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019/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 08/06/2021. 
 

Aos oito dias do mês de junho 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, Karin Spier, Liliam Rückert, Neudir Hubler, Selvino José Boettcher e Ana Metz. A mesa 
foi presidida pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Eloir Bauer. Após a 
Senhora Presidente solicitou que a secretária lesse a convocação da suplente a vereadora, Ana 
Metz. Convocação: Da Câmara Municipal de Vereadores. Para: Sra. Ana Metz. Ao cumprimentá-
lo cordialmente, venho por meio desta, informar-lhe que o Senhor Vereador Valdir Lubenow se 
ausentará de seus trabalhos no Legislativo, por motivos particulares, nos dias 07 de junho a 07 
de julho de 2021. Sendo assim, venho solicitar que a Sra. Ana Metz assuma a cadeira nesta 
Colenda Casa Legislativa, no mesmo período. Karin Spier, Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Picada Café. A pedido da Presidente, a Senhora Ana Metz foi até a Tribuna, 
estendeu a mão direita e fez o seu juramento. A Senhora Presidente colocou em discussão a Ata 
nº 018/2021, de 01 junho de 2021. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou 
em votação a Ata Nº 018/2021, que foi aprovada com abstenção da Vereadora Karin Spier e Ana 
Metz. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno 
Expediente: Projeto de Lei Nº 017/2021- Autoriza a Contratação de Pessoal em caráter 
emergencial e por tempo determinado e dá outras providências. Justificativa: Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 
017/2021, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Nutricionista. A necessidade de 
contratação emergencial para o cargo de Nutricionista decorre da licença saúde, à Sra. Gabriela 
Betemps Vaz da Silva, na qual entrará de Licença Maternidade, pelo período de 120 (cento e 
vinte) dias em conformidade com o RJU. A contratação deverá permanecer pelo período máximo 
em que a servidora encontrar-se-á afastada de suas atividades laborais. Para que a rede de ensino 
municipal, bem como a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social não fiquem 
desatendidas deste profissional, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei N º 018/2021- Autoriza 
conceder Recursos Financeiros para o Município de Gramado e dá outras providências. 
Justificativa: Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa apreciação e 
votação o Projeto de Lei nº 018/2021, com o objetivo de obter autorização legislativa para 
aumentar o valor do convênio firmado com o Município de Gramado. A ampliação do valor de 
repasse ao Convênio nº 002/2018 é proveniente do reajuste do valor de repasse mensal do 
Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Gramado. 
Sendo que este, trata-se de recursos Provenientes da Regionalização da Saúde, onde o cálculo do 
recurso de cada Município é na proporção de R$ 2,00 (dois reais) por habitante/mês, levando em 
consideração a estimativa populacional do IBGE 2020. Visto que, a estimativa populacional do 
Município de Picada Café, conforme IBGE 2020, é de 5.738 (cinco mil, setecentos e trinta e oito) 
habitantes, o valor fixo mensal do repasse será R$ 11.476,00 (onze mil, quatrocentos e setenta e 
seis reais). Com a autorização legislativa haverá a adequação do termo do convênio. Por tratar-
se de atendimento na área da saúde que prima pela qualidade de vida dos munícipes, há interesse 
público relevante. Por essas razões, solicitamos a aprovação do Projeto de Lei em regime de 
urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 
019/2021- Autoriza a Contratação de Pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e 
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dá outras providências. Justificativa: Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos 
para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 019/2021, que trata da contratação 
emergencial de: I. até 03 (um) Atendentes 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 do retorno 
seguro das aulas presenciais, na qual o COE Municipal, exige a presença de monitores no 
transporte escolar para a aferição da temperatura, uso do álcool gel na entrada e saída dos 
veículos, além da fiscalização de cumprimento das normas de segurança e higiene dentro do 
mesmo. Ademais, os atendentes atuarão também dentro das escolas municipais no intuito de 
orientar, acompanhar e atender os alunos de inclusão quanto a segurança e higiene no espaço 
escolar. 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 Pesar. Os 
vereadores signatários solicitam que, após ouvido o Soberano Plenário desta casa, se envie 
Moção de Pesar à família do Sr. Eugênio Spier, falecido no dia 01 de junho de 2021. O Sr. 
Eugênio Spier foi um dos líderes emancipacionistas dos Municípios de Nova Petrópolis (1955), 
de onde é natural, e também de Picada Café (1992), tendo atuado como presidente da Comissão 
de Emancipação no ano de 1988. Após a Emancipação do Município de Picada Café, o Sr. 
Eugênio foi eleito vereador por três legislaturas (1997 a 2008). Empresário bem sucedido à frente 
do Curtume Fridolino Ritter e de outros empreendimentos, o Sr. Eugênio foi um dos sócios-
fundadores da Rádio Imperial, importante veículo de comunicação e de difusão cultural da região 
e do Estado. O Sr. Eugênio Spier foi membro dedicado e atuante da comunidade, com 
contribuição em todos os segmentos, inegavelmente colocando-se como um cidadão notório e 
valoroso. Através da presente Moção, portanto, pretende-se apresentar condolências e prestar a 
solidariedade desta Casa Legislativa aos familiares, pela perda de cidadão tão dedicado à 
comunidade, rogando que Deus traga conforto aos corações enlutados com a perda do ente 
querido. Por isso, pedimos a aprovação dos pares em caráter de urgência urgentíssima. Picada 
café, 08 de junho de 2021. Atenciosamente, Adriane Marconi, vereadora, Eloir Bauer, vereador. 
Caixa- Oficio nº 0280/2021. Senhora Presidente, Notificamos a V. Exa. o crédito de recursos 
financeiros, sob bloqueio, em 04/06/2021, no valor de R$ 238.750,00(duzentos e trinta e oito mil 
e setecentos e cinquenta reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 884739/2019- 
Operação 1064076-36, firmado com Município de Picada Café, assinado em 11/11/2019, no 
âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento 
Regional, que tem por objeto pavimentação asfáltica de trecho da Rua Travessão, Bairro Floresta. 
Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na Conta Vinculada após a 
solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos 
exclusivamente dos recursos de repasse. Respeitosamente, Roberto Travi Assistente Júnior, 
Valéria Gazzola Auler, Coordenadora de Filial- Representação da Gerencia Executiva de 
Governo Caxias do Sul. Tribunal de Contas do Estado Direção de Controle e Fiscalização- Oficio 
Circula DCF nº 19/2021- Assunto: Orientações sobre Emenda Constitucional Federal nº 103, de 
12 de novembro de 2019. Aposentadorias Voluntárias. Senhores Administradores: Considerando 
que a reforma do sistema de previdência social decorrente da Emenda  Constitucional nº 103, de 
12 de novembro de 2019, em que pese tenha dado autonomia aos entes subnacionais para 
disciplinar aspectos importantes da relação previdenciária nos Regimes Próprios de Previdência, 
prescreveu um conjunto de regras aplicável a todos os entes da Federação, outro conjunto 
aplicável somente à União Federal e, por fim, disposições aplicáveis somente aos Estados, ao 
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Distrito Federal e aos Municípios; Considerando que a Secretaria de Previdência, dentro da sua 
competência de orientar os entes federativos que possuem Regimes Próprios da Previdência 
Social, elaborou a nota técnica SEI nº 12212/2019/ME de 22/11/2019, com a análise das regras 
constitucionais da reforma previdenciária aplicáveis aos RPPS, classificando-as em: 1) normas 
de aplicabilidade imediata; 2) Normas não autoaplicáveis: e 3) normas com período de vacância. 
Considerando que dentre as normas não autoaplicáveis está a da aposentadoria voluntária 
prevista no inc.III do § 1º do artigo 40: Art. 40 § 1º O servidor abrangido por regime próprio de 
previdência social será aposentado: III- no âmbito da União, aos sessenta e dois anos de idade, 
se mulher, e aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas 
Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos 
estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. O Tribunal de Contas do 
Estado vem esclarecer que: a EC 103/2019, no que tange o inc. III do § 1º do Artigo 40 da CF, 
não determinou a obrigatoriedade de os Munícipios promoverem mudanças nas suas regras 
previdenciárias, mas tão somente estabeleceu os instrumentos normativos que devem ser usados 
pelos Municípios caso efetivamente providenciem suas reformas ( alterações nas leis orgânicas 
e lei complementar), deixando a critério destes os requisitos que serão exigidos; leis ordinárias 
não podem regular matéria reservada pela Constituição Federal à lei orgânica e à lei 
complementar, sob pena de incorrerem em vício de inconstitucionalidade formal; as normas de 
natureza previdenciária que por ventura vierem a ser expedidas pelos jurisdicionados da esfera 
municipal, após a EC nº 103/2019, deverão ser remetidas à Base de Legislação Municipal do 
Tribunal de Contas do Estado – BLM. Por fim, é recomendável a leitura da Nota Técnica SEI nº 
12212/2019/ME, referida neste oficio, bem como a Nota Técnica nº 006/2019, da Consultoria 
Técnica desta corte. Ao ensejo, cordiais saudações, atenciosamente, Everaldo Ranincheski, 
Diretor de Controle e Fiscalização. Passamos para o Grande Expediente onde consta o Projeto 
de Lei Nº 017/2021, 018/2021, 019/2021 e a Moção de Pesar. A Senhora Presidente colocou a 
palavra a disposição. Da Vereadora Adriane Marconi. Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico e deu as boas-vindas a colega Ana. Falou que o Projeto 017/2021, 
refere-se à contratação emergencial de uma nutricionista. Falou que a Sra. Gabriela Betemps Vaz 
da Silva entrará em licença maternidade pelo período de cento e vinte dias. Falou que essa 
contratação vai permanecer enquanto a servidora estiver afastada e pediu urgência urgentíssima 
neste projeto. Disse que o Projeto 018/2021, tem como objetivo obter autorização legislativa para 
aumentar o valor do convênio firmado com o Município de Gramado, sendo que foi solicitado 
pelo Município de Gramado. Disse que o valor fixo era de (R$ 8.392,50) oito mil trezentos e 
noventa e dois reais e cinquenta centavos e vai passar a ser em R$ 11.476,00) onze mil, 
quatrocentos e setenta e seis reais por mês e será um valor fixo. Pediu urgência urgentíssima. 
Também falou que o Projeto 019/2021, refere-se à contratação emergencial de três atendentes 
para Educação em Tempo Integral na Escola Infantil e Ensino Fundamental. Explicou que com 
o retorno das aulas presenciais, o COE que é o Centro de Operação Escolar, exige a presença de 
monitores no transporte coletivo pra aferição de temperatura, entrada e saída dos alunos dos 
veículos e também a fiscalização de cumprimento das novas normas de segurança e pediu 
urgência urgentíssima. Falou que junto com o Vereador Eloir Bauer, propuseram uma Moção de 
Pesar do Senhor Eugênio Spier e pediu urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém fez uso da 
palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência, urgentíssima do projeto de Lei Nº 
017/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a 
urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 018/2021 que foi aprovado por unanimidade. A 
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Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 019/2021, 
que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
urgentíssima da Moção de Pesar que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do 
Dia onde consta o Projeto de Lei Nº 017/2021, 018/2021, 019/2021 e a Moção de Pesar. A 
Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos eu assistiam pelas redes 
sociais. Falou que referente aos projetos era tranquilos, sem problema, que são projetos 
necessários e sem duvida seria para o bem do Município e não teria como falar que são inviáveis 
e que são realmente bons e pelo Projeto 017/2021, tendo uma nutricionista é evidente que quando 
entra em licença maternidade precisa ser substituída neste tempo, então é um Projeto que não 
deixa dúvidas que é necessário. Falou que o Projeto 018/2021 que é referente a Saúde que é o 
repasse para o Município de Gramado e também achou ser muito interessante, é bom porque o 
município tem onde levar as pessoas que precisam de um hospital ou precisam de uma consulta 
ou um atendimento que não tem no Posto de Saúde, então teria onde levar, onde encaminhar 
essas pessoas e disse ser muito importante e que é favorável. Falou que o Projeto 019/2021 que 
é referente as três atendentes de educação em tempo integral na educação infantil e ensino 
fundamental que isso se dá em função da pandemia e que precisa estar junto ao transporte escolar 
pra medir a febre e que tem o álcool gel o uso de máscaras e que as crianças possam ir com 
segurança para as aulas e com essa pandemia acha ser importante e necessário e que é totalmente 
a favor. Falou que também referente a Moção de Pesar, disse que é interessante, louvável e um 
homem como o Eugênio Spier defendeu muito o município e sempre lutou pelo bem de Picada 
Café e disse que é muito importante e se colocou favorável também. Agradeceu. Ninguém fez 
uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nº 017/2021 que foi 
aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nº 
018/2021 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto 
de Lei Nº 019/2021 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em 
votação a Moção de Pesar que foi aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações 
Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Ana Metz: 
Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que 
acompanhavam pelas redes sociais. Disse que queria agradecer ao Vereador Valdir que cedeu 
esse espaço e pelas belas palavras ditas na última sessão referente ao trabalho em parceria.  
Também agradeceu aos cinquenta e cinco votos que fez e as pessoas que confiaram nela e que 
de alguma forma acreditaram no seu potencial em representa-las. Disse que no tempo em que 
ficar dará o seu máximo por toda população de Picada Café. Disse que queria agradecer também 
a gestão anterior, pelo serviço prestado e pela ajuda da realização do sonho que era o aviário e 
destacou que é muito importante para a sua família. Falou que sempre que precisou, eles se 
colocaram a disposição e agradeceu ao Prefeito Daniel e aos Secretários. Disse que também 
queria agradecer a atual gestão, ao Secretário de Obras o Beto e da Agricultura o Neco, pelo 
serviço prestado da retirada da terra que atrapalhava o acesso e fazendo a melhoria da rua, 
facilitando a entrada e saída dos caminhões. Disse que é grata por estar entre as quatro mulheres 
da Câmara de Vereadores. Falou que cada vez mais as mulheres estariam mostrando a força que 
elas têm. Falou que, segundo a Marlei, nunca teve tanta mulher no comando. Falou que estão 
firmes e fortes, preparadas para contribuir para o desenvolvimento de nosso Município. Disse 
que queria agradecer ao Deputado Federal Lucas Redeker que repassou (R$200.000,00) duzentos 
mil reais em Emenda Parlamentar para serem usados na saúde e em pavimentações. Reforçou o 
agradecimento em nome de Picada Café. Disse que para finalizar, queria solicitar a Assistente 
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Social para que faça contato com dois moradores do seu bairro. Falou que são especiais e que 
não possuem renda. Disse que se coloca a disposição para intermediar esse encontro. Contou que 
como participante do Clube de Mães Anna Licthenthal, tem ajudado com doações de ranchos em 
datas especiais como Natal e Páscoa, mas que sabem que isto não é o suficiente. Por fim, 
novamente agradeceu a todos que tornaram possível esse momento e que certamente jamais 
esquecerá. Agradeceu. Da Vereadora Liliam Rückert: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, pelas pessoas que assistiam pelas redes sociais e deu as boas-
vindas a colega Ana Metz. Falou que pela manhã teve uma audiência com o Secretário de 
Esportes e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul, o Senhor Danrlei de Deus. Falou que Danrlei 
é um nome conhecido para todos e como Deputado foi um dos que mais trouxe recursos para o 
Município. Disse que na ocasião, convidou-o para visitar novamente Picada Café, as obras as 
quais ele contribuiu e conhecer também o Projeto que tem no Município que é o Futebol Total, 
uma escolinha de futebol que oferece oportunidades de transmissão de atletas para grandes clubes 
sob a gerencia de Renato Schmitt. Disse que ele foi bastante solicito como sempre e colocou a 
Secretaria a disposição e que no próximo ano ele novamente vai indicar uma Emenda para o 
Município. Disse que precisava externar a sua alegria a satisfação e o seu orgulho em fazer parte 
dessa sessão, porque pela primeira vez em vinte sete anos de Picada Café, essa Câmara de 
Vereadores estaria sendo ocupada por quatro mulheres. Parabenizou a Ana, Adriane e Karin, as 
colegas vereadoras por este feito. Disse que sabem o quanto é difícil a decisão de colocar o nome 
a disposição do Partido e como opção para representar os munícipes nesta casa. Falou que a força, 
a garra e a determinação são adjetivos que definem bem a força da mulher. Disse que estão aqui 
especialmente representando todas as mulheres Cafeenses que merecem todo o seu respeito. 
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 vida do Eugênio Spier na política e falou que crê que o Eugenio foi pai de 
muitos políticos jovens que aprenderam a fazer política com o Eugenio e falou que tem muitas 
boas recordações do Vereador Eugenio Spier. Falou que na época que o pessoal se mobilizou 
para emancipar Picada Café e destacou que Eugenio Spier foi um dos pais da Emancipação de 
Picada café e que teve o prazer de conhecê-lo naquela época. Disse que se espelhou nestas 
pessoas como o Eugênio, da forma de fazer política e trabalhar para o Município. Disse que 
admira o trabalho que deixou para todos. Disse que não se manifestou sobre os projetos 017,018 
e 019/2021, porque são projetos de praxe, simples e para o bem do Município e por isso se 
colocou a favor bem como com a Moção de Pesar para a Família do Eugenio Spier. Avisou que 
o pessoal do Jamerthal deixou uns cartões a venda da Comunidade Católica do Sagrado \Coração 
de Jesus que promove no dia vinte e seis de junho a coxa e sobrecoxa e relatou o cardápio o local 
e o horário da retirada. Disse que é a maneira que as Comunidades tem para conseguirem os 
recursos para se manterem e destacou que é louvável e muito bom quando as comunidades fazem 
estas coisas e que o drive thru funciona muito bem é ligeiro e pediu para o pessoal colaborar com 
aquela comunidade também. Disse que tinha um recado da Secretaria da Agricultura e Meio 
Ambiente sobre a coleta de embalagens de produtos químicos defensivos agrícolas que é feito 
em parceria com a Empresa Agrimar de Nova Petrópolis que irão recolher as embalagens de 
agrotóxicos no dia onze de junho, na sexta-feira e explicou que as embalagens precisam estar 
lavadas e perfuradas. Citou o local e o horário de recolhimento em cada bairro. Falou que quem 
não conseguir fazer a entrega nos locais definidos, poderá fazer a entrega na Secretaria da 
Agricultura e Meio Ambiente no dia onze de junho, das treze as dezesseis horas. Explicou que 
isso é um meio que a prefeitura e a Secretaria encontraram para deixar o meio ambiente as águas 
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tudo limpo e o modo de recolher sempre foi feito no município e disse que precisa incentivar 
mais essas coletas para deixar o meio ambiente limpo e livre dos agrotóxicos. Disse que também 
queria falar um pouquinho sobre a votação que foi feita neste dia na Assembleia Legislativa. 
Falou que o Projeto que autoriza o DAER do Rio Grande do Sul a transferir a titularidade da via 
RS 865 para Picada Café, sendo aprovado por cinquenta e um votos a favoráveis. Disse que isso 
também é bom para aqueles moradores que moram perto daquela via e explicou que há vários 
anos isso estava em discussão no vai ou não vai e agora ao menos isso saiu do papel e isso é 
muito importante. Também falou que no dia anterior, o Prefeito Luciano e o Secretário da 
Agricultura e Meio Ambiente o Neco Linck, tiveram uma audiência na Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado, onde foram recebidos pela secretária Silvana 
Covatti, e foram entregues Projetos de Perfuração de dois Poços Artesianos para o Município de 
Picada Café e o apoio de ampliação de infraestrutura para as áreas rurais de Picada Café. Disse 
que a reunião com a Secretária Silvana Covatti foi agendada pelo Deputado Estadual Gerson 
Burmann do PDT e explicou que era referente a uma visita que fez juntamente com o Neco a um 
tempo atras para pedir recursos para incentivar. Disse que é muito difícil secretários ou 
vereadores do município chegar nestes secretários de estado e explicou que consegue através dos 
deputados estaduais através do gabinete deles e que eles têm os secretários deles lá, as assistentes 
e aí seria mais fácil conseguir agendar algumas reuniões para o prefeito, para os vereadores, para 
os nossos secretários e trazer recursos para o nosso município. Disse que também estavam na 
Secretaria Estadual de Articulação e Apoio aos Municípios que foi comandado pelo Luís Carlos 
Buzato e falou que na oportunidade foi solicitado a liberação de recursos para a área de 
infraestrutura com o objetivo de investir na pavimentação de ruas e relatou que temos problemas 
no Centro na Rua Vicente Prieto, da Joaneta passando pro Jamerthal e falou que aquelas pessoas 
que moram lá, passam por tremendas dificuldades com o pó, com o barulho dos caminhões 
grandes que vem do Pinhal Alto, Nova Petrópolis, dos ônibus e que isso gera grandes problemas. 
Disse que teriam que ao menos começar a fazer projetos para pavimentar essa rua. Disse que 
queria agradecer as emendas que os deputados federais estariam trazendo para o município em 
dois mil e vinte e um. Explicou que é um dinheiro que sai das nossas industrias, da nossa 
agricultura, do nosso comércio e é um dinheiro que todos pagam pelas compras que fazemos e é 
um dinheiro que vai parar em Brasília e é um modo de trazer de volta esses recursos para o povo 
de Picada Café e que isso é muito importante. Disse que queria falar sobre o que foi comentado 
na sessão passada sobre operadores de máquinas. Falou que Picada Café ainda está em um 
momento que ainda existe operador e que as vezes há falhas e que conversou com pessoas de 
municípios vizinhos onde tem mais máquinas paradas e falou que hoje um profissional bom 
estaria em falta e não consegue contratar. Continuou dizendo que conseguem, mas que eles têm 
os seus valores a salários e isso não é fácil. Falou que Picada Café tem um operador que já 
começou a trabalhar nesta semana e que a Administração e a Secretaria de Obras combinaram 
com ele, que se ele não conseguisse voltar pela justiça, ele seria pago como CC. Falou que isso 
era certo que o município teria nas primeiras horas um operador e não como tinha gente falando 
que isso poderia demorar meio ano, mas que o município estava cuidando disso e que o município 
não iria deixar um município desses desassistido sem um operador, sem um profissional. Disse 
que o município foi atras procurando diversos, teve contato com diversos e como já havia dito 
que seria muito difícil conseguir esses profissionais e que não é qualquer pessoa que pode operar 
uma máquina pesada. Disse que queria também falar sobre as obras, agricultura, falta de 
máquinas e falou que no município há falta de trator esteira e que é uma coisa que falta na 
Secretaria de Obras na Agricultura e contratar uma máquina assim por licitação se torna muito 
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caro para os agricultores. Falou que o município precisa ter um Trator Esteira próprio e que 
também falta um caminhão trucado novo e destacou que já faz anos que não foram comprados 
caminhões. Falou que também precisa de uma Retroescavadeira nova e frisou que tem emendas 
e que provavelmente uma Retro normal conseguiriam comprar esse ano através de recursos de 
uma emenda. Pediu um pouco de paciência em relação a falta de máquinas e explicou que aos 
poucos estão chegando lá, estão tentando abrir uma licitação para contratar uma PC a mais, um 
Trator Esteira ou uma Retro e destacou que vai chegar a vez de todos e que não falta muito. Outro 
assunto foi referente ao Projeto de pavimentação das Ruas Lavanda e Rua Boa Vista e disse que 
revirou todo o Planejamento com o pessoal e que não consta projeto e se foi aprovado com 
orçamento e que orçamento é uma coisa, e que todo o prefeito que é leigo destina esse dinheiro 
do orçamento onde for mais viável, mais necessário. Novamente comentou que a administração 
não encontrou nenhum projeto e se está no orçamento, está lá e reforçou que, orçamento é 
orçamento. Falou que o pessoal do Jamerthal pediu para passarem lá e ver o pó e o barulho que 
existe lá e que não é somente a Rua Vicente Prieto que vai da Joaneta até o Pinhal Alto e que é a 
Rua que vem do Bairro América que começa lá na BR116, desce a Rua Farroupilha e passa por 
Joaneta e que passam os ônibus e caminhões por ali e falou que isso sim dá barulho e pó e acredita 
que essas ruas são  dez vezes mais necessárias para pavimentar, segundo a opinião dele próprio 
ver como a população pede, como a população acha. Falou que aquelas duas ruas não têm 
movimento que é uma quadra isolada e se foi uma promessa de campanha, azar. Disse que se 
pergunta e que o pessoal sempre pergunta a ele, porque não foram feitos mais projetos no ano 
passado e porque essas ruas não foram pavimentadas no ano passado. Falou que empurrar pra 
cima de outra administração não estaria certo e que isto não funciona assim uma vez que o 
município tem diretrizes e que o município está consciente que faltam pavimentações em tudo 
que é lugar e que não é de um dia para o outro que se consegue as coisas e pra isso tem que sair 
e buscar recursos. Disse que foi muito bem o que o Prefeito fez no dia anterior com belos contatos 
e que foi muito boa a conversa com os Secretários de Estado e disse que algum recurso sempre 
se consegue para asfaltar ruas e puxar redes de água e novamente reforçou que tem que ir atras, 
e que isso não se consegue de um dia para o outro sendo que leva tempo para conseguir. Falou 
que queria falar sobre o que falta em nosso município. Disse que são pequenas coisas como redes 
de água, banheiro público no Centro, banheiro público na pista de skate e que são obras pequenas. 
Falou que teve uma reunião com o prefeito e com o vice e que estariam vendo e que são pequenas 
coisas que a população pede todos os dias na prefeitura e por isso o dinheiro que tem precisa ser 
muito bem planejado, muito bem cuidado para não desperdiçar nada. Agradeceu. Da Vereadora 
Adriane Marconi: Saudou novamente a todos. Disse que está feliz nesta noite por estarem em 
quatro vereadoras mulheres que sabe que não é fácil e que estão aí representando as mulheres e 
demais munícipes. Disse que a Secretaria de obras, na semana do meio ambiente e com a 
iniciativa do Secretário Beto, fez o recolhimento de lixo na BR e iniciaram no Morro Bock até a 
divisa de Nova Petrópolis e parabenizou todos os funcionários envolvidos nesta ação. Falou que 
devido a solicitação de umas doze famílias da Rua do Encosta da Serra, se teve a necessidade 
muito grande de uma lixeira e que tinham duas, mas eram muito pequenas. Falou que nesta 
semana colocaram uma lixeira grande que vai atender a todos esses moradores e agradeceu em 
nome de todas as famílias que foram beneficiadas. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: 
Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam 
pelas redes sociais. Falou que queria deixar em nome da Sociedade América, os sentimentos pelo 
falecimento do Sr. Eugênio Spier que era uma grande pessoa na Comunidade e contou que até 
quando começou a Comunidade ele teria pago as terras para fazer a Comunidade que hoje está 
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lá e que ele era socio honorário. Falou que não poderiam deixar de dar os sentimentos e desejou 
muita força para toda família e agradeceu em nome de toda Comunidade América. Agradeceu. 
Da Vereadora Karin Spier: Saudou a todos novamente, deu as boas-vindas a Vereadora Ana e 
destacou que neste dia seriam quatro vereadoras, pela primeira vez nesta Casa Legislativa e que 
isso mostra a força da mulher no nosso município. Falou que, como o Vereador Selvino já havia 
comentado, que no dia anterior o Prefeito Luciano e o Secretário Neco da Agricultura, estiveram 
em Porto Alegre em uma reunião com os Secretários Estaduais, para conseguirem a perfuração 
de dois poços na Picada Café na localidade do Colina Verde e no Canelinha, pelo programa de 
apoio e ampliação da Infraestrutura Rural. Disse que também junto a Secretaria Estadual de 
Articulação  de Apoio aos Municípios foram solicitados recursos para a pavimentação das ruas. 
Falou que são ações importantes que com certeza trarão muitos benefícios aos munícipes. Falou 
que estamos na semana do meio ambiente e várias atividades sendo realizadas e entre elas 
destacou os alunos da Escola Quatro Estações que plantaram uma muda de Guaju Bira e 
parabenizou os professores envolvidos, a Secretária de Educação Cristiane Welter pela bela 
iniciativa e pela bela contribuição ao meio ambiente. Falou que em relação a vacinação disse que 
hoje temos no município o total de mil novecentos e oitenta e uma pessoas vacinadas e isso 
representa trinta e cinco por cento da população e destes, oitocentos e vinte e três receberam a 
segunda dose e disse estar muito feliz, porque tem cinquenta e sete anos e na quinta feira também 
receberá a sua dose de vacina. Falou que faz uma semana que seu pai os deixou e que tudo foi 
muito rápido, pois foram menos de trinta dias entre a descoberta da doença e a sua partida. Disse 
que seu Eugênio foi um excelente pai e prezava pela união da família e envolvimento de todos 
nos assuntos da Comunidade. Disse que seus ensinamentos, sua dedicação, seu empenho em 
sempre ajudar a todos será sempre lembrado. Disse que ele foi um grande administrador e contou 
que desde mil novecentos e cinquenta e oito até o início da pandemia, em março de dois mil e 
vinte, trabalhou incansavelmente no Curtume Fridolino Ritter. Relatou que em mil novecentos e 
oitenta e nove, fundou a Radio Imperial, um sonho que se tornou realidade. Contou que além de 
propagar cultura, informação e música, o seu pai valeu-se da Rádio para permitir o 
compartilhamento da alegria que o movia por todos os lugares. Foi um grande marco na história 
não somente no município de Nova Petrópolis e Picada café, mas para toda região. Disse que ele 
foi um grande líder na política, exemplo a ser seguido e que pretende honrar nesta Casa 
Legislativa. Falou que em mil novecentos e cinquenta e cinco, quando da emancipação do 
município de Nova Petrópolis, com apenas vinte anos fez parte da primeira administração, já na 
instalação do município. Disse que foi vereador em Nova Petrópolis por quatro mandatos. Já em 
Picada Café, onde passou a morar desde mil novecentos e cinquenta e oito, sempre esteve muito 
envolvimento com toda a comunidade, lutou pelos interesses e desenvolvimento do então distrito. 
Falou que em mil novecentos e noventa e dois, após várias tratativas, muito trabalho como 
Presidente da Comissão de Emancipação e com o respaldo de seus valorosos companheiros, 
ajudou a tornar Picada Café um município. Também aqui em Picada Café, foi vereador por três 
mandatos e falou que se hoje está sendo vereadora, muito se deve a ele. Disse que todos sabiam 
do gosto que ele tinha pela política, por ser uma das formas pela qual poderia lutar por sua amada 
comunidade e fazendo a diferença. Sempre tinha uma história pra contar, uma piada engraçada 
para alegrar a todos. Sempre com sorriso no rosto, exemplo a ser seguido, deixou um grande 
legado. Disse que queria fazer um agradecimento a todos que deixaram sua homenagem ao seu 
pai, por todas as palavras de conforto e carinho recebidas. Fez um agradecimento especial a 
Prefeitura Municipal de Picada Café, em nome do Prefeito Luciano Klein, vice-prefeito Marco 
Afonso Mallmann, à Secretária da Saúde Nivea, aos médicos Dr. Irineu Schroeder e Dr. Elton 
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Portolan, a equipe do Posto de Saúde de Picada Café, enfermeiro Nilton, técnico Egídio, bem 
como ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Picada Café e Hospital de Nova Petrópolis. 
Também fez um agradecimento especial aos queridos colegas vereadores que a acolheram e 
confortaram e sabedores que são, assim como o seu pai, que a politica é um meio para um fim. 
Disse que é uma forma de debater ideias e permitir que esse debate, com diferentes opiniões, crie 
novas soluções que contribuam para o bem estar da comunidade. Completou dizendo que essa 
era a sua visão, o seu desejo, e o legado que lutará para honrar e certa do apoio que já vem 
recebendo de todos que estavam presentes. Agradeceu. Ninguém mais fez uso da palavra. A 
Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 15 de junho, 
as 19h e 30 minutos, no local de costume. Declarou encerrada a sessão.  


