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013/2021 
Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 27/04/2021. 

 
Aos vinte e sete 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 012/2021, de 20 de abril de 2021. 
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 012/2021, que 
foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno 
Expediente. Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 016/2021 – 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 016/2021, que trata da contratação emergencial de: I. 01(um) Atendente da 
Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental. A necessidade de 
contratação emergencial para o cargo de Atendente da Educação em Tempo Integral na Educação 
Infantil e Ensino Fundamental decorre da concessão de Licença Maternidade, à Sra. Aline 
Cristiane Lopes, no período de 120(cento e vinte) dias em conformidade com o RJU, a contar de 
16 de abril de 2021, conforme Portaria Municipal nº 165/2021. A contratação deverá permanecer 
pelo período máximo em que a servidora encontrar-se-á afastada de suas atividades laborais. Para 
que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como, a rede de ensino municipal não 
fiquem desatendidas deste profissional, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Proposição de Moção de Apelo. A Vereadora 
signatária solicita que, após ouvido o Soberano Plenário desta casa, se envie Moção de Apelo ao 
Governador do estado do Rio Grande do Sul, pedindo que inclua professores e demais servidores 
da educação nas listas de prioridade de vacinação contra a Covid-19. Sabe-se que o Estado do 
Rio Grande do Sula tem promovido intensa mobilização pelo retorno das aulas presenciais na 
rede de ensino, sendo que os protocolos de distanciamento controlado por este instituídos se 
aplicam aos Municípios. Assim, se a prioridade é o retorno às aulas presenciais, da mesma 
maneira deverão receber especial atenção na ordem de vacinação os professores e demais 
servidores da área da educação, seja na rede pública estadual, municipal e no ensino privado. 
Contamos, pois, com a aprovação da presente moção de apelo, rogando-se pela expedição de 
oficio ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do rio Grande do Sul nesse sentido. 
Atenciosamente, Adriane Marconi, Vereadora. Memorando nº 11/2021.Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente. Em resposta ao assunto levantado e questionado pelo Sr. Vereador 
André Peiter referente às cobranças do Trator Esteira, que tiveram serviços que foram cobrados 
e outros não, dispusemo-nos a esclarecer a situação. Conforme Lei Ordinária nº 1692/2015, de 
21 de outubro, Cria Programa de Atendimento ao Munícipe, ás Empresas, às Instituições e ao 
Produtor rural de Picada Café e dá outras providencias, no Art. 4º Inciso I d) está especificado o 
seguinte serviço gratuito: “Serviço de maquinário e caminhão necessários para preparação do 
leito do passeio público, instalação de fossa, sumidouro e filtro anaeróbico e para limpeza de 
áreas produtivas;” e no § único “ As estradas e acessos as propriedades urbanas e rurais que fazem 
frente às vias públicas não asfaltadas serão feitas de forma gratuita, sem necessidade de pré 
inscrição e serão executadas juntamente com os serviços de  manutenção e conservação das 
entradas e ruas conforme planejamento e disponibilidade da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos.” Ou seja, o serviço prestado foi a abertura de uma estrada que atravessa a 
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propriedade do requerente e não um acesso e nem uma manutenção de estrada pública, assim 
gerando a devida cobrança e os outros casos se enquadram no Inciso I, que não geram cobrança. 
Outro questionamento é referente as horas que os produtores rurais têm direito, que o Sr. 
Vereador André Peiter apontou serem gratuitas, mas novamente, conforme a Lei menciona 
anteriormente, os serviços gratuitos para os produtores rurais se encontram no Art. 4º Inc. I, e as 
horas que o produtor tem direito à serviços, porém cobrados, pela prefeitura, estão dispostos na 
mesma lei, no Art. 5º. § 1º para ter acesso aos incentivos a ser concedidos pela presente Lei o 
Produtor Rural interessado tem as seguintes limitações abaixo relacionadas: I- Para o Produtor 
que apresentou talão até 30 de março de cada ano, para lançar a produção do ano anterior. a) 5 
horas Trator Esteira por ano ou; b) 5 horas de Retro Hidráulica por ano ou; c) 5 horas de Retro 
Escavadeira por ano. II) Para produção comprovada até R$ 5.000,00(cinco mil reais) no talão: 10 
horas trator por ano ou retro hidráulica ou retro escavadeira. III) Para produção entre R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) no talão: 15 horas trator ou retro hidráulica 
ou retro escavadeira. IV) Para produção acima de R$ 10.000,00(dez mil reais) no talão: 20 horas 
trator ou retro hidráulica ou retro escavadeira. Assim esclarecendo que a quantidade máxima de 
horas que um produtor tem direito à horas máquina pela prefeitura são 20 horas, somando as 
horas de trator, retro hidráulica e retro escavadeira, e ao produtor que se foi referido, a retro 
hidráulica já trabalhou 15 horas em uma de suas propriedades e mais as 5 horas de trator esteira, 
fechando as 20 horas. Se em outras gestões foram cedidas horas além do que está estabelecido na 
Lei, não podemos responder pelos mesmos, mas procuramos trabalhar de maneira justa, para que 
tanto os pequenos produtores possam chegar na sua vez de serem atendidos como os grandes 
produtores. Mais dúvidas, estamos à disposição na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. 
José Carlos Linck, Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Passou-se para o 
Grande Expediente onde constava o Projeto de Lei nº 016/2021. E a palavra foi colocado à 
disposição. Da Vereadora Adriane Marconi. Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, 
secretária, jurídico e a todos que assistiam de suas casas. Falou que o Projeto de Lei nº 016/2021, 
autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado. Disse que é 
um atendente da educação em tempo integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
Explicou que a Senhora Aline Cristiane Lopes está de licença maternidade de cento e vinte dias 
a contar do dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e um. Disse que essa contratação é enquanto 
a servidora estiver afastada. Pediu urgência urgentíssima. Agradeceu. A Senhora Presidente 
colocou a palavra a disposição dos Senhores Vereadores. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 016/2021, que foi 
aprovado por unanimidade. Passou para a Ordem do Dia, onde constou o Projeto de Lei nº 
016/2021, a Moção de Apelo para a vacinação dos Professores e demais Servidores da Educação 
e as Contas de Governo do Prefeito Daniel Ruckert, referente ao exercício de dois mil e dezenove. 
A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição dos Senhores Vereadores. Da Vereadora 
Adriane Marconi: Saudou novamente a todos. Falou sobre a Moção de Apelo, a vacinação dos 
professores que é de extrema importância que o Ministério da Saúde e Governo priorizem a 
vacinação para os professores e demais funcionários da área da educação, para termos um retorno 
seguro o quanto antes. Falou que o afastamento prolongado dos estudantes terá um forte impacto 
no aprendizado com as aulas suspensas. Disse que alguns pais tiverem que deixar os seus 
empregos para cuidar dos filhos e com isso tiveram as suas rendas diminuídas e hoje enfrentam 
dificuldades financeiras para custear seus gastos. Falou que não temos o direito de deixar as 
crianças perderem mais um ano letivo de aprendizado e com ele a socialização e todo amplo 
conhecimento que só se dará com a volta das escolas, portanto hoje apresenta aos caros colegas 
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a Moção de Apelo para vacinação prioritária para professores e funcionários da Rede de Ensino 
e desde já agradece o apoio de todos. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 016/2021 que foi aprovado por unanimidade. 
A Senhora Presidente Colocou em votação a Moção de Apelo para a vacinação dos Professores 
e os demais Servidores da Educação, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 
colocou em votação as Contas de Governo do Prefeito Daniel Ruckert, referente ao exercício de 
dois mil e dezenove, que foi aprovado por unanimidade. Passou para as Explicações Pessoais: 
Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária, 
jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou referente a Moção de Apoio para 
vacinação dos professores e demais servidores, disse que é um grande problema, um grande 
questionamento que houve essa semana referente a volta as aulas. Falou que um dos pontos que 
vê, seria a falta de matéria prima para fazer as vacinas e que faltam vacinas e com certeza o 
governo, os Municípios, todos querem vacinar as pessoas e as pessoas também querem ser 
vacinas, só que falta matéria prima, o Infa pra fazer estas vacinas a mais que estão muito em falta. 
Explicou que o pessoal que faz a segunda dose da CoronaVac, estão esperando e não vão 
conseguir fazer a tempo, mas pelo que foi atras, procurou informações, mesmo passando do 
tempo que é de vinte um dia a vinte e oito dias, é bom fazer a segunda dose da Corona Vac para 
ser melhor imunizado. Falou que queria dizer que os demais servidores que sejam incluídos então 
os motoristas escolares e o pessoal das Vans escolares e as faxineiras e as merendeiras, enfim, 
com certeza eles também devem ser incluídos então, nesta lista que dizem “os demais servidores 
da área da educação” e que estes então também sejam incluídos nesta lista de prioridades para 
que então sejam imunizados. Falou que com certeza vai ajudar bastante para que possam voltar 
as aulas o mais rápido possível, porque as pessoas estão querendo que as crianças e os alunos 
retornem as aulas, mas no momento é bem difícil, mas com certeza vai acontecer em breve esse 
retorno as aulas. Agradeceu. Do Vereador Selvino Boettcher: Saudou a Senhora Presidente, 
colegas Vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que 
queria falar um pouquinho sobre a Moção dos professores, do remédio, as vacinas e falou que se 
o Governo Federal tivesse se preocupado no ano passado, quando ele achou que era uma 
gripezinha, teria matéria prima de chega para fazer as vacinas, e que disso teria certeza. Falou 
que o Governo Federal não levou a sério essa doença, a Covid-19, até hoje e que é lamentável e 
pediu que não houvesse mais comentários sobre isso. Disse que queria falar um pouquinho sobre 
os bueiros que em certos bairros tem baratas e ratos e que essa semana, se continuar tempo bom, 
a prefeitura vai iniciar a colocação de produtos que não são tóxicos para os humanos, para os 
nossos animais, são produtos naturais que fazem mal para as baratas principalmente, porque 
existe hoje em dia no mercado, muito material bom que é especifico para certas pragas e que a 
barata e o rato são pragas. Falou que foi isso que o secretário havia lhe passado essa semana, que 
as coisas o veneno, já foram comprados e que será colocado. Também disse que queria falar um 
pouquinho sobre as horas máquinas. Falou que algumas são gratuitas, outras não e que temos 
uma lei bem especifica aqui. Disse que se alguém tiver uma dúvida, passar na Secretaria da 
Agricultura e Meio Ambiente ou na Secretaria de Obras, passar na prefeitura e se informar 
corretamente, e disse que se lembra muito bem que tinha uma fila imensa de espera pra retro 
escavadeira, trator esteira e tinha colonos esperando mais de um ano e graças a Deus essas horas 
foram feitas e hoje não tem mais fila de espera. Disse que temos problemas de máquinas 
estragadas, tem poucas máquinas no pátio e que a Secretaria de Obras e da Agricultura estariam 
se virando como podem. Disse que no passado tinham certas pessoas que tinham mais horas, mas 
que não tinha como comprovar, mas que ele era um colono que pegava a máquina particular para 
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não se incomodar, pra não discutir, pra não brigar e pagava a máquina particular quando ia plantar 
pra fazer a limpeza, sem estresse. Disse que tinha certeza que tinha mais gente que fazia isso. 
Disse que hoje, por exemplo acha mais justo o que está na lei e que no passado tinha certas 
pessoas que usava muitas horas e outros não chegavam na vez e hoje isto estaria sendo controlado 
um pouco e não adianta dizer que sou um grande pagador de imposto, mas o pequeninho que tem 
que crescer, que está começando, também tem direito. Disse que se coloca no lugar dos 
produtores de frango e não só os de frango, os grandes produtores de suínos de leite também, que 
tem milhões nos blocos, ai a prefeitura teria que ceder uma máquina direto pra eles e disse que 
isto também não é justo e que temos que ser humanos nisso ai, que é dinheiro público e precisa 
ser bem aplicado e bem dividido para que todos tenham vez e voz e seria isso que está se 
procurando fazer, claro que sempre vai ter alguém chiando e muitas vezes chiam no início e disse 
que lembra quando foram cobrados coisas que não estavam na lei e hoje estariam lá. Para as 
pessoas que foi cobrado algo a mais está sendo devolvido em horas e é isto que está acontecendo 
e qualquer dúvida, pediu para os Vereadores ou as pessoas para passarem na prefeitura e se 
informarem bem sobre isso. Disse que não adianta complicar, que isso só prejudica as pessoas 
que trabalham. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou novamente a todos. Falou 
sobre o comentário do Vereador Egon Hansen, explicou que estava claro que eram professores e 
demais servidores da educação e que não precisaria citar ali e que estaria bem claro na Moção de 
Apelo. Também falou da RGE e relatou que tiveram na semana passada uma queda de poste de 
luz na Rua Carlos Utzig. Falou que dessa queda teve partes de grades amaçadas dessa residência, 
os moradores ficaram assustados com os estouros no bairro e o que mais chamou atenção nessa 
queda é que não teve temporal, não teve chuvas fortes e teve a queda deste poste, então, era sinal 
que estava podre. Falou que a população do Bairro Esperança ficou quatorze horas sem luz. Falou 
que tiveram prejuízos porque tem uma escola, tem uma padaria, tem alguns jovens que fazem o 
Jovem Aprendiz, em função disso por não ter internet não fizeram e se não faz é descontado 
também. Pediu para que eles deem mais agilidade nesses atendimentos. Também falou que foi 
encaminhado seis demandas para a RGE, do Bairro Esperança, de postes tortos e podres e que 
este trabalho está sendo feito juntamente com o Governo o Prefeito e o Vice Max. Reforçou que 
foi encaminhado para a RGE e está sendo feito este mapeamento no Bairro Esperança e que 
também será feito nos demais Bairros, porque enquanto não acontece uma coisa mais grave, tipo, 
não estando dando tanta agilidade nestes atendimentos. Falou para não deixar as coisas acontecer 
e que seja feito o quanto antes e que seja tomado alguma providencia referente a isso, porque 
quando chega o começo do mês as contas de luz são altas e todos precisam pagar, então, que seja 
feito os serviços que precisam ser feitos. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária e a todos que assistem pelas redes sociais. 
Disse que queria agradecer ao Neco pela explicação que ele deu, referente ao pedido da semana 
passada. Disse foi procurado pelos produtores que pediram como que podia ser que um paga e 
outro não e como ele explicou, agora poderia levar ao menos um retorno e que eles podem vir ali 
e pedir pra quem pagou, se está certo ou se estava errado. Destacou que não quer mais do que 
defender a igualdade do povo de Picada Café e que nada mais pediu e que está na ata o que pediu 
e o que falou e reforçou que era isso que queria saber pra poder levar pro pessoal a verdade e o 
esclarecimento. Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente colegas 
Vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria se 
desculpar pelo equívoco na sessão passada, onde no comentário, ao invés de citar o nome do 
Adão Pereira que pediu na sessão do dia treze de abril, mencionou que havia muitos borrachudos 
e reforçou que na ocasião se equivocou e citou o nome do Vereador Egon Hansen, pedindo 
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desculpas e falou que era uma pessoa correta e que no momento se equivocou e falou o nome do 
vereador errado. Disse que queria deixar bem claro ao colega Egon, que ele lê a ata, que no 
momento mencionou que ele não teria lido a ata e que só se equivocou nos nomes e reforçou que 
lê a ata sim. Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier: Saudou os Senhores Vereadores, jurídico, 
secretária e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que no dia anterior, foi vinculado 
pelas redes sociais da prefeitura o cancelamento do Concurso Público pra diversos cargos na 
Prefeitura de Picada Café. Falou que até foi um questionamento do colega André em uma das 
sessões anteriores. Explicou que esse concurso na realidade já deveria ter sido cancelado na 
gestão anterior, no ano passado, mas não foi, então agora, passados trezentos e sessenta e cinco 
dias da suspensão e em função de todas as medidas que vem sendo tomadas pro enfrentamento 
da Pandemia do Covid-19, é necessário esse cancelamento e também o posterior ressarcimento 
do valor da taxa de inscrição. Disse que todos os candidatos devem preencher um formulário de 
requerimento até o dia vinte o oito de maio no portal da transparência do município. Disse que 
também queria falar que no final de março, recebemos a visita do assessor do Deputado Dirceu 
Fransiscon, o Sr. Gerson Laideker, que trouxe uma noticia muito boa de uma indicação de 
liberação de (R$120,000) cento e vinte mil reais, para a Saúde para aquisição de uma Ambulância. 
Falou que na sexta feira passada, receberam a visita no Gabinete do Prefeito Luciano e Vice Max, 
juntamente com a Secretária Nivea, o Deputado Elton Weber que durante a visita, informou que 
destinou uma Emenda de (R$ 100,000) cem mil reais para custeio. Destacou que são ótimas 
noticias e todas as Emendas são sempre muito bem vindas ao Município e temos que agradecer 
ao Deputado Fransiscon, Elton Weber, Afonso Motta, Pompeu de Mattos, enfim, a todos os 
Deputados que já destinaram recursos para o nosso Município. Disse que estão sempre na luta 
para conseguir mais Emendas, trazendo benefícios para os munícipes. Falou que no próximo 
sábado, dia primeiro, comemoramos o dia do trabalhador e seja qual for a profissão, queria desejar 
um Feliz Dia do Trabalhador e que esse dia como todos os outros trezentos e sessenta e cinco 
dias do ano, sejam de admiração, de reconhecimento e de respeito a cada trabalhador. Agradeceu. 
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a 
próxima sessão no dia 04 de maio de 2021 as 20 horas no local de costume. Em nome de Deus, 
declarou encerrada a sessão. 

 


