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015/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 11/05/2021. 
 

Aos onze dias do mês de maio 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 014/2021, de 04 de maio de 2021. 
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 014/2021, que 
foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno 
Expediente. Pequeno Expediente: Pedido de Licença. O Vereador que esta subscreve, pelo 
presente solicita, de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, 
licença interesse de suas funções do Legislativo no período de 17 de maio à 17 de junho de 2021. 
Atenciosamente, Vereador Adão Pereira dos Santos. Oficio nº 08/2021. À Câmara Municipal de 
Vereadores: Prezados, venho por meio deste solicitar o pré agendamento para utilização da 
Câmara Municipal, para a apresentação do Relatório de Gestão referente ao 1º Quadrimestre de 
2021 da Secretaria Municipal de Saúde, aos Senhores Vereadores, na sessão prevista para o dia 
25 de maio de 2021. Atenciosamente, Nívia Closs Kasper, Secretária Municipal de Saúde e 
Assistência Social. Oficio nº 083/2021- ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: 
Encaminhamos, em anexo, o Decreto Municipal nº 034/2021, que estabelece o plano de 
adequação do Município de Picada Café para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema 
Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle-SIAFIC, nos 
termos do parágrafo único, do art. 18º, do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, 
bem como, a Portaria Municipal nº 179/2021, que designa servidores para compor a comissão 
gestora para a implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle (SIAFIC),para a vossa ciência. Atenciosamente, Luciano 
Klein Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Gabinete do Governador. Oficio nº 
182/2021. Senhora Presidente, Ao cumprimentá-la, reporto-me ao Oficio nº 033/2021 que trata 
do Plano de Modernização de Carreira dos Militares do Estado. A Secretaria de Estado de 
Segurança Pùblica-SSP, por meio do Comando Geral da Brigada Militar, informa que há um 
canal aberto para diálogo e visa a elaboração de uma minuta de anteprojeto de lei que contemple 
modificações no Plano de Carreira de Militares de Nível Médio que sejam oportunas e efetivem 
a constante busca pela melhoria dos resultados entregues à população, bem como aprimore 
aspectos da referida Carreira. Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me. 
Atenciosamente, Marcelo Alves, Chefe de Gabinete do Governador do Estado do Rio Grande do 
Sul. Artur Lemos, Secretário Chefe da Casa Civil. Oficio Circular DFC nº 14/2021. Senhores 
Administradores: Considerando que, conforme art.11, da Instrução Normativa nº 13/2017, devem 
ser cadastradas no LicitaCon, pelos jurisdicionados da esfera municipal, todas as licitações e 
contratos de obras e serviços de engenharia em andamento no dia 2 de maio de 2016 e realizados 
a partir desta data e, pelos jurisdicionados da esfera estadual, a partir de 2 de janeiro de 2018, 
bem como aquelas que não tinham sido cadastradas no SISCOP- Sistema de Controle de Obras 
Públicas até referidas datas; Considerando que, embora o art. 11,§ 1º, da Instrução Normativa nº 
13/2017 preveja a atualização das obras cadastradas no SISCOP anteriormente aos prazos citados 
acima, até a sua conclusão, são poucas as obras remanescentes atualizadas durante o ano de 2021, 
tendo em vista que já se passaram 5 anos da implantação do LicitaCon; Considerando o custo-
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benefício da manutenção do sistema para a sociedade gaúcha e que está em desenvolvimento um 
novo sistema de controle de obras públicas, o LicitaCon Obras, com expectativa de implantação 
até o final deste ano; Informa-se que o SISCOP- Sistema de Controle de Obras Públicas será 
descontinuado a partir de 17/05/2021, quando entrará em operação definitiva o Novo Portal do 
TCE/RS. Em caso de dúvidas, o Setor de Atendimento deste Tribunal está à disposição pelo 
Portal do TCE-RS, em jurisdicionados- Abertura de Chamados. Ao ensejo, cordiais saudações. 
Atenciosamente, Everaldo Ranincheski Diretor de Controle e Fiscalização. Como não constou 
nada no Grande Expediente, passou-se para a Ordem do Dia onde constou o pedido de Licença 
Interesse do Vereador Adão Pereira dos Santos e o pré agendamento da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição dos Senhores 
Vereadores. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Pedido de 
Licença Interesse do Vereador Adão Pereira dos Santos no período de 17 de maio à 17 de junho 
que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o pedido de pré 
agendamento da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social para o dia 25 de maio, 
referente a apresentação do Relatório de Gestão do 1º Quadrimestre de 2021, que foi aprovado 
por unanimidade.  Passou para as Explicações Pessoais. Do Vereador Valdir Lubenow. Saudou 
a Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes 
sociais. Disse que só tem a agradecer pelos pedidos que fez ao chefe de obras, com o vice prefeito 
e que todos foram atendidos e falou que o pessoal poderia passar e conferir onde foi feito e 
conforme haviam pedido. Disse estar muito agradecido pelo que estão fazendo e que está 
andando. Explicou que tiveram problema, que saiu um operador de máquina que se aposentou e 
a patrola foi para revisão e que agora já estaria de volta. Falou que no momento teriam que 
aguardar porque o cara vai ser recontratado novamente. Disse que estavam com uma máquina em 
funcionamento, a retroescavadeira, alguns dias atras, que atrasaram alguns serviços, mas agora 
estariam novamente com as três máquinas em funcionamento. Explicou que a cada dia está junto 
com o chefe de obras e vendo o que precisa ser feito e que as coisas estariam andando, muito 
bom. Pediu só um pouco de paciência e falou que as duas roçadeiras estão roçando e não teria o 
que falar muito. Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler. Saudou a Senhora Presidente, colegas 
Vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que essa noite 
queria parabenizar a todos que ajudaram a organizar e trabalhar na Promoção do Coxa, sobrecoxa 
com linguiça, da Escola Santa Joana Francisca que novamente foi um sucesso. Também 
agradeceu aqueles que venderam os cartões e aquelas pessoas que os compraram. Disse que 
queria fazer um agradecimento especial aos patrocinadores que todos os anos vem ajudando e 
graças a eles essa promoção é um sucesso. Também disse que graças a eles com esse valor que 
foi arrecadado agora, vai ajudar muito na educação das nossas crianças. Agradeceu. Da 
Vereadora Adriane Marconi: Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária, 
jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que primeiramente queria parabenizar 
os responsáveis pelas Secretarias, Saúde, Educação, Obras e Agricultura pelo excelente trabalho 
que estão desenvolvendo dentro do Município. Falou que todas as demandas que leva para eles, 
das comunidades, estariam sendo atendidas e reforçou o agradecimento pessoal e da população 
também. Avisou que no dia seguinte não haverá vacinação contra Influenza, devido à grande 
procura neste dia e em função disto, acabaram as vacinas. Falou que assim que o Município 
receber mais doses do Estado, haverá uma nova etapa de vacinação. Disse que também queria 
falar da iniciativa de um casal de empresários do Município, o Sr. Gringo e sua esposa Tânia, que 
tiveram a iniciativa de fazer a doção de doze cestas básicas beneficiando algumas famílias que 
estavam passando por necessidades no Município. Parabenizou por essa iniciativa que essa 
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família teve e que mais pessoas, mais empresários venham fazer o que esse casal fez, como essa 
doação de doze cestas básicas e mais uma vez agradeceu pelo belo gesto. Agradeceu. Do 
Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, jurídico, secretária 
e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria retribuir as palavras do colega 
vereador Valdir que falou das máquinas e também do operador que se aposentou, e que a princípio 
só teria um operador que sabe trabalhar nesta máquina que é uma máquina niveladora. Sugeriu 
que o executivo e também o Secretário de Obras se interessasse em procurar mais um que pudesse 
operar essa máquina e destacou o que aconteceu relatando que o operador se aposentou e se 
tivesse outro e assim que tivesse pronto a resina já poderia trabalhar, ou então de repente ele vai 
entrar em licença saúde, então estará faltando e não teria um operador que consiga operar essa 
máquina pra seguir fazendo as estradas. Falou que seria muito bom se ao menos ensinasse mais 
um que tivesse interesse nessa máquina, para ter um reserva nessa máquina niveladora. 
Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, 
jurídico, secretária e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria fazer um convite 
do Grupo Escoteiro Araquã que estão promovendo o meio frango no dia cinco de junho, com 
pão, saladas, maionese e o meio frango, no custo de (R$30,00) trinta reais e a entrega vai ser no 
sistema drive thru e avisou que o pessoal que ainda não tem cartão, poderá adquirir com ele ou 
com qualquer um dos integrantes do Grupo Araquã. Também queria dizer que estaria se 
licenciando para tratar de assuntos particulares e também para ceder espaço para o suplente e 
acredita ser válido valorizar os suplentes porque eles também trabalharam bastante na campanha 
e merecem assumir também. Disse que já havia dito durante a campanha que iria ceder espaço 
todos os quatro anos do mandato, ceder um mês ao suplente, então estaria se licenciando e desejou 
um bom trabalho e boa sorte ao suplente que vai assumir e a todos os que vão permanecer nesta 
casa e avisou que irá se licenciar por trinta dias. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou 
a Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes 
sociais. Disse que novamente queria fazer um pedido que não cabe a Prefeitura e falou que a 
Operadora Oi e alertou que a rede telefônica estaria muito precária. Falou que o pessoal do 
Canelinha estaria há dois meses sem telefone, que estariam cobrando todo o mês e o pessoal está 
sem o telefone. Falou que a rede está toda no chão, nem está no poste sequer e que é uma vergonha 
isso aí. Disse que era para reforçar, que já tinha falado na Câmara. Falou que estão lutando para 
puxar a fibra ótica até o Mirante, que estão indo atras e que conversou com a Empresa Renovare 
e acredita que irão conseguir, talvez com a ajuda do Município e explicou que são em torno de 
seis ou sete famílias que não tem internet e destacou como as coisas estão hoje e que os filhos 
precisam para estudar e eles estão sem. Disse que acredita que é o direito de todos e pediu uma 
força. Disse que queria parabenizar todas as mães, pela passagem do dia das mães no domingo, 
como a sua esposa e todas as mães, principalmente as do nosso Município. Agradeceu. Do 
Vereador Selvino Boettcher: Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária, 
jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que como o colega André falou, a OI e 
a RGE são problemas que vem de longo prazo. Falou que a OI é uma coisa complicadíssima. 
Disse que tem problemas na Rua Arroio Terra na Joaneta e que estão lutando, brigando a tempo, 
fazendo protocolos e que conhece o problema na subida do Canelinha e que realmente os fios 
estariam todos no chão e que isto estaria acontecendo no Município inteiro. Falou que os 
vereadores e o executivo teriam que se unir e falar com os jurídicos e ver o que dá para fazer 
contra essas empresas, contra a OI, contra a RGE. Falou que são problemas que nós moradores 
enfrentamos, porque tem lugares no Município e como Picada Café é um Município entre os 
morros, tem lugares que os celulares não pegam e aí essas empresas se aproveitam das pessoas, 
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não fazem manutenção das redes telefônicas, assim como a RGE também deixa de fazer algumas 
coisas, deixa cair os postes e isso é lamentável. Falou que uma coisa tem que ser feita, porque o 
pessoal do interior sofre muito nas mãos dessas empresas. Disse que não pode poupa-los, que 
tem que partir pra cima e contou que todas as semanas faz protocolos e explicou que quando liga 
pra uma dessas empresas, eles não atendem e que já está cadastrado o telefone e que recebeu por 
e-mail avisos da RGE e da OI dizendo que ele é muito cricri e que reclamava muito. Disse que 
cabe ao vereador defender a sua comunidade e que é isso que tem que fazer. Falou sobre 
operadores, Secretaria de Obras e disse que realmente a Secretaria de Obras estaria passando por 
dificuldades, falta de profissionais e coisa assim. Destacou que isso não vem de agora e que vem 
de muitos anos já. Falou que tinha um operador bom que exigiu sair, o Anderson Rupenthal, não 
sabia o motivo, e falou que ele era um ótimo operador de máquinas de Trator Esteira e de 
Motoniveladora como a patrola. Disse que esses dias falou com o vice prefeito e que ele teria 
deixado a par que qualquer coisa eles poderiam chama-lo de volta e que ele teria que voltar. Falou 
que o Município tem problemas e disse que sabe que é muito difícil administrar a Secretaria de 
Obras, que não é fácil que há probleminhas que serão resolvidos aos poucos porque operador 
bom e o que o Município consegue pagar, não fica. Disse que já tiveram operadores bons, mas as 
empresas particulares vêm e tiram esses operadores que aprendem no município e quando sabem 
trabalhar, tem outras empresas particulares que estão em cima que oferecem o dobro que essa 
gente ganha. Disse que se fosse um operador não trabalharia para esse salário porque as empresas 
particulares pagam o dobro disso e destacou que esse é um problema que os municípios também 
enfrentam. Disse que é difícil trabalhar assim, falta máquina, falta Trator Esteira que está no 
planejamento que administração vai querer comprar e que foram encaminhadas várias emendas 
que os deputados estão indicando para a Secretaria de Obras e Secretaria da Agricultura para 
poder comprar essas máquinas pesadas que faltam. Disse que são coisas que levam um ano a dois 
anos para serem resolvidas. Reforçou que esse negócio de operador de máquina é um problema, 
quando tem um profissional bom os de fora, as empresas vêm buscar e que isso é de praxe, sempre 
houve e sempre vai ter, porque o Município não consegue pagar o que uma empresa particular 
paga. Ninguém mais fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores 
para a próxima sessão no dia 18 de maio as 20 horas, no local de costume e lembrou a todos que 
neste dia haverá a apresentação da Secretaria da Administração e Fazenda sobre a avaliação do 
cumprimento das metas fiscais referente ao 1º quadrimestre de 2021. Em nome de Deus declarou 
encerrada a sessão. 

 


