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031/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 21/09/2021. 
 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, reuniu-se na Câmara 
Municipal. Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, Adriane Marconi, Eloir Bauer, 
Jair Schaab, Josoé Holz, Karin Spier, Laércio Lamberty, Neudir Hubler, e Valdir Lubenow. A 
mesa foi presidida pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Neudir Hubler. 
Após a Senhora Presidente solicitou que a Secretária lesse a convocação do suplente a vereador 
Josoé Holz. Convocação: Da Câmara Municipal de Vereadores. Ao cumprimenta-lo 
cordialmente, venho por meio desta, informar-lhe que diante da ausência do Vereador Egon 
Hansen, e da assunção já ocorrida de vaga pelo segundo suplente Jair Schaab, fica a Vossa 
senhoria convocada na condição de terceiro suplente, para assumir a vaga do Vereador Egon 
Hansen no período de 21 de setembro a 14 de outubro de 2021.A pedido da Presidente, o Sr. 
Josoé Holz foi até a Tribuna, estendeu a mão direita e fez o seu juramento. A Senhora 
Presidente colocou em discussão a Ata nº 030/2021, de 14 de setembro. Ninguém fez uso da 
palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 030/2021, que foi aprovada com a 
abstenção do vereador Josoé Holz. A Senhora Presidente solicitou que à secretária lesse o 
Pequeno Expediente. Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 034/2021. Dispõe sobre a 
autorização de contratação emergencial de profissionais e dá outras providencias. Justificativa. 
Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o 
Projeto de Lei nº 034/2021, que trata da contratação emergencial de: I. 01 (um) Psicólogo – 20 
Horas, conforme descrição do cargo em anexo, com remuneração Mensal de R$ 2.219,54 (dois 
mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos); II. 01 (um) Assistente Social – 
20 Horas, conforme descrição do cargo em anexo, com remuneração Mensal de R$ 2.219,54 
(dois mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos). As contratações se 
mostram de extrema necessidade, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.935, de 11 de 
dezembro de 2019, a qual dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social 
nas redes públicas de educação básica, especialmente, no que diz respeito ao §1º do Art. 1º, 
conforme segue: “Art. 1º- As redes públicas de educação básica contarão com serviços de 
psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas 
políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais.§ 1º As equipes 
multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de 
ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das 
relações sociais e institucionais”. Por tais razões expostas, para cumprimento da Lei Federal 
antes mencionada, se pretende a contratação de um 01 (um) Psicólogo– 20 Horas e 01 (um) 
Assistente Social – 20 Horas, no intuito de atender às demandas das Escolas Municipais. 
Assim, para que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como, as crianças 
atendidas pela rede de ensino municipal não fiquem desatendidos destes profissionais, bem 
como, tendo em vista a adequação Municipal aos Termos da Lei Federal n.º 13.935/2019 
pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito 
Municipal. Projeto de Lei Nº 035/2021- Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras 
providencias. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para 
Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 035/2021, que abre crédito suplementar. O 
referido crédito refere-se à complementação no valor do repasse à Ordem Auxiliadora de 
Senhoras Evangélicas, mantenedora do Hospital Nova Petrópolis. Pretende-se o aumento de R$ 
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21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais) ao Convênio para realização de 10 cirurgias 
eletivas de hérnia, colecistectomia e histerectomia. As referidas cirurgias também já 
aconteceram no ano de 2020. Pelos motivos expostos e para que o Hospital de Nova Petrópolis 
possa iniciar as cirurgias, pedimos a aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano 
Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 036/2021- Autoriza conceder recursos financeiros 
para o Município de Gramado e dá outras providencias. Justificativa. Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 
036/2021, com o objetivo de obter autorização legislativa para aumentar o valor do convênio 
firmado com o Município de Gramado. A ampliação do valor do repasse ao Convênio nº 
002/2018 é necessária considerando que a Secretaria de Saúde e Assistência solicitou o referido 
aditivo para execução de 18 cirurgias eletivas (manguito de ombro, artroscopia de joelho ( 
menisco), Síndrome do túnel do carpo (STC) e cirurgia de varizes), sendo12 na área de 
traumatologia e 6 cirurgias vasculares, onde R$ 20.000,00 (vinte mil reais) serão destinados 
para cirurgias de traumatologia, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão destinados para cirurgias 
vasculares. Com a autorização legislativa haverá a adequação do termo de convênio e a 
respectiva prestação de contas. Por tratar-se de atendimento na área da saúde que prima pela 
qualidade de vida dos munícipes e para manter a referência de atendimentos na especialidade de 
traumatologia e ortopedia, há interesse público relevante. Por essas razões, solicitamos a 
aprovação do Projeto de Lei em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luciano 
Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 037/2021- Estabelece modalidades de cumprimento 
da reposição florestal obrigatória (RFO), poda e transplante de vegetação nativa no Município 
de Picada Café e dá outras providencias. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores 
Vereadores: Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 037/2021, com 
o objetivo de atualizar os mecanismos de reposição florestal obrigatórias e o devido 
licenciamento para supressão de espécies nativas. As florestas nativas e demais formas de 
vegetação natural existentes no território de Picada Café são consideradas bens de interesse 
comum a todos os habitantes do Município, cabendo ao poder público o dever de defendê-las e 
preservá-las. A Lei Federal 11.428/2006 que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 
nativa no Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências, em seu artigo 17 autoriza a 
compensação de área desmatada na mesma bacia hidrográfica e sempre que possível na mesma 
micro bacia. Muitos cidadãos encontram grande dificuldade na realização da Reposição 
Florestal Obrigatória, especialmente pela falta de áreas disponíveis na região, inclusive 
inviabilizando a edificação de imóveis e a expansão ou instalação de empresas. Assim, 
vislumbramos a possibilidade, sem qualquer prejuízo ao meio ambiente, da criação de formas 
alternativas de reposição florestal, através das seguintes modalidades: a) Compensação 
Ambiental por Área Equivalente: quando o projeto técnico se tratar da compensação na forma 
de destinação de área com extensão equivalente àquela licenciada e que possua as mesmas 
características ecológicas e sempre que possível a mesma micro bacia hidrográfica; b) 
Compensação por Plantio de Mudas: quando o projeto técnico se tratar da aplicação das 
técnicas de plantio de mudas, de adensamento e de enriquecimento com espécies lenhosas 
nativas, executadas combinadas ou isoladamente; c) Compensação Ambiental por Conversão 
em Projetos: quando o número total ou parcial de mudas decorrentes da Reposição Florestal 
Obrigatória - RFO for convertido em ações conservacionistas/preservacionistas diversas 
direcionadas para educação ambiental, restauração de matas ciliares, sistemas agroflorestais, 
corredores de biodiversidade, recuperação de remanescentes de vegetação nativa e implantação, 
urbanização e manutenção de áreas verdes públicas que tenham como objetivo a preservação do 
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meio ambiente; d) Compensação Ambiental por Conversão em Pecúnia: quando o número total 
ou parcial de mudas decorrentes da RFO, mediante justificativa técnica fundamentada em 
processo administrativo, for convertido em pecúnia ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. 
Para efeito da conversão da compensação em projetos ou pecúnia, o valor de referência de 01 
(uma) muda devida fica fixado em 0,015 do Valor de Referência Municipal (VRM). Pelos 
motivos expostos solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein 
Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 038/2021- Autoriza a conceder repasse de recursos 
financeiros para a Fundação Assistencial de Picada Café e dá outras providencias. Justificativa. 
Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para vossa apreciação e votação o 
Projeto de Lei nº 038/2021, considerando a necessidade de ampliação do repasse a ser 
concedido à Fundação Assistencial de Picada Café. A complementação no valor de R$ 
262.940,00 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos de quarenta reais) ao repasse a ser 
concedido à Fundação Assistencial para o segundo semestre de 2021, faz-se necessária, após 
pedido exarado pela Diretoria da Fundação, tendo em vista a construção de salas no prédio que 
abriga a entidade, o que ocasionou a possibilidade de atendimento de mais crianças. Ainda, faz-
se necessário a complementação de valores, eis que o distanciamento social limitou e restringiu 
o número de salas, sendo que antes, uma sala era suficiente para o atendimento de até 12 (doze) 
crianças, mas, agora, nesse momento de pandemia, em uma sala pode atender apenas 07 (sete) 
crianças, o que gera aumento significativo nos custos da entidade, que, diante desse cenário, 
teve de realizar novas contratações de profissionais a fim de suprir a demanda de atendimentos 
ofertados. Os valores solicitados a título de complementação, decorrem de uma estimativa de 
gastos da Fundação para os próximos meses, considerando as despesas com folha de 
pagamento, encargos sobre a folha, transporte de funcionários, honorários contábeis, 
mensalidade sindical, provisões de férias e décimo terceiro salário e impostos incidentes, sendo 
que, constará de eventual termo aditivo a ser realizado entre a entidade e o Município de Picada 
Café a necessidade de prestação de contas , bem como a necessidade de devolução de valores 
em caso de sobra de recursos ou aplicação fora do objeto contratual. Registre-se que o valor a 
ser repassado, decorre pedido de alteração do plano de trabalho, com as devidas justificativas e 
comprovações para o complemento. Tal pedido, passou pelo crivo do Gestor do Termo de 
Colaboração firmado entre a Fundação e o Município e também do Conselho Municipal de 
Educação, sendo que ambos exararam parecer favorável ao pedido de complementação 
formulado, cujo repasse se solicita autorização legislativa dos nobres Vereadores. O repasse 
objetiva garantir o pleno atendimento às necessidades das crianças em sua primeira fase da 
vida, com o objetivo de garantir o acesso das crianças de zero a cinco anos e 11 meses de idade 
nas Escolas de Educação Infantil, oportunizando o desenvolvimento dos aspectos afetivos, 
cognitivos, sociais e psicomotores, identificando suas limitações e possibilidades. Esse 
atendimento de educação, por sua vez, é realizado através de parceria com a Fundação 
Assistencial de Picada Café, visando a descentralização do serviço público mediante repasse 
financeiro. Pelos motivos expostos solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, 
Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 039/2021 – Dá Nova Redação ao inciso 
LXI do Art. 1º da Lei Municipal Nº 1.910/2018, que altera a Lei Municipal Nº 701/2001 que 
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Picada Café e 
dá outras providencias. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos 
pra Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 039/2021, que versa sobre a alteração da Lei 
Municipal nº 1.910/2018. O presente Projeto de Lei visa prorrogar a Licença Maternidade, de 
120 (cento e vinte) dias para 180 (cento e oitenta) dias, e estender esse benefício às servidoras 
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públicas municipais, titulares de cargo efetivo e em comissão. Fundamenta a necessidade de 
prorrogação do aludido benefício o fato de dedicar especial atenção e proteção à família, à 
gestante, à maternidade, bem como à mulher, de modo que inexiste dúvida quanto a isso, uma 
vez que, a edição de lei municipal nesse sentido ultrapassa interesses subjetivos, e atinge, 
portanto, interesse da coletividade como um todo, com forte apelo constitucional, pois é, ou ao 
menos deve ser, do interesse do gestor e de toda comunidade, o desenvolvimento de cidadãos 
Cafeenses saúdaveis e inteligentes, que assim serão caso seja respeitado a mãe e ao bebê a 
possibilidade do exclusivo aleitamento materno e pelo desenvolvimento de afeto em tempo 
integral, pelo período mínimo de 06 (seis) meses, consoante prescrição médica nacional, cujo 
fato é notório. Essa é uma medida necessária e importante para as mães e filhos, assim como 
também à instituição que receberá uma servidora mais preparada para voltar a exercer suas 
funções. Trata-se de um momento especial para a mulher e para a criança que trará benefícios 
para toda a vida, além de garantir o rendimento profissional da servidora que estará voltando às 
suas atividades no trabalho com mais tranquilidade. Para a adequação da Lei Municipal 
solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito 
Municipal. Projeto de Lei Nº 040/2021- Autoriza o Poder Executivo a destinar recursos no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a Título de Garantia, que poderá gerar até R$ 
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) em crédito, beneficiando Microempreendedores 
Individuais, Micro e Pequenas Empresas, como medidas de apoio à Economia, em razão da 
Pandemia pelo Covid-19, e dá outras providencias. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores 
Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 040/2021, 
que Autoriza o Poder Executivo a destinar recursos no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais), 
a título de garantia, que poderá gerar até R$750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais) em 
crédito, beneficiando microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, como 
medidas de apoio à economia, em razão da Pandemia pelo COVID-19, e dá outras 
providências. Inicialmente, cabe ressaltar que o Estatuto Nacional das Micro e Pequenas 
Empresas e da Empresa de Pequeno Porte instituído pela Lei Complementar Federal n° 
123/2006, objetivando alcançar o desenvolvimento local e regional por meio do 
desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte, trouxe responsabilidades a 
todos os níveis governamentais da Federação: para a União, para os Estados, e principalmente 
para os municípios, que têm uma maior proximidade com essas empresas e mais diretamente 
são suscetíveis às políticas que as afetam, tanto de maneira positiva como negativa. Assim, 
medidas positivas de regulamentação da Lei Complementar Federal nº 123/2006, de qualquer 
âmbito governamental, ou de qualquer instituição pública ou privada, principalmente por meio 
de parcerias, que impactem no desenvolvimento dos pequenos empreendimentos, trazem um 
“bônus” ao município, seja no aspecto econômico, político ou social. Esclareça-se que a 
referida Lei Complementar 123/2006 teve por objetivo principal refletir as determinações 
constitucionais, de tratamento diferenciado e favorecido às Micro e Pequenas. Nesse contexto, 
está a proposição que se encaminha ao Poder Legislativo. O Município tem o dever 
constitucional de apoiar as micro e pequenas empresas no seu esforço de crescimento, 
possibilitando a elas, atendidos os pressupostos legais de ação governamental, o acesso ao 
crédito, tão necessário e carente aos pequenos negócios, especialmente no momento atual de 
pandemia causada pela COVID-19. Ainda, por esse ato, valoriza-se a parceria do setor público 
com a iniciativa privada, mediante participação do Município na Associação de Garantia de 
Crédito, que tem como objetivo principal prestar garantias complementares a seus associados 
beneficiários (micro, pequenas e médias empresas), assim como, entre outras, prestar assessoria 
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econômica e financeira e reduzir o custo da operação de crédito. Com efeito, a Associação de 
Garantia de Crédito é formada por empresários, entidades públicas e demais apoiadores, 
destinada à promoção da competitividade e desenvolvimento empresarial de suas associadas, 
por meio da cooperação financeira e propiciando a expansão do acesso ao crédito. 
Considerando que aa conjuntura da COVID-19 impôs ao Governo Municipal a decretação de 
estado de calamidade pública, determinando o fechamento, ou ainda, restringindo o 
funcionamento de alguma forma, dos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de 
serviço não essenciais tais como, Lojas, Lojas de Departamento ainda que tenham produtos de 
alimentação, Casas de Festas, Casas de Recreação Infantil, Casas Noturnas, Pubs, todos os tipos 
de Bares, Academias, Teatros, Museus, Centros Culturais, Bibliotecas, Cinemas, Instituições 
educacionais privadas, Escolas de Línguas, Lojas de Shoppings, Salões de Beleza, 
Cabeleireiros e Barbearias, distribuidoras de bebidas, pet shops, construção civil e seus 
canteiros de obras, oficinas mecânicas, lojas de material de construção, o Município de Picada 
Café está elencando como uma de suas prioridades o auxílio aos profissionais autônomos, 
lojistas, comerciantes, prestadores de serviços, micro e pequenas empresas, empreendedores 
informais, MEIs entre outros, que ficaram impossibilitados ou prejudicados de exercer suas 
atividades em decorrência do surto epidêmico de Corona Vírus (Covid-19), disponibilizando de 
forma mais rápida e com juros e encargos subsidiados, financiamentos a serem concedidos 
pelos bancos de fomento de microcrédito, através do Banco do Povo. Pelo acima exposto, a 
aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. 
Oficio 174/2021- ADM. Excelentíssima Presidente: Informamos que no Projeto de Lei nº 
038/2021, que autoriza a conceder repasse financeiros para a Fundação Assistencial de Picada 
Café e dá outras providencias, não consta dotação orçamentária, pois esta já foi aprovada por 
esta Câmara Legislativa através do Projeto de Lei nº 032/2021, Lei Municipal nº 2.104/2021. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Oficio nº 175/2021- ADM. Excelentíssima 
Senhora Presidente: Solicitamos retificação do Projeto de Lei nº 040/2021, que autoriza o Poder 
Executivo a destinar recursos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de garantia, 
que poderá gerar até R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) em crédito, beneficiando 
microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, como medidas de apoio à 
economia, em razão da pandemia pelo covid-19, e dá outras providências. Sendo assim, em 
função de erro material no número da ação orçamentária do referido projeto, e a falta de 
inclusão da ação, os Arts. 6 º e 7º passam a ter a seguinte redação: “Art. 6º- Altera-se o Anexo I 
do Plano Plurianual de 2018/2021 e o Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, 
para a inclusão das ações: 0008 – Industria e Comércio. Tipo: OE – Operação Especial. Ação: 
Subsidio de Juros e Encargos de Financiamentos – Covid-19. Produto: Garantia Realizada. Inid. 
Med.:Un. Meta Física/valor: R$ 100.000,00 – para o exercício de 2021. Art. 7º - As despesas 
decorrentes da presente Lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 1000 – Sec. 
Munc. De Turismo, Ind. e Comércio. 1002 – Indústria e Comércio. 1002.412200080004- 
Subsidio de Juros e Encargos de Financiamentos – Covid- 19”. Onde consta 
0701.1236500092.024 – Subsídio de Juros e Encargos de Financiamentos – Covd 19, Leia-se 
“1002.412200080.004- Subsidio de Juros e Encargos de Financiamentos – Covid 19”, conforme 
descrito acima. Inclui o Art. 8º, conforme segue: “Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.” Encaminhamos também o impacto financeiro do referido Projeto de Lei. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Passamos para o Grande Expediente onde 
constam os Projeto de Lei Nº 034/2021, 035/2021, 0362021, 037/2021, 038/2021, 039/2021 e 
040/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Adriane 
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Marconi. Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária, jurídico, e todos que 
acompanham em suas casas. Falou que o Projeto de Lei 034/2021, é referente a contratação 
emergencial de um Psicólogo e um Assistente Social de vinte horas. Explicou que essas 
contratações são necessárias tendo em vista o disposto da Lei Federal de número 13.935 de 
dezembro de 2019. Falou que esses profissionais irão atender nas Escolas Municipais e pediu 
urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei nº 035/2021, abre créditos suplementares 
referente a complementação no valor do repasse a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas 
do Hospital de Nova Petrópolis, então esse valor será de vinte e um mil e novecentos reais e 
será usado também para a realização de dez cirurgias eletivas de hérnia, pedra na vesícula e 
outras cirurgias do sistema digestivo. Disse que para o Hospital de Nova Petrópolis possa 
iniciar essas cirurgias, pediu a aprovação desse projeto com urgência urgentíssima. Falou que o 
Projeto de Lei nº 036/2021, tem o objetivo de obter autorização legislativa para aumentar o 
valor de convenio do Município de Gramado. A secretaria de Saúde e Assistência solicitou o 
referido adjetivo para a execução de dezoito cirurgia eletivas, sendo doze na área da 
traumatologia e seis cirurgias vasculares. Falou que para melhorar a qualidade de vida de 
nossos munícipes, pediu a aprovação desse projeto com urgência urgentíssima. Falou que o 
Projeto de Lei nº 037/2021, estabelece Modalidades de Cumprimento da Reposição Florestal 
Obrigatória e o devido licenciamento para supressão de espécies nativas e pediu urgência 
urgentíssima neste projeto. Disse que o Projeto de Lei nº 038/2021, é referente a ampliação do 
repasse a ser concedido para a Fundação Assistencial de Picada Café. Falou que com a 
pandemia restringiu o limite de atendimento nas salas e explicou que antes da pandemia eram 
doze crianças atendidas em uma sala, e com a pandemia então, passou a ser atendido sete 
crianças em uma sala. Explicou que como teve a construção de novas salas, a Fundação passou 
a ter mais gastos com a contratação de funcionárias e outros gastos e com os motivos expostos 
acima pediu urgência urgentíssima neste projeto. Falou que o Projeto de Lei nº 039/2021, é 
referente a alteração da Lei Municipal nº 1.910/2018 que visa prolongar a licença maternidade 
de cento e vinte dias para cento e oitenta dias. Falou que esse benefício será concedido as 
servidoras públicas municipais titulares e cargos efetivos em comissão e para a adequação desta 
Lei Municipal, solicitou a aprovação do presente Projeto de Lei e pediu a urgência 
urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei 040/2021, autoriza o Poder Executivo a destinar 
recursos no valor de cem mil reais e pode gerar até setecentos e cinquenta mil reais em crédito 
beneficiando Micro Empreendedores Individuais, Micro e Pequenas Empresas. Falou que o 
Município tem o dever constitucional de apoiar as Micro e Pequenas Empresas no seu 
crescimento. Explicou que as empresas que ficaram impossibilitadas ou prejudicadas de exercer 
suas atividades em função do surto pandêmico, disponibilizamos esses financiamentos com 
juros e encargos subsidiários através do banco do povo. Disse que teve um período que as 
empresas, as lojas ficaram fechadas e que, muitas empresas pequenas tiveram prejuízos e por 
isso pediu urgência urgentíssima neste projeto. Ninguém fez uso da palavra. A senhora 
Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 034/2021, que foi 
aprovado por unanimidade. A senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima 
do Projeto de Lei Nº 035/2021, que foi aprovado por unanimidade. A senhora Presidente 
colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 036/2021, que foi aprovado 
por unanimidade. A senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto 
de Lei Nº 037/2021, que foi aprovado por unanimidade. A senhora Presidente colocou em 
votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 038/2021, que foi aprovado por 
unanimidade. A senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de 



 CÂMARA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

AV. FRIDOLINO RITTER, 379 – CENTRO – 3º ANDAR 

CEP: 95166-000 - FONE: (54) 3285.1230 

E-mail: camara@picadacafe.rs.gov.br 

 

 

Lei Nº 039/2021, que foi aprovado por unanimidade. A senhora Presidente colocou em votação 
a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 040/2021, que foi aprovado por unanimidade. 
Passamos para a Ordem do Dia, onde constam os Projetos de Lei 034/2021, 035/2021, 
036/2021, 037/2021, 038/2021, 039,2021 e 040/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a 
disposição. Do Vereador Valdir Lubenow. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico e a todos que assistiam nesta noite. Falou que os projetos todos são 
favoráveis, ao povo, mas o Projeto 039 não está muito de acordo com as suas palavras. Disse 
que esse projeto só vai afetar só uma parte dos munícipes, os funcionários públicos. Questionou 
o pessoal que tem que trabalhar nas firmas, a mulherada de lá, como será que vai ficar, ou isso é 
lei dos empresários que fazem lei. Falou que diria assim, que uma parte é afetada e outra não, 
porque são todos iguais aos outros do município. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A 
Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 034/2021, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 035/2021, que foi 
aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 
036/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o 
Projeto de Lei nº 037/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação o Projeto de Lei nº 038/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 039/2021, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 040/2021, que foi 
aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente 
colocou a palavra a disposição. Do Vereador Jair Schaab. Saudou a Senhora Presidente, 
colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, ao seu pai, e ao Secretário da Agricultura 
Neco Linck e a todos que assistiam pela live. Disse que no dia anterior, encerraram a Semana 
Farroupilha e tiveram um evento muito bonito no CTG e que queria comentar um pouquinho, 
que achou muito interessante que a homenagem que a atual patronagem do nosso CTG Encosta 
da Serra fez ao Foguinho Mewius, como é carinhosamente conhecido, tendo em vista que o 
CTG Encosta da Serra foi durante vários anos a Sede no Galpão da Família Mewius e que 
achou muito interessante e muito bonita essa homenagem que foi feito. Falou que também 
gostaria através desta casa encaminhar uma Moção de Repudio a RGE, para que acelere o 
processo da troca de postes de luz e que tem muitos postes em madeiras prestes a cair. Disse 
que se for atendido, ficará grato e pediu a colaboração de todos os colegas vereadores para 
assinarem e que possam enviar essa Moção de Repudio a RGE. Falou que sabe que não é de 
hoje que o Município paga o aluguel onde está situado a sede do Conselho Tutelar e gostaria de 
saber se o Município ou a atual administração não teria a ideia de sair do aluguel, tendo em 
vista que no Bairro Bela Vista tem duas baitas estruturas vazias e queria uma resposta do Poder 
Executivo. Agradeceu. Do Vereador Josoé Holz. Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, aos demais que assistem e a imprensa. Disse que para ele era 
uma grande satisfação em poder voltar a essa casa e fazer parte dos colegas vereadores e poder 
colocar as reivindicações que as vezes o povo vem pedindo. Disse que uma das reinvindicações 
que queria por nesta noite, era sobre a questão do aumento do servidor público, uma vez que 
todas as empresas foi dado  o índice gerado foi em torno de oito a dez por cento e como alguns 
servidores souberam que iria assumir pediram para ele expor nesta casa e pediu se os 
vereadores pudessem falar com a atual administração e puderem passar uma previsão, se vai ter 
algum aumento ou não, se vai gerar em torno desses oito a dez. Disse que gostaria de falar que 
até a anos atras tiveram colegas vereadores que até falaram que o aumento deveria ser 
perguntado ao servidor, quanto ele queria ganhar de aumento. Falou que como agora estão nesta 
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situação e se já foi feito isso, se já foram pedir ao servidor quanto queriam de aumento e se 
puderem passar isso aí pra nós e o pessoal. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer. Saudou a 
senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam 
pelas redes sociais e nesta casa também. Falou que o seu agradecimento vai para o Secretário da 
Agricultura Neco e ao fiscal Paulo e a Janine, por fazer um ótimo trabalho na sua área e por dar 
uma atenção a mais e deixa-lo informado da situação. Também agradeceu ao Secretário de 
Obras o Beto, que mais uma vez fez a diferença em sempre ajudar a fazer o melhor pela 
limpeza da Ponte do Rio Cadeia, que estava cheia de água, porque estava tudo entupido de 
folhas e agradecimentos também ao colega Valdir e ao Schoons que ajudaram na limpeza. 
Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi. Saudou novamente a todos. Disse que pediu 
duas placas de Rua sem Saída e elas foram feitas. Disse que uma foi colocada na Rua 
Emancipação e uma outra na Rua Henrique Bundchen no bairro Floresta. Disse que estas placas 
advertem o motorista que a rua não tem continuidade, evitando transtorno aos motoristas. Disse 
que também já fez o pedido da Placa da Ponte que está localizada na Rua Roque Nordemio 
Welter no bairro Kaffeeck e nessa placa terá o nome de Avelino Peroni e também foram feitas 
algumas reformas neste local, nesta ponte. Falou que acha bem interessante que as empresas de 
telefone, essas de internet, façam a manutenção dos fios que muitas vezes ficam caídos e que 
pode até ocasionar algum acidente, então que essas empresas possam fazer a manutenção desses 
fios e se a gente passar nestes bairros no Município em vários locais tem fios caídos. Também 
falou que o projeto 039/2021 que fala sobre prolongar de cento e vinte dias para cento e oitenta 
dias, acha que é um projeto sim de extrema importância, pois sabemos dos benefícios que trará 
a mãe e ao bebê e que as empresas privadas possam estabelecer em suas empresas de acordo 
com a sua legislação, para que então toda a população que precisar deste atendimento, não fique 
desatendida. Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler. Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, Jair do Diário e o Secretário Neco e a todos que estavam 
assistindo presencialmente e pelas redes sociais. Disse que queria falar um pouco sobre a rede 
de água do Arroio Terra e que já fazia um tempo atras que as pessoas andaram pedindo pra ele 
e pra outros colegas vereadores, e questionaram quando essa rede de água seria colocada lá, 
porque daqui a pouco já estariam entrando no verão e sempre há essa falta de água. Disse que 
conversou com o Secretário Neco e ele garantiu que ainda pra essa semana, mas, como esta 
semana tem muita chuva, provavelmente vai iniciar na semana que vem. Falou que serão 
beneficiadas aproximadamente vinte famílias que irão ficar muito felizes, porque sempre há 
esse problema de falta de água e agradeceu ao Neco pelo esforço e falou que toda vez que 
precisa dele e dos outros secretários, estão sempre o atendendo e reforçou que a partir dessa 
semana ou semana que vem será começado esta obra e vai ajudar muito esta população. Disse 
que queria falar um pouco do desporto, conforme o colega Valdir já teria comentado, que vários 
municípios teriam começado com o campeonato, então aqui, nós mesmos não iniciamos nada 
ainda e por causa da pandemia e falou que já conversou com o Vice Max e o Prefeito Luciano e 
que a partir de outubro, vamos começar com o desporto e na verdade há os campeonatos que 
ainda não terminaram como o veterano master feminino e o futebol sete também. Falou que o 
veterano será terminado sim porque são finais e o futebol sete, como ainda é fase classificatória, 
não sabe se vão conseguir terminar este campeonato e que a partir de outubro irão reiniciar pra 
que no começo do ano esteja tudo certo e poder fazer todos os campeonatos como sempre. 
Agradeceu. Do vereador Adão Pereira. Saudou a Senhora presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico e a todos que assistiam presencial e pelas redes sociais. Falou que o Projeto 
037/2021, que fala do meio ambiente, é um projeto muito bom que vem para destravar certas 
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burocracias que se tem e que muitas vezes atrapalha o desenvolvimento do município, e como o 
nosso município tem o gerenciamento do Meio Ambiente Municipal é muito bom o projeto que 
vem destravar, vem favorecer muitas empresas. Explicou que muitas vezes uma pessoa quer se 
instalar e quer construir e as vezes não pode porque tem uma árvore lá, e como temos esse 
poder dentro do município de gerenciar isso, a gente consegue alterar essas leis e essa lei veio 
pra favorecer e auxiliar o desenvolvimento do município. Disse que não comentou antes sobre 
os projetos por ser a favor de todos eles, mas queria comentar um pouquinho sobe o projeto 
039/2021, onde aumenta a licença maternidade de cento e vinte, para cento e oitenta dias das 
servidoras municipais e que esse projeto na verdade, o município tem o regime jurídico único, e 
o município não pode intervir nas empresas que tem o regime previdenciário e que bom se o 
regime previdenciário também fizesse isso e explicou que sempre esteve de acordo que a mãe 
teria que amamentar  mais tempo e estar junto do seu filho pelo menos seis meses e tomara que 
mude e que o Governo Federal uma hora dessas coloque a mão na consciência e adote no 
regime previdenciário esses cento e oitenta dias de licença-maternidade para as mães. Falou 
também que o projeto 040/2021, que autoriza o Poder Executivo a destinar esses cem mil, disse 
achar muito bom esse projeto, porque os nossos micro empresários sofreram muito com essa 
pandemia, mas ele favorece porque vai garantir o crédito através do Banco do Povo, com os  
micros e pequenos empresários, mas muita gente talvez não vá aderir esse projeto, porque não 
querem fazer o financiamento, e destacou que sempre defendeu e que o Governo Federal, assim 
como deu o auxílio emergencial pra população e também até mesmo pros municípios que veio 
aquele auxilio emergencial, que viesse para as pequenas e médias empresas um auxilio 
emergencial e não uma garantia de financiamento, claro que é um passo importante, que a 
municipalidade estaria dando, conseguindo ao menos colocar cem mil pra garantir esse 
financiamento para os nossos pequenos e médios empreendedores. Disse que a questão do 
aumento, como já falou o colega Josoé, queria dizer que em dois mil e vinte e dois mil e vinte 
um, o nosso servidor público não recebeu aumento devido aquele auxilio que veio aos 
municípios, e que a maioria dos municípios da região pegou, mas que nada impede que agora 
em dois mil e vinte e dois, que os nossos gestores públicos, junto com o aumento que vai dar 
em torno de 9,8% ou 9,6% junto com isso conceda também a reposição salarial dois mil e vinte, 
dois mil e vinte um. Disse que recebeu uma mensagem do Prefeito de São Carlos de Santa 
Catarina, que ganhou na justiça o direito de dar essa reposição salarial que é de 9,1% de 
aumento do pessoal que o servidor público teve e que conseguiu na justiça que o município tem 
condições de dar esse aumento retroativo de dois mil e vinte e dois mil e vinte um, então o 
servidor público vai ganhar esses 9,1%, mais a reposição que vai vir pra dois mil e vinte um e 
que vai ser dado em  dois mil e vinte dois. Disse que acredita que a nossa administração vai 
também dar uma boa reposição salarial ao nosso servidor público, porque daí o servidor público 
também vai conseguir produzir mais, vai trabalhar mais contente e explicou que temos o 
Sindicato dos Servidores Públicos e que acredita que já esteja conversando com a administração 
e ver essas situações do aumento e que o servidor público está esperando um bom aumento. 
Falou que o Poder Público não precisa dar esse aumento dois mil e vinte, dois mil e vinte um, 
mas acredita que o nosso Prefeito vai sim atender o nosso servidor público e vai dar essa 
reposição junto também. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 
convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 28 de setembro de 2021, às 20 
horas no local de costume, lembrando a todos que neste dia, as 19:00, haverá a apresentação do 
Secretário de Administração e Fazenda e da Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social 
em audiência pública da avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao 2º 
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Quadrimestre de 2021. Declarou encerrada esta sessão. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


