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041/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 07/12/2021. 

 

Aos sete dias do mês de dezembro 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, Silvania Link 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 040/2021, de 23 de novembro de 2021. Ninguém fez 

uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 040/2021, que foi aprovada 

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

Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 048/2021- Autoriza a cessão de uso de matérias e 

equipamentos ao Instituto Geral de Pericias – 2ª Coordenadoria Regional de Perícia – Caxias do 

Sul/RS. Justificativa: Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos o Projeto de Lei 

de nº 048/2021, que busca autorização legislativa para a cedência de materiais e equipamentos 

ao Instituto Geral de Perícias – 2ª Coordenadoria Regional de Perícias, Posto médico Legal de 

Caxias do Sul, sendo eles: I. Processadora automática de filmes; II. Passador de chassis; III. 
Lanterna fixa de luz vermelha; IV. Exaustor fixo V. Chassis de filmes radiológicos tamanhos 

18X2, 24X30, 30X40, 35X35, 35X43, bem como, filmes e suportes pertinentes a cada um dos 

tamanhos de chassis; VI. Químicos reveladores e fixadores de filmes radiológicos. O objetivo da 

cedência é permitir que o ao Instituto Geral de Perícias – 2ª Coordenadoria Regional de Perícias, 

possa utilizar os materiais e equipamentos que estão em desuso na Secretaria Municipal de Saúde 

desde o dia 08 de novembro de 2021, em virtude da aquisição do equipamento digitalizador de 

Raio-X para a Unidade Básica de Saúde do Município. Cabe mencionar que o Posto Médico 

Legal de Caxias do Sul, que necessita deste equipamento, tem abrangência de jurisdição em 

vários municípios da Serra Gaúcha, incluindo o Município de Picada Café. Por sua vez, a 

cedência dos materiais e equipamentos acima identificados facilitará e agilizará as perícias 

radiológicas necessárias, possibilitando a liberação de corpos de forma mais ágil aos seus 

familiares, para posterior funeral e sepultamento adequado. Vale ressaltar, que a autorização para 

a cessão dos materiais e equipamentos, beneficiará a comunidade de Picada Café, eis que agilizará 

a liberação dos entes queridos dos cidadãos cafeenses, em caso de remessa de corpos para 

necropsia junto ao Posto Médico Legal de Caxias do Sul. Diante de tais circunstâncias, 

solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito 

Municipal. Projeto de Lei Nº 049/2021 – Autoriza a Contratação de Pessoal em caráter 

emergencial e dá outras providências. Justificativa: Senhora presidente, Senhores Vereadores: 

Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 049/2021, que trata da 

contratação emergencial de: I. 01 (uma) 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 afastamento por tempo indeterminado da servidora, Sra. Lidiane da Silva de Oliveira, para 

tratamento de saúde. Cabe salientar que não há mais candidatos pelo Concurso Público. A 

contratação terá prazo máximo de 01 (um) ano, limitado ao retorno da servidora efetiva, podendo 

ser renovadas caso haja interesse público em decorrência de fato superveniente à causa originária, 

observado o prazo máximo de um ano. Para que a rede de ensino municipal não fique desatendida 

destes profissionais, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano 

Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 050/2021 - Autoriza a Contratação de Pessoal em 
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caráter emergencial e dá outras providências. Justificativa: Senhora presidente, Senhores 

Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 049/2021, que 

trata da contratação emergencial de: I. 01 (um) Médico Veterinário – 40 Horas. A contratação 

emergencial para o cargo de Médico Veterinário – 40 Horas, decorre exclusivamente da 

necessidade deste profissional para atuar na empresa Pampa Agroindustrial LTDA, no Sistema 

de Inspeção Municipal, visto que o estabelecimento é um abatedouro de aves de descarte. Cabe 

salientar que a obrigatoriedade deste profissional está disposta no Decreto nº 10.468/2020 e nas 

Leis Federais nº 1283/1950 e nº 7.889/1889, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitárias 

dos produtos de origem animal, conforme segue: “Art. 3º A fiscalização, de que trata esta lei, far-

se-á: a) Nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais com instalações 

adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou industrialização, sob qualquer forma, 

para o seu consumo; Art. 4º São competentes para realizar a fiscalização de que trata este Lei: a) 

O Ministério da Agricultura, nos estabelecimentos mencionados nas alíneas a, b, c, d, e, e f, do 

art. 3º, que façam comércio interestadual ou internacional; b) As Secretarias ou Departamentos 

de Agricultura dos Municípios, nos estabelecimentos de que trata a alínea a deste artigo que façam 

apenas comércio municipal;” A contratação terá prazo máximo de 01 (um) ano, limitado a 

homologação de Novo Concurso Público, podendo ser renovada caso haja interesse público em 

decorrência de fato superveniente à causa originária, observado o prazo máximo de um ano. Para 

a adequação municipal, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, 

Luciano Klein Prefeito Municipal. Oficio Circular DCF nº 41/2021. Senhores Administradores. 

Com o intuito de contribuir para o aprimoramento da gestão pública, este Tribunal de Contas 

disponibilizou a Orientação Técnica para a compra pública de medicamentos, disponível no 

portal do TCE-RS, em Orientações aos Gestores. A cartilha visa a orientar os órgãos públicos no 

planejamento e na execução das aquisições de medicamentos e contempla uma série de requisitos 

importantes a serem observados nas etapas de seleção, programação e aquisição de medicamentos 

para uso humano. Ao ensejo, cordiais saudações. Atenciosamente, Everaldo Ranincheski, Diretor 

de Controle e Fiscalização. Oficio Circular DCF nº 42/2021. Senhores Administradores: 

Considerando a publicação da IN 14/2021, a qual autoriza a implantação do sistema de cadastro 

e credenciamento de pessoas – Meu TCE; Considerando a disponibilidade de uso do Meu TCE a 

partir de 1º de dezembro de 2021; Considerando a facilidade de acesso aos sistemas do TCE-RS 

e de operacionalizá-los a partir do Meu TCE; e considerando a proximidade de obrigatoriedade 

de utilização do Meu TCE, com credenciamento, para acesso aos sistemas do TCE-RS; Esta 

Direção de Controle e Fiscalização recomenda que o responsável, o responsável operacional, as 

pessoas vinculadas aos órgãos e entidades submetidos à jurisdição do TCE-RS e os usuários do 

e-TCERS acessem o Meu TCE e realizem o credenciamento para usufruir dos benefícios da 

ferramenta. O acesso ao Meu TCE deve ser realizado no Portal do TCE-RS, em fiscalizado – 

Serviços para Fiscalizado. Ressalta-se que a atualização dos dados é de responsabilidade do 

usuário. Eventuais dúvidas poderão ser sanadas pelo Portal do TCE-RS, em Abertura de 

Chamados. Ao ensejo, cordiais saudações. Atenciosamente, Everaldo Ranincheski, Diretor de 

Controle e Fiscalização. Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização 

Financeira. Prezado (a), A Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento 

e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade de forma simples e sintética, informações 

das transferências de recursos da União (constitucional, legal e voluntária) aos municípios, 

conforme anexo. A presente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em 

promover a transparência na alocação, execução e fiscalização dos recursos públicos, por meio 

da reunião, em documento único, de informações sobre a execução orçamentária dos recursos 
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federais em seu município. Informações complementares podem ser acessadas no link abaixo: 

http://www2.camara.leg.br/orçamento-da-uniao/fiscalize. Atenciosamente, Ricardo Alberto 

Volpe, Diretor da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira.Passamos para o Grande 
Expediente onde consta o Projeto de Lei Nº 048/2021, 049/2021 e 050/2021. A Senhora 

Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Adriane Marconi. Saudou a Senhora 

Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, ao Sindicato, a todos que estavam na noite, o 

Presidente do Sindicato Valdoir, o Vice-Prefeito Max, e a filha Adrieli. Falou que o Projeto de 

Lei nº 048/2021, autoriza a cessão de uso de materiais e equipamentos ao Instituto Geral de 

Pericias, segundo a Coordenadoria Regional de Pericias de Caxias do Sul. Falou que o aparelho 

de Raio-X, será destinado a Caxias do Sul e pediu urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de 

Lei nº 049/2021, autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo 

determinado e outras providencias e pediu urgência urgentíssima. Disse que o Projeto de Lei nº 

050/2021, autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e 

da outras providencias e também pediu urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém fez uso da 

palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 

048/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a 

urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 049/2021, que foi aprovado por unanimidade. A 

Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 050/2021, 

que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde consta o Projeto de 

Lei nº 048/2021, 049/2021 e 050/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Do 
Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, jurídico, secretária, 

imprensa o Vice-Prefeito Max, os servidores públicos, o Sindicato dos Servidores Públicos e a 

todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que o projeto 049/2021 e 050/2021, são projetos 

de praxe e que estão acostumados a receber nesta casa e explicou que são contratações 

emergenciais e para que não fiquem desatendidas principalmente nas áreas da saúde e a área da 

educação. Falou que o projeto 048/2021, que prevê a cedência dos aparelhos e equipamentos do 

Raio-X que estão em desuso em nosso município e que pode ser usado pelo IGP de Caxias, que 

vai favorecer até mesmo os munícipes de Picada Café. Disse que acha muito bom esse projeto, 

que acha muito justo que esse aparelho seja cedido pra eles e até porque no Projeto estaria bem 

claro que a responsabilidade pela conservação e manutenção desse equipamento é da 

Cessionárias, ou seja, que seja mesmo cedido este equipamento para que não fique obsoleto, para 

que não fique parado e que está de acordo com estes três projetos. Agradeceu. Ninguém fez uso 

da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 048/2021, que foi 

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

049/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o 

Projeto de Lei nº 050/2021, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações 
Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Silvania Linck. 
Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, o pessoal do Sindicato e a 

todos que assistiam em suas casas. Disse que primeiramente queria colocar que não se manifestou 

perante os projetos, porque todos estão muito bem explicados e em favor a comunidade e por isso 

não sentiu necessidade de maiores comentários. Falou que foi inaugurado a rede de água na 

Joaneta, na Rua Arroio Terra, e explicou que essa rede irá atender vinte e duas famílias e 

parabenizou o colega Selvino que sempre correu atras e buscou para que essa rede fosse feita e 

hoje finalmente as pessoas de lá começam a usufruir desta água que é um beneficio sem 

dimensão. Falou que para quem tem a sua água em casa, que abre a sua torneira e sempre tem 

água, não consegue dimensionar o que é isso. Fez um agradecimento a todos que trabalharam 
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nisso, o Prefeito, o Vice-Prefeito, o Secretário Neco e todas as outras pessoas que estiveram 

envolvidas. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou a todos novamente. Falou 

que nesta noite queria apresentar a proposta de Emenda à Lei Orgânica, que altera a redação do 

Artigo 58 a Lei Orgânica do Município e dá outras providencias. Falou que queria dizer a todos 

que não vai voltar atras, que vai até o fim com esta proposta, que conta com o apoio dos 

funcionários. Disse que queria mencionar o Vereador Adão, o Vereador Eloir Bauer e os demais 

vereadores que já estão de acordo com esta proposta. Falou que o dia foi muito pesado, muito 

tumultuado e disse que queria deixar registrado nesta casa que recebeu uma ligação de um 

assessor de um deputado, pedindo para que retirasse essa proposta nesta noite. Disse que iniciou 

e que não vai desistir e que vai até o final. Falou que a alteração a Emenda da Lei Orgânica, fica 

acrescentado no Artigo 58A da Lei Orgânica do município com a seguinte redação: A 

Administração Pública direta e indireta, em todas as suas esferas deverá instituir mecanismos de 

proteção da saúde, higiene e segurança instituída pelo Ministério do Trabalho Emprego, através 

da Portaria 3214/78 e suas alterações posteriores. Disse que queria mencionar que essa Emenda 

tem como objetivo se adequar a Constituição Federal que foi criada pelos senadores e deputados 

e nestas alterações, tem as propostas que regulamentam as normas do Ministério do Trabalho e 

outras. Falou que essas normas foram criadas baseados em estudos científicos, pesquisas e tudo 

diante da ciência. Falou que essa proposta de Emenda da Lei Orgânica do Artigo 58 do Município 

e dá outras providencias, a Administração Pública direta e indireta e todas as suas esferas deverá 

instituir mecanismos de proteção da saúde, higiene e segurança. Disse que também a Constituição 

Federal assegura os direitos a folga aos técnicos de enfermagem, e contou que eles não estão 

tendo essa folga, lembrando que eles estavam na linha de frente do Covid e que no pior momento, 

eles estavam ali correndo risco e enfrentando. Disse que a técnica de enfermagem, a Betszaida, 

quase perdeu a sua vida e seu esposo faleceu. Perguntou onde está o respeito e o reconhecimento 

aos funcionários públicos e os demais funcionários também. Disse que inclusive já tem trezentas 

assinaturas dos munícipes a favor, porque eles têm uma visão que os funcionários merecem, os 

que tem direito e eles precisam ganhar os seus direitos. Disse que sempre foi uma pessoa que 

lutou, que batalhou pelos seus direitos e disse que todos deveriam fazer isso e agradeceu de 

coração por todos que estão apoiando e reforçou que não vai retirar essa proposta e que inclusive 

apresentou ela esta noite. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a todos novamente. 

Disse que queria falar da BR 116, que está ficando bonita e recebendo uma boa recuperação, só 

que está preocupado com a demarcação da rua, onde não estão deixando nenhum ponto de 

ultrapassagem na nossa BR 116 e como se trata de uma subida bem íngreme, daqui até Nova 

Petrópolis, os caminhões muitas vezes andam dez quilômetros por hora e a gente sabe que a 

velocidade máxima na pista é sessenta e a velocidade mínima é trinta quilômetros por hora. Disse 

que quase sempre os caminhões com excesso de carga, andam bem mais lentos e os motoristas 

não tem como ultrapassar pois não tem ponto para ultrapassar. Sugeriu que o DINIT construa 

uma terceira pista em alguns pontos, pra facilitar a ultrapassagem dos veículos pequenos, porque 

senão irão levar quarenta e cinco minutos de Picada café a Nova Petrópolis. Pediu que eles 

revejam esta demarcação ou então que construam uma terceira pista pra favorecer o trânsito na 

BR 116. Disse que também queria falar desta proposta de Emenda à Lei Orgânica do nosso 

município e como a Vereadora Adriane falou que foi apresentado e protocolado nesta Casa, e que 

provavelmente entrará em breve na pauta desta Casa. Falou que esta proposta simplesmente vai 

cria mecanismo para que a Administração Pública possa elaborar Leis que vão garantir o direito 

dos trabalhadores, do servidor público e não é nada a mais que isso. Falou que o vereador não 

tem autonomia pra fazer Lei que vai virar no Município. Explicou que podem sim apresentar 
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Emendas pra facilitar o trabalho do Prefeito, onde ele sim pode elaborar uma Lei após essa 

Emenda. Falou que a nossa Lei Orgânica não é bem clara, não diz se o Prefeito pode ou não pode 

elaborar leis para garantir os direitos do servidor público e os adicionais como insalubridade, 

periculosidade e os outros direitos que estão sendo negados para o nosso servidor público, tem 

que ser garantido. Falou que para os vereadores resta fazer o que estão fazendo que é apresentar 

essa proposta de Emenda a Lei Orgânica e torcer para que o Prefeito se sensibilize com o nosso 

servidor público e falou que acredita que todos os vereadores vão estar favoráveis a esta proposta 

que nos próximos dias vai entrar em pauta, que vai tramitar nesta Casa e que também vai ter o 

aval do nosso assessor jurídico que também precisa de um período para analisar o projeto e ver 

os pontos que daqui a pouco precisam de alguma alteração, e entende que precisamos alguns dias 

para que seja analisado, para que entre em pauta e seja votado nesta Casa, mas acredita que 

ninguém vai se opor a isso. A Vereadora Adriane pediu parte da palavra que foi concedida pelo 

Vereador Adão. Adriane se referiu a parte onde o Vereador Adão falou sobre o aval do jurídico, 

e contou que no primeiro momento, quando encaminhou a proposta ao jurídico, ele teria dito que 

está dentro da Constituição, que isso não é ilegal, que estaria dentro da lei e também segundo um 

especialista com quem conversou e avaliou toda essa proposta e que claro, pode sim ser avaliado, 

mas no primeiro momento foi isso que lhe passaram. Adão disse que temos que nos basear na 

nossa assessoria jurídica, que por sinal é um assessor muito competente, que tem certeza que ele 

trabalha sempre em prol da legalidade e que é isso que vai fazer com esse projeto, assim como 

fez com todos. Disse que já conhece o Dr. Rodrigo a muitos anos, que é uma pessoa bem neutra, 

muito atencioso e muito capaz daquilo que ele faz e vamos esperar que ele tenha um tempo para 

analisar e dar um parecer jurídico, para que esse projeto possa tramitar legalmente nesta Casa. 

Falou que tem certeza que o prefeito também vai se sensibilizar com o servidor público porque 

isso já vem de muitos anos. Falou que em época de campanha os candidatos prometem se ganhar 

a eleição vão mudar a lei e garantir esse direito aos trabalhadores que é o direito a insalubridade, 

direito a periculosidade e outros direitos que hoje são cerceados do nosso servidor público. Disse 

que tem certeza que desta vez estão dando um passo certo, que já tem o inicio que é um processo 

bem demorado, que não é de hoje pra amanhã, precisa ser votado em dois turnos, sabe que estão 

no caminho certo, dando os primeiros passos e com certeza vamos ter o aval de todos os 

vereadores e também do prefeito, vice-prefeito, e toda a Administração Pública vai se sensibilizar 

com o servidor público, como falou a colega Adriane, os nossos heróis da saúde que todos os dias 

colocaram a sua vida em risco pra salvar vidas em nosso município, que são heróis sim, e que 

merecem os aplausos e o nosso respeito e nosso carinho. Falou que os servidores das Obras que 

trabalham sofrendo todas as intempéries também merecem. Também falou do servidor da 

Educação, e que sempre defendeu que precisa de mais respeito e mais consideração com os nossos 

mestres e professores, que tanto sofrem dentro de uma sala de aula. Disse que sempre falou que 

o professor é muito mal remunerado e porque um médico ganha dez, doze mil reais por mês, 

enquanto um professor que tem uma formação, que tem uma pós-graduação, não recebem nem a 

metade. Falou que não existiriam médicos se não fosse os professores e qualquer profissional 

precisa passar por uma faculdade, por bons professores, pra que se torne um bom profissional e 

o discurso de muitos é que a transformação de muitos Países passa por uma Educação de 

qualidade e como vamos cobrar uma Educação de qualidade se não temos consideração, não 

temos respeito pelos nossos professores, nossos educadores. Pediu para parar com hipocrisias e 

trabalhar para garantir os direitos dos nossos professores, dos nossos servidores da saúde e dos 

nossos servidores em geral expostos a muito riscos e a processos infecciosos, a pandemias e a 

gente está de braços cruzados e fazendo de conta que nada está acontecendo. Falou que tem 
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certeza que todos os vereadores vão dar as mãos e sentar juntos com a Administração e discutir 

isso e que por várias vezes vão fazer, vão dar o ponta pé inicial e criar leis para garantir os direitos 

destes servidores. Falou que acredita que o prefeito vai se sensibilizar e juntos achar uma saída 

pra garantir o direito dos trabalhadores no poder público. Agradeceu. Do Vereador Neudir 
Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, jurídico, secretária, imprensa, todos 

os servidores públicos e o Sindicato. Disse que primeiramente queria falar sobre o primeiro Natal 

Solidário da Família Manchester, organizado pelo atleta Tiaguinho de Carvalho, Marcio Dutra o 

Graxinha, Michel Alles e apoiado por Marcio Kronbauer. Disse que se fez presente neste 

domingo no Campo da Joaneta, que foi um sucesso e que foi arrecadado mais de duzentos quilos 

de alimentos, roupas, brinquedos para as crianças e como está chegando perto do Natal é muito 

válido ajudar ao próximo, ainda mais uma criança que muitas vezes não tem um brinquedo para 

brincar. Falou que foi muito bacana todo mundo apoiando, não somente os jogadores e ex-

jogadores da Equipe do Manchester, como ex-jogadores da Joaneta, empresários, comerciantes, 

torcedores, atletas de outras equipes de Futebol de Salão e equipes festivas também. Disse que só 

tinha a parabenizar a essa equipe que fez e destacou que é uma equipe já vencedora dentro de 

quadra, mas o maior título que eles opteram foi essa iniciativa que tiveram neste final de semana. 

Parabenizou a todos e disse que ficou muito honrado em fazer parte da promoção do domingo e 

se colocou sempre a disposição para poder ajudar no que for necessário. Disse que foi falado no 

domingo, que esse evento acontecerá todos os anos e acha que vai ser muito válido e que pessoas 

de Nova Petrópolis também ajudaram neste evento, e achou muito bacana esta iniciativa. Falou 

sobre a proposta da Vereadora Adriane, disse que a parte que não gostou, que tem vereador que 

está apoiando e que sequer foi perguntado, que é da mesma bancada e que não foi perguntado 

sobre isso. Falou que é fácil jogar no ventilador, jogar contra os funcionários públicos e que 

jamais irá contra quando é pro bem de uma pessoa. Disse para a vereadora, que acha que não o 

conhece, porque é a segunda vez que pega em cima da hora. Contou que ela fez um projeto em 

cima da hora e praticamente queria obriga-lo a votar num projeto e que deste jeito não quer, pois 

precisam sentar e conversar quando é um projeto. Disse que de repente é um projeto que não 

pode, mas podem sentar e conversar para acertar, mas jamais diga que é contra um projeto, seja 

pelo bem de qualquer pessoa de Picada Café, funcionário público ou qualquer um. Pediu que ela 

fale o que sabe e que não fale por ele. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora 

Presidente, colegas vereadores, jurídico, imprensa, o Sindicato dos Municipario de Picada Café, 

Vice Prefeito Max Mallmann, todos os funcionários públicos que estavam presentes e a todos 

que assistiam em suas casas. Disse que referente aos três projetos encaminhados pelo executivo, 

são bons e necessários ao município, porque sempre ajudam para o bom funcionamento do 

município e que não tem muito o que discutir, foram aprovados pelos vereadores e que fizeram a 

sua parte para que o município seja sempre melhor para todos. Falou que referente a Emenda da 

Lei Orgânica que será anexo a Constituição, disse que concorda com a proposta da vereadora e 

se for viável e o parecer jurídico for favorável, será a favor. A Vereadora Adriane pediu parte da 

palavra e falou para o Vereador Neudir que se chama Adriane Marconi e perguntou se ele 

esqueceu o nome dela. Disse que assim como foi chamada pela manhã pelo prefeito e pela 

presidente, acha que poderiam ter o comunicado também. Falou que desde o dia anterior estaria 

tramitando e enviado para o Rodrigo. Falou que assim como ligaram várias vezes pra ela ir no 

Gabinete, poderiam ter ligado para ele também. Disse que ele não é obrigado a assinar nada e 

assina se quer, só que o povo lá fora vai ver quem ele é de verdade. Egon retomou a palavra e 

completou referente a Lei Orgânica , se for aprovada será anexada a Constituição e é um passo 

pra conseguirem a insalubridade e os outros direitos que o funcionários públicos que até o 
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momento não são pagos. Falou que concordo com o que o Vereador Adão falou e torceu para que 

tudo dê certo e que aos poucos consigam encaminhar os projetos para que sejam realmente legais 

e conseguir a proposta que os funcionários desejam. Agradeceu. Vereador Eloir Bauer: Saudou 

a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, o pessoal do Sindicato, 

funcionários, o Vice Prefeito e a todos que assistiam em suas casas. Falou que é totalmente a 

favor da Lei Orgânica, para que todos que tiverem direito, que seja feito o mais breve possível, 

mas queria colocar que o impacto vai ser grande e que seja feito da melhor maneira para que 

todos saiam ganhando sem prejudicar outras prioridades em nosso município. Agradeceu. Do 
Vereador Valdir Lubenow: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, a 

todos os presentes dizendo que é muito legal que o povo vá a sessão, ter a Casa cheia, porque 

vereador sozinho não consegue seguir em frente. Disse que queria agradecer ao prefeito e o vice 

do ano passado, o Daniel e o Luciano, que começaram essas obras e que hoje estão concluídas 

como o asfalto na Norma, o asfalto na Nedel e na Picada Holanda o bloqueto. Disse que o pessoal 

está muito satisfeito por não precisar mais tomar o pó. Disse que queria deixar bem agradecido, 

porque foram eles que começaram e hoje o Prefeito Luciano o Max continuaram e hoje está 

pronto. Falou que geralmente o prefeito adversário não assume as responsabilidades que o outro 

deixou. Agradeceu novamente e espera que continuem assim. Falou que para o ano que vem já 

tem alguns projetos encaminhados, só não foi muito divulgado. Disse que o Jair Schaab conseguiu 

uma Emenda do deputado dele pra bloquetizar a Rua do Encosta da Serra. Falou que tem tantas 

ruas que precisam de asfalto e outras coisas, porque as verbas estão chegando é só pegar e tocar 

pra frente. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a Senhora Presidente, colegas 

vereadores, secretária, jurídico, pessoal do Sindicato, funcionários públicos, o Jair do Diário e o 

Vice Max. Disse que queria falar sobre a Lei Orgânica que a colega Adriane colocou e acha que 

o funcionário público merece mais respeito, porque muita gente que está saindo do nosso 

município, como os profissionais que estão deixando a nossa prefeitura por causa disso, por 

ganhar um pouco mais em outro lugar, ou vão trabalhar em outras empresas particulares, porque 

eles não tem o respeito que eles merecem. Falou que eles são muito importantes para a nossa 

Picada Café porque sem eles não fizemos nada.  Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier: Saudou 

novamente a todos em especial ao Vice Prefeito Max Mallmann. Disse que queria colocar que 

está aqui presidindo e organizando todos os trabalhos desta Casa. Falou que recebeu esta proposta 

de Emenda da Lei Orgânica, nesta manhã, deixando claro que soube do assunto no dia anterior, 

porém, recebeu o oficio com o protocolo, nesta manhã conforme rege o Regimento Interno. Falou 

que essa Emenda do Projeto da Lei Orgânica não é um projeto de Lei simples, tem uma tramitação 

diferente, tem um peso diferente, é completamente diferente e explicou que por isso não pode, de 

acordo com o Regimento Interno, colocar ele hoje, por ser completamente diferente de um 

projeto, pois é uma alteração na Lei Orgânica do município. Falou que precisam analisar ele com 

muita cautela, precisam estudar ele, precisam ver qual é o impacto financeiro que ele vai gerar 

no município. Disse que precisam ver se é vinte por cento, trinta por cento, dez por cento e ver 

qual é o impacto que isso vai gerar no nosso município. Falou que ainda que seja indiretamente, 

terão que verificar não se ele é correto ou não. Falou que concorda que ele é devido assim como 

todos os vereadores concordam que ele é devido. Falou que os servidores precisam ter os seus 

direitos preservados, precisam ter a sua saúde preservada e temos que verificar os meios a 

viabilidade e como fazer isso. Disse que precisam ver como está a saúde financeira do município 

e é essa a causa, e não se é ou não é justo, é justo sim, mas temos que estudar a viabilidade, fazer 

um trabalho em cima disto, temos que conversar, temos que discutir. Explicou que se não for 

feito isso, terão que tirar de outro lugar como uma sala de aula, tirar da saúde. Falou que não tem 



 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 

 

um trabalho feito em cima disto, ou uma análise em cima disto. O Vereador Adão pediu parte da 

palavra e disse que concorda plenamente e que precisam sentar com toda Administração e 

conversar, até porque não podem estourar o teto de gasto com a folha de pagamento. Falou que 

tem um teto que precisam respeitar e por isso tem que ver o impacto orçamentário e financeiro 

dessa proposta e por isso sugeriu em sentar todos juntos, prefeito e vereadores e estudem a melhor 

saída porque o nosso servidor merece e que não tem duvida disso. Disse que é sim um processo 

que devem tomar cuidado, porque não pode estourar o teto de gastos, e os vereadores sabem e 

que tem essa responsabilidade junto com o prefeito, porque não podem fazer coisas que não estão 

permitidas, ou que lá na frente serão apontados e serem responsabilizados por atos, por não terem 

cuidado agora. Disse que concorda plenamente que é um projeto que terão que discutir sim, mas 

que não pode ficar engavetado, não pode ficar parado, ele precisa ter um andamento é demorado, 

mas com certeza com a boa vontade e a união de todos os vereadores  e a Administração Pública 

vai encontrar uma saída e o servidor público pode ficar tranquilo que irão lutar por isso, que não 

vão se acomodar, que os vereadores sempre trabalham unidos e com certeza vão continuar 

trabalhando assim por bem comum de Picada Café. A Vereadora Karin disse ao Vereador Adão 

que temos que fazer esse cálculo, porque não tem uma base sequer de quanto é esse montante e 

é essa a questão e como já disse, não é a questão de ser ou não ser correto, se é justo ou não é 

justo, não é essa a discussão, não foi por isso que chamaram a Vereadora Adriane. Falou que 

agora é o momento de como fazer isso. Falou que se for desse jeito, terão que cortar em algum 

lugar e perguntou se precisam cortar, talvez não, talvez sim, pois não sabem porque não tem 

nenhum cálculo feito. Questionou se precisarem cortar, vão cortar onde, mas de repente não vão 

precisar cortar, pois não tem esse conhecimento. Falou que a justiça, o jurídico não é como 

matemática que dois mais dois é quatro e explicou que na justiça é muito além disso e por isso 

pediu um parecer jurídico e que precisam estar bem amparados juridicamente para um processo 

desses e que concorda sim. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 

convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 14 de dezembro, as 20 horas no 

local de costume. Declarou encerrada a sessão. 
 

 


