 e 003/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição dos 
Senhores Vereadores. Do Vereador Adão Pereira dos Santos: Saudou a Senhora Presidente, 
colegas Vereadores, jurídico, secretária, imprensa e os demais presentes. Falou do Projeto 
001/2021 que trata da contratação de pessoal em caráter emergencial e disse que era um projeto 
simples que se faz necessário e falou que como não temos um concurso público vigente, então há 
a necessidade de fazer a contratação emergencial e a única coisa que sugeria, que cada pessoa ou 
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profissional contratado, que desse o nome de quem irá substituir. Disse que em conversa com o 
prefeito em reunião, achou bacana a ideia e que deveria ser assim e que é a favor do projeto e 
reforçou que é um projeto que se faz muito necessário. Falou que o Projeto 002/2021 que trata 
do Imposto do ISSQN, explicou que é um projeto que foi amplamente discutido no ano passado, 
e tinha a impressão que já havia passado nesta casa, mas como  foram informados pelo Secretário 
da Administração que ele não aconteceu e que só foi discutido e debatido e afirmou que é um 
projeto muito bom e que as empresas que prestam serviço ao Município, precisa que o imposto 
fique no Município, porque até então as empresas, principalmente  administradores de cartão de 
crédito, administradores de planos de saúde, enfim, são de outros municípios, outros estados e 
antes prestavam serviços aqui e era cobrado de seus municípios de origem e  acredita que o 
imposto precisa ficar no Município e se colocou favorável a esse projeto. Também falou do 
Projeto que trata do aumento do Agentes de combate a Endemias e Agentes Comunitário  de 
Saúde e destacou que tem uma Lei de 2018 que orienta, autoriza os municípios a dar esse aumento 
as duas classes, mas como estamos num decreto de calamidade pública onde ocorre um dinheiro 
emergencial para os municípios e que a contra partida é não dar um aumento pra ninguém e nem 
fazer a adequação, disse que respeita a decisão do Prefeito, mas, se fosse ele, não daria esse 
aumento a esse profissional, porque a lei não obriga e disse que deixaria para o ano que vem, até 
pra não causar atrito com os outros funcionários públicos que vão dizer que não podem dar, mas 
essas duas classes conseguiram. Falou que sabe que receberam em 2019, e agora em 2020, e 
teriam que receber a parcela em 2021, mas respeita a decisão do Prefeito e é favorável a esse 
projeto. Agradeceu. A Senhora Presidente colocou a disposição a palavra aos Senhores 
Vereadores. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
jurídico, secretária, imprensa e a todos presentes. Disse que concorda com o Projeto nº001/2021 
referente a contratação dos professores em caráter emergencial e que nesse meio tempo irão abrir 
um concurso público pra repor esses profissionais. Falou que nesse tempo que o contrato estiver 
vigente, o Projeto 002/2021 que vem ao nosso município, soma bastante e ajuda e disse que o 
Projeto do ISSQN é um projeto muito bom, sendo que o imposto fica onde o serviço é prestado 
e não tem duvida que esse projeto chegou em boa hora. Falou do Projeto 003/2021 que é referente 
as endemias e agente de saúde. Disse que o que lhe chamou atenção foi que existe uma lei federal 
que não pode dar aumento ao funcionário público e essa também é uma lei federal que permite 
dar aumento às duas classes e comparou o que o colega Adão havia dito. Disse que ficava ruim 
dar aumento, mas que concorda em dar esse aumento com a lei federal, porém, poderiam ser mais 
flexíveis e explicou que a lei federal deveria ser para as duas classes e não só para a área da saúde. 
Agradeceu. Como ninguém mais fez o uso da palavra a Senhora Presidente colocou em votação 
o Projeto de nº 001/2021 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em 
votação o Projeto de Lei nº002/2021 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 
colocou em votação o Projeto de Lei nº003/2021 que foi aprovado por unanimidade. Passou para 
as Explicações Pessoais: A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição dos Senhores 
Vereadores. Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou a todos novamente. Disse que queria 
parabenizar a Secretaria da Saúde e todo o trabalho que está sendo desenvolvido dentro do 
Município e também em especial a Secretaria de Obras pelo trabalho concluído no Bairro 
Esperança na Rua Margaridas, onde no mês de novembro houve um rompimento de um muro por 
questões de alagamentos e foi colocado tubos e bocas de lobo e as famílias estão contentes e 
parabenizam este setor de obras. Agradeceu. A Senhora presidente colocou a palavra a disposição 
dos Senhores Vereadores. Do Vereador Selvino Boettcher. Saudou a todos. Disse que queria 
falar sobre o Consepro e falou da dificuldade em registrar uma diretoria, mas está tudo em dia e 
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que o grupo já está trabalhando pra conseguir mais efetivos para Picada Café. Parabenizou o 
grupo e disse que em conversa com o comandante, já resolveram alguns assuntos como efetivos, 
rondas e a reunião foi muito positiva. Disse que o grupo está a disposição e que será amplamente 
divulgado na imprensa. Disse que alguns assuntos em pauta da reunião seriam referentes aos 
aparelhos de celular que serão vendidos por um preço bem acessível e que não adiante deixar 
estocado na Câmara. Também falou do DNIT e explicou que no ano passado reclamaram na 
Prefeitura e na Câmara de Vereadores e que foram enviados vários oficios. Falou que o DNIT de 
Vacaria presta um serviço e o DNIT de São Leopoldo presta bem outro. Falou que o estado da 
BR 116 de Nova Petrópolis a Picada Café é lamentável, o mato e as pedras do acostamento estão 
tomando conta além da água que corre sobre a pista, é lamentável. Sugeriu que futuramente os 
vereadores precisam sentar e conversar sobre o que farão, pois assim não dá pra deixar. Disse que 
queria falar um pouco da agricultura e falou que a Secretaria da agricultura está pedindo para os 
agricultores levarem os talões para fazer o levantamento e a partir de março, começa os incentivos 
para os agricultores e para terem direito a este incentivo o prazo para a entrega será até o dia 28 
de fevereiro. Falou também da saúde e disse que várias coisas estão mudando e deu o exemplo 
dos novos horários de saída para Porto Alegre e falou que era louvável, uma vez que o idoso ou 
um doente não precisam mais ficar o dia inteiro lá embaixo e que é muito bom. Também falou 
que estão mudando os exames, as ecografias estão sendo feitas todas as segundas feiras até a 
demanda cair, zerar. Falou também da RGE e disse que na próxima semana um diretor virá 
conversar com o Prefeito sobre os problemas como várias quedas de postes e coisas assim e que 
queria ver o que os diretores iriam colocar. Destacou que um dos problemas é no Bairro do 
Kafeeck e que já foram enviados vários oficios para a RGE referente a postes tortos, quebrados 
e podres e que queria levar os diretores para todos os pontos críticos do município para que eles 
vejam com os próprios olhos. Falou de alguns problemas nas redes de água e frisou que estão 
sendo feitas algumas melhorias e que foi comprado uma caixa d’água para o Alto da Colina, no 
Canto Maahs para resolver o problema de quatro famílias que pertencem a Picada Café. Reforçou 
que o problema já está sendo resolvido. Também falou que foi aberto a licitação da rede de água 
para a rua Arroio Terra. Disse que falou com o Prefeito sobre as coisas que precisam ser feitas 
no Jamerthal e que também será resolvido este ano. Falou que vieram várias notícias da Secretaria 
de Obras referente a pinguela do Lichtental que está muito ruim e em conversa com o Prefeito 
ele teria dito que na medida do possível estão comprando material e que também será resolvido 
e pediu para a população ter um pouco mais de paciência. Agradeceu. Do Vereador Adão 

Pereira dos Santos. Saudou a todos.  Falou do Agente de Combate a Endemias que são os fiscais 
que fiscalizam as águas paradas nas residências e pediu que dessem uma olhada onde há volumes 
de água muito grandes parado e deu o exemplo da BR116 em frente ao Curtume Ritter e disse 
que mesmo alguns dias sem chuva, sempre tem água parada e reforçou que dessem uma olhada 
para esses grandes volumes que são os grandes criadores de mosquitos transmissores das doenças. 
Falou dos CCs, que foi muito batido no ano passado e parabenizou o Prefeito que manteve quase 
todos os CCs e os FGs e disse que é sinal que são pessoas capacitadas que estão prestando bons 
serviços ao Município e por isso o Prefeito está mantendo-os no cargo e que realmente se faz 
necessário. Falou da empresa terceirizada que faz as roçadas no nosso município e que foi muito 
batido que o servidor público fica parado dentro das kombi e estavam sendo contratados serviços 
terceirizados. Falou que o serviço foi mantido e explicou que tem uma licitação que vence em 
junho ou julho e que no contrato tem uma clausula que o contrato pode ser rescindido a qualquer 
momento que haja interesse público e está sendo mantido e foi percebido que daqui a pouco é 
melhor ter uma empresa terceirizada pra fazer a roçada do que contratar pessoas para a Secretaria 
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de Obras. Falou sobre o retorno das aulas e disse que muita gente tem cobrado porque este retorno 
seria parcial de cinquenta por cento em uma semana e cinquenta por centro em outra semana e 
na sexta feira não ter aula. Disse que sabe do protocolo estadual, federal e que o município tem 
que seguir e que a culpa não é do Prefeito e sabe que muita gente joga no colo do Prefeito e 
inclusive falou com o Luciano e que vão fazer o possível para reverter este quadro e da maneira 
que vai ser este retomo. Falou que do seu ponto de vista, não vai ajudar em nada, pois as mães 
vão ter que continuar em casa e não tem como ir trabalhar uma semana meio turno e a outra ficar 
em casa. Explicou que se fosse para trabalhar direto meio turno, as firmas ainda aceitariam. Disse 
que sabe que o auxílio emergencial do governo federal acabou e acredita que vai acontecer os 
pós pandemia e vai ser desastroso sendo que vai aumentar a criminalidade e um pai não vai poder 
ver   o seu filho chorando de fome ou as necessidades da casa aumentar. O suicídio também vai 
aumentar porque pai e mãe vão se sentir inútil e destacou que a pior pandemia é a pobreza e vai 
morrer muito mais gente de fome do que da própria doença. Falou que com todos os protocolos 
de segurança, temos que retornar e sabe que se fosse pela vontade do Prefeito, retornaria com 
tudo, mas não tem como porque os protocolos estaduais de saúde não permitem, é lamentável. 
Falou do carnaval do ponto facultativo e disse que comentou com o prefeito que não irão fazer o 
ponto facultativo para evitar aglomerações e as pessoas vão trabalhar normalmente e na terça 
estão liberados para o feriado e acreditou ser uma boa isso. Também falou do CDP sobre o 
aumento dos servidores da área da saúde e disse que o parecer veio bem especificado e relatou 
que no ano passado também veio o parecer do CDP que era referente a entrega das máquinas dos 
agricultores e foi criticado o parecer, dizendo que não valia nada e hoje não viu ninguém criticar 
esse parecer do CDP que é a FAMURS onde os municípios se orientam sobre as leis, veio bem 
explicado o parecer deles, favorável. Falou sobre o concurso público e vai ser feito a contratação 
emergencial de dez pessoas por não ter concurso público vigente e entende que quando tem um 
decreto de calamidade pública não se pode fazer. Disse que espera da administração que assim 
que sair dessa situação de calamidade pública, que realize o concurso público principalmente na 
área da saúde e da educação e que não podem ficar sempre assim, mesmo que já tenha publicado 
no jornal que não fariam concurso público e acha ser necessário. Por último falou da última 
sessão, a sessão de posse onde o colega Selvino Boettcher disse que minoria é minoria e que só 
tivemos a nossa manifestação. Falou que como se a gente tivesse que ficar quieto e acha que não, 
porque fomos eleitos pelo voto como todos os outros foram e temos o mesmo direito de nos 
manifestarmos e de nos posicionar, somos a maioria e não vamos conseguir mudar muita coisa, 
mas o nosso voto tem sim o seu valor até porque tem o respaldo da comunidade e se olharmos os 
cinco vereadores da maioria fizeram 759 votos e nós da minoria fizemos 730 votos com a 
diferença de 29 votos. Disse que se pegar os votos do quinto vereador mais votado que fez 135 
votos, teríamos 865 votos contra 759, então, se nós não podemos nos manifestar, então respeite 
pelo menos o povo que nos elegeu para sermos os seus representantes, opinando e defendendo o 
que é melhor pra Picada Café. Reforçou que minoria não é minoria. Minoria também tem direito 
de voz de optar de sugerir, talvez não consiga mudar muita coisa, mas sugestões e opiniões 
precisam ser respeitadas. Agradeceu. A Vereadora Karin Spier passou a presidência para o 
vereador Selvino Boettcher e pediu a palavra. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a todos. Deu 
as boas-vindas a todos e disse que deseja pegar quatro anos de uma casa legislativa com muita 
união, com muito trabalho e trabalhando por uma Picada Café melhor. Afirmou para o colega 
Adão que sim, são a minoria, mas são a maioria também para opinar, conversar e com direito sim 
de dar opiniões como qualquer um de nós aqui. Agradeceu. O Vereador Selvino Boettcher passou 
a presidência para a vereadora Karin Spier. Como ninguém fez o uso da palavra, a Senhora 
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Presidente convidou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 09 de fevereiro de 
2021 às 20 horas na Câmara Municipal de |Vereadores. Em nome de Deus declarou encerrada a 
sessão. 

 

 


