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004/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 18/02/2020. 

 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil 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. O Presidente colocou em discussão a Ata nº 003/2021, de 09 de fevereiro de 2021. 

Ninguém fez uso da palavra. O Senhor Presidente colocou em votação a Ata Nº 003/2021, que 

foi aprovada por unanimidade com a abstenção do Vereador Neudir Hubler. O Senhor Presidente, 

solicitou que à secretária lesse o pequeno expediente. Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 

005/2021 – 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 005/2021, que trata da contratação 

emergencial de: I. 02 (dois) Operários; II 01(um) Operário Especializado; III 01(um) Operador 

de Máquina. A necessidade de contratações para o cargo de operário, se dá em razão do aumento 

da demanda dos serviços da Secretaria Municipal de Obras. Já a necessidade de contratação 

emergencial para o cargo de operário especializado se deve a Concessão de Licença para tratar 

de interesses particulares ao servidor efetivo Sr. Alveri Zantut, através da Portaria nº 065/2021, 

pelo período de 14/01/2021 a 13/01/2023. Ainda, a necessidade de contratação emergencial de 

um operador de máquina, decorrente a cedência ao Munícipio de Gramado, do servidor efetivo, 

Sr. Anderson Luis Ruppenthal, Operador de Máquina, a contar de 17 de fevereiro de 2021. Deve 

se considerar, outrossim, que não há Concurso Público Municipal vigente para os referidos cargos 

e que em anos anteriores após desligamentos de alguns servidores não houve a contratação de 

novos servidores para suprir a falta dos mesmos. As contratações deverão permanecer pelo 

período máximo de 01 (um) ano, prorrogável por mais 01 (um) ano, em caso de necessidade. Para 

que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, bem como os munícipes não fiquem 

desatendidos destes serviços, solicitamos a análise e, consequentemente, a aprovação do presente 

Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 006/2021- 

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 006/2021, que trata da contratação emergencial 

de: I. 01 (um) Atendente da educação em tempo integral na educação infantil e ensino 

fundamental. A necessidade de contratação emergencial para o cargo de Atendente da Educação 

em Tempo Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental decorre do pedido de exoneração 

da servidora efetiva Sra. Michele Daiane Kuhn, a contar de 15/02/2021, conforme Portaria nº 

103/2021, de 12/02/2021. A contratação deverá 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 em regime de urgência urgentíssima. 

Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. Passou-se para o Grande Expediente onde 

constam os Projetos de Lei Nº 005/2021 e 006/2021. E a palavra foi colocada á disposição dos 

Senhores Vereadores. Da Vereadora Adriane Marconi.  Saudou a todos presentes. Disse que o 

Projeto nº 005, se referia a contratação emergencial de dois operários sendo um operador de 

máquina e um operador especializado. Falou que essas contratações se dão pelo aumento das 

demandas na Secretaria de Obras e entende-se que há muito trabalho e as contratações precisam 
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ser feitas pelo período de um ano. Explicou que foi concedido uma licença a um funcionário, o 

Sr. Alveri Zantut, além da cedência de um funcionário ao Município de Gramado, e disse que são 

necessárias estas contratações. Pediu urgência urgentíssima. Falou do Projeto 006 e disse que a 

contratação seria de uma atendente da Educação em Tempo Integral do Ensino Fundamental, 

uma vez que houve um pedido de exoneração da servidora efetiva a Sra. Michele Daiane Khun, 

a contar a partir do dia 15/02 e por isso seria o motivo da contratação. Pediu urgência 

urgentíssima. Agradeceu. Ninguém mais fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em 

votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº005/2021 que foi aprovado por unanimidade. 

A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº006/2021 

que foi aprovado por unanimidade. Passou para a Ordem do Dia onde constavam os Projetos 

de Lei nº 005/2021 e 006/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém 

fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 005/2021 que 

foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 

006/2021 que foi aprovado por unanimidade. Passou para as Explicações Pessoais: A Senhora 

Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador Valdir Lubenow: Saudou a Senhora 

Presidente, colegas Vereadores, secretária e todos que assistem. Disse que estava comentando 

sobre o DNIT da semana passada e queria agradecer o pessoal que estaria apoiando essas obras 

e trabalhando para que isso funcione. Falou que no período da tarde o pessoal estaria comentando 

que de Nova Petrópolis pra cá, já estariam roçando as estradas. Disse que ficou bem agradecido, 

não só por ele, mas por todos que estão apoiando essas roçadas, uma vez que sempre foi a 

Prefeitura que fez nos anos anteriores e novamente agradeceu o apoio de todos. Agradeceu. Da 
Vereadora Adriane Marconi: Saudou novamente a Senhora Presidente, colegas Vereadores e 

aos que assistem pelas redes sociais. Falou que estava esta semana no Bairro Floresta, juntamente 

com o Secretário de Obras, conversando com algumas pessoas e vendo as demandas do bairro. 

Falou que serão atendidos nos próximos dias. Disse que também estavam no Bairro Esperança, 

olhando algumas coisas e que estaria sendo dado atenção as coisas que precisam ser feitas e 

destacou que tem muito trabalho pela frente. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a 

Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária, jurídico e a todos que estão assistindo. Disse 

que queria agradecer pelas obras e explicou que havia feito o pedido na semana passada referente 

a Rua Farroupilha e que foi feito essa semana. Disse que também foi feito o corte de grama no 

campo de futebol América e reforçou o agradecimento. Falou que queria pedir mais alguma coisa 

e disse que na Rua Farroupilha, chegando na Joaneta, tem duas curvas muito fechadas e onde tem 

o arroio, pediu se possível, colocar uns três canos e aterrar e pedia como urgência urgentíssima 

destacando que “ali era um perigo” e que cada dia passa o ônibus escolar, caminhões e que teria 

muito trânsito por ali, muito trafico de caminhões e carros nesta rua porque liga a BR116 a 

Joaneta. Agradeceu. Como ninguém fez o uso da palavra, a Senhora Presidente convocou os 

Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 23 de fevereiro de 2021 às 20 horas na Câmara 

Municipal de Vereadores. Em nome de Deus declarou encerrada a sessão. 

 


