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006/2021 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 02/03/2021. 

 

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

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

Hansen, Karin Spier, Neudir Hubler, Selvino José Boettcher e Valdir Lubenow. A mesa foi 

presidida pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Neudir Hubler. O Presidente 

colocou em discussão a Ata nº 005/2021, de 23 de fevereiro de 2021. Ninguém fez uso da palavra. 

O Senhor Presidente colocou em votação a Ata Nº 005/2021, que foi aprovada com a ausência 

do vereador Eloir Bauer. O Senhor Presidente, solicitou que à secretária lesse o pequeno 

expediente. Oficio Nº 021/2021- ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Encaminhamos 

cópia dos contratos de 

nº001/2021,002/2021,003/2021,004/2021,005/2021,006/2021,007/2021,008/2021,009/2021,01

0/2021, Termo de Colaboração nº 001/2021, Termo de Colaboração nº 002/2021, 3º Termo 

Aditivo ao Contrato nº 047/2020, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2019, 2º Termo 

Aditivo ao Contrato nº 046/2020, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de 

Picada Café Art. 7º, § 4º. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. Oficio Nº 

022/2021-ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Encaminhamos cópia dos Contratos 

nº 011/2021, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 047/2020, 10º Termo de Alteração ao 

Convênio nº 002/2018, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2020, 1º Termo Aditivo ao 

Contrato nº 072/2020, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Picada Café 

Art.7º, § 4º. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. Memorando Nº 04/2021 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para Câmara Municipal de 

Vereadores de Picada Café. Em resposta ao assunto levantado e questionado pelo Sr. Adão 

Pereira referente a cobrança de abertura de valas para silagem, que nos foi acusado que é 

um serviço gratuito e que foi cobrado indevidamente, dispusemo-nos a esclarecer a 

situação. Conforme Lei Ordinária Nº 1692/2015, de 21 de outubro de 2015, Cria Programa 

de Atendimento ao Munícipe, às Empresas, às Instituições e ao Produtor Rural de Picada 

Café e dá outras Providências, no Art.4º ficam muito bem especificados os serviços 

realizados e fornecidos gratuitamente pelo órgão público municipal, mas especificamente 

no Inciso I, que trata dos Produtores Rurais, e em nenhum momento é citada a abertura 

de valas para silagem. E em resposta ao relato do Sr. Vereador André Peiter, sobre a 

cobrança de melhoria de acesso, o próprio Vereador nos procurou na Secretaria da 

Agricultura e Meio Ambiente relatando o fato, sendo que nos dispusemos a ressarcir o 

valor que ele já havia pago, mas o mesmo se negou a receber o ressarcimento, aceitando 

o fato de que erros acontecem e que já havia pago o Guia de Recolhimento. E vale ressaltar 

que segue em anexo uma cópia da referida Lei para conhecimento dos Srs. Vereadores, 

para evitarmos futuros mal entendidos e para poderem instruir de forma correta e coerente 

nossos munícipes. Mais dúvidas estamos à disposição na Secretaria da Agricultura e Meio 

Ambiente. José Carlos Linck, Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
Como não constava nada no Grande Expediente e nem na Ordem do Dia, a Senhora Presidente 

passou para as Explicações Pessoais.  Do Vereador Adão Pereira. Saudou a Senhora 

Presidente, colegas vereadores, secretária e a todos que assistem pelas redes sociais. Disse que 
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primeiro queria fazer um agradecimento ao Prefeito que sancionou a lei que dá atendimento 

preferencial as crianças portadoras do Autismo e que ficou muito feliz com isso também e 

agradecer então ao prefeito por ter sancionado essa lei. Disse que queria falar também da Rua 

Pastor Hunchen, essa que foi assinada em dezembro com os moradores referente a pavimentação 

dessa rua, que até então não teria sido iniciado nada. Disse que a sua preocupação, que como 

estaria aumentando tudo, inclusive o petróleo, com certeza a massa asfáltica também vai 

aumentar e já irão ter que iniciar com adjetivos sobre essa obra. Disse que também na Rua 

Guilherme Kürschner que quando assinado, feito a licitação, em três meses essa obra era para 

estar pronto e até então não foi iniciado também. Falou sobre a Covid e disse que sabe que está 

aumentando e muito em nosso município e que não teria visto ultimamente, nenhuma ação 

preventiva por parte do Comitê de Crise e lembrou que no ano passado, foram feitos ações e 

distribuições de panfletos, distribuições de álcool gel, de sabonete líquido, e gostaria, como estão 

no pico da crise, que pudessem ver essas ações e prevenções e que não adiantaria fechar só o 

comércio e não fazer nenhum outro tipo de ação junto e gostaria de ver essas ações acontecendo. 

Disse que foi procurado essa semana por um morador que esteve no Posto de Saúde, que estava 

com a pressão alta e que na hora da medição estava dez por dezoito e que teria sido dito para ele 

que não poderiam atende-lo e que estariam só atendendo casos de urgência e emergência. Falou 

que a pressão alta dez por dezoito em si já seria uma emergência. Disse que a pessoa ficou muito 

chateada e teria o procurado em função disto. Falou que são coisas assim que teriam que ser 

levadas, quando as pessoas procuram e reclamam e trazer a público e sabe que as coisas não estão 

fáceis pra ninguém, principalmente pra Secretaria da Saúde, de administrar essa crise dessa 

pandemia, mas o povo também não quer muito ir ao posto com problema e voltar pra casa sem 

atendimento. Pediu encarecidamente a secretária, o pessoal da equipe de saúde que não deixassem 

de atender uma pessoa, principalmente uma pessoa com pressão alta que pode ter um infarte e 

que pode acabar gerando um transtorno, um problema maior ainda e depois ainda poderia dizer 

que não teve atendimento e vai jogar pra cima da Administração, da Secretaria da Saúde a 

responsabilidade. Agradeceu. Do Vereador Selvino Boettcher. Saudou a Senhora Presidente, 

colegas Vereadores, Secretária e a todos que assistem pelas redes sociais. Falou que a Covid está 

aí e que é um problema e que teremos que enfrentar todos juntos. Disse que é um problema sério 

que não se pode escolher culpados, A, B ou C e que o importante seria que todos fizessem a sua 

parte. Disse que está cientificamente comprovado que o distanciamento social é que ajuda, usar 

máscara, usar produtos da defensiva e se cuidar e que cuidar ajuda. Falou que precisamos ter fé 

em Deus e que isso irá melhorar e do jeito que está, seria quase impossível porque temos muitos 

doentes com câncer, pessoas que sofrem com o coração, diversas doenças crônicas, e cabe a nós 

cidadãos cuidar e ter respeitos a outras pessoas que tem doenças sérias, e para elas também serem 

atendidas. Disse que foi atras de esclarecimentos sobre a lei da água os cavaletes, hidrômetros, a 

água. Disse que foi na Prefeitura, na Secretaria para ver a questão do preço tão alto do cavalete 

de água. Explicou que a Prefeitura tem despesas quando estragam coisas assim e disse que 

acredita que daria para baratear. Disse que o executivo da Prefeitura passou, que todo o mês de 

novembro são feitas as cobranças com a inflação em cima de cada produto como o IPTU, como 

a taxa da água, que isso é inflação e é feito por decreto. Disse que isso que estaria sendo cobrado 

hoje, vem do governo do passado. Disse que , para mexer nos preços dos cavaletes de água e 

coisa assim, teriam que alterar a lei e disse que era uma lei antiga e que já fazia muito tempo que 

não foi mexido nessa lei e o preço teria vindo de algum lugar, que alguém colocou lá e que não 

teria sido mexido nos últimos anos. Disse que teria ficado sabendo que realmente o executivo 

teria que mandar um projeto para a Câmara dos Vereadores, inclusive já estariam trabalhando 
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nisso, para rever essa lei porque teriam cobranças injustas de muito tempo pra cá e que isso 

precisaria ser mudado. Disse que queria entrar em um detalhe sobre a Secretaria da Agricultura 

e Meio Ambiente referente a Lei dos Incentivos dos colonos, das indústrias, do comércio e contou 

que a lei da época em que teria sido feita, que o pessoal teria elaborado ela bem, mas que o 

município estaria crescendo, os anos vem mudando e que sempre se esquece de algumas coisas. 

Relatou que foi a tarde na Prefeitura para rever a lei, que teriam revirado ela e que lá não consta 

nada, que não especifica os acessos, não especifica as valas de silagem e que a administração do 

passado teria que ter alterado essa lei e explicou que hoje, como a lei está ali, se o município 

cumprir essa lei, algumas pessoas seriam prejudicadas, porque a lei preza o seguinte e que todo 

mundo pode pegar essa lei. Os acessos todo e onde tem estrada de chão, quando é patrolada, 

quando é concertada a estrada a Prefeitura refaz o acesso daquelas pessoas, das casas, dos galpões, 

mas que no meio disso aparecem acessos para a roça, coisas assim, uns acessos muito pra dentro 

da propriedade e que isto teria que constar certo na lei. Disse que tem muita coisa boa como 

transporte de milho, calcário, brita e areia pra construção de empresas, aviários, pocilgas e assim 

por diante. Reforçou que tem muita coisa boa, mas teria que mudar um pouco essa lei. Disse que 

a Secretaria da Agricultura iria elaborar o Projeto, que essa lei seria alterada e que seria enviada 

para a Câmara de Vereadores para a melhoria assim para a Secretaria de Obras e Agricultura 

trabalharem bem melhor e assim estarem de acordo e não sofrerem ali adiante uma punição e 

destacou que nunca se sabe o que vem daqui a alguns anos e o negócio é trabalhar certinho. Falou 

que seriam essas coisas pequenas que teriam que ser alteradas e que precisam ser alteradas, para 

diminuir valores e que tem muitas coisas a serem feitas e que o Prefeito não dá pra fazer tudo por 

decreto e que fica ruim assim e por isso existe a Câmara de Vereadores. Falou que a Secretaria 

de Obras está trabalhado na Rua Vicente Prieto e disse que calculou que até o dia seguinte à noite, 

máximo até quinta feira, estará toda concluída e aí irão pela Rua Sander Sobrinho descendo o 

Jamerthal em direção a Joaneta. Disse que foi atras se informar com secretários de obras do 

passado, com pessoas e certos moradores e com o pessoal que trabalha na Secretaria de Obras e 

relatou que geralmente uma rua é roçada uma vez por ano no máximo duas e aí fica ruim roçar 

tudo em um mês, dois meses com um roçador e aí fica complicado. Disse que essa semana teria 

vários operários da Secretaria de Obras afastados pelo Corona vírus e que aí é um problema e que 

precisa ter paciência e que o Secretário de Obras passou que no máximo um mês e meio as ruas 

e as roçadas estariam todos em dia. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen. Saudou a Senhora 

Presidente, colegas Vereadores, secretária e a todos que assistem pelas redes sociais. Falou 

referente aos hidrômetros, cavaletes e disse que concorda que sejam mandados para essa Câmara 

de Vereadores o projeto de lei para reduzir os preços e já se colocou totalmente a favor porque 

realmente seria um preço elevado para os moradores pagarem e mesmo assim cada mês teriam 

que pagar a água que consomem e acha que isso é muito importante, se isso realmente for 

acontecer. Disse que queria falar sobre o DNIT e assim como estavam falando, estariam fazendo 

um bom serviço que agora é uma outra BR e totalmente com outra visão e acha que isso foi muito 

importante que todos os vereadores pressionaram e certamente com isso conseguiram que esse 

serviço fosse feito e que estão de parabéns pelo serviço que estão realizando. Agradeceu. 

Ninguém mais fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os senhores Vereadores para 

aproxima sessão no dia 09 de março, as 20 horas na Câmara de Vereadores. Em nome de Deus 

declarou encerrada a sessão. 
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