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011/2021 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 13/04/2021. 

 

Aos treze 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 010/2021, de 06 de abril de 2021. 

Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 010/2021, que 

foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno 

Expediente. Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 014/2021 – Autoriza a abertura de crédito 

especial e dá outras providencias. Justificativa: Senhora Presidente, Senhores Vereadores. 

Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 014/2021, na qual trata-se 

da abertura de crédito especial, considerando a necessidade de ajuste do orçamento do exercício 

do ano de 2021. O referido crédito será utilizado para pagamento de prestação de serviços de 

engenharia para emissão de laudo técnico, por terceiro imparcial, sem qualquer vinculação com 

o Município, visando o diagnóstico da funcionalidade de dezenas de bueiros executados através 

do Termo de Compromisso (Siafi nº 658473), firmado entre o Município de Picada Café e a 

Secretaria Nacional de defesa Civil. Sinale-se que tal medida é necessária, tendo em vista a 

necessidade de finalização da prestação de contas do convênio celebrado. Como no orçamento 

vigente não possuímos aberta a dotação orçamentária para o pagamento de prestação de serviços 

para pessoa física, faz-se necessário abertura de crédito especial. Para que possamos fazer a 

adequação ao orçamento vigente, solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei em regime 

de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Proposição de 

Moção de Pesar. A Vereadora signatária solicita que, após ouvido o Soberano Plenário desta casa, 

se envie Moção de Pesar à família da Sra. Liria Schorr, recentemente falecida, pessoa 

notoriamente conhecida como Diretora da Escola do Morro Bock, nesta atuando até o momento 

de sua desativação, bem como pela dedicação de inúmeros anos como professora na Escola 

Municipal 25 de Julho, tarefas que se reconhece como sendo de grande relevância para o 

Município. Através da presente moção, portanto, pretende-se apresentar condolências e prestar a 

solidariedade desta Casa Legislativa neste momento de dor, uma vez que esta Câmara não poderia 

deixar de se associar ao pesar dos familiares de cidadã tão comprometida com sua comunidade, 

rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados com a perda do ente querido. 

Atenciosamente, Karin Spier Vereadora. Passou-se para o Grande Expediente onde constava o 

Projeto de Lei nº 014/2021. E a palavra foi colocada a disposição dos Senhores Vereadores. Da 

Vereadora Adriane Marconi. Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, Jurídico, 

Secretária e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que o Projeto 014/2021, trata-se de 

abertura de crédito especial considerando a necessidade de ajustes no orçamento do exercício do 

ano de dois mil e vinte e um. Disse que a abertura de crédito será para o pagamento de prestação 

de serviço de engenharia para a emissão de laudo técnico. Explicou que essa pessoa que 

apresentou o orçamento mais baixo seria de pessoa física e que ela não possui empresa e que se 

faz necessário a aprovação desse projeto e 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 014/2021, que foi aprovado por 

unanimidade. Passou para a Ordem do Dia, onde constou o Projeto de Lei nº 014/2021 e a Moção 
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de Pesar. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição dos Senhores Vereadores. 

Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 

014/2021 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a Moção 

de Pesar que foi aprovado por unanimidade. Passou para as Explicações Pessoais. A Senhora 

Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Adriane Marconi. Novamente saudou 

a todos. Disse que queria falar um pouco sobre a mudança de protocolo que aconteceu na sexta 

feira dia nove de abril. Disse que queria pedir que o fiscal Sr. Paulo Ricardo Anschau que ele 

passe no comércio, restaurantes e oriente sobre essas mudanças de protocolo, para que nenhum 

local fique com prejuízos pois todos pagam os seus impostos e tem direito a estas informações. 

Falou que desde o início da pandemia, estes restaurantes, comércio local, foram prejudicados e 

que chegou até ela e que o pessoal chegou a comentar que não foram orientados da mudança de 

protocolos. Pediu para que ele comece a fazer isto durante essa semana e oriente bem o comércio 

local. Disse que também queria parabenizar o Clube de Mães do Lichtental, pela boa ação e por 

terem se sensibilizado pela situação das irmãs Laci e Sueli e fizeram doações de alimentos e 

outros diversos itens. Parabéns ao Clube e a todas as outras pessoas que tiveram essa iniciativa. 

Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira. Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, 

jurídico, secretária e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria falar um pouco, 

com bastante gratidão, feliz por nosso Prefeito Luciano, nesta administração ter retomado as 

pavimentações que vinham cobrando e que ontem foi iniciado a pavimentação da Rua Travessão. 

Falou que essas pavimentações já tinham ficado bem encaminhados da gestão anterior e agora já 

iniciaram a pavimentação da Rua Travessão e disse que espera que nessa mesma sequência seja 

pavimentada a Rua Pastor Hunsche e a Guilherme Kirschner que também já são duas ruas que 

ficaram bem encaminhadas pela administração anterior. Falou que o pessoal estava cobrando e 

com razão e tomara que aconteça o quanto antes essas três pavimentações e não só essas, que 

venham muitas outras obras através dessa administração pela iniciativa dessa administração e que 

tem certeza que irão acontecer muitas obras, que o povo de Picada Café tanto precisa e tanto 

merece. Disse que também queria pedir ao Secretário das Obras, o Beto, que desse uma atenção 

na Picada Holanda sobre os borrachudos e explicou que não dá mais pra sentar fora de casa de 

tanto borrachudo que tem e disse que não sabe se estava sendo passado o veneno seguidamente 

ou o que estava acontecendo, pois como estaria agora, já fazia bastante tempo que não tinha tanto 

borrachudo como tem agora. Agradeceu. Do Vereador Selvino Boettcher: Saudou a Senhora 

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

Disse que no dia de hoje ficou surpreso com a contribuição da visita do assessor do Deputado 

Gerson Burmann e explicou que ele e o Secretário da Agricultura e Meio ambiente fizeram visita 

para o deputado em fevereiro. Falou que o Gerson Burmann, quando era Secretário do Governo 

passado, conseguiu a rede de água para o Morro Hansen e vários poços. Também falou que no 

ano passado, ou ano retrasado, não lembrava bem, teve a ajuda dele para conseguir mais dois 

poços e um foi furado na Joaneta e outro no Quatro Cantos e falou que foram cobrar dele para 

que fosse marcado uma audiência com a Secretaria da Agricultura do Estado, Secretaria de Obras. 

Falou que receberam a notícia que consegue a audiência assim que melhorar um pouquinho a 

pandemia e que garantiu tudo o que for do alcance deles para ajudar o Município. Relatou que a 

turma dele já teve uma reunião com o pessoal da Brigada Militar para conseguir mais efetivos 

para Picada Café. Disse que o  Assessor Jorge Valdir dos Santos foi recebido por ele, pelo Prefeito 

Luciano, vice Max Mallmann e o Secretário Neco e reforçou que assim que melhorar  um 

pouquinho a pandemia, irão ter audiências com o Governo do Estado para conseguir algumas 

coisas que faltam no nosso Município, como melhorias na rede elétrica que é muito difícil 
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negociar com a RGE e recursos para manutenção, como a rede de água, perfurações de poços e 

também irão ajudar a conseguir mais efetivos para Brigada Militar e disse que fica o 

agradecimento ao pessoal do Gabinete do Gerson Burmann, que é Deputado do PDT. Falou sobre 

a Secretaria de Obras, referente a pavimentação da Rua Travessão e falou que todo mundo sabe 

que nas licitações, sempre tem alguma coisa que o Município precisa fazer, como a colocação de 

bueiros, alinhamento e ajeitar a base para a pavimentação. Explicou que, como tinha muita coisa 

atrasada no Município, não adiantaria começar tudo e não terminar nada. Falou que a grande 

maioria das ruas do interior foram patroladas, foram ensaibradas, faltaria uma e outra coisinha na 

roçada ainda. Disse também que na semana anterior, estragou mais uma vez um trator da 

roçadeira, só teria um roçando, e um operador está na quarentena que teria feito o teste neste dia, 

e assim que ele voltar, mais uma e outra semana as roçadas estarão em dia no Município. Falou 

que as ruas estão em dia e que agora estão indo para as pavimentações e que irão fazer a Rua 

Travessão e assim que a Secretaria de Obras terminar lá , irão partir pra outra e falou que precisa 

fazer tudo do jeito rápido e explicou que quando dá início a uma rua não dá pra ficar largado e 

pena que o governo passado, não apressou estas coisas, porque a Rua Arroio Terra, pelo que 

lembra, estava em torno de seis meses em serviço e isto não pode acontecer e que precisa ser mais 

ágil, mais rápido e quando começar uma obra ela tem que andar e precisa ficar pronta e é melhor 

para a população e também para o Município. Falou sobre o tratorzinho que foi comprado para 

cortar a grama dos campos de futebol, que já estão trabalhando por aí e o Município vai dar 

assistência para a limpeza dos campos, o corte de grama, e que vai ter uma reunião com todos os 

Clubes e que todos serão beneficiados e vão ter esse serviço gratuito, uma ajuda que o Município 

está dando na dificuldade dos Clubes em se manter. Falou que era uma pena que o cortador de 

grama são máquinas sensíveis que não duram muito tempo, mas lamentável que quando estragou, 

podiam ter comprado logo outro e que sempre tem a burocracia pra comprar uma máquina, mas 

que hoje está aí e está sendo usada em benefício da população de Picada Café. Disse que, como 

estão trabalhando na manutenção das redes de água, melhorou muito e falou que foram trocados 

alguns canos e estariam trabalhando para ampliar as redes onde falta e que tem um e outro 

morador, que está pronto e que deu problema na licitação, senão teriam começado na Rua Arroio 

Terra com a rede de água e explicou que assim que a licitação estiver encerrada e tudo feito, será 

iniciado a obra da Rua Arroio Terra e que são em torno de onze famílias que querem a rede de 

água e precisam. Disse que também teria uma família no Jamerthal, que já foi medido quantos 

metros de rede precisam ser puxados, que precisaria colocar um decalque, luz tem ali, mas precisa 

ajeitar as coisas e assim que terminar a rede de água do Arroio Terra, será feito aquela. 

Acrescentou dizendo que só precisa ter um pouco de paciência, que as coisas estão acontecendo 

e que são apenas cem dias de governo. A Secretaria de Obras está trabalhando, está se virando 

como pode e as coisas estão acontecendo. Falou que é só chegar no Secretário se tiver alguma 

dúvida, a população pode chegar nele, podem pedir as coisas na Secretaria da Agricultura, na 

Secretaria de Obras e serão muito bem atendidos. Falou que a Secretaria da Agricultura já 

entregou as sementes de aveia e azevém e as hortaliças estão sendo entregues no máximo essa 

semana, mais tardar no início da semana que vem, e depois vem as frutíferas o adubo e o milho 

e até o final de junho é para estar tudo com os agricultores, para que possam trabalhar a partir de 

agosto e explicou que está tudo em dia, que o pessoal do Conselho teve uma reunião na semana 

anterior e que estaria muito satisfeitos. Falou que a Piá apresentou um programa de incentivo 

para o pessoal começar a trabalhar a forragem verde no inverno, o trigo. Disse que o trigo é um 

excelente alimento para o insumo animal e explicou que dá para fazer silagem e o grão dá para 

pegar pra ração aqui na nossa região, claro, não tem moinho e que dá para usar pra consumo 
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humano, mas a Piá tem um grande programa de incentivo para os agricultores começarem, 

principalmente os produtores de leite, começar a trabalhar no cultivo do trigo que é um excelente 

alimento para os animais. Falou que tudo o que estiver ao seu alcance na agricultura, como buscar 

recursos e ajudar os agricultores, estará à disposição da população. Agradeceu. Do Vereador 

Egon Hansen. Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária, jurídico e a todos 

que assistiam pelas redes sociais. Disse que referente aos protocolos da pandemia, concorda 

plenamente que o fiscal pode passar e orientar o comércio para que ele funcione melhor e para 

que eles consigam atender e vender melhor e para conseguir de novo ter um pouco mais de renda. 

Falou que é bem difícil para os comerciantes o pessoal que tem as lojas com essa pandemia, e 

que acredita que observando rigidamente os protocolos de distanciamentos, álcool gel, máscaras, 

enfim, cuidar bem uns dos outros para que ninguém passe o vírus que é assintomático e com este 

sistema conseguimos então, de repente ficar aberto para não precisar mais fechar. Falou que 

algumas pessoas o questionaram e falaram que foi bom que o IPTU foi prolongado, mas que isso 

não adiantaria muito para eles e que o bom mesmo seria se tivesse sido feito um projeto e tivesse 

dado um desconto para o pagamento de IPTU, isto iria ajudar bastante. Falou que seria uma boa 

se pudesse dar um desconto, mas como já foi feito a prolongação que é uma coisa boa, mas se o 

Município pudesse dar um desconto bom para o pagamento do IPTU, seria uma grande questão. 

Disse que referente aos comerciantes, se o Governo Municipal pudesse dar uma ajuda para os 

comerciantes, mesmo sendo uma parcela pequena, para que eles possam melhorar as suas 

atividades uma vez que, sofreram bastante com essa pandemia e sugeriu talvez umas, três, quatro 

parcelas de ajuda para eles conseguirem retomar com os seus comércios com mais velocidade. 

Agradeceu. Ninguém mais fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores 

Vereadores para a próxima sessão no dia 20 de abril as 20 horas no local de costume. Em nome 

de Deus declarou encerrada a sessão. 

 

 


