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009/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 23/03/2021. 
 

Aos vinte e três 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, André Peiter, Egon Hansen, Eloir 
Bauer,Karin Spier, Neudir Hubler, Selvino José Boettcher e Valdir Lubenow. A mesa foi 
presidida pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Eloir Bauer. A Senhora 
Presidente colocou em discussão a Ata nº 008/2021, de 16 de março de 2021. Ninguém fez uso 
da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 008/2021, que foi aprovada com 
a ausência da Vereadora Adriane Marconi. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse 
O Pequeno Expediente. Projeto de Lei nº 010/2021- Autoriza a Contratação de Pessoal em 
caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias. Justificativa: Senhora 
Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para a vossa apreciação e votação o Projeto de 
Lei nº 010/2021, que trata da contratação emergencial de: I. 01 (um) Secretário de Escola; A 
necessidade de contratação emergencial para o cargo de Secretário de Escola decorre da 
exoneração, a pedido, da servidora efetiva Sra. Luana Cristina Knorst, secretária de escola, 
conforme Portaria nº 156/2020. Informamos ainda, que não há Concurso Público vigente para o 
referido cargo, e/ou outro servidor efetivo que possa suprir tal necessidade. A contratação deverá 
permanecer pelo período máximo de 01 (um) ano, limitado a homologação de novo Concurso 
Público. Para que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como, a rede de ensino 
municipal não fique desatendido deste profissional, pedimos a aprovação do presente Projeto de 
Lei. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 011/2021- Cria o 
Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social (CACS) do Novo Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) dá outras providencias. Justificativa: Senhora Presidente, Senhores 
Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 011/2021, que 
trata da Criação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social no âmbito municipal, tendo 
em vista e Lei Federal nº 14113/2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB), de que trata o art.212-A da Constituição Federal. Tendo em vista que o CACS do 
FUNDEB tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, transferência e 
aplicação dos recursos do referido Fundo no âmbito Municipal, pedimos aprovação do presente 
Projeto de Lei em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito 
Municipal. Oficio nº 030/2021- ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Em atenção aos 
assuntos postos em debate na sessão anterior e considerando a necessidade de transparência do 
Executivo Municipal, informamos o que segue: Em relação a polêmica levantada pelo Vereador 
Adão Pereira (PSD), acerca da readmissão de um servidor municipal, informamos que não houve 
a aludida readmissão e, sim, apenas o cumprimento de uma decisão judicial por parte da 
municipalidade, conforme anexos documentos. Em verdade, o servidor reintegrado ao Cargo, 
ingressou com Ação anulatória de Ato Administrativo em face do Município de Picada Café, 
junto a Comarca de Nova Petrópolis, sustentando ter havido irregularidades na condução do 
Processo Administrativo Disciplinar que culminou na sua exoneração pela Administração 
anterior. O MM. Juízo da Comarca de Nova Petrópolis, em sede de antecipação de tutela, 
entendendo pela plausibilidade do direito defendido pelo servidor, deferiu liminar determinando 
a sua imediata reintegração ao cargo público que ocupava. Por tais razões, em cumprimento da 
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decisão judicial, o Município reintegrou o aludido servidor ao cargo. É de bom alvitre ressaltar, 
que o Município de Picada Café apresentou defesa no processo judicial e inclusive postulou a 
revogação da medida liminar deferida. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. 
Passou-se para O Grande Expediente onde constavam os Projetos de Lei nº 010/2021 e 
011/2021. E a palavra foi colocada a disposição dos Senhores Vereadores. Do Vereador Selvino 
Boettcher. Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária, assessor jurídico e a 
todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que o Projeto 010/2021 que autoriza a contratação 
de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias é um projeto 
simples referente a uma secretária para uma escola municipal e por isso pediu urgência 
urgentíssima para o projeto. Disse que o Projeto 011/2021 que cria o Conselho Municipal de 
Acompanhamento, Controle Social (CACS) do Novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) dá outras 
providencias é um Conselho que precisa ser criado referente a Educação e explicou que é um 
projeto simples e que a Secretaria da Educação pode criar o Conselho e pediu urgência 
urgentíssima no projeto. Agradeceu. A senhora Presidente colocou a palavra a disposição. 
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora presidente colocou em votação a urgência urgentíssima 
do Projeto de Lei nº 010/2021 que foi aprovado com a ausência da Vereadora Adriane Marconi. 
A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 011/2021 
que foi aprovado com a ausência da Vereadora Adriane Marconi. Passou para a Ordem do Dia, 
onde constaram os Projetos de Lei 010/2021 e 011/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra 
a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora presidente colocou em votação o Projeto 
de Lei nº 010/2021 que foi aprovado com a ausência da Vereadora Adriane Marconi. A Senhora 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 011/2021 que foi aprovado com a ausência da 
Vereadora Adriane Marconi. Passou para as Explicações Pessoais. Do Vereador Valdir 
Lubenow. Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, assessor Jurídico, secretária e a 
todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria fazer um agradecimento ao Chefe de 
Obras que vinha a anos, uns quatro anos ou quinto ano, pedindo para trocar os canos na Rua 
Vicente Prieto em direção ao Jamerthal e que até hoje não aconteceu nenhum acidente, porém, 
poderia ter acontecido. Explicou que pediu uma vez pro Beto e que ele foi atras e conseguiu e 
que foram colocados os canos e que o pessoal estaria mais tranquilo e que agora podem 
ultrapassar dois caminhões e reforçou o agradecimento. Falou que tanto lutou e pediu várias vezes 
e ninguém resolveu, mas que agora estaria resolvido. Também falou da RGE e explicou que tem 
uma árvore no morro da Feliz Lembrança e que já teria queimado peças de aparelhos eletrônicos 
do pessoal. Disse que não cabe a nós porque a RGE tem o protocolo na mão e que eles podem ir 
atras cobrar da justiça e que estaria muito difícil. Falou que isso não é serviço da Prefeitura e que 
seria muito arriscado essas coisas e não teria como mexer e quanto mais protocolos o pessoal faz, 
quem ocupa dessa luz, mais fácil virem arrumar e tirar a árvore. Agradeceu. Do Vereador André 
Peiter. Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, jurídico, secretária e os demais que 
assistiam pelas redes sociais. Falou que tem um problema na entrada do Bairro do Quatro Cantos, 
com a lixeira. Disse que o lixo é recolhido duas vezes por mês e o pessoal não colabora. Explicou 

que eles colocam o lixo no final de semana, enchendo a lixeira de lixo que transborda e que a 

noite os cachorros abrem os lixos e esparramam tudo pela rua. Relatou que já conversou com 

o Neco, Secretário responsável pelo meio ambiente e que precisa ser dado um jeito e disse que 

não sabe o que poderia ser feito, que é bem complicado. Disse que teria que ver com quem 

coloca esse lixo lá nos dias que o caminhão de lixo não vem recolher, ou ver o que se pode fazer. 

Falou que outra situação que queria colocar seria referente a ciclovia da Joaneta e que teria sido 
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cobrado que estaria com o asfalto aberto, que subiu próximo das árvores de plátanos e que 

causa um perigo para aqueles que caminham e também para quem anda de bicicleta por ali. 

Disse que acha bom dar uma olhada lá e ver o que poderia ser feito, porque a gente está aí pra 

trazer as coisas, pra sempre melhorar o nosso Município. Agradeceu. Do Vereador Adão 
Pereira. Saudou a senhora Presidente, colegas Vereadores, assessor jurídico, secretária e a 

todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que também queria agradecer ao Secretário de 

Obras, o Senhor Beto, que sempre o atendeu prontamente em todas as demandas que lhe foi 

passado e que queria pedir mais um favorzinho dele, que desse uma atenção no Bairro Jardim 

da Figueira e explicou que no ano passado foram trocados os encanamentos que é muito fino e 

que teria uma parte que não fizeram o acabamento necessário e que ficou aberto um pedaço 

do valo e se possível, quando tivesse um tempinho para ir  dar uma olhada lá e ver o que se 

pode fazer, que o pessoal estaria cobrando e que agora com as chuvas estaria baixando cada 

vez mais. Disse que queria falar de uma nota de repudio  e pedido de retratação que veio do 

Sindicato dos Municiparios, na Câmara de Vereadores através do Presidente, o Senhor Valdoir 

de Almeida e explicou que na nota ele repudia a fala realizada na última sessão da terça-feira 

anterior, quando havia sido cobrado uma explicação da Secretaria da Saúde, qual o critério que 

foi usado para que ele fizesse a vacina da Covid e inclusive em sua fala disse que entendia que 

ele teria sido  um “fura fila” na vacinação de Picada Café e falou que continua com o mesmo 

pensamento que não mudou ainda, porque ninguém deu um esclarecimento de qual foi o 

critério usado por ele ter tomado a vacina e que não teria sido só ele que teria discordado que 

teria tomado a vacina indevidamente e que uma grande parte da população de Picada Café teria 

o mesmo pensamento, então caberia um esclarecimento sim sobre isso e  explicou que ele só 

teria repudiado sem explicar o critério que adotaram para tomar essa vacina. Deixou um recado 

para o Senhor Presidente e disse que ele pode repudiar, pode discordar, que ele pode até não 

gostar do que é falado na sessão, e explicou que fala o que acha que está errado e o que acha 

que está certo e que ele teria todo o direito de repudiar, mas quanto ao pedido de retratação, 

até ai acha que é  meio bastante o que ele estaria pedindo e reforçou que não iria se retratar e 

que continua com o mesmo pensamento, achando que ele foi um fura fila, enquanto não tiver 

uma explicação plausível sobre esse assunto e qual o critério adotado para tomar a vacina , 

continuará afirmando que ele teria tomado a vacina indevidamente. Também falou que queria 

dizer ao Presidente que a opinião dele não faria muita diferença e que iria continuar levantando 

esses assuntos, que iria continuar falando na sessão e acrescentou dizendo que, acredita não 

ter necessidade de se retratar com ele por não ter ofendido o Presidente e que também não irá 

ofende-lo e que continua esperando um esclarecimento sobre esse assunto assim como várias 

pessoas da comunidade estariam esperando, e se ele achar que deveria procurar pelos seus 

direitos como ele próprio havia dito, que vá adiante e procure pelos seus direitos, ele tem os 

direitos dele, assim como eu tenho os meus. Relatou que não falou mal da vida dele, não disse 

palavrão, não ofendeu e que simplesmente pediu esclarecimentos e que ele teria pedido para 

que se retratassem que repudiou e explicou que o Presidente tem todo o direito de repudiar e 

que ele não precisa concordar e que ninguém precisa concordar e disse que não falam para 

agradar ninguém e que falam aquilo que acha que tá correto e que tá incorreto e pedem 

esclarecimentos e que era isso que estaria aguardando. Agradeceu. Do Vereador Selvino 
Boettcher. Saudou novamente a todos. Falou que queria parabenizar Picada Café pelos vinte e 
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nove anos de Município. Disse que o povo de Picada Café que luta e trabalha, estariam de 

parabéns e parabenizou o pessoal da emancipação do passado que há trinta e um anos atrás 

que começaram as reuniões, os movimentos e disse que lembrava muito bem disso e que teria 

muito orgulho dessa época quando o pessoal levantou a bandeira para emancipar Picada Café. 

Reforçou que esse pessoal estaria de parabéns e que hoje a comunidade de Picada Café, a 

Agricultura, Industria e Comércio, a Educação, a Saúde, melhorou muito e que todo mundo está 

de parabéns pelo belo Município que temos, uma bela cultura que temos aqui e que realmente 

o Município está de parabéns. Falou que também queria parabenizar os Bombeiros Voluntários 

que no dia vinte e cinco completarão treze anos e em nome da colega Adriane que não pode 

comparecer na sessão, fez uma homenagem desejando os parabéns aos Bombeiros pelo bom 

serviço prestado ao Município. Disse que queria ler uma pequena curiosidade dos bombeiros 

que o Comandante Vilson teria enviado. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Picada Café-RS, 

estabelecido à Rodovia Presidente Getúlio Vargas, nº 4631, Bairro Centro, Município de Picada 

Café, fundada em vinte e cinco de março de dois mil e oito, depois de uma reunião entre então 

Prefeito Luciano Klein, e o Comandante Vilson Valmor Koch, responsáveis pela idealização do 

projeto, onde o Prefeito Luciano, solicitou ao Comandante Vilson ajuda para montar uma 

guarnição de bombeiros voluntários em Picada Café. O Comandante Vilson com uma vasta 

experiência em emergências, aceitou o desafio de montar uma guarnição para que a 

comunidade pudesse ter um atendimento imediato e de referência no município. Foi uma 

caminhada longa, difícil, cheia de obstáculos e desafios, mas com muitas vitórias e conquistas e 

hoje é uma das corporações mais bem equipadas da região. A Corporação conta com 

aproximadamente seis bombeiros efetivos e trinta e quatro bombeiros voluntários atuantes. 

Durante o tempo em que o Corpo de Bombeiros Voluntários de Picada Café está atuando em 

seu município realizou diversas atividades preventivas, salvamentos de diversas pessoas vítimas 

de acidentes ou maus súbitos em geral, além de combater vários incêndios. O Corpo de 

Bombeiros Voluntários de Picada Café, conta com um auxílio mensal através de uma parceria 

realizada com a Prefeitura Municipal e tem grande apoio da comunidade e das empresas do 

município e de fora dele. Completando treze anos de existência no dia vinte e cinco de março 

de dois mil e vinte e um, já atendeu mais de dezenove mil ocorrências até hoje. Os Bombeiros 

continuam sempre em busca de melhorias para atender cada vez melhor a nossa comunidade. 

Falou que aí tem as curiosidades como as remoções externas de dois mil e vinte que são 

trezentos e cinquenta e nove, remoções internas, cento e quinze, acidente de trabalho um,  

casos clínicos cento e sessenta e um, saída de pista cinco, e acrescentou dizendo que seriam 

apenas os acidentes que aconteceram na BR116 e explicou que teria uma numeração muito 

grande, muito extensa e que já teriam prestado contas disso e destacou que quem já precisou 

dos Bombeiros Voluntários assim como ele próprio já precisou e que teria sido muito bem 

atendido e disse que conhece muitas famílias que também já precisaram e que para nós seria 

uma grande coisa. Falou que quando tiver outras dificuldades em salvamentos e incêndios e 

destacou que recentemente o Comandante Vilson e os Bombeiros Voluntários conseguiram um 

caminhão bom, trucado, um caminhão forte para colocar um tanque de água, para levar água 

nas comunidades, e que isso veio da Receita Federal, da Policia Federal do Ministério da Justiça. 

Falou que o Vilson teria contado a história que ele atendeu um Promotor de Justiça Federal na 

BR116 que teria sofrido um pequeno acidente e que teria ficado muito grato e teria perguntado 
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em que poderia ser útil para os bombeiros e o Comandante Vilson teria dito que precisavam de 

máquinas e equipamentos. Contou que o Promotor teria citado alguns itens para os Bombeiros 

e que Vilson pediu se ele conseguiria um caminhão e que ficariam muito gratos. Disse que faz 

algumas semanas que o caminhão chegou e que custa um bom dinheiro. Falou que é uma coisa 

a menos que o Munícipio precisa comprar e que os bombeiros irão equipar ele e explicou que 

veio com pequenas coisas pra fazer e que já fizeram. Falou que é uma grande coisa quando tem 

uma parceria como o Consepro também tem, os Bombeiros Voluntários têm, por fora né, e falou 

que se faz um bom projeto sempre se ganha um bom dinheiro e se consegue equipar bem a 

corporação e isso é muito louvável. Disse que agradece os Bombeiros pelo bom serviço prestado 

em nosso Município e que estão realmente de parabéns. Disse que queria falar um pouco do 

Consepro, do cachorro quente na sexta feira e falou que em plena pandemia conseguiram 

vender seiscentos e vinte e três cartões e explicou se tivessem mais cartões, venderiam mais. 

Disse que queria fazer um agradecimento ao pessoal que divulgou, ao pessoal que vendeu 

cartões, ao pessoal que comprou os cartões, o pessoal que ajudou a trabalhar, aos comerciantes 

e o pessoal que fez doações em produtos para preparar o cachorro quente, um pouco de 

dinheiro, tudo ajuda. Falou que esses seiscentos e vinte e três cartões vendidos gerou um bom 

lucro e disse que o tesoureiro não tem ainda o valor certo organizado, mas que gerou em torno 

de cinco mil reais ou um pouco mais e que ainda teria algumas continhas para pagar e que na 

semana seguinte irá fazer um balanço extenso, completo e que irão divulgar no jornal. Falou 

que queria agradecer a comunidade em geral que apoiou muito e disse que é difícil a primeira 

vez e que não é fácil quando se começa alguma coisa nova, mas que deu muito certo e que 

estaria muito grato a todos que se envolveram e pela Brigada Militar. Disse que também queria 

lembrar aos agricultores que o prazo estaria se encerrando referente a Campanha de Programa 

de Distribuição de Incentivos e quem não fez o cadastro, deverá passar na Secretaria da 

Agricultura e não deixar para a última hora, porque o dia trinta e um estaria próximo e que tem 

prazo e limite e pediu novamente para aquele agricultor que nos ouve e os vizinhos que 

divulguem para quem não fez ainda, para passarem na Secretaria da Agricultura. Disse que 

queria falar um pouco sobre o repudio e falou que não disse nada de mais, que não ofendeu 

ninguém. Destacou que é um Vereador eleito, que é um vereador do povo, que a população 

cobra toda semana dos nove vereadores na rua e falou que não foge da população. Disse que 

assim como o colega Vereador André já havia dito, que os Vereadores precisam cobrar o que a 

população pede e que são os fiscais da população e que tem assuntos que precisam maneirar, 

mas tem assuntos em que os vereadores tem razão. Falou que a população paga os salários de 

todos nós e que sempre foi a favor dos funcionários públicos em especial dos funcionários que 

vestem a camisa, que trabalham, que lutam para o Município de Picada Café e que estão de 

parabéns. Falou que não sabe como o Presidente conseguiu fazer a vacina e que a Lei é bem 

clara, que se informou e que nenhum pode passar a frente quem não exerce a função na linha 

de frente da pandemia como os enfermeiros, os médicos, os técnicos e questionou se ele 

estivesse trabalhando em sua função, quando foi contratado ele merecia receber a vacina, mas 

do jeito que ele foi vacinado e que fizeram comentários nas  redes sociais e que foi esse 

comentário que a população de Picada Café estaria cobrando até hoje. Falou que a população 

de Picada Café repudia. Disse que os Vereadores precisam prestar contas para a população e 

que não irá se desculpar e falou que o Presidente está com razão em não querer concordar e 
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que deixa ele fazer o repudio, que aceita, e falou que tem satisfação pela população de Picada 

Café e que estariam cobrando de nós e corrigir as coisas que estão erradas e cobrar o que está 

de errado e destacou que o Vereador é eleito para isso. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen. 
Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, jurídico, secretária e a todos que assistiam 

pelas redes sociais. Disse que queria falar da ciclovia, conforme o colega Vereador André já havia 

comentado, referente ao trajeto de Picada Café até Joaneta pela Vicente Prieto e que concorda 

que as raízes dos plátanos estariam forçando o asfalto e que teria que haver uma solução para 

isso e sugeriu cortar as raízes e repor novamente o asfalto que as raízes empurraram para cima 

porque podem cair quem faz caminhadas e reforçou que cada vez mais essas raízes irão fazer 

mal para essa ciclovia. Também pediu para o executivo pensar com o tempo para que essa 

ciclovia siga em direção a Joaneta para o pessoal fazer as caminhadas e também para o pessoal 

que anda de bicicleta, porque tem muito movimento e o pessoal já pediu mais vezes e que seria 

uma boa ação do executivo, que seria uma obra importante se a ciclovia seguisse e reforçou 

que pensem com o tempo em continuar essa ciclovia para que o pessoal possa fazer suas 

caminhadas, principalmente andar de bicicleta. Agradeceu. Ninguém mais fez uso da palavra. A 

Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 06 de abril 

as 20 horas, no local de costume e lembrou que na próxima semana não haverá sessão por se 

tratar da quinta terça-feira do mês. Em nome de Deus declarou encerrada a sessão. 


