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018/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 01/06/2021. 

 

Ao primeiro dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniu-se na Câmara Municipal. 

Registrou-se a presença dos Senhores, Adriane Marconi, André Peiter, Egon Hansen, Eloir Bauer, 

Liliam Rückert, Neudir Hubler, Selvino José Boettcher e Valdir Lubenow. A mesa foi presidida 

pelo Vereador Selvino José Boettcher e secretariada pelo Vereador Eloir Bauer. O Senhor 

Presidente colocou em discussão a Ata nº 017/2021, de 25 de maio de 2021. Ninguém fez uso da 

palavra. O Senhor Presidente colocou em votação a Ata Nº 017/2021, que foi aprovada por 

unanimidade. O Senhor Presidente, solicitou que à secretária lesse o 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 07 de junho a 07 de julho de 2021. Atenciosamente, Vereador Valdir 

Lubenow. Oficio nº 092/2021- ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Encaminhamos cópias 

dos Contratos nº 012/2021, 013/2021, 014/2021, 015,2021, 016/2021, 017/2021, 018/2021, 

019/2021, 5º Termo Auditivo ao Contrato nº 047/2020, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 

013/2020, 1º Termo de Alteração ao Convênio nº001/2020, em conformidade com a Lei Orgânica 

do Município de Picada Café Art. 7º, § 4º. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. 

Oficio 093/2021-ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Encaminhamos cópia do Contrato 

nº 02/2021, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2020, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 

024/2019, 4º termo Aditivo ao Contrato nº 037/2017, Termo de Colaboração nº 003/2021, Termo 

de Rescisão ao Contrato nº 012/2020, em conformidade com a Lei Orgânica de Município de 

Picada Café Art. 7º, §4º. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Como não consta 

nada no Grande Expediente, passamos para a Ordem do Dia onde constava o Pedido de Licença 

do Vereador Valdir Lubenow. O Senhor Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez 

uso da palavra. O Senhor Presidente colocou em votação o Pedido de Licença interesse do 

Vereador Valdir Lubenow no período de 07 de junho a 07 de julho, que foi aprovado por 

unanimidade. O Senhor Presidente passou para as Explicações Pessoais. O Senhor Presidente 

colocou a palavra a disposição. Do Vereador Valdir Lubenow: Saudou o Senhor Presidente, 

colegas vereadores, secretária, jurídico e ao colega Adão que veio prestigiar esta sessão e a todos 

que assistiam pelas redes sociais. Disse que estaria se licenciando para dar apoio a mais gente 

obterem o gosto pela politica em Picada Café e explicou que ele e a Ana estavam representando 

o PSDB. Falou que a Ana tem a mesma capacidade que ele tem para lidar bem com o povo de 

Picada Café. Falou que estão juntos e que ela vai trabalhar a mesma questão que já estão 

trabalhando. Falou que de tanto que pediu ao Deputado Lucas Redecker para mandar apoio para 

Picada Café, disse que essa semana ele mandou duzentos mil reais para a Saúde. Falou que 

também pediu tanto para a pavimentação e explicou que tem muita poeira nas ruas e acha que 

nesses três anos e meio, que ainda irão trabalhar, irão conseguir mais alguma coisa pra 

pavimentação. Falou que esses duzentos mil reais são só para a Saúde. Disse que estão em uma 

fase boa e que tem um milhão e pouco na saúde e só não ficar doente porque esse dinheiro quem 

sabe lá pra frente poderia ocupar para a pavimentação também. Do Vereador Eloir Bauer: 

Saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, ao Adão e a todos que 

assistiam pelas redes sociais. Disse que o agradecimento iria para o Secretário da Agricultura, o 

Neco por estar à disposição do povo de Picada Café e ajudar a todos nós. Disse que outro 

agradecimento seria para o Secretário Beto, pelas pinturas das faixas de segurança, cordões, pela 
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limpeza do Bela Vista, pelas roçadas e por sempre poder contar com ele em todos os sentidos. 

Agradeceu também por toda a equipe. Agradeceu. Da Vereadora Liliam Rückert: Saudou o 

Senhor Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, o colega Vereador Adão e a todos que 

assistiam pelas redes sociais. Disse que essa semana foi cobrada por alguns moradores da Rua 

das Lavandas e da Rua Boa Vista, sobre a pavimentação destas ruas. Falou que no ano passado, 

os vereadores aprovaram um orçamento sobre a pavimentação dessas ruas e que até agora nem 

sequer foi feito um projeto e nem foi conversado com os moradores dessas ruas. Disse que esses 

moradores estariam bem ansiosos e apreensivos e relatou que isso precisa acontecer ainda esse 

ano e lembrou que entramos no mês seis. Falou que foi deixado recursos para essas duas ruas e 

que só precisa ser feito o projeto e ser apresentado para os moradores, simples. Pediu urgência 

para esse projeto e explicou que essas ruas são umas das poucas ruas do centro que ainda não 

foram asfaltadas. Outra questão que foi apontado foi referente a Rua Travessão e disse que já foi 

falado sobre ela na Câmara e perguntou porque ela não está acontecendo. Falou que essa rua é de 

uma Emenda Federal e explicou que tem vários passos, vários tramites que precisam ser seguidos 

e cumpridos. Disse que pelo que sabe que foram puladas as etapas, que a obra iniciou e que a 

Caixa não foi avisada e agora o recurso não vem. Disse que ouviu de colegas vereadores que 

nesta gestão as obras seriam iniciadas e terminadas, mas isso não estaria acontecendo. Agradeceu. 

Do Vereador Egon Hansen: Saudou o Senhor Presidente, colegas Vereadores, secretária, 

jurídico, o colega Adão e o pessoal que assistiam nas redes sociais. Falou que primeiramente 

queria fazer um agradecimento as pessoas que ajudaram através do Conselho Econômico da 

Paróquia Santa Joana Francisca de Chanthal da Joaneta e também aos vereadores que 

colaboraram com este evento e a todas as pessoas que se empenharam e trabalharam para que 

esse evento na sexta feira passada, que era a promoção do Pancho e disse que foram vendidos 

oitocentos e três cartões. Falou que a diretoria, o Conselho Econômico agradece ao pessoal que 

ajudou a vender, ao pessoal que comprou e especialmente ao pessoal que ajudou a trabalhar para 

que esse evento tivesse esse sucesso. Disse que a tempos atras teria sido falado que na Rua 

Vicente Prieto no Jamerthal que tem a ponte estreita e que iriam ver pra duplicar e poder ter o 

fluxo de dois veículos ao mesmo tempo pra ir e vir, porque está sendo cogitado de repente 

acidentes e pra que o fluxo seja melhor e não tenha acidentes na ponte onde só é um veículo por 

vez. Disse que foi falado que estavam vendo orçamentos pra fazer essa ponte e destacou que 

ficaria muito contente se essa ponte fosse feita para que o pessoal pudesse passar com mais 

tranquilidade e os moradores não precisassem se preocupar com acidentes mais tarde. Reforçou 

pedindo se pudessem agilizar ou ver como está esta questão da ponte do Jamerthal da Vicente 

Prieto, ficaria muito contente. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou o Senhor 

Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, ao amigo Adão e a todos que assistiam pelas 

redes sociais. Disse que queria reforçar o que a Liliam falou sobre as obras das ruas que foram 

iniciadas e que o pessoal estaria chiando que tem muita poeira e que não tem mais como passar. 

Disse que foi falado que a obra iria começar e terminar e que não tinha essas coisas de começar 

e deixar abandonado. Falou que está vendo a obra abandonada. Disse que outra coisa que havia 

comentado na semana anterior, referente ao operador da patrola e que foi falado que ele começaria 

na segunda feira, mas em conversa com o pessoal de obras, eles teriam dito que não tinha dia 

para o operador voltar, porque isso era caso de justiça. Falou que ninguém podia saber se ele 

voltaria em dois meses, uma semana ou até poderia demorar meio ano. Agradeceu. Da Vereadora 
Adriane Marconi: Saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos 

que acompanhavam pelas redes sociais. Falou que Picada Café fará mais cirurgias de cataratas e 

que serão vinte e uma cirurgias, sendo que onze já foram feitas, totalizando trinta e duas cirurgias. 
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Disse que vale lembrar que o SUS oferece somente uma cirurgia de catarata por mês e explicou 

que o município avança por três anos. Disse que queria parabenizar o Prefeito Luciano e o Max 

e a Secretária de Saúde a Sra. Nivea, por estarem trabalhando e contribuindo para melhorar a 

qualidade de vida dos munícipes. Também disse que queria parabenizar o Secretário de Obras e 

todos os colaboradores que percorrem os bairros fazendo pinturas e outros trabalhos deixando a 

cidade de Picada Café ainda mais bonita. Falou que chegaram até ela algumas demandas por parte 

da Secretaria de Obras e que as demandas que recebeu dos Bairros Floresta e Bela Vista foram 

concluídas, assim como as demais também foram concluídas e agradeceu em seu nome e no nome 

de todos os munícipes. Falou que referente a pavimentação do Bairro Floresta disse que já tem a 

previsão para o retorno na semana que vem retornarem e explicou que são dois projetos um da 

Caixa e o outro de recursos próprios e que na semana seguinte, segundo foi passado que irá ser 

iniciado e que é para ser concluído também. Agradeceu. Do Vereador Selvino Boettcher. 
Saudou os colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, o colega vereador licenciado Adão 

Pereira e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que a principio queria se manifestar 

referente ao operador e falou que foi atras disso e que até hoje as ruas estariam sendo ajeitadas, 

fazendo tapa buracos e que também queria deixar uma resposta ao colega Egon que na semana 

passada teria feito um comentário que deveria ter um outro no lugar. Explicou que tinha outro no 

lugar e que ele se licenciou, saiu fora e que foi trabalhar em outro município. Falou que até março 

tinha dois operadores e disse que como já havia explicado que é muito difícil manter um operador 

aqui e que o município estaria buscando um operador fora além do outro que está na justiça pra 

voltar. Disse que o pessoal do jurídico da prefeitura colocou que nos primeiros dias vai aparecer 

um, que a patrola voltou da oficina a alguns dias e que ela está inteira e que daria pra trabalhar 

agora e disse que acredita que nos primeiros dias vai ter um operador e que isto não é o problema 

no momento. Falou que referente a ponte do Jamerthal ele já havia pedido na época que era 

suplente quando a Claudia era prefeita.  Falou que pediu isso a três ou quatro anos atras e não 

sabe porque a administração do passado não tomou providencias assim como o pessoal pedia 

pavimentação na Rua Vicente Prieto. Disse que tinha certeza que o pessoal está buscando 

recursos e que todo mundo sabe que a Vicente Prieto é uma estrada estadual e isso custa um 

diálogo no Estado também. Falou que o Prefeito e o Secretário estariam se mexendo e que na 

segunda feira já tinha uma audiência no Estado e foi cancelado por causa da pandemia e que a 

princípio teria uma audiência com uma secretaria na segunda que vem. Disse que todo mundo 

sabe que as coisas não estão fáceis e que isto foi visto no governo passado e que nos primeiros 

anos sempre foi falado que não tinha dinheiro e como vereador da época, realmente nos dois 

primeiros anos era difícil, mas que tinha um pouco. Disse que não era para se preocuparem e que 

teria certos limites por causa da pandemia e que o prefeito gostaria de gastar, mas não pode e que 

precisa deixar uma reserva e que não sabe o que essa pandemia vai dar ainda que é uma coisa 

muito séria. Contou que tem amigos nos hospitais de Caxias, que fez uma boa amizade lá 

enquanto estava doente e eles contam horrores lá, que os leitos estão todos ocupados, os hospitais 

cheios, não tem o que fazer e quando tem um familiar que precisa internar por causa de outra 

doença fica difícil, o familiar sofre em casa. Explicou o quanto está passando pra conseguir fazer 

o transplante de medula e quantas vezes já foi cancelado por causa da pandemia e que agora ao 

menos está andando e que estaria agendado para o dia dezoito, mas que tem medo que isso ainda 

seja cancelado por causa da pandemia. Falou que a pandemia é muito séria e que não adiante 

negar a pandemia e disse que o governo federal devia ter olhado no ano passado com mais bons 

olhos a pandemia e não olhou e achou que era uma gripezinha e não era assim. Falou que sem a 

vacina não tem o que fazer e que graças a Deus as fabricas estão se mantendo estão trabalhando, 
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mas sabe que há limites, há segurança lá dentro e que é difícil trabalhar assim e que é muito difícil 

para o nosso comércio. Destacou que tem uma luz no fim do túnel com as vacinas que estão 

acontecendo aos poucos e falou que viu uma pesquisa e que acredita que todos também devem 

ter visto, que em São Paulo, uma cidade inteira foi vacinada e que ali a pandemia praticamente 

morreu, não existe mais e que caiu em torno de noventa e cinco por cento e frisou como seria 

bom se o povo brasileiro já fosse vacinado, pelo menos a metade ou mais, ai seria bem melhor e 

pediu para terem paciência e que as Secretarias estão abertas e falou que ouve dos Secretários 

que a oposição não os procura e destacou que deveriam procurar os secretários, que eles não são 

bichos de sete cabeças, que eles estão lá e que atendem  todo mundo bem e explicou que falhas 

há, sempre houve e sempre irá ter e que não tem nada melhor que um bom diálogo entre os 

secretários, o prefeito, levando os problemas pra eles e disse que sempre fez isso e que era 

oposição há quatro anos e que nestes quatro anos, não passava uma semana que não ia na 

prefeitura e levava um problema pro secretário, pro prefeito e sempre foi muito bem visto, muito 

bem aceito e que esse é o dever do vereador, trazer os problemas que tem nos bairros para os 

secretários, para a administração e que é isso que vale e que é assim que vamos construir um 

município cada dia melhor. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. O Senhor Presidente 

convocou os senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 08 de junho de 2021 as 19 horas 

e 30 minutos, no local de costume e declarou encerrada a sessão. 


