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042/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 14/12/2021. 

 

Aos quatorze 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 041/2021, de 07 de dezembro de 2021. Ninguém fez 

uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 041/2021, que foi aprovada 

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

Pequeno Expediente Projeto de Lei Nº 051/2021 - 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 051/2021, 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 

da necessidade visto que a Contratada para o referido cargo, Sra. Marilene Sates Laux, entrará 

em licença maternidade no decorrer do mês de janeiro de 2022. Cabe salientar que não há mais 

candidatos pelo Concurso Público. A contratação se dará exclusivamente ao período que a 

Contratada encontrar-se-á afastada de suas atividades laborais. Para que a rede de ensino 

municipal não fique desatendida deste profissional, pedimos a aprovação do presente Projeto de 

Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Oficio Circular DCF nº 44/2021- 

Senhores Administradores: Comunica-se que o prazo de entrega das remessas do SIAPC/PAD 

relativas ao mês de novembro de 2021 e dos dados da Folha de Pagamento do período de 01-01-

2021 a 30-11-2021 foi prorrogado para até 07 de janeiro de 2022, tendo em vista a 

indisponibilidade de todos os sistemas informatizados do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul – TCE-RS, entre os dias 27 a 30 de dezembro de 2021, conforme consta na 

Instrução Normativa Nº 16/2021. Por oportuno, informa-se que a versão 21.0.1.1 do PAD 

contempla as alterações informadas no Oficio Circular DCF nº 33/2021 e no Evento do SIAPC 

referente aos Gastos com Educação”, considerando, para fins de acompanhamento, até o mês de 

novembro, os empenhos do exercício liquidados na função “12-Educação”. Em caso de dúvidas, 

o Setor de Atendimento deste Tribunal está à disposição pelo telefone (51) 3214-9869 ou pelo 

Portal do TCE-RS, em Jurisdicionados-Abertura de Chamados, exceto no período de recesso. 

Atenciosamente, Everaldo Ranincheski, Diretor de Controle e Fiscalização. Plataforma + Brasil 

Notificação. Em atendimento ao Art. 116, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e ao Art.34 da 

Portaria Interministerial nº 424/2016, informo a essa Egrégia Câmara Municipal a celebração de 

convênio entre esse Município e a União, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento. Mensagem Plataforma + Brasil. Passamos para o Grande Expediente onde 

consta o Projeto de Lei Nº 051/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da 
Vereadora Adriane Marconi. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, jurídico e a 

todos que acompanham em suas casas. Falou que o Projeto 051/2021, autoriza a contratação de 

pessoal em caráter emergencial, por tempo determinado e dá outras providencias. Disse que se 

faz necessário a aprovação deste projeto, devido a Sra. Marilene Sates Laux entrar em licença 

maternidade e não há mais pessoas pelo concurso. Para que a rede de ensino não fique 

desatendida, pediu a urgência urgentíssima deste projeto. Agradeceu. Ninguém fez uso da 
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palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 

051/2021, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde consta o 

Projeto de Lei nº 051/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez 

uso da palavra A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 051/2021, que foi 

aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente 

colocou a palavra a disposição. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, 

colegas vereadores, jurídico, Adrieli, secretária e os demais que assistiam pelas redes sociais. 

Disse que queria falar do assunto referente a proposta que foi protocolada na semana passada, 

nessa Casa. Falou que a intenção deles era simplesmente ajudar, evoluir, para que o Prefeito 

pudesse elaborar um projeto de lei e mandar para essa Casa, para que os servidores públicos 

tivessem seus pedidos atendidos, de pagamentos de adicionais. Disse que só queriam mesmo 

ajudar a colaborar e que não queriam prejudicar ninguém, muito menos a Administração Pública. 

Falou que só queriam mesmo colaborar com aquilo que muitas vezes foi prometido ao servidor 

público e não foi garantido, e foi essa a intenção quando entraram com aquela proposta. Disse 

que também queria falar um assunto da Imprensa local, a qual estaria um pouco chateado. 

Lamentou que o Jair não estava presente, e que se referia exatamente ao Jornal O Diário e não a 

pessoa do Jair. Explicou que ele é um grande parceiro, um grande amigo e que a amizade deles 

vai continuar, mas com o Jornal O Diário, a partir de hoje, está deixando de ser parceiro e que 

não vai renovar mais a assinatura com o Jornal e não quer que nem mandem mais as Edições que 

tem direito a receber. Falou que na semana passada, essa Casa estava cheia, lotada de servidores 

públicos que estavam aqui brigando por seus direitos, buscando por melhorias no seu ambiente 

de trabalho, e isso para a imprensa não representou nada, pois não serviu de matéria ou um 

comentário. Disse que acha que a imprensa deve ser imparcial, tem que publicar os fatos no 

momento que eles acontecem e da maneira que eles acontecem, sem distorção. Segundo o 

Vereador, o Jornal O Diário não é mais parceiro da pessoa de Adão Pereira e que a partir deste 

dia, corta o seu relacionamento com o Jornal e não com o representante do Jornal desse município, 

que talvez seja orientado pelos seus diretores a não fazer este tipo de publicação. Reforçou que a 

imprensa tem que ser imparcial e tem que publicar os fatos no momento que eles acontecem e da 

forma que acontecem, sem distorção. Falou que, como não está acontecendo, está hoje rompendo 

com o Jornal O Diário. Disse que também queria falar do assunto da água do Arroio Terra que 

também foi comentado na semana. Disse que fica muito feliz quando uma comunidade recebe 

água potável, sabe que é essencial para a saúde do ser humano e que Picada Café está bem 

adiantada nesta questão de água potável, e quase todos os munícipes tem garantido já a sua água 

encanada em suas casas. Falou que o Arroio Terra, tinha uma demanda antiga e o pessoal esperava 

essa água potável a mais tempo. Agora também conseguiram graças a um recurso que veio pela 

consulta popular, Governo do Estado. Falou que na época, lembra bem que esse recurso veio 

específico para redes de água e que havia um impasse de onde seria colocado esse recurso. Contou 

que o Vice Prefeito da época, o Luciano, sugeriu que fosse colocado no Canto Maas e o Daniel 

queria que fosse no Arroio Terra. Falou que o Vereador Selvino, na época, também lutou muito 

pra essa rede de água e por fim ficou acertado que seria no Arroio Terra, até porque, foi feito um 

estudo para se fazer a rede no Canto Maas, não porque não mereciam a água potável também, 

mas o dinheiro que veio ficou muito curto para fazer o projeto no Canto Maas. Sugeriram na 

época, que fosse colocado tanque e abastecido água potável através dos bombeiros. Disse que 

hoje, eles também já têm garantido porque o Prefeito Luciano assim o fez. Falou que que ficou 

muito feliz porque as duas comunidades foram atendidas e hoje eles têm água potável graças ao 

recurso que veio, graças ao empenho do Vereador Selvino na época, graças ao empenho do ex 
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Prefeito Daniel em fazer essa rede de água lá no Arroio Terra. Disse que não importa quem fez, 

o que importa é que a população hoje está com essa demanda atendida. Disse que gostaria de 

falar um pouco sobre a Saúde também. Disse que já falou por diversas vezes nesta tribuna, que a 

Saúde do nosso município é exemplar e que na nossa região é muito bem atendida. Falou que 

hoje mudou um pouco de ideia, porque tem algumas lacunas, alguns vácuos a serem preenchidos, 

não só em nosso município, mas em toda a região. Disse que os médicos se valem muito das 

tomografias, vai consultar, pedem uma tomografia e que isso está virando praxe. Disse que todo 

mundo que vai no médico, não vai porque quer, mas quando precisa e todo mundo sabe que é 

assim. Falou que essa tomografia custa em torno de quinhentos reais e muitas pessoas não tem 

condições de pagar. Sugeriu que o município de Picada Café, Nova Petrópolis e Linha Nova se 

unissem para conseguir um aparelho de tomografia para o Hospital de Nova Petrópolis, a qual é 

referência ao nosso município, para que o pessoal fosse atendido gratuitamente, porque muita 

gente não tem condições de pagar. Disse que já viu uma senhora chorando no Posto de Saúde 

porque tinha que fazer uma tomografia com a filha dela e o dinheiro que ela tinha estava contado 

para pagar o aluguel, luz e água e para comprar o básico pra dentro de casa, não tendo condições 

para pagar uma tomografia. Sugeriu que o município compre esses exames se não for através do 

Hospital de Nova Petrópolis, ou que seja através de outro hospital e pudesse garantir esse exame 

para os munícipes. Falou sabe que tem muitas pessoas que não tem condições mesmo de pagar 

esse exame e que não podemos dizer que a nossa Saúde está cem por cento, quando nós temos 

essa necessidade, desse aparelho para fazer tomografia, não só no nosso município, mas também 

nos municípios vizinhos. Disse que está se tornando bem difícil das pessoas poderem contornar 

este problema, porque a doença não tem hora pra chegar e as vezes as pessoas não tem nenhum 

centavo no bolso e o médico pede uma tomografia pra continuar o tratamento ou continuar o 

atendimento, tendo que fazer a tomografia, tendo dinheiro ou não tendo, tem que dar um jeito de 

fazer. Falou que esse seria o seu pedido, que essa Administração, junto com as Administrações 

de municípios vizinhos, pudessem se unir para ver o que pudessem fazer nesta questão da Saúde 

que hoje considera uma grande necessidade. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a 

Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, e a todos que assistem nesta Casa e 

nas redes sociais. Falou que foi procurado pelo pessoal do Jamerthal, por causa da Ponte na 

entrada do Jamerthal. Disse que no dia anterior passou lá e que realmente está precária a situação. 

Disse que falou com o Beto e que ele havia dito que na semana passada, reformaram um lado da 

ponte e que agora começaram a cair os pedaços do outro lado. Também falou que amanhã vão 

dar um jeito de fazer uma reforma por cima para o pessoal poder passar, mas já foi mandado o 

pessoal pra ver o que podem fazer, e que ela será toda reformada. Disse que queria deixar o 

pessoal tranquilo e que o pedido já foi feito e o mais breve possível vão trocar todas as madeiras 

e que ela vai ficar boa de novo. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou a todos 

novamente. Falou que foram colocadas as placas nas áreas de lazer nos Bairros, e que essas placas 

estão de acordo com o Projeto de Lei, que foi aprovado por esta Casa Legislativa, proibindo o 

acampamento e a permanência de animais neste local. Disse que acha bem importante que a 

fiscalização se faça presente quando necessitarem nestes lugares. Disse que também queria 

parabenizar os organizadores do Natal do Parque e que muitas crianças ganharam os seus 

pacotinhos e a decoração está muito bonita. Falou que referente ao Projeto da alteração de 

Emenda, o prefeito se comprometeu que no ano que vem estará se organizando e vendo toda essa 

situação dos funcionários públicos. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 

Presidente convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 21 de dezembro de 

2021, as 20 horas no local de costume. Declarou encerrada a sessão. 
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