
 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 

 

013/2022 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 03/05/2022. 
 

Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, reuniu-se na Câmara Municipal. 
Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, Adriane Marconi Mielke, André Peiter, 
Egon Hansen, Eloir Bauer, Ivo Marconi, Laércio Lamberty, Neudir Hubler, e Valdir Lubenow. 
A mesa foi presidida pela Vereadora Adriane Marconi Mielke e secretariada pelo Vereador 
Neudir Hubler. Após a Senhora Presidente solicitou que a secretária lesse a convocação do 
suplente a vereador, Laércio Lamberty. Convocação: Da Câmara Municipal de Vereadores. Para: 
Laércio Lamberty. Tendo em vista as ausências do Vereador Selvino José Boettcher e, 
respectivamente, do primeiro e segundo suplentes de vereadores, Silvania Linck e Roque Nobles, 
fica a Vossa Senhoria convocada, na condição de terceiro suplente, a assumir a cadeira nesta 
Colenda Casa Legislativa, a partir do dia 03 de maio do corrente ano. Adriane Marconi Mielke, 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. A Senhora Presidente colocou em discussão a 
Ata nº 012/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata 
Nº 012/2022, que foi aprovada com uma abstenção. A Senhora Presidente solicitou que à 
secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de Lei Nº 037/2022 – 
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 037/2022, que trata da contratação emergencial 
de: 01 (um) Atendente da Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. A contratação emergencial para o cargo de Atendente da Educação em Tempo 
Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental, decorre da concessão de licença para tratar 
de interesses particulares à Sra. Tainele Cristine Weber, a contar de 02 de maio de 2022, conforme 
Portaria Municipal nº 091/2022, de 25/04/2022. A contratação deverá permanecer pelo período 
máximo de 01 (um) ano, podendo ser renovado por igual período em caso de interesse público, 
limitado ao retorno da servidora efetiva. Pelos motivos apresentados, solicitamos aprovação do 
Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 038/2022 
– Autoriza a Abertura de Crédito Suplementar e dá outras providências. Justificativa. Senhora 
Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de 
Lei nº 038/2022, considerando a necessidade de adaptação do orçamento vigente, tendo como 
finalidade a ampliação do repasse a ser concedido para realização da 22ª Feira do Livro. No edital 
nº 067/2022, de chamamento público aberto para seleção de proposta de celebração de parceria 
com Entidade para execução do evento 22ª Feira do Livro, constou o seguinte: “§ 1º É limitado 
o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) como repasse financeiro por conta do Município. a) 
O projeto deverá ser apresentado em duas dimensões: uma, com despesas máximas de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) e outra contemplando a totalidade das atividades que pretenda 
desenvolver até R$ 100.000,00 (cem mil reais). b) Caso o Plano de Trabalho seja aprovado na 
íntegra, com despesas superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 
(cem mil reais) será buscada autorização legislativa para complementação da dotação 
orçamentária para o devido repasse. Não havendo autorização legislativa, a execução do projeto 
deverá observar o limitador de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). c) As despesas com o evento 
poderão ser superiores ao repasse financeiro do Município mediante captação ou recursos 
próprios da Organização da Sociedade Civil de acordo com o § 3º.” A Associação Cultura de 
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Picada Café apresentou a referida proposta conforme os termos acima e logrou-se selecionada. 
Dessa forma, buscamos a referida autorização legislativa para o aumento de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), garantindo à entidade que caso não obtenha êxito nas captações de recursos, possa 
cumprir com todos os compromissos assumidos e não deixar quaisquer pendências financeiras 
do evento. Caso a entidade tenha sucesso, devolverá ao Município o recurso que não utilizar em 
conformidade com o Termo de Colaboração a ser assinado. Pelos motivos expostos e para 
continuidade da organização do evento, solicitamos a aprovação do Projeto de Lei, em regime de 
urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 
039/2022 – Autoriza a Abertura de Crédito Especial e dá outras providências. Justificativa. 
Senhora Presidente, Senhores Vereadores. Encaminhamos para vossa apreciação e votação o 
Projeto de Lei nº 039/2022, na qual trata-se da abertura de crédito especial, considerando a 
necessidade de ajuste do orçamento vigente. O referido crédito é necessário considerando a 
necessidade de aplicação de recursos do estado para perfuração de poços tubulares profundos. 
Para que possamos fazer o ajuste ao orçamento vigente, solicitamos a aprovação do presente 
Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 040/2022 - 
Autoriza a Abertura de Crédito Especial e dá outras providências. Justificativa. Senhora 
Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para vossa apreciação e votação o Projeto de 
Lei nº 040/2022, na qual trata-se da abertura de crédito especial, considerando a necessidade de 
ajuste do orçamento vigente. O referido crédito é necessário considerando o Programa Municipal 
de Inseminações Artificiais realizadas em Gado Leiteiro na qual a restituição de valores do 
referido programa será realizada para os produtores rurais do Município. Para que possamos fazer 
o ajuste ao orçamento vigente, solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Oficio Nº 15/2022 – Censo 2022 IBGE. 
Assunto: Solicitação de espaço físico equipado para treinamento dos recenseadores do Censo 
Demográfico 2022. Senhora Presidente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
é responsável pela realização dos Censos Demográficos em nosso País. Esta pesquisa constitui-
se numa gigantesca operação realizada a cada dez anos e que envolve milhares de pessoas em 
todo o território nacional. O Censo produz informações atualizadas que são a base de um 
profundo diagnóstico da população brasileira, que tem fundamental importância para o 
planejamento do futuro do País e de seus estados e municípios. Cabe destacar que os resultados 
do Censo Demográfico permitem o desenvolvimento e a implementação de politicas públicas 
mais adequadas às reais necessidades da população. Durante a realização da operação censitária 
prevista para 2022, o IBGE precisará treinar mais de 200 mil contratados temporários que irão 
atuar na coleta dos dados. Somente no Estado do Rio Grande do Sul, teremos mais de 360 polos 
de treinamento. Um destes polos deverá ser instalado no Município de Picada Café para o 
treinamento de 06 (seis) recenseadores de Picada Café e 02 (dois) de Linha Nova. O treinamento 
dos 08 (oito) recenseadores será realizado entre os dias 17 a 22/07/2022, das 7h30 às 17h30 (o 
treinamento está programado para ocorrer das 8h às 12h e das 13h às 17h). Solicitamos sala 
equipada para realizarmos o treinamento, com projetor, cadeira com apoio (ou cadeiras e mesas), 
bem como disponibilidade de banheiros. Agradecemos pela atenção e pela colaboração da 
Câmara de Vereadores de Picada Café com o Censo Demográfico 2022. Em caso de necessidade 
de esclarecimentos complementares, solicitamos, por gentileza, que mantenha contato com o 
Coordenador de Subárea João Pedro Alves Martins, da Agencia do IBGE em Novo Hamburgo, 
através do e-mail joao-pedro.martins@ibge.gov.br ou do telefone (51) 3595-4215. No aguardo 
do parecer favorável a respeito de nossa solicitação, desde já agradecemos pela atenção. 
Atenciosamente, Elisabete Santana Técnica de Informações Geográficas e Estatísticas 
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Coordenadora de Área – Censo 2022. Pedido de Providência. Exma.Sra. Presidente da Câmara 
de Vereadores de Picada Café. Ivo Marconi, Vereador com assento nesse Legislativo Municipal, 
no uso de suas atribuições constantes do art.164, do Regimento Interno, vêm perante Vossa 
Excelência, propor o Pedido de Providências que segue. No bairro Jammerthal existe uma ponte 
de madeira chamada Travessia Carlos Werle. Esta ponte necessita reforma urgente pois 
representa risco à comunidade local que nos solicitou providências. Assim, rogamos para este 
Digníssimo Sr. Prefeito para que encaminhe o presente para a Secretaria competente para estudo, 
análise e providências cabíveis. Requer, portanto, seja a presente indicação submetida ao 
Poder Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior brevidade possível. Reiteramos votos 
de mais alta estima e consideração. Oficio 00432/2022 – CGC/Ass. Parlamentar. Assunto: Aporte 
de Efetivo – Picada Café. Senhor Vereador, Ao cumprimentar Vossa Excelência, em atenção à 
demanda, encaminhada por meio do Ofício nº 105/2022, incumbiu-me o Exmo. Sr. Comandante-
Geral, da Brigada Militar informar que: As demandas por aporte de recurso humanos são 
procedentes e vem bem a calhar para a instrumentalização da capacidade operativa da Brigada 
Militar. Por tal razão, há de se referir que foi publicado no Diário Oficial do Estado nº 226, de 16 
de novembro de 2021, a realização de concurso público destinado ao provimento de 4.000 (quatro 
mil) vagas para o cargo de Militar Estadual na Graduação de Soldado QPM-1, medida que logo 
poderá minimizar o déficit de recursos humanos da Brigada Militar em alguns municípios.  
Independentemente, o Comando da Corporação tem agido com o fim de minimizar os efeitos 
dessas carências. A priorização das demandas criminais com a realização de diversas operações 
destinadas ao combate de ilícitos violentos tem impactando positivamente na diminuição dos 
índices de criminalidade em todo o Estado. Diante do exposto, registro que a demanda trazida à 
lume está devidamente registrada com o fim de instruir o processo decisório acerca da 
distribuição futura de efetivos. Atenciosamente, Rodrigo Assis Brasil Ramos Aro, Chefe da 
Secretaria Executiva do Gabinete do Comandante-Geral. Câmara dos Deputados Consultoria de 
Orçamento e Fiscalização Financeira. Prezado (a), A Câmara dos Deputados, por intermédio da 
Consultoria de Orçamentos 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 federais em seu município. Informações complementares podem ser 
acessadas no link abaixo: www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/fiscalize Atenciosamente, 
Ricardo Alberto Volpe Diretor de Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira. 
Passamos para o Grande Expediente onde constam os Projetos de Lei Nº037/2022, 038/2022, 
039/2022, 040/2022 e a Moção de Apelo ao DNIT. A Senhora Presidente colocou a palavra a 
disposição. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, imprensa, e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que o Projeto de 
Lei 037/2022, autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado 
e dá outras providencias e explicou que se faz necessário a contratação de uma atendente na 
educação infantil e ensino fundamental pela licença da servidora Tainele Cristine Weber sendo 
que a contratação é de um ano podendo ser renovado e pediu a urgência urgentíssima. Falou que 
o Projeto 038/2022, autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providencias. Explicou 
que se faz necessário a adaptação do orçamento para a realização da 22ª Feira do Livro, tendo em 
vista que é limitado o repasse do Município no valor de oitenta mil reais podendo chegar a cem 
mil reais, sendo votado em duas etapas. Explicou que se a entidade obter sucesso, devolverá ao 
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município os recursos que não foram usados e pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto 
de Lei 039/2022, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providencias. Explicou que 
se trata da abertura de crédito especiais tendo em vistas ajustes no orçamento e que esse crédito 
é necessário para ampliar recursos para a perfuração de poços tubulares e pediu a urgência 
urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei 040/2022, autoriza a abertura de crédito especial e da 
outras providencias. Explicou que se trata da abertura de credito considerando que se faz 
necessário ajustes no orçamento e que esses créditos serão para ampliar a inseminação artificial 
no gado leiteiro e pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira dos 

Santos: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, 
Diretores do Sindicato dos Servidores Municipais, os irmãos Worst aqui presentes e a todos que 
assistiam pelas redes sociais. Disse que os projetos que adentraram nesta casa, são projetos 
técnicos que se fazem necessários para um bom andamento da administração, vem acompanhado 
de um parecer jurídico favorável e bem justificado e que é favorável que se vote em urgência 
urgentíssima. Disse que gostaria que essa Moção de Apelo que está na pauta fosse votada em 
urgência urgentíssima para que possa ser encaminhado esta Moção o quanto antes para o DNIT, 
solicitando essas melhorias que devem acontecer na BR 116.  Agradeceu. Ninguém fez uso da 
palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 
037/2022, que foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a 
urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 038/2022, que foi aprovada por unanimidade. A 
Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 039/2022, 
que foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
urgentíssima do Projeto de Lei Nº 040/2022, que foi aprovada por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima da Moção de Apelo ao DNIT, que foi 
aprovada por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde consta o Projeto de Lei Nº 
037/2022, 038/2022, 039/2022, 040/2022, a Moção de Apelo ao DNIT e o Pedido do Espaço da 
Câmara Municipal para o treinamento dos recenseadores do IBGE. A Senhora Presidente colocou 
a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o 
Projeto de Lei Nº 037/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação o Projeto de Lei Nº 038/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nº 039/2022, que foi aprovado por unanimidade. 
A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nº 040/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a Moção de Apelo ao DNIT, que foi 
aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Pedido do Espaço da 
Câmara Municipal para o treinamento dos recenseadores do IBGE, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente interrompeu a sessão por tempo indeterminado para 
o uso da palavra do Presidente dos Municipários, Sr. Valduir Cabrera de Almeida, 
referente a implantação de insalubridade e periculosidade e solicitação de melhorias nas 
condições de trabalho dos profissionais da saúde do município. Após a explanação a Senhora 
Presidente reabriu a sessão e passou para as Explicações Pessoais. A Senhora 
Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador Ivo Marconi: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, os servidores do sindicato e a todos 
que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria falar um pouco sobre o pedido que fez e 
acredita que o prefeito e vereadores já estariam a par e que foi cobrado pelo pessoal da 
comunidade do Jamerthal. contou que essa ponte oferece riscos e que pode causar danos maiores 
e pediu para que seja encaminhado com respeito e que o prefeito tome as providencias. Explicou 
que é uma ponte de madeira que liga a Rua Vicente Prieto até a rua que vem por baixo. Referente 
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a insalubridade dos servidores públicos, disse que andou conversando com o pessoal, e que os 
servidores cobraram que fizesse um pedido e que era para apoiar o projeto da Vereadora Adriane. 
Disse que terão o seu apoio e também pediu que os demais vereadores apoiassem e explicou que 
tem servidores que trabalham em máquinas pesadas, corem risco e que esse assunto precisa ser 
tratado com carinho. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a todos novamente. Falou 
que é totalmente favorável ao pedido que o Vereador Ivo fez e contou que inclusive já cobrou 
várias vezes e conversou com o Vice-Prefeito Max e que ele disse que até já tinha ido dar uma 
olhada com o engenheiro da prefeitura e que estavam providenciando. Destacou que isso era para 
ontem e que o caso é bem sério, que já parou lá para olhar essa ponte e que está bem podre por 
baixo e uma hora dessas pode causar um sério acidente. Pediu para o município realmente dar 
andamento nisso e faça o quanto antes essa reforma ou que construa uma ponte nova porque 
aquela lá não tem mais condições. Disse que ficou agradecido aos colegas que apoiaram a Moção 
de Apelo ao DNIT e que entendem da mesma forma que ele que há a necessidade de fazer 
melhorias na BR116 e que a união passa essas melhorias porque pagamos impostos e que 
precisamos essas melhorias e que temos direito de cobrar. Parabenizou o Presidente do Sindicato, 
o Sr. Valdoir, que veio explanar e tirar algumas dúvidas, esclarecendo as suas demandas e 
também parabenizou os demais membros da diretoria do sindicato que tiveram a coragem de 
fundar esse sindicato. Falou que também já foi diretor sindical e que sabe da importância de se 
ter um sindicato para se defender uma classe. Falou que o sindicato dos servidores está 
trabalhando com disposição buscando melhorias pra defender o servidor publico e esse é mesmo 
o objetivo do sindicato. Parabenizou a diretoria pelo empenho que estão tendo em buscar a 
garantia dos direitos dos servidores e também a melhoria que os servidores necessitam dentro dos 
seus ambientes de trabalho. Disse que esse problema de periculosidade e insalubridade já existe 
há mais de cinquenta anos, como o presidente já havia comentado anteriormente, e que muitos 
municípios não produziram as suas leis específicas para garantir esses direitos aos trabalhadores 
e alguns já fizeram e outros ainda continuam empurrando com a barriga e ganhando tempo pra 
não pagar a insalubridade e periculosidade aos servidores que tem direito. Disse que sabe que não 
são todos, mas quem trabalha na área da saúde, estão expostos a riscos de contágios e risco de 
vida mesmo. Falou que esses servidores não precisam nem de laudos e nem de estudos, pra saber 
que eles têm direito sim a esses abonos e a garantia do pagamento de periculosidade e 
insalubridade. Reforçou que não é de agora que tem essa lei e que é de muitos anos. Disse que 
alguém poderia perguntar porque o Prefeito Daniel não fez e questionou que até o prefeito Rubem 
Kirschner podia ter feito isso, porque essas leis são antigas, mas deixaram de fazer. Falou que 
não é porque eles deixaram de fazer que vão parar de cobrar e se o Prefeito Luciano não fizer, 
vão continuar cobrando, porque se o Prefeito Daniel tivesse que fazer tudo não precisava mais de 
prefeito, ou se o Prefeito Luciano fizer tudo, não vai mais precisar de prefeito e acredita que cada 
coisa no seu lugar e cada coisa no seu tempo, mas que tem que acontecer. Disse que como 
vereadores precisam continuar cobrando, produzir e adequar leis atualizadas ao município que 
possibilite que os servidores tenham a garantia dos seus direitos, que está na Constituição, e bem 
claro que todo o trabalhador tem direito a periculosidade e insalubridade quando trabalham em 
serviços de riscos e reforçou que não é coisa de hoje, que está na Constituição, que não fala do 
servidor público, mas fala de toda a classe trabalhadora onde o servidor público e insere dentro 
da classe trabalhadora e que não tem nenhuma dúvida disso. Disse que queria aproveitar o 
momento, já que o presidente do Sindicato e os seus diretores estavam na Casa, e contou que na 
época que foi fundado o Sindicato, já era vereador, cobrou e falou que achava desnecessário ter 
três funcionários públicos cedidos pro Sindicato e que fosse remunerado pelo município. Falou 
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que continua achando um pouco exagerado isso, porque em Nova Petrópolis tem um servidor 
público que é cedido e remunerado pelo município pelo sindicato dos servidores e contou que o 
nosso Sindicato do Calçados que tem mais de dois mil associados, tem quatro servidores cedidos 
e remunerados pelas empresas, e é claro que tem mais servidores que são remunerados pelo 
sindicato. Disse que gostaria de saber se realmente há a necessidade de ter três servidores cedidos 
e remunerados pelo município e se o Sindicato não teria condições de remunerar os demais 
funcionários. Disse que nós como município pequeno poderíamos ceder e remunerar um servidor 
e sugeriu que os outros dois fossem custeados pelo sindicato. Pediu que o sindicato enviasse um 
relatório do que é feito, qual é a demanda  de ter esses três servidores e que os vereadores 
gostariam de saber disso, pois se trata de dinheiro público e que sabem que os três servidores 
cedidos para o sindicato são pagos com dinheiro público, dinheiro do povo, dinheiro de impostos, 
e nós vereadores precisamos sempre zelar pela boa aplicação do dinheiro público, fiscalizar onde 
está sendo aplicado e vamos brigar juntos com o sindicato, para que seja atendido as suas 
demandas e vamos sim, produzir e adequar essas leis para que elas fiquem mais atualizadas, como 
o Presidente do Sindicato pediu, e que iremos dialogar e buscar uma solução para esses 
problemas. Agradeceu. Do Vereador Laércio Lamberty: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, imprensa, os servidores do Sindicato e a todos que assistiam pelas 
redes sociais. Agradeceu por estar nesta Casa novamente em especial ao colega Selvino 
Boettcher.  Disse que tinha algumas informações da Secretaria de Saúde para passar referente aos 
pacientes que vão a Porto Alegre e Caxias. Pediu para agendarem com antecedência o transporte 
assim que tiverem um retorno de sua consulta ou exames marcados, indo logo até o Posto de 
Saúde fazer o agendamento do transporte. Explicou que a demanda está grande e precisam de 
tempo para organizar a logística do transporte e até é importante que comuniquem logo o Posto 
de Saúde, caso haja o cancelamento. Disse que também é importante informar a mudança do 
número do telefone, deixando o setor de agendamento do Posto de Saúde atualizado e contou que 
já tinha pacientes que perderam a consulta que estavam esperando a tempo por não conseguir o 
contato da pessoa. Também disse que é importante o paciente ligar um dia antes para saber se 
está tudo certo com o transporte e a consulta. Falou que tem um aviso referente ao Maio 
Vermelho, mês de combate ao Câncer de Boca e contou que a Secretaria de Saúde e Assistência 
Social de Picada Café está promovendo o dia do combate ao câncer de boca e convidou todas as 
pessoas acima de trinta e cinco anos de idade a realizar o exame, bem como receber orientações 
de higiene bucal pela dentista da Estratégia da Saúde da Família, Andressa Haas e pela auxiliar 
de Saúde Bucal, Loiva Klemem. Explicou que será no dia trinta e um de maio, terça feira, no 
período da manhã será no UBS do Centro e na parte da tarde no UBS da Joaneta. Disse que em 
caso de dúvida, podem ligar pelo número 3285 12-60, no ramal 6. Parabenizou todas as mães de 
Picada Café pelo dia das mães no próximo final de semana. Agradeceu. Do Vereador Eloir 

Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, pessoal 
do Sindicato e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que está a favor que paguem a 
insalubridade e periculosidade, o mais breve possível dentro das leis legais, portanto, o Prefeito 
Luciano e o Vice-Prefeito Max, conhecendo-os bem, disse que isso vai acontecer. Contou que foi 
conversar com eles e leu um trecho da ata da reunião que aconteceu no dia onze de abril do 
corrente ano, com a presença do Prefeito Luciano, Vice Max e os membros da Comissão Especial, 
referente a possibilidade de concessão de insalubridade e periculosidade aos servidores 
municipais, bem como estudar os impactos financeiros visando posterior regulamentação. Na ata 
estava registrado que o Sr. Jonas Viet, Técnico do Setor de Engenharia da Segurança do Trabalho 
apresentou uma proposta e como irá proceder para realizar a pesquisa e a apresentação do 
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relatório posteriormente a comissão e que destacou que provavelmente depois da análise seja 
necessário alterar as atribuições e alguns cargos do município, sendo necessário adequar a Lei Nº 
883/2005. Além disso estava registrado em ata que a apresentação do relatório dos cargos de cada 
servidor municipal por parte dos engenheiros de segurança do trabalho será dada o prazo de 
quarenta e cinco dias, onde a primeira Secretaria a ser analisado será a Secretaria de Saúde e que 
a próxima reunião agendada será no dia seis de junho. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: 

Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, os funcionários 
do sindicato e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que referente ao assunto da Ponte 
do Jamerthal, fazia um mês que a comunidade daquele bairro pediu para ele e que inclusive foi 
conversar com o Secretário de Obras e que passaram que estavam vendo pra fazer uma licitação 
porque lá vai bastante madeira e que é uma madeira grossa e por isso precisa ser feito a licitação. 
Disse que concordava que teria que ser feito o mais breve possível e que até o momento não 
estaria acontecendo nada. Disse que realmente esta ponte está ruim e precisa de reparos e o quanto 
antes tomarem uma atitude, melhor, para não acontecer nenhum acidente e que a prefeitura é 
meio irresponsável porque não está fazendo o conserto dessa ponte. Referente ao DNIT, disse 
que estavam a uns dois meses no DNIT e sugeriram esta proposta de fazer a terceira pista para 
facilitar a ultrapassagem para quem vai a Nova Petrópolis ou vice versa, sendo que tem bastante 
movimento e a ultrapassagem é limitada, além dos caminhões carregados e as carretas que puxam 
areia e material de construção se tornando difícil para quem se desloca para Nova Petrópolis ou 
vice versa, tenha tempo pra conseguir ultrapassar e que seria muito bom a terceira pista pra Nova 
Petrópolis. Falou que concorda com o colega Laércio, que é necessário agendar com antecedência 
e que tem pessoas que conseguem a consulta pela primeira vez pelo SUS e não vão. Disse que 
acha isso muito preocupante e que tira o lugar do outro e que a primeira consulta é sempre muito 
bom ir pelo SUS. O Vereador Adão pediu uma parte da palavra e disse que esqueceu de um 
assunto que é de extrema importância que é o evento da coxa e sobrecoxa do Consepro e pediu a 
colaboração de todos, uma vez que isso retorna em segurança para o nosso município. O Vereador 
Egon deu continuidade a palavra e disse que referente ao assunto do sindicato dos funcionários 
públicos, concorda plenamente, que isso é um bem para a comunidade e para os funcionários e 
também para conseguir algum fruto mais tarde a questão da insalubridade, mas também volta a 
questão se realmente é necessárias três pessoas trabalhando neste setor pelo número de sócios e 
se tiver um relatório de como trabalham estas três pessoas, fazendo a função do sindicato. Sugeriu 
que se reduza a um funcionário e como é pago pelo poder público, com os nossos impostos, talvez 
tenhamos que pensar nesta situação também e reforçou que concorda em avançar na questão da 
insalubridade para os funcionários. Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a todos 
novamente. Disse que queria falar um pouquinho sobre o primeiro torneio de Beach Tennis que 
aconteceu no Bairro Bela Vista, promovido pelo desporto. Disse que foi muito legal, muitas 
pessoas envolvidas, que crianças e idosos também participaram e explicou que é um esporte que 
aqui ainda não é desenvolvido, mas em outras cidades maiores já virou uma febre, um esporte 
que está evoluindo bastante e que foi o nosso primeiro contato com esse esporte e foi bem legal. 
Parabenizou o Renato pelo evento e que sempre está se puxando para termos bons eventos. 
Convidou o pessoal do futebol de salão da segunda divisão, para as equipes que queiram 
participar do futsal que no dia onze de maio, haverá a reunião para quem quiser participar do 
campeonato, as dezoito horas e quarenta e cinco minutos na prefeitura. Também falou sobre o 
pagamento da insalubridade e periculosidade aos funcionários públicos e disse que concorda e 
quando é merecedor tem que ser pago, que é a favor do diálogo, que foi muito boa a explanação 
e acredita que o dialogo é fundamental em qualquer situação e que está de acordo que seja pago. 
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Disse que se fez essa pergunta, se é necessário ter três servidores e destacou que em Nova 
Petrópolis tem um, que já foi debatido várias vezes e saber desse estudo se é necessário ter os três 
ou não. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. 
Parabenizou as professoras Neusa Morchel Weber e Patricia Stoffel Hansen, que são autoras do 
livro Conhecendo Picada Café e que tem várias histórias, que foi feito um estudo bem grande 
com vários professores e que foi lançado no domingo. Também parabenizou o Sr. Valdoir, 
Presidente e representante do Sindicato dos servidores públicos que tirou algumas duvidas dos 
vereadores e da comunidade. Disse que sempre terão o seu apoio e que bom que tem alguém que 
batalha pelos direitos dos funcionários e que isso se torna cansativo que é um trabalho que já vem 
sendo feito a bastante tempo, essa questão de estar indo cobrando, buscando, lutando pelos 
direitos dos funcionários. Referente aos três funcionários cedidos, disse que foi liberado pelo 
Ministério Público e que eles estão aí fazendo o seu trabalho. Falou que referente a explicação 
que o Sr. Eloir Bauer trouxe sobre a reunião com o executivo, sobre o assunto do sindicato dos 
servidores públicos, que foi muito bom trazer essa explicação e falou que o melhor de tudo é que 
aconteça essa reunião com a rede, com todo o pessoal, com vereadores, com o sindicato, com o 
pessoal da saúde e com todos os envolvidos. Também parabenizou o Selvino Boettcher pelo seu 
aniversário. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra.  A Senhora Presidente convocou os 
Senhores Vereadores para a sessão no dia 10 de maio as 20 horas no local de costume. Declarou 
encerrada a sessão. 
 
 
 

 

 


