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003/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 09/02/2021 

 

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

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

Egon Hansen, Eloir Bauer, Karin Spier, Selvino José Boettcher e Valdir Lubenow. A mesa foi 

presidida pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Eloir Bauer. A Presidente 

colocou em discussão a Ata nº 002/2021, de 02 de fevereiro de 2021. Ninguém fez uso da palavra. 

O Senhor Presidente colocou em votação a Ata Nº 002/2021, que foi aprovada por unanimidade 

com a ausência do Vereador Neudir Hubler. O Senhor Presidente, solicitou que à secretária lesse 

o pequeno expediente. Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº004/2021- Autoriza a Abertura 

de Créditos Suplementares e dá outras Providências. Justificativa: Senhora Presidente, Senhores 

Vereadores: Encaminhamos para a vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 004/2021, 

considerando a necessidade de adaptação do orçamento vigente para utilização do superávit 

financeiro de 2020 dos recursos vinculados. Os referidos recursos já têm destinações específicas. 

Como, por exemplo, folha de pagamento, material de consumo, dentre outros. Pretende-se 

utilizar, primeiramente, o recurso exultante de economias de 2020 para posteriormente utilizar os 

recursos de 2021. Pelos motivos expostos e para utilização imediata de recurso, solicitamos a 

aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. Estado do Rio 

Grande do Sul - Tribunal de Contas do Estado - Direção de Controle e Fiscalização. Oficio 

Circular DCF nº 04/202.  Senhores Jurisdicionados: Em resposta à Consulta formulada ao 

Tribunal de Contas do Estado/RS, e dado ao interesse da matéria, foi emitida Decisão pelo 

Tribunal Pleno determinando encaminhamento ao Parecer CT Coletivo nº 2/2020, bem como 

Relatório e Voto e Decisão do Processo 17240200/19-0 ao conjunto de órgãos jurisdicionados 

deste Tribunal. Dessa forma, encaminham-se, em anexo, os documentos mencionados. Ao ensejo, 

cordiais saudações. Atenciosamente, Everaldo Ranincheski, Diretor de Controle e Fiscalização. 

Passou-se pra o Grande Expediente onde constava o Projeto de Lei Nº 004/2021. E a palavra 

foi colocada à disposição dos Senhores Vereadores. Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou 

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

pelas redes sociais. Disse que em relação ao Projeto de Lei Nº 004/2021 refere-se ao orçamento 

de 2020, da economia que sobrou e falou que é importante a aprovação deste projeto para que 

possa ser inserido no ano de 2021. Disse que esses recursos já tem destino em folha de pagamento, 

manutenção, consumo, entre outros. Pediu urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém mais fez 

o uso da palavra. A Senhora presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do projeto 

de Lei Nº 004/2021 que foi aprovado com a ausência do Vereador Neudir Hubler. Passou para 
a Ordem do Dia onde constava o Projeto de Lei Nº 004/2021. A Senhora Presidente colocou a 

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

Projeto de Lei Nº 004/2021 que foi aprovado com a ausência do Vereador Neudir Hubler. Passou 

para as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Do 
Vereador André Peiter. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, 

vice-prefeito e os demais que assistem nas redes sociais. Disse que queria gradecer ao Setor de 

Obras e falou que fez alguns pedidos para o Secretário de Obras, o Beto que prontamente o 

atendeu, porém, precisaria de mais algumas coisas com urgência. Explicou que a estrada 

Farroupilha que liga Joaneta a Quatro Cantos está em más condições para um caminhão carregado 

passar, além dos carros pequenos. Falou que outra rua que estaria sendo cobrado, é a rua que liga 
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o Bairro Joaneta com o bairro Canelinha, que estaria precisando de uma roçada e uma patrolada. 

Também pediu corte de grama nos campos de futebol e disse que isso sempre foi feito nas outras 

administrações, durante vários anos. Explicou que o campo de Futebol América já está virado em 

mato e que as crianças costumam ir lá aos domingos jogar futebol e como não tem mais jogos em 

função da Pandemia, é o lugar que as crianças escolheram para bater uma bola e acha que a 

melhor coisa é ficar lá do que ir na rua. Disse que outro problema no Bairro Quatro Cantos, seria 

a questão do telefone e acha que uma vez ao mês ele funciona e outros dias não. Falou que os 

fios de telefone do trecho entre Joaneta e Canelinha, estariam todos no chão e sequer tem poste 

para segurar os fios e conversou com a administração para ver o que se poderia fazer, já que isso 

caberia a OI. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a senhora Presidente, colegas 

Vereadores, jurídico, secretária, imprensa, vice-prefeito e a todos que assistiam pelas redes 

sociais. Disse que não se manifestou sobre o Projeto 004/2021 que autoriza abertura de créditos 

complementares e da outras providências. Falou que era um Projeto bom, simples, de praxe e que 

era gratificante saber que sobraram recursos, uma vez que foram bem administrados esses quatro 

anos, que o Prefeito Daniel fez uma boa economia e que é muito bom para o Prefeito que está 

assumindo, e assim, o Prefeito Luciano já tem mais tranquilidade para iniciar o ano com recursos 

em caixa, recursos livres, recursos vinculados, e frisou que a única coisa que não entendia, porque 

veio tudo em um único projeto. Falou que o valor de 3,726.149.37, como de praxe, sempre vinha 

por área e disse que não teria lei que diga que não poderia e por isso teria vindo tipo um pacotão 

e todos aprovaram. Disse que queria fazer um pedido ao Secretário de Obras para que desse uma 

atenção nos canteiros da lateral da BR 116 e falou que o mato estaria tomando conta e se fosse 

possível o quanto antes fazer uma limpeza nestes canteiros, pois já não teria mais trilha e que já 

seria capoeira mesmo. Falou que lamentava a saída do Banco do Brasil, que não tem uma data 

marcada, mas que iria sair. Disse que seria uma pena porque teria bastante correntistas, empresas 

que trabalham com o banco que vai se desligar, assim como a Brigada e o Correio quase foram e 

a Policia Federal que saiu. Disse que são órgãos que estariam indo e isto é lamentável. Disse que 

gostaria que a administração e o Prefeito fizessem um esforço para reverter a situação e acredita 

que não teria mais como reverter e cabe lamentar. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi: 
Novamente saudou a todos e parabenizou o serviço de obras e disse que toda a demanda que 

chegou até o Secretário foi concluída. Destacou que faz um mês e quinze dias de trabalho e que 

tinha alguns dias de chuva e por isso não teria dado tempo para concluir todas as obras e como 

teria ficado bastante trabalho da gestão anterior, ainda teria muito a ser feito e acredita que aos 

pouquinhos essas obras serão feitas e disse que toda a comunidade precisa ser atendida. 

Agradeceu. Do Vereador Valdir Lubenow: Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, 

secretária e a todos que assistem. Disse que queria reforçar a questão do DNIT, assim como o 

colega Selvino Boettcher já teria comentado sobre a BR 116. Falou que passou por ela em direção 

ao Morro Pereira e disse que não entendia como tantos deputados passam no local e ninguém se 

mexe. Falou que eles vão a Nova Petrópolis, Canela e Gramado e questionou quem escolheu 

esses deputados que não fazem nada e que não veem o que está acontecendo nesta BR116. Disse 

que cruza a área cinco vezes, vai pra direita, vai pra esquerda e os caminhões batem nos galhos e 

questionou quem iria pagar pelos estragos, e duvidou que não teria nenhum deputado que não 

visse isso. Agradeceu. Do Vereador Selvino Boettcher: Saudou a senhora Presidente, colegas 

Vereadores, jurídico, secretária, imprensa, Vice-Prefeito e a todos que assistiam pelas redes 

sociais. Disse que também queria comentar um pouco sobre o DNIT e falou que não tinha muito 

o que fazer e que o problema seria o DNIT de São Leopoldo, pois o DNIT de Vacaria trabalha e 

a diferença seria da noite pro dia. Disse que muitos ofícios foram enviados pela Câmara de 
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Vereadores e que a administração passada fez vários pedidos de melhorias e que houve uma 

reunião na Câmara de Dois Irmãos com os Municípios de Novo Hamburgo até Gramado, sendo 

que estavam presentes a Policia Rodoviária e Diretores da DNIT. Disse que eles sabiam do 

problema, porém, não entendia o que estaria acontecendo. Falou que o negócio seria reforçar e 

que já tinha falado com a administração e o Prefeito para passarem lá de novo, quando fossem a 

Brasília e que caberia aos vereadores de Picada Café fazer um oficio para a DNIT. Pediu para 

falar um pouquinho sobre os recursos que estariam entrando e que no dia cinco de janeiro houve 

uma emenda pra Saúde, de sua autoria e que teria sido paga pelo PDT. Falou que o dinheiro das 

emendas não é do político e explicou que é o dinheiro que retorna ao Município que as indústrias, 

comércio e agricultura e todos estariam pagando, sendo a forma de conseguir o dinheiro de volta. 

Disse que é muito bom se alguém trouxer uma emenda pra Picada Café, é muito louvável e isso 

cabe aos políticos buscar. Falou que estava em Porto Alegre em reunião com o Deputado Pompeu 

de Matos e que ele havia garantido uma emenda para comprar uma máquina PC e uma 

Retroescavadeira Hidráulica.  Disse que na semana anterior o Deputado do PTB estava em Picada 

Café e que também teriam sido feito pedidos e que teria a certeza que iriam olhar por nós. Falou 

que toda a vez que tinha uma reunião com algum deputado do seu partido tocava no assunto da 

DNIT e que o deputado dizia que reclamaria em Brasília. Também falou que tinha certeza que os 

deputados do PDT levariam isso a diante. Disse que queria falar um pouco sobre a crítica que 

recebeu do colega Adão na última sessão. Falou que não sabia o que tanto incomodava o pessoal 

da oposição e disse que era um vereador justo, que no mandato passado foi da oposição, que 

trouxe emendas, procurou trazer recursos para o Município, que ajudou, votou e tudo a favor da 

população e sempre trabalhou para a comunidade de Picada Café. Disse que as emendas que o 

partido pleiteou de 2017 a 2020, foram pagas e que continuou trazendo recursos para Picada Café, 

questionando assim quem dos vereadores conseguiu emendas sem a ajuda do Prefeito. Também 

comentou que a oposição do passado trouxe várias emendas, não só do PDT e os outros partidos 

também conseguiram ao menos uma emenda. Disse que conseguir uma emenda no governo 

federal não é fácil, porque não há dinheiro e o negócio seria toda vez que tivesse uma chance 

teria que pedir uma coisa, seja lá o que for, porque o recurso que vem é muito bom para a nossa 

Saúde, Educação, Obras e assim por diante. Disse que ficou bastante chateado, porque não teria 

falado nada de errado na posse. Disse que muitas vezes quando se fala o que não deve, escuta o 

que não quer e depois começam as picuinhas, as brigas. Também disse que já foi cutucado antes 

da posse e que ficou na sua e explicou que tem todo o direito de zelar pelos colegas de campanha, 

os que se elegeram e que o partido do PDT fez 507 votos e que isso podia incomodar alguém lá 

fora. Falou que não admitia o que veio do colega Adão, que o considerava um amigo, um ótimo 

vereador e exigia respeito a sua pessoa e aos colegas porque também fizeram uma boa votação e 

o que a população decide é sagrado. Falou que estão em uma democracia e que não vai criticar o 

outro, enquanto isso vai visitar os deputados, vai visitar outros Municípios para seguir exemplos, 

trazer recursos que interessam a população. Destacou que como político, seu dever é olhar para 

a população e disse que isso foi uma promessa que sempre fez, trazendo os problemas que há no 

Município pra dentro da Prefeitura para os Secretários para serem resolvidos. Falou que a 

administração está se virando como pode para resolver os problemas que são muitos, entre eles a 

Vicente Prieto entre Joaneta e Jamerthal, que é uma poeira só, pois precisam arrumar recursos 

para pavimentar um pedaço daquela rua. Disse que outro problema seria a Pista de Skate da 

Joaneta e falou que o projeto foi mal elaborado no passado e que não há banheiro naquele local 

e se a gurizada ou as crianças precisarem de um banheiro, teriam que pedir para os vizinhos e a 

administração terá que reparar o erro que houve e disse também que há muitos erros e que toda 
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administração erra e acerta e que todo mundo tem direito de acertar ou errar, porque somos 

humanos. Falou que sempre procura acertar mais do que errar e lamentou as críticas que foram 

feitas sobre o parecer do projeto da semana passada e citou o parecer dos implementos agrícolas 

antes da campanha eleitoral. Falou que o pessoal da prefeitura da época, deu pontos para o pessoal 

dar o parecer, pedindo que fosse feito uma doação e relatou que qualquer cidadão sabe que não 

pode-se fazer uma doação e explicou que só queriam uma cedência e que até o momento os 

implementos que foram entregues no dia quatro de janeiro, somente foram cedidos para os 

colonos trabalharem, enquanto isso os implementos estavam parados e não foram entregues no 

prazo e que talvez teria sido feito um comentário errado ao pessoal que deu o parecer e questionou 

que os outros Municípios fizeram a entrega e os colonos puderam trabalhar, enquanto que, os 

colonos de nosso Município viviam nas outras comunidades pedindo emprestado ou alugavam 

os implementos. Disse que não era fácil conseguir e falou que acreditava que isso era algo da 

posição, que não deveriam ter feito corpo mole, que deveriam ter trabalhado em cima para 

entregar isso e que veio do governo federal, era um projeto de 2019 e precisava ter sido entregue 

e não queria entrar em detalhes. Comentou os CCs, FGs, os cargos e disse e que sempre foi fiel 

ao povo que o elegeu e que deveria poupar onde dá, sendo que assim sempre teria dinheiro para 

as horas difíceis e salientou que governo que poupa, acaba tendo dinheiro. Disse que esse é o 

dever de cada administrador público e falou que será um defensor disso e que já teria conversado 

com o Prefeito Luciano e com o Vice Max e que ambos irão economizar onde der nos FGs. 

Questionou o porquê uns recebem gratificação e outros não, e disse que deveriam pagar hora 

extra para todo mundo e para os diretores, dar um salário a mais, sendo justo com os funcionários. 

Disse que não queria entrar em detalhes por que são coisas pequenas e enquanto isso ficariam 

criticando lá fora e que sabe o que está fazendo e sabe do que é capaz e se algum morador de 

Picada Café tiver algum problema poderia procura-lo, uma vez que sempre atendeu bem e 

continuará atendendo bem e reforçou que esse é o seu dever como vereador e que não iria mais 

responder picuinhas políticas, mimimi político, pois não interessa para a população lá fora. Disse 

que no passado tinha gente implorando, pedindo um FG, uma gratificação e isto sabemos, porém, 

isto o cidadão não explicou para a população lá fora. São coisas da política que acontecem. 

Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, 

secretária, jurídico, imprensa e os demais que assistiam pelas redes sociais. Disse que referente 

ao Projeto, não se manifestou antes por que são recursos do superavit 2020 e o dinheiro que foi 

poupado pelo ex-prefeito Daniel será bem vindo e bem usado por esta administração e pelo 

Prefeito Luciano. Disse que o projeto é tranquilo, sem maiores problemas e todo mundo estaria 

de acordo e se colocou totalmente a favor por que é um projeto de praxe. Também falou referente 

as colocações que foram mencionadas nesta casa e reforçou o que o colega falou sobre o corte de 

grama que estaria atrasado e pediu para dar andamento a questão. Disse que algumas ruas 

estariam ruins como a João Sander Sobrinho e que alguém pediu para que fosse feito uma 

manutenção e que em resposta teria dito que aos poucos seria feito. Disse que referente as roçadas, 

o pessoal havia pedido para ser feito o quanto antes possível. Falou sobre a colocação do vereador 

referente a Pista de Skate e concordou e disse que já poderiam se precaver e deixar recursos ou 

um projeto em andamento e que iria cobrar bastante desta casa os banheiros para a pista, uma vez 

que teria sido cobrado durante a campanha e prometeu que se fosse eleito, bateria nesta tecla até 

que acontecesse e caso não acontecer, iria dar um retorno para o pessoal. O Vereador Adão 

Pereira pediu parte da palavra ao colega Vereador Egon Hansen. Adão disse que queria explicar 

que nunca criticou o trabalho do colega Selvino e queria justificar que no dia da posse foi contra 

a chapa que tinham feito e reforçou que não tinha nada contra ninguém, nem do Presidente, 
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Secretários que foram eleitos, porém foi contra mesmo era do sistema que usaram para formar a 

chapa, uma vez que só comunicaram a chapa que tinham formado, só isso. Falou que não tinha 

criticado ninguém e que o assunto estaria morto e enterrado e o que vale mesmo era a opinião da 

colega e Presidente da Câmara que garantiu que iriam ter o mesmo trato, o mesmo direito, o 

mesmo valor para os nove vereadores e isto que interessa. Falou que não ficaria batendo boca e 

que não foram eleitos pra isso e ficar discutindo coisas, uma vez que esse assunto está morto e 

enterrado e que nunca criticou o colega. Falou que a única coisa que não gostou naquela noite, 

foi que o colega havia dito que não eram mesmo para votar em si e que minoria é minoria e que 

assim o colega havia se manifestado e reforçou que estava gravado, mesmo não estando em Ata. 

Lembrou que o colega havia questionado dizendo que não sabia porquê haviam feito isso, que 

minoria é minoria e reforçou dizendo que nunca criticou em nada. Agradeceu. Vereador Egon 

Hansen retomou a palavra e disse que queria falar sobre os cavaletes de água e os hidrômetros 

que custariam quinhentos e dezenove reais e que algumas pessoas questionaram que seria meio 

salário e que o pessoal estaria lutando para construir suas casinhas e ainda teriam que pagar esse 

preço para um cavalete e acha que o custo deveria ser só metade disso, mesmo não sabendo o 

valor certo e falou que seria caro para um hidrômetro. Falou que todos precisam ter opiniões em 

sua posição e cada um tem o seu voto e sua maneira de se expressar como vereador e que cada 

um é livre para se manifestar. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer:  Saudou a Senhora 

presidente, colegas Vereadores, jurídico, secretária e todos que assistiam pelas redes sociais. 

Falou que queria fazer um agradecimento há quatro pessoas que conhece a muitos anos, que é o 

secretário de Obras, o Beto e da Agricultura, além do Prefeito Luciano e vice Max. Explicou que 

todas as vezes que precisava de um auxilio, sempre foi atendido e as coisas que pediu estão sendo 

feitas, mas como choveu, a grama estava alta do Aliança e explicou que a grama sempre foi 

cortada e continuará sendo cortada e pediu paciência. Falou que temos as pessoas certas no 

comando e essas são as pessoas que Picada Café merece. Disse que a eleição passou e que o 

negócio é Picada Café. Agradeceu. Ninguém mais fez uso da palavra. A Senhora Presidente 

convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 18 de fevereiro, quinta-feira, em 

virtude do feriado de carnaval, as 20 horas na Sede da Câmara Municipal e lembrou que no 

mesmo dia às 19 horas, haverá apresentação da Audiência Pública da Secretaria da Administração 

e Fazenda e da Secretaria da Saúde e Assistência Social sobre a Avaliação e Cumprimento das 

Metas Fiscais referente ao 3º Quadrimestre. Em nome de Deus declarou encerrada a sessão. 


