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 025/2021 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 10/08/2021. 

 

Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, reuniu-se na Câmara Municipal. 

Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, Adriane Marconi, André Peiter, Egon 

Hansen, Eloir Bauer, Karin Spier, Neudir Hubler, Roque Nobles e Valdir Lubenow. A mesa foi 

presidida pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Neudir Hubler. A Senhora 

Presidente colocou em discussão a Ata nº 024/2021, de 03 julho de 2021. Ninguém fez uso da 

palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 024/2021, que foi aprovada por 

unnimidade. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. 

Pequeno Expediente Projeto de Lei Nº 025/2021- Autoriza a Contratação de Pessoal em caráter 

emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias. Justificativa: Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores: Encaminhamos pra Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 

025/2021, que trata da contratação emergencial de: I. 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais. A 

necessidade de contratação emergencial para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais decorre do 

retorno do turno integral da Escola Municipal de Educação Infantil Quatro Estações. Para que a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como, a rede de ensino municipal não fique 

desatendida deste profissional, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, 

Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 026/2021- Autoriza a Contratação de 

Pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias. Justificativa: 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos pra Vossa apreciação e votação o 

Projeto de Lei nº 026/2021, que trata da contratação emergencial de: I. 01 (um) Professor para 

Educação Infantil. A necessidade de contratação emergencial para o cargo de Professor para 

Educação Infantil decorre do atendimento da turma 34 (três anos) da Escola Municipal de 

Educação Infantil Quatro Estações no turno da tarde, a partir de agosto de 2021. A referida 

contratação se dará até o final do período letivo de 2021. Para que a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, bem como, a rede de ensino municipal não fique desatendida deste 

profissional, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein 

Prefeito Municipal. Passamos para o Grande Expediente onde consta o Projeto de Lei nº 

025/2021 e 026/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora 

Adriane Marconi: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a 

todos que assistiam pelas suas casas. Falou que o Projeto 025/2021, trata da contratação 

emergencial de um Auxiliar de serviços gerais, sendo necessário a contratação porque haverá o 

retorno do turno integral na Escola Municipal de Educação Infantil Quatro Estações e pediu a 

urgência urgentíssima desse projeto. Falou que o Projeto 026/2021, refere-se à contratação 

emergencial de um Professor para Educação Infantil para a Escola Municipal Quatro Estações 

no turno integral e que a professora irá atender a turma 34, que são as crianças de três anos e 

explicou que essa contratação se dá até o final do período letivo dois mil e vinte um. Pediu 

urgência urgentíssima ao projeto. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 

colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 025/2021 que foi aprovado por 

unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de 

Lei nº 026/2021 que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia onde consta 

o Projeto de Lei nº 025/2021 e o Projeto de Lei nº 026/2021. A Senhora Presidente colocou a 

palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o 

Projeto de Lei nº 025/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
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em votação o Projeto de Lei nº 026/2021, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para as 

Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora 

Adriane Marconi: Saudou novamente a todos. Disse que queria elogiar a Secretária de 

Educação a Sra. Cristiane que prontamente ouviu e resolveu uma demanda que chegou até ela. 

Deixou o seu agradecimento. Disse que na semana passada receberam o Deputado Vilmar 

Lourenço, que visitou o Município e se colocou à disposição e prontamente escutou as demandas 

e os desafios que encontramos no nosso município e agradeceu a visita. Agradeceu. Do Vereador 

Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos 

que assistiam em suas casas. Disse que queria falar um pouco do retorno do futebol total, que 

retornou com novidades e explicou que nos sábados de manhã com o futebol feminino e que 

também nas quintas feiras e nos sábados com o futebol masculino com a supervisão do Professor 

Renato Schmitt. Falou que as turmas são limitadas e divididas por idade. Falou que a partir dos 

cinco até os dezessete anos. Explicou que os treinos ocorrem no campo da Sociedade Aliança, 

seguindo todos os protocolos de segurança. Falou que também queria dizer aos coordenadores 

desse projeto destacando que gosta muito de esporte e que se coloca à disposição para o que 

precisarem para seguirem com esse projeto que é muito importante para as nossas crianças e 

adolescentes do nosso município. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora 

Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. 

Disse que queria falar um pouquinho decorrente a vacinação que ocorreu neste dia. Falou que no 

dia seguinte haverá mais vacinas que serão aplicadas na quinta feira. Disse que vieram de Caxias 

e segundo a previsão, até fim de agosto, todas as pessoas de dezoito anos pra mais irão ter a 

primeira dose e muitos com a segunda dose. Destacou que isso é muito importante por causa da 

variante Delta e quanto mais pessoas vacinadas, menor será a quantidade de pessoas que vão 

pegar essas doenças do Covid. Falou que também é muito importante deixar registrado que em 

Picada Café, o pessoal estaria indo atras e tem interesse de se vacinar e que isso é muito bom, 

porque com isso todo o município ganha e também toda a população e todas as pessoas que 

estiverem trabalhando nas fabricas e em qualquer lugar, vai ter menos problema com essa doença 

que está se instalando nos Países afora, e que muita gente está morrendo e quanto mais vacinar, 

melhor. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores 

Vereadores para a próxima sessão no dia 17 de agosto as 19h30min no local de costume. 

Declarou encerrada a sessão. 

 


