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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 06/04/2021. 
 

Aos seis dias do mês de abril 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, 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 009/2021, de 23 de março de 2021. Ninguém 
fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 009/2021, que foi 
aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse O Pequeno 

Expediente. Projeto de Lei nº 012/2021- Dá nova redação ao § 6º do Artigo 2º da Lei Municipal 
nº 2.084/2021 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) e dá outras providencias. 
Justificativa: Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa 
apreciação e votação o Projeto de Lei nº 012/2021, que versa sobre a alteração da Lei 
Municipal nº 2.084/2021. A proposta da alteração decorre da Norma Técnica 01/2021 da 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Seccional Rio Grande do Sul), 
a qual traz orientações sobre alterações no CACS do FUNDEB, tendo em vista que, 
conforme orientação, o mandato da primeira composição do CACS deverá ser até 31 de 
dezembro de 2022, e a partir do ano de 2023 o CACS passará a ter mandato pelo período 
de 4 (quatro) anos. Para a adequação da Lei Municipal solicitamos a aprovação do 
presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. Projeto de 
Lei nº 013/2021- Autoriza a Contratação de Pessoal em caráter emergencial e por tempo 
determinado e da outras providencias. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores 
Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 
013/2021, que trata da contratação emergencial de: I- 1(um) Técnico em Radiologia; II-1 
(um) Professor de Língua Alemã – 25 horas. A necessidade de contratação emergencial 
para o cargo de Técnico em Radiologia decorre do término do contrato de pessoal  em 
caráter emergencial por tempo determinado nº 014/2020 da Sra. Louise Saldanha Tormes, 
vigente até o dia 31/03/2021 na qual supria a demanda deste serviço em virtude da Licença 
para Desempenho de Mandato Classista ao Servidor Público Municipal, Sr. Valdoir 
Cabrera de Almeida, pelo período de 1º de abril de 2020 a 25 de agosto de 2022, conforme 
Portaria Municipal nº 072/2020, de 23/03/2020. A contratação deverá permanecer pelo 
período máximo de 01 (um) ano, limitado ao retorno do servidor efetivo. Já a contratação 
emergencial para o cargo de Professor de Língua Alemã decorre do pedido de exoneração 
da servidora efetiva, Sra. Isabela Cristina Gressler, Professor séries iniciais do Ensino 
Fundamental de Língua Alemã- 25 horas, a contar de 1º de abril de 2021 não mais 
trabalhado, conforme Portaria Municipal nº 149/2021, de 24 de março de 2021. A 
Contratação deverá permanecer pelo período letivo do ano de 2021, limitado a 
homologação de novo Concurso Público. Para que a Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistencia Social e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como, a rede de 
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ensino municipal não fiquem desatendidas destes profissionais, pedimos a aprovação do 
presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Oficio nº 
060/2021- ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Solicitamos retificação do Projeto 
de Lei nº 013/2021, que autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por 
tempo determinado e dá outras providências, conforme segue:“Art 1º I- 01 (um) Técnico 
em Radiologia. Parágrafo Único”. Solicitamos ainda, a exclusão da dotação orçamentária 
para o cargo de Professor de Língua Alemã – 25 horas, bem como, a justificativa no que 
tange a contratação emergencial do referido professor. As alterações, se devem ao fato da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicitar o cancelamento da referida 
contratação, visto que será possível a ampliação de carga horária da professora contratada, 
Sra. Cecília Lunkes Linck, que suprirá a demanda da rede de ensino municipal. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Oficio Circular 07-2021/SMP; 
Assunto: Campanha Valores que Ficam Senhora Presidente; Senhoras e Senhores 
Vereadores: Em nome deste Poder Legislativo, cumprimos o dever de anunciar que já está 
em andamento a campanha de divulgação Valores que Ficam, que tem o condão de 
publicizar às cidadãs e aos cidadãos gaúchos a possibilidade de , até 30 de abril próximo, 
destinarem ao Fundo da Criança e do Adolescente e/ou ao Fundo da Pessoa Idosa, sem 
nenhum ônus, até 6% (seis por cento) do imposto de renda devido. Com tal iniciativa, é 
possível ajudar a transformar a vida de milhares de crianças e idosos, competindo aos 
declarantes apenas indicar a sua opção de destinação ao fazer a Declaração completa do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF). Assim, salientando que os recursos 
amealhados serão encaminhados diretamente aos respectivos fundos, solicitamos-lhe a 
maior divulgação possível, a fim de que nosso objetivo seja plenamente atingido. 
Informações detalhadas podem ser obtidas por meio do site 
www.valoresqueficam.al.rs.gov.br. Cordialmente, Deputado Gabriel Souza, Presidente 
da Assembleia Legislativa/RS. Passou-se para o Grande Expediente onde constavam os 
Projetos de Lei Nº 012/2021 e 013/2021. E a palavra foi colocada a disposição dos 
Senhores Vereadores. Da Vereadora Adriane Marconi. Saudou a Senhora Presidente, 
colegas Vereadores, jurídico, imprensa, secretária. Falou sobre o Projeto de Lei nº 
12/2021 que fala da alteração da Lei Municipal 2084/2021. Explicou que a União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, trata-se de alterações do FUNDB que 
a partir de dois mil e vinte e três, terá um mandato de quatro anos. Disse que o FUNDB é 
um fundo de manutenção desenvolvimento da educação básica de valorização dos 
profissionais da educação e pediu urgência urgentíssima. Em relação ao Projeto 
nº13/2021, disse que é referente a contratação de um técnico de radiologia e decorre essa 
contratação do término do contrato da Sra. Louise Saldanha Tormes que no qual supria a 
demanda desse serviço em virtude da licença para desempenho de mandato classista do 
servidor público municipal, Sr. Valdoir Cabrera de Almeida e essa contratação vai ser de 
um ano. Pediu urgência urgentíssima. 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 012/2021 que foi aprovado por unanimidade. 
A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 
013/2021 que foi aprovado por unanimidade. Passou para a Ordem do Dia, onde 
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constaram os Projetos de Lei nº 012/2021 e 013/2021. A Senhora Presidente colocou a 
palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em 
votação o Projeto de Lei nº 012/2021 que foi aprovado por unanimidade. A senhora 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 013/2021 que foi aprovado por 
unanimidade. Passou para as Explicações Pessoais. Do Vereador Neudir Hubler: 
Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária, jurídico e a todos que 
assistiam pela internet. Falou que queria dar um elogio especial aos colegas que estão de 
plantão, que cuidam da nossa água e explicou que no domingo retrasado houve um 
vazamento de água na Joaneta, que logo ligou para eles e que logo estavam de prontidão 
para atender a demanda e que era ao meio dia, chegaram lá e fizeram o serviço e que ficou 
muito bom e as pessoas ficaram felizes na comunidade. Também disse que queria fazer 
um pedido especial ao Chefe de Obras para ir até a Rua Nicolau Lenhen e falou que um 
morador ligou e disse que a rua estava cheia de capim, que tinha que roçar e que estava 
difícil por lá porque estava faltando placas de identificação por sair para BR 116, até 
quando as pessoas querem chegar no nosso município, então pediria para que desse uma 
olhadinha. Disse que também queria falar de um leilão de camisetas de Clube que estava 
acontecendo em toda região, não só no nosso município, e o leilão era em prol do menino 
João Emanuel e graças a Deus com a ajuda de muita gente ele conseguiu o valor e o valor 
era doze milhões para fazer o tratamento, mas o que o  deixou bastante curioso e feliz, 
como os atletas, que hoje não podem praticar esportes, fizeram essa ação e disse que achou 
muito legal, então vários atletas deste município, Clubes participaram e o Esporte Clube 
Joaneta, botou a camiseta do atleta Alexandre Khun e o leilão da camiseta chegou a dois 
mil e duzentos reais e que achou um valor bastante expressivo e que achou muito legal, 
porque teve atletas, torcedores, a comunidade, amigos ajudando, então, como estamos 
vivendo tempos difíceis acha que ser solidário com os outros é nada mais bonito e que 
não tem dinheiro que pague e  falou que achou muito legal por parte dos praticantes de 
esportes do nosso município e toda população que ajudou. Agradeceu. Do Vereador 

Eloir Bauer. Saudou a Senhora Presidente, secretária, colegas Vereadores, jurídico e o 
pessoal que estava assistindo pelas redes sociais. Fez um agradecimento especial ao 
Prefeito Luciano e ao Vice Max e o Secretário Beto, por todas as vezes que precisava de 
melhorias pra Picada Café, eles sempre atenderam e falou que a demanda é grande, mas 
as coisas estão acontecendo, como a pinguela do Lichtental que também está pronta e um 
agradecimento especial as pessoas que se dedicam a esses obras e explicou que não é uma 
coisa simples. Disse que foi olhar a obra, era bem complicada e que muitas coisas estão 
acontecendo em nosso município e temos muitas coisas a fazer ainda e falou que fica grato 
a comunidade por fazer parte dessa equipe. Agradeceu. Do Vereador André Peiter. 
Saudou a senhora Presidente, colegas Vereadores, jurídico, secretária e a todos que 
assistem pelas redes sociais. Disse que foi procurado essa semana sobre o concurso 
público e que teria um pessoal que se inscreveu e pagou a taxa e já que em função da 
pandemia não podem fazer, eles estão cobrando o seguinte, se não teria como devolver o 
dinheiro pra eles, se o concurso não vai ser feito. Disse que não sabia o que podemos 
fazer, mas que o pessoal estaria cobrando isso aí, os candidatos pagaram a taxa e agora 
não tem como fazer e falou que só queria colocar isso pra ver o que pode ser feito. 
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Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
Vereadores, jurídico, secretária e a todos que assistem pelas redes sociais. Disse que 
queria reforçar o pedido que o colega Kego fez, da Rua Nicolau Lehnen e falou que passou 
lá essa semana nessa rua que é do Bairro Colina Verde que liga o Município de Picada 
Café ao Município de Linha Nova e reforçou que essa rua realmente está em total 
abandono, o mato está invadindo a rua, nas curvas é muito perigoso, e quando vê da de 
cara com o outro carro e não tem pra onde desviar. Então, pediu para que o Secretário de 
Obras pudesse dar uma atenção pra essa rua o mais breve possível. Disse que também 
queria comentar um pouco sobre a decoração de Páscoa do nosso Município e falou que 
ficou muito bonito, bonito mesmo, até viu pessoas de fora elogiando e tal, mas ao seu 
ponto de vista o Município não poderia alugar essa decoração, ainda mais nessa época de 
Pandemia onde tem muita gente que está passando por grandes dificuldades e o Município 
fazendo este investimento em decoração e falou que não concorda com isso e acha que o 
Município tem bastante decoração e fizesse a decoração só com o que tinha e não alugasse 
essa decoração, onde o Município gastou sete mil reais em decoração com tanta gente 
passando dificuldade e que essa decoração não traz beneficio a ninguém e nem mesmo ao 
Município porque a gente está pedindo para as pessoas nem visitar o nosso Município por 
estar em bandeira preta, ou bandeira vermelha, então não faz muito sentido embelezar o 
Município num evento como a Páscoa ou Natal numa situação que a gente está, e ainda 
por cima investir pra embelezar o Município, não que ficou feio, ficou bonito, mas 
discorda com esse gasto, esse investimento. Agradeceu. Do vereador Selvino Boettcher. 

Saudou a Senhora Presidente, caros colegas Vereadores, jurídico, secretária e a todos que 
assistem pelas redes sociais. Disse que teria um comunicado da Secretaria da Agricultura 
de que sobraram mudas de morango e são aproximadamente quinhentos e quarenta mudas 
ao preço de custo, e a muda é de (R$ 1,40) um real e quarenta centavos e quem quiser 
ainda essas mudas pode ainda fazer o pedido. Falou que tem mais coisas que foram 
recorde esse ano sobre adubo, sementes essas coisas e disse que ficou muito grato pelos 
colonos que voltaram para a Secretaria da Agricultura e fizeram esses pedidos e que na 
semana que vem irá trazer um levantamento de todos os pedidos que foram feitos. Disse 
que queria também dar o lucro exato do CONSEPRO, do cachorro quente que foi muito 
bom e o valor foi de(R$5.783,00) cinco mil setecentos e oitenta e três reais de lucro com 
a venda de (623) seiscentos e vinte e três cartões e falou que isso foi muito bom numa 
pandemia e isso é sinal que o pessoal colabora com a entidade. Falou que está sendo 
renovado o contrato das câmeras, essas coisas ,e disse que estão vendo sobre outras 
empresas e que a atual empresa já comunicou que vai ter mais duas câmeras a disposição 
pelo mesmo valor que estava, onde a Brigada pode escolher os pontos estratégicos que 
precisa e o Município conta ainda com mais duas câmeras e essas câmeras vão ter a 
gravação de trinta dias e falou que será muito bom porque as câmeras velhas que estão ai, 
todas elas serão trocadas por câmeras melhores e que vão ter uma duração de tempo maior 
para as gravações e uma imagem melhor para identificar de longe quando precisar. Disse 
que são tudo melhorias que o Consepro estaria vendo. Falou do concurso público e que já 
havia comentado que era do governo passado e que lembra que lá por novembro, pediu 
para o governo se iam devolver o dinheiro para as pessoas que estavam pedindo na época, 
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e que disseram que não, mas que o governo atual estaria vendo o que poderia fazer e que 
o pessoal poderia ficar tranquilo e se não sair o concurso, será devolvido o dinheiro. Disse 
que a Secretaria de Obras está no Bairro América, começaram lá e que estariam vindo em 
direção ao Canelinha e a Joaneta e disse que tem muita coisa pra fazer, que o Município 
atualmente tem só uma roçadeira que roça, que tem algumas ruas ainda, mas que a grande 
maioria já foi roçada. Falou que é um problema e que na semana passada as duas 
roçadeiras estavam estragadas e que agora pelo menos uma está roçando e acredita que 
segundo o Secretário de Obras colocou, que estaria no Bairro América e estão descendo 
pra deixar o município bem ajeitado. Falou que na semana que vem irá trazer por escrito 
o que o município tem para a Secretaria da Agricultura referente aos pedidos dos 
programas da agricultura e disse que é muito bom porque o pessoal realmente apresentou. 
Disse que o município está crescendo, tem bastante notas de venda de milho e que o 
município está bem diversificado como a produção de leite, criação de suínos, engordas 
de gado está crescendo, a venda de milho cresceu muito, o feijão e os agricultores estão 
realmente de parabéns porque a agricultura está crescendo mesmo. Agradeceu. Da 

Vereadora Adriane Marconi: Saudou novamente a todos. Disse que também queria 
comentar sobre a pinguela que faz divisa com o Bairro Esperança e o Lichtental, que 
estava em péssimas condições nos anos anteriores, mas que essa administração atual, o 
Prefeito Luciano Klein, Vice Max, juntamente com a Secretaria de Obras iniciou os 
trabalhos e foi feito tudo novo nessa pinguela e agora o pessoal pode passar com mais 
segurança pra ir ao trabalho, pra fazer as suas caminhadas e o pessoal dos bairros dali 
agradecem por essa pinguela que foi concluída. Falou que também será feito os acessos 
tanto no Bairro Esperança quanto no Lichtental. Disse que também foi comprado um 
roçador de grama que estará atendendo as comunidades, os campos de futebol e com isso 
vai estar agilizando os trabalhos. Falou que no Morro Bock no campo do Seplan, vai ser 
feito as roçadas e tudo que precisar, será feito nos próximos dias. Falou também que no 
Bairro Bela Vista na Rua Osvaldo Cruz, tinha uma tampa de bueiro que quebrou e estava 
aberto e como circula pessoas e crianças, carros porque ficou um pouco dentro da rua e 
contou que durante a tarde tinha sido feito e que colocaram uma tampa de ferro mais 
resistente e que teria ficado muito bom esse trabalho no Bairro Bela Vista. Falou que 
queria parabenizar a Secretária de Saúde, a Sra Nívea pelo trabalho e dedicação e disse 
que as situações que leva e que relata a ela de pacientes, ela atende e que sempre ganha 
uma resposta positiva sobre as coisas que passa pra ela e destacou que as vezes não dá de 
uma forma, mas de outra forma caba acontecendo e a nossa população está sendo bem 
atendida e novamente falou que queria parabeniza-la pelo bom trabalho que está fazendo. 
Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier: Saudou novamente a todos. Falou que em março 
de dois mil e vinte e um, tivemos o maior pico da Pandemia do Covid-19. Disse que esses 
números, as estatísticas, as internações, os óbitos chegaram a um patamar altíssimo. 
Relatou que as vacinações estão em andamento e a gente espera que cada vez mais pessoas 
sejam vacinadas por dia. Falou que nesse sentido também queria parabenizar a Secretária 
Nívea e toda a sua equipe por todo o empenho nessa campanha de vacinação, mesmo 
antecedendo o domingo de Páscoa, teve a vacinação no sábado passado, quando atingimos 
novecentos e trinta e uma pessoas vacinadas no nosso município o que representa em 
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torno de dezesseis por cento da população e isso é muito bom. Também com relação a 
saúde dos munícipes, falou que a Administração Municipal, Prefeito Luciano e a 
Secretária de Saúde, fizeram um convênio com o intuito de diminuir a lista de pessoas 
que necessitam de cirurgia de catarata. Explicou que só no mês de abril serão feitas onze 
cirurgias de catarata e algumas delas já foram feitas ontem. Disse que também queria 
lembrar que o IPTU a vista com dez por cento de desconto e que o vencimento inicial era 
a cerca de nove de abril, como consta no carnê e que foi prorrogado conforme proposta 
do Prefeito e por nós aprovado, então o novo pagamento agora a vista e com dez por cento 
de desconto, ficou para o dia vinte e quatro de maio, também tendo a opção de pagar em 
quatro vezes. Relatou que para quem não recebeu o carnê, algum munícipe que não vive 
no município e até munícipes que não receberam por atraso de correios, as vias de IPTU 
podem ser retiradas, ou emitidas pelo site da Prefeitura pela internet. Falou que também 
gostaria de solicitar uma Moção de Pesar aos familiares da Professora Liria Schorr. Falou 
que além de ser professora Estadual, Liria também foi professora da Rede Municipal de 
Ensino na Picada Café e Diretora na Escola do Morro Bock. Muitos foram os seus alunos 
a quem sempre teve muita dedicação e empenho, além de ser uma pessoa de grande 
liderança e por isso pediria uma moção de pesar a família. Agradeceu. Ninguém mais fez 
uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a próxima 
sessão no dia 13 de abril as 20 horas no local de costume. Em nome de Deus declarou 
encerrada a sessão. 

 


