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012/2021 
Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 20/04/2021. 

 
Aos vinte 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 011/2021, de 13 de abril de 2021. 
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 011/2021, que 
foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno 
Expediente. Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 015/2021 – Autoriza o Executivo Municipal 
a firmar parcerias com entes privados para a fomentação do Desenvolvimento Pedagógico local 
sem ônus ao poder público e dá outras providências. Justificativa: Senhora Presidente, Senhores 
Vereadores: Encaminhamos para a vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 015/2021, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal de Picada Café e celebrar parceria com o Poder Privado, 
com a finalidade de fomentação do desenvolvimento pedagógico local sem ônus financeiro ao 
Município. A respectiva lei permitirá a realização do “Programa A União Faz a Vida e as 
Cooperativas Escolares”, um projeto educacional que visa complementar a formação pedagógica 
local e que não possui qualquer ônus financeiro ao poder público. Atualmente, o programa prevê 
a presença de consultores e assessores que realizam a formação continuada de professores sobre 
a metodologia de projetos, bem como a realização de assessoria para a implementação e 
continuidade dos trabalhos das cooperativas escolares já existentes nas Escolas: EMEF 25 de 
Julho, EMEF Santa Joana Francisca e EEEM Décio Martins Costa. Sendo o que tínhamos para o 
momento, solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito 
Municipal.Proposição de Moção de Apoio. O Vereador signatário solicita que, após ouvido o 
Soberano Plenário desta casa, se envie Moção de Apoio ao plano de modernização da carreira 
dos militares do Estado do Rio Grande do Sul. O plano de modernização da carreira dos militares, 
hoje de nível médio, garantirá a valorização destes profissionais, inegavelmente impactando de 
forma positiva na prestação do serviço á população. Trata-se, também, de ressaltar a importância 
da Brigada Militar no seio da comunidade de Picada Café/RS, tendo em vista sua atuação proativa 
e que de modo valioso para o bem-estar e paz social. Contamos, pois, com a aprovação da 
presente moção de apoio ao plano de modernização da carreira dos militares, rogando-se pela 
expedição de oficio ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul e ao 
secretário Estadual de Segurança Pública nesse sentido. Atenciosamente, Adão Pereira, 
Vereador. Oficio Circular 16/2021-CSSP/ALRS/EM. Aos Senhores/as Presidentes de Câmaras 
de Vereadores/as. Prezados Senhores e Senhoras, ao cumprimenta-los cordialmente, informamos 
que tramita nesta Assembleia Legislativa a Proposta de Emenda Constitucional 280(Pec280), que 
retira a obrigação da realização de Plebiscito para a privatização do Banrisul, Corsan e Procergs, 
com previsão de sua votação na última semana do mês de abril. Todos sabemos a importância 
dessas empresas para o desenvolvimento do nosso Estado. Queremos que esse debate, tão 
importante, seja feito em conjunto com toda a população do nosso Estado. É com esse intuito que 
a Comissão Segurança e Serviços Públicos da ALRS quer propor uma parceria com todas as 
Câmaras de Vereadores, para juntos realizarmos uma Audiência Pública, no dia 22 de abril, as 
18:30, no ambiente virtual, com o objetivo de debater e levar mais informações à população 
gaúcha. Acreditamos que uma das principais ações do parlamento é levar à população a 
informação sobre os assuntos de interesse público, e a matéria em questão é por demais 
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fundamental. Assim, confiamos no acolhimento desta proposição por Vossas Excelências. 
Compartilhe nas Redes Sociais e TVs de suas Câmara de Vereadores. Para isso, informo que a 
equipe de assessoramento da Comissão estará à disposição para apoiar os procedimentos 
operacionais necessários à concretização dessa parceria, inclusive aqueles relacionados à 
transmissão da Audiência pela televisão e/ou redes sociais. Atenciosamente, Deputado Edegar 
Pretto Presidente da Comissão de Segurança e Serviços Público. Passou-se para o Grande 
Expediente onde constava o Projeto de Lei 015/2021. E a palavra foi colocado à 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 
nº015/2021, autoriza o Poder Executivo Municipal de Picada Café a fazer parceria com o Poder 
Privado com a finalidade do desenvolvimento pedagógico sem vinculo financeiro com o 
Município. Disse que essa lei permitirá a realização do Programa A união Faz a Vida e as 
Cooperativas. A União faz a Vida são Projetos de desenvolvimento pelas crianças e adolescentes 
que promovem atitudes e valores de cooperação e cidadania. Explicou que a respectiva Lei 
permitirá a realização assessorial para a implementação e continuação dos trabalhos já realizados 
nas escolas, sendo elas as Escolas Vinte e Cinco de Julho, Santa Joana Francisca e a Décio 
Martins Costa e pediu urgência urgentíssima neste 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 015/2021, que foi aprovado por 
unanimidade. Passou para a Ordem do Dia, onde constou o Projeto de Lei nº 015/2021 e a Moção 
de Apoio ao Plano de Carreira dos Militares. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição 
dos Senhores Vereadores. Do Vereador Adão Pereira. Saudou a Senhora Presidente, colegas 
Vereadores, Secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que sabe do 
trabalho que presta a Brigada Militar no nosso Município, na região, no nosso Estado e que 
sabemos do importante trabalho prestado por essa Corporação e que também sabemos do 
desmonte que vem acontecendo no Plano de Carreira dessa Corporação e que não seria de agora, 
mas, de anos anteriores. Explicou que essa Moção de Apoio, visa mesmo chamar a atenção do 
Governo do Estado para resgatar esse Plano de Carreira dos Militares que tanto arriscam as suas 
próprias vidas, pra manter a segurança nos municípios e que é nesse sentido que hoje estaria 
apresentando esta Proposição de Moção de Apoio e gostaria de contar com o apoio de todos os 
colegas Vereadores, para que nesse sentido consiga também chamar a atenção do Governo do 
Estado e que o nosso Município está junto com a Brigada também, defendendo esta Corporação 
que é tão importante pra nós. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 
colocou em votação o Projeto de Lei nº 015/2021 que foi aprovado por unanimidade. A senhora 
Presidente colocou em votação a Moção de Apoio ao Plano de Carreira aos Militares, que foi 
aprovado por unanimidade. Passou para as Explicações Pessoais: A Senhora Presidente colocou 
a palavra a disposição. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
Vereadores, jurídico, secretária e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que seu 
agradecimento novamente vai para o Beto, pelo corte de grama e limpeza do campo do Morro 
Bock e agradeceu também em nome do Remi, pela dedicação e ao serviço. Agradeceu. Do 
Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, jurídico, secretária 
e a rodos que assistiam pelas redes sociais. Disse que nessa noite queria dar um elogio ao 
Secretário de Obras, o Beto e também o Secretário da Agricultura, o Neco, que estariam se 
empenhando ao máximo para atender a toda a demanda do Município e que toda a vez que pedem 
alguma coisa, estão sempre a disposição para ajudar. Disse que sabe que a Secretaria tem muito 
serviço, no começo desses cem dias de administração, mas toda vez que pede, que algumas vezes 
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tem pouca coisa, mas pedindo eles vão lá e fazem e por isso esse agradecimento a eles. Disse que 
também queria falar da colocação do colega Vereador Egon, sobre os mosquitos que teriam em 
nosso Município. Disse que conversou com o Neco e ele teria dado a sua posição, que vai ser 
feito a aplicação de inseticidas e que estariam esperando o Município de Santa Maria do Herval 
para aplicarem juntos e fazer um melhor efeito. Falou que foi procurado pelos moradores do 
nosso Município que relatam ter muitas baratas em bocas de lobo. Disse que também já conversou 
com o Neco e que nos próximos dias irá ser feito a aplicação de inseticidas nas bocas de lobo e 
explicou que tem alguns lugares no nosso Município que tem bastante baratas e que queria falar 
a estes moradores que o procuraram, que podem ficar tranquilos e que nos primeiros dias será 
feito e que está feliz com o apoio que estaria recebendo de todas as Secretarias. Agradeceu. Do 
Vereador André Peiter: Saudou a Senhora Presidente, Colegas Vereadores, secretária, jurídico 
e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que também queria agradecer ao Beto, 
Secretário de Obras que está arrumando as ruas do seu Bairro e falou que trabalharam bastante lá 
e também fazer mais um pedido. Falou que foi procurado pelo pessoal do Canelinha, que pediram 
mais uma roçada na rua que liga Canelinha até Joaneta. Disse que já conversou com o Beto e que 
ele falou que o operador estaria com Covid e que não pode pedir de hoje pra amanhã e afirmou 
para o pessoal que o pedido foi feito e que não foi negado. Explicou que assim que assim que vai 
dar, irão fazer a roçada. Falou que foi procurado pelo pessoal que pediram porque o serviço do 
Trator Esteira para alguns é cobrado e outros não precisam pagar. Explicou que não foi procurado 
só por um e que sabe que alguns pagam o serviço e outros não. Disse que só queria uma 
explicação sobre isso e que não estaria criticando ninguém e só pra saber o que poderia falar pra 
eles. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou novamente a todos. Disse que queria 
falar um pouco sobre a Campanha da Vacina Solidária e explicou que tem uma grande parcela 
da população que não precisa de ajuda, mas nesse momento de Pandemia precisa ser levado 
alimentos, famílias que pagam aluguel, paralisação das aulas, algumas famílias apenas um adulto 
está trabalhando, a mãe teve que parar no trabalho para poder ficar com os filhos e relatou que 
temos famílias passando por dificuldades em nosso município. Relatou que essa Campanha da 
Vacina Solidária teria duas vacinas em andamento, que seria a vacina da Covid-19 e a vacina da 
gripe. Pediu para quem vier ao Posto de Saúde, fazer a vacina que traga um quilo de alimento ou 
mais, o que puder, para estar fazendo uma doação. Explicou que esses alimentos serão entregues 
ao Cras, que irá atender essas famílias que estão passando por dificuldades. Disse que achou bem 
importante essa Campanha da Vacina Solidária. Disse que também queria parabenizar a Igreja 
Luz de Vida, que está sob direção do Pastor Eder Damasceno e falou que eles também estão com 
um Projeto de “Quem tem fome tem pressa” e que também estão arrecadando alimentos e quem 
puder doar pode deixar no Jornal O Diário, Mercado Piá, Mercado Compre Bem e o Bazar 
Damasceno no Bairro Esperança, lembrando que quem tem fome, tem pressa. Pediu que quem 
puder doar, procure, vá ao Posto de Saúde fazer sua vacina e também nos lugares citados e faça 
a sua doação. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen. Saudou a Senhora Presidente, colegas 
Vereadores, secretária, assessor jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que só 
queria fazer uma correção ao Vereador Neudir, pela colocação dos mosquitos e que não eram 
mosquitos e sim borrachudos e quem fez a colocação na sessão passada foi o Vereador Adão 
Pereira. Disse que achava que ele tinha se enganado ou não teria lido a Ata e reforçou que quem 
fez a colocação foi o Vereador adão Pereira referente aos borrachudos. Agradeceu. Do Vereador 
Selvino Boettcher. Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, jurídico, secretária e a 
todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria falar um pouquinho sobre a Agricultura 
de Picada Café, que tem ótimos números que estaria crescendo e sobre os agricultores que 
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estariam investindo cada ano mais, cada dia mais na nossa Agricultura. Falou que os programas 
de sementes, adubos, estariam com bastante procura esse ano com bastante inscrições. Disse que 
nesta semana foram entregues as sementes de hortaliças e no total foram entregues cento e setenta 
e duas embalagens de sementes que beneficiam doze produtores de hortaliças. Explicou que são 
agricultores que plantam para os mercados do Município, para a Seasa e assim por diante. Falou 
que são verdureiros, pessoas que trabalham muito e que produzem muito. Falou que temos 
excelentes produtores de hortaliças no nosso Município. Disse também que o Secretário da 
Agricultura passou alguns números de dois mil e vinte e dois mil e vinte e um. Falou do adubo 
orgânico que é a cama de frango, que em dois mil e vinte foram (107.000 kg) cento e sete mil 
quilos e esse ano foram (181.000 kg) cento e oitenta e um mil toneladas. Falou que o inorgânico 
que é o adubo normal, disse que em dois mil e vinte foram (942), novecentos e quarenta e dois 
sacos e esse ano foram (1.301) um mil trezentos e um sacos. Falou dos saquinhos de milho, que 
são sessenta mil sementes em um saquinho, e que em dois mil e vinte foram (145) cento e quarenta 
e cinco e esse ano foram (366) trezentos e sessenta e seis os pedidos. Falou que a aveia, o saco 
de (40kg) quarenta quilos, em dois mil e vinte foram (227) duzentos e vinte e sete sacos e esse 
ano foram (283) duzentos e oitenta e três sacos. Falou que o azevén é o que os produtores menos 
usam e que são sacos de (25kg) vinte e cinco quilos e que em dois mil e vinte foram (27) vinte e 
sete sacos e esse ano (30) trinta sacos. Disse que mudas frutíferas foram em dois mil e vinte (364) 
trezentos e sessenta e quatro e esse ano foram (924) novecentos e vinte e quatro. As mudas de 
morango, em dois mil e vinte foram (18.000) dezoito mil mudas e esse ano foram (19.410) 
dezenove mil e quatrocentos e dez mudas. Falou que são dados curiosos e que nossos agricultores 
investem e os dados das mudas de eucaliptos e acácia ainda não tem e falou que acha que ainda 
daria para encomendar, porque as mudas de acácia, a Secretaria da Agricultura sempre teve uma 
parceria com a Seta, uma indústria de Taninos de Estancia Velha. Disse que são dados curiosos 
e é bom a população saber disso. Falou que hoje, ele e o Secretário da Agricultura, receberam a 
visita do Assessor do Deputado Afonso Motta, Sr. Guiomar Wingert, que trouxe a noticia que a 
Agricultura terá mais uma Emenda em dois mil e vinte um. Falou que é um Deputado que já faz 
três anos seguidos que da uma Emenda para o Município. Disse que em dois mil e dezenove foi 
para a Agricultura em dois mil e vinte foi para a Saúde e esse ano, dois mil e vinte e um vai ser 
novamente para a Agricultura. Disse que, se não for para o custeio, a Secretaria da Agricultura 
poderá usar a Emenda para o que for mais necessário para os agricultores de Picada Café. Disse 
que também queria agradecer aos inúmeros Deputados, pelos assessores que já passaram aqui, 
outros ligaram e trouxeram a noticia que estão mandando Emendas para Picada Café e isso é 
muito bom, é um dinheiro que é da população, que sai do Município de nossas industrias, da 
agricultura, do nosso comércio e vai pra Brasília. Disse que é o modo de trazer algo de volta para 
o nosso Município através das Emendas e para isso existem os deputados e com a ajuda deles, 
eles podem apontar o Município para receber os recursos. Agradeceu a todos que enviaram 
Emendas para o Município. Disse que referente aos borrachudos, a Secretaria do Meio Ambiente 
está fazendo todo o mês o tratamento e que na semana passada teria sido feito o tratamento, e 
como chove pouco, a água estaria baixa e falou que não sabe o que está havendo e que já está 
indo pro inverno e que realmente teria alguns borrachudos. Disse que entrou em contato com a 
Bióloga da Secretaria do Meio Ambiente e que o borrachudo é um inseto que voa em torno de 
quarenta quilômetros e destacou que estão em contato com a Secretaria do Meio Ambiente de 
Santa Maria do Herval, Nova Petrópolis e outros. Disse que está se construindo uma parceria para 
os Municípios todos em volta se juntarem e colocarem na mesma semana , no mesmo dia e 
explicou que o nosso rio vem do Município de Gramado, descendo por Santa Maria do Herval 
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passando por Picada Café e disse que é interessante todos os municípios se unirem e botar o 
tratamento e  fazer corretamente e fazer na mesma semana e que tem certeza que aí vai surgir 
efeitos. Também falou dos ratos e baratas e que o Município estaria fazendo orçamentos e que 
não da pra pegar a primeira empresa que vem e que dependendo do valor teria que ser por licitação 
e se for um valor mais baixo, aí não precisaria, mas o Município tem o dever de comprar pelo 
menos por um valor mais baixo, mais justo e um bom trabalho. Disse que estaria acontecendo 
nos primeiros dias o tratamento para os ratos e baratas, porque o nosso Município, com os bueiros 
que tem, todos os anos está sendo feito um tratamento pra isso. Falou referente ao serviço do 
Trator Esteira e disse que pra ele ninguém reclamou e pelo que ele saiba, trabalhou muito pouco 
esse ano e que teve alguns dias que trabalhou e se aconteceu no ano passado, se alguém não 
pagou, não teria como responder no momento, mas que uma coisa poderia garantir de que esse 
ano o pouquinho que foi feito com o Trator Esteira, tudo foi feito de acordo com a Lei. Disse que 
queria deixar bem claro, que quem estaria construindo aviários, pocilgas, estrebarias, esses 
agricultores estariam isentos de pagar e falou que tem pessoas no Município que não são 
agricultores, que tem um talão, que tem um ou dois bichinhos pra eles. Disse que veio uma pessoa 
fazer um pedido de serviço gratuito e explicou que se não é produtor de leite, não é criador de 
suínos ou aves ou não tem indústria, ficaria difícil porque tudo tem regras, tudo tem lei, porque a 
Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura precisam trabalhar de acordo com a lei que o 
Município tem. Disse que sempre tem pessoas que não estão contentes, pode fazer tudo o que 
puder por elas, mas mesmo assim não está bom pra. Disse que se realmente aconteceu, é alguma 
coisa gravíssima e acredita que a pessoa estaria fazendo uma confusão entre os produtores de 
leite, de frango de suínos ou gado de porte. Falou que como todos sabem as nossas industrias 
também se encaixam no programa desses incentivos porque elas dão um grande retorno para o 
Município. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores 
Vereadores para a próxima sessão no dia 27 de abril as 20 horas no local de costume. Em nome 
de Deus, declarou encerrada a sessão. 

 


