
 CÂMARA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

AV. FRIDOLINO RITTER, 379 – CENTRO – 3º ANDAR 

CEP: 95166-000 - FONE: (54) 3285.1230 

E-mail: camara@picadacafe.rs.gov.br 

 

024/2021 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 03/08/2021. 

 

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, reuniu-se na Câmara Municipal. 

Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, Adriane Marconi, André Peiter, Egon 

Hansen, Eloir Bauer, Karin Spier, Neudir Hubler, Roque Nobles e Valdir Lubenow. A mesa foi 

presidida pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Neudir Hubler. Após a 

Senhora Presidente solicitou que a secretária lesse a convocação do suplente a vereador, Roque 

Nobles. Convocação: Da Câmara Municipal de Vereadores. Para: Roque Nobles. Ao 

cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, informar-lhe que, tendo em vista as 

ausências do Vereador Selvino José Boettcher e da Vereadora Silvania Linck, fica a Vossa 

Senhoria convocada pela condição de segundo suplente, assumir a cadeira nesta Colenda Casa 

Legislativa, no período de 03 de agosto a 31 de agosto do corrente ano. Karin Spier, Presidente 

da Câmara Municipal de Vereadores de Picada Café. A pedido da Presidente, o Senhor Roque 

Nobles foi até a Tribuna, estendeu a mão direita e fez o seu juramento. A Senhora Presidente 

colocou em discussão a Ata nº 023/2021, de 13 julho de 2021. Ninguém fez uso da palavra. A 

Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 023/2021, que foi aprovada com abstenção do 

Vereador Roque Nobles. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno 

Expediente. Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 023/2021- 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 nº023/2021, que trata da contratação emergencial de: I. 01 (um) Atendente de 

Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental; II. Até 06 (seis) 

Professores Séries Iniciais do Ensino Fundamental-25 horas. A necessidade e contratação 

emergencial para o cargo de Atendente da Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e 

Ensino Fundamental decorre da concessão de licença para tratar de interesses particulares à 

servidora pública municipal, Sra. Camila Ritter, pelo período de 12/07/2021 a 17/12/2021, 

conforme Portaria Municipal nº 193/2021, de 05 de julho de 2021. Ademais, pretende-se a 

contratação emergencial e por tempo determinado de mais 06 (seis) Professores Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental – 25 Horas no intuito de atender as turmas de 1º,2º, 3º e 4º anos das 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental em tempo integral, a partir de agosto de 2021. Cabe 

mencionar que as referidas contratações suprirão a demanda deste serviço até o término do ano 

letivo de 2021. Para que a Secretaria de Educação e Cultura, bem como, a rede de ensino 

municipal não fique desatendida destes profissionais, pedimos a aprovação do presente Projeto 

de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 024/2021- Autoriza 

a Contratação de Pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras 

providencias. Justificativa: Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos pra Vossa 

apreciação e votação o Projeto de Lei nº 024/2021, que trata da contratação emergencial de: I. 01 

(um) Auxiliar de Serviços Gerais. A necessidade de contratação emergencial para o cargo de 

Auxiliar de Serviços Gerais decorre do afastamento da servidora pública para tratamento da 

saúde, Sra. Marilucia Foss, por período indeterminado. Para que a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, bem como, a rede de ensino municipal não fique desatendida deste 

profissional, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein 

Prefeito Municipal. Oficio nº 03/2021 – CMAS. Ilma. Presidenta: O presente oficio tem por 

finalidade solicitar-lhe apoio para realização da XII Conferencia Municipal de Assistência 
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Social, em Picada Café. A Conferencia é importante instrumento de controle social, consolidação 

de direitos, proposições e discussão dos rumos da política de assistência social no âmbito 

municipal. Para tanto, pedimos a cedência do espaço da Câmara de Vereadores de Picada Café, 

para sua realização, no dia 04 de agosto de 2021 no período vespertino. O evento será hibrido, 

sendo transmitido ao vivo. Sem mais, colocamo-nos ao inteiro dispor, manifestando votos de 

estima e consideração. Atenciosamente, Elisete Beatriz Benke, Presidenta do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Picada Café. Câmara dos Deputados Consultoria de 

Orçamentos e Fiscalização Financeira. Prezado: A Câmara dos Deputados, por intermédio da 

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade de forma simples 

e sintética, informações das transferências de recursos da União (constitucional, legal e 

voluntária) aos municípios, conforme anexo. A presente iniciativa relaciona-se ao esforço da 

Câmara dos Deputados em promover a transparência na alocação, execução e fiscalização dos 

recursos públicos, por meio da reunião, em documento único, de informações sobre a execução 

orçamentária dos recursos federais em seu município. Informações complementares podem ser 

acessadas no link abaixo: http//www2.camara.leg.br/orçamento-da-união/fiscalize. 

Atenciosamente, Ricardo Alberto Volpe Diretor da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização 

Financeira. Passamos para o Grande Expediente onde consta o Projeto de Lei nº 023/2021 e 

024/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Adriane 

Marconi. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, deu as boas-

vindas ao vereador Roque Nobles e ao suplente Laércio Lamberty, ao Jair Heylmann a todos 

que estavam assistindo de suas casas. Disse que o Projeto de Lei 023/2021, refere-se à 

contratação emergencial de um atendente de Educação Infantil Fundamental e de seis 

professores de séries iniciais do Ensino Fundamental de vinte e cinco horas. Disse que se faz 

necessária a contratação emergencial para o cargo de atendente, porque a servidora Sra.Camila 

Ritter, entrará em licença para tratar de assuntos pessoais. Falou que as demais contratações 

serão por tempo determinado e suprirá a demanda a partir de agosto e pediu urgência 

urgentíssima. Falou que o Projeto 024/2021, trata da contratação emergencial de um auxiliar 

de serviços gerais. Falou que a servidora Marilucia Foss, estará sendo afastada para tratamento 

de saúde por tempo indeterminado e destacou que se faz necessário a contratação para que a 

Secretaria de Educação e Cultura e a rede de Ensino Municipal não fique desatendida deste 

profissional e pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 

Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 023/2021, que foi 

aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima 

do Projeto de Lei nº 024/2021, que foi a provado por unanimidade. Passamos para a Ordem do 
Dia, onde consta o Projeto de Lei nº 023/2021 e 024/2021. A Senhora Presidente colocou a 

palavra a disposição. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, colegas 

vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que 

queria falar um pouco dos projetos 023/2021 e 024/2021 e destacou que sempre quando vem 

esses projetos de contratação emergencial, diz que é um projeto simples, e explicou que não é 

tão simples assim e que é preciso entender que a contratação emergencial é emergencial e não 

pode virar rotineiro, virar praxe. Falou que desde dois mil e dezoito estaria cobrando para o 

município fazer o concurso público, principalmente na área da saúde, na área da educação e 

explicou que se continuarem com as contratações emergenciais, daqui a um tempo poderá ser 

apontado ao Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas. Disse que entende que em dois mil 
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e vinte e dois mil e vinte e um, foram anos atípicos não podendo fazer eventos e nem se 

organizar e fazer um concurso público, mas que talvez em dois mil e vinte e dois, isso possa 

acontecer, porque estariam correndo risco de o Município ser apontado por essas contratações 

emergenciais que vem sendo praticado a muitos anos e assim que passar a pandemia teriam 

que sentar com o prefeito e conversar sobre isso pra que organizem um concurso público. Disse 

que sabe que não acontece só no nosso município e que vários municípios em volta vão ter que 

fazer a mesma coisa. Falou que precisam aprovar esses projetos para não deixar essas áreas, 

principalmente da saúde e da educação desatendidas, mesmo sabendo que não é normal isso 

aí, mas precisam fazer. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, 

colegas vereadores, jurídico, secretária, imprensa e o colega suplente Laércio. Falou que os dois 

projetos que entraram nesta casa, são projetos que realmente são necessários principalmente 

o 024/2021 que trata da licença saúde da servidora, então vai ser contratada para substituir a 

senhora atual, porque não pode ficar muito tempo sem auxiliar de serviços gerais e que é um 

projeto que precisa ser aprovado e que realmente tem sentido que passe pela Câmara de 

Vereadores. Falou que o Projeto 023/2021, referente a educação, se colocou a favor porque a 

educação é boa quando é bem tratado, quando é investido, e que se trata de um atendente e 

seis professores de séries iniciais. Disse que tomara que a contração seja necessária e que façam 

da melhor maneira possível, e que isso vem ao encontro dos alunos para que a nossa Educação 

continue sendo boa e sendo destaque em todos os Municípios. Disse que se coloca a favor dos 

dois projetos. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em 

votação o Projeto de Lei nº 023/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 

colocou em votação o Projeto de Lei nº 024/2021, que foi aprovado por unanimidade. Passamos 

para as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador 
Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, a imprensa, 

ao Suplente Laércio Lambert e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria 

parabenizar o Prefeito Luciano e ao Vice Max, por toda dedicação ao nosso Município e por 

escolher aquelas pessoas que sempre estão prontas pra ajudar a todos. Disse que na Saúde a 

Secretária Nivea e equipe, na Educação a Secretária Cris e equipe, e a todos os funcionários que 

estão desenvolvendo um ótimo trabalho. Falou que o outro agradecimento vai para o 

Secretário de Obras Beto, por sempre estar à disposição de todos. Agradeceu em seu nome e 

em nome da Empresa Curtume Ritter, por todas as vezes que precisavam sempre estavam 

prontos pra ajudar, sem medir esforços. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a 

Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, ao colega Laércio e deu 

as boas vindas ao vereador Roque Nobles. Disse que tem um grande problema no seu bairro, 

com pessoas mal educadas em relação ao lixo. Falou que as pessoas levam o lixo no final de 

semana e largam na rua onde não mora ninguém e não tem lixeira. Disse que falou com o 

Secretário do Meio Ambiente e que ele teria dito que iria tomar uma providência em relação a 

isso. Disse que pela manhã, parou o caminhão e amontoou o lixo que estava todo esparramado 

na rua. Disse que isso era uma pouca vergonha do pessoal que não tem mais educação e que 

não dão mais valor ao meio ambiente. Disse que não sabe quem é e que não pode citar nomes. 

Disse que outra coisa que falou com a Administração foi referente a abertura das praças do 

Morro Bock e da Joaneta, onde tem os canos de concreto para ninguém estacionar ou ir lá. 

Disse que teriam falado que essa semana iriam tirar os canos e que eles teriam sido colocados 
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por causa da pandemia, e já que estaria bem melhor, iriam tirar. Falou que muitos 

caminhoneiros teriam pedido a ele e explicou que ao meio dia sempre param para descansar 

um pouco. Falou que acredita que não vai haver nenhuma aglomeração, porque só é um e outro 

que para lá e até acha que isso ajuda para que não se aglomere tanto em outros lugares. 

Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: Saudou novamente a todos. Disse que queria ver a 

questão da Secretaria de Turismo e perguntou se já tem algum Secretário(a) em vista, ou se já 

está sendo feito alguma reunião com os empresários para daqui a pouco organizar um evento. 

Disse que os Municípios vizinhos já estão se organizando e aos poucos vendo para daqui a um 

tempo, conseguir fazer algum evento com certos protocolos. Disse que isso tudo é questão de 

se sentar com os empresários e a equipe que organiza, para ver de que forma fazer esses 

eventos. Falou que acha interessante que de repente já comecem a se organizar e pensar nesta 

questão do Turismo. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou novamente a todos. Disse 

que queria falar de uma rifa da jovem Julia Buss, que estaria indo a Campo Grande Mato Grosso, 

para participar do Concurso Miss Brasil e pediu se algum dos vereadores quisesse colaborar. 

Explicou que a Julia é uma adolescente que vem representando o Município em vários eventos 

dentro do Estado, fora do Estado, levando o nome do nosso município além das fronteiras e 

que ela merece que a gente dê um apoio. Falou que o lucro dessa rifa será para custear a viagem 

e a estadia dela lá e que tem onze prêmios na rifa e se alguém ainda tiver interesse, tem vários 

números a disposição. Falou que queria que alguém trouxesse para os vereadores, qual a 

função da servidora Graziela Lippert da Silva e qual o salário que ela estaria recebendo nesta 

administração. Referente aos eventos, falou que aos poucos teria que começar mesmo a 

organizar esses eventos e explicou que esse ano não teve nada e que o comércio estaria 

apreensivo, esperando que seja feito alguma coisa. Disse que até essas lives que foram feitos 

no ano passado que a Secretária Cléri organizou, ajudou bastante os empresários. Destacou 

que seja feito alguma coisa e se não dá para fazer presencial, que se faça através de live. Falou 

que o Café, Cuca e Linguiça estaria batendo a porta e até então não se ouviu falar em nada, se 

vai ter alguma coisa ou não vai ter. Sugeriu que a Administração procure os empresários e 

converse com esses empresários, se vão fazer ou não vão fazer, ou se vão fazer menor ou só 

através de live e como será praticado. Falou que no final de semana o Parque Histórico está 

lotado e aproveitar para que o comércio local fature um pouco com os turistas que estão 

passando por aí e claro, cuidando de todos os protocolos, mas abrindo para que a coisa comece 

a andar e que a vacinação estaria bem adiantada e que daria para arriscar e já organizar alguma 

coisa nesse sentido como abrir um comércio, abrir os eventos aos poucos, mas com bastante 

cuidado, e que seria bom ao menos planejar e se organizar em cima disso. Agradeceu. Da 

Vereadora Adriane Marconi: Saudou novamente a todos. Disse que primeiramente queria 

parabenizar a Secretaria de Obras e destacou que esteve durante a semana no Bairro Floresta 

e contou que as estradas e as entradas desse bairro ficaram muito bem feito e disse que trazia 

o agradecimento dos moradores deste bairro. Também disse que queria apresentar e agradecer 

a Secretaria de Obras pelas seis placas de sinalização de quarenta por hora que foram colocados 

na Rua Carlos Utzig, onde os motoristas tem mais visibilidade e os pedestres mais segurança. 

Disse que também foram feitas duas bocas de lobo na Rua Carlos Utzig, sendo que as grades 

estavam amassadas e uma pessoa passar por ali e poderia se machucar. Falou sobre o que o 

Vereador Adão colocou referente ao concurso público, disse que concorda e que é bem 
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importante, mas que as contratações emergências a maioria percebe-se que é para substituir 

os servidores concursados e que eles acabam se afastando por motivos pessoais. Falou que 

devido a volta as aulas, que estão voltando ao normal, precisa de mais profissionais para suprir 

essas demandas. Agradeceu. Do vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora presidente, 

colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, ao Laércio e deu as boas vindas ao vereador 

Roque. Disse que queria parabenizar os profissionais de saúde que todos os dias estão se 

dedicando para atender a nossa população. Falou que graças a eles pela dedicação na vacinação 

contra o Corona virus, aos poucos estamos conseguindo voltar a ter uma vida normal, e com a 

chegada de mais vacinas, logo, logo todos serão imunizados e tudo voltará a ser como era antes. 

Disse que também queria convidar a população acima de vinte e nove anos, para que no 

sábado, dia sete, que novamente haverá vacinação contra a Covid 19 na Unidade de Saúde. 

Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier: Saudou novamente a todos. Disse que queria colocar, 

conforme o colega Neudir já havia colocado que sábado dia sete, vai ter a sequência de 

vacinação ao Covid defronte ao UBS, no Centro de Picada Café.  Falou que chegamos a setenta 

e três por cento de pessoas vacinadas com a primeira dose, ou seja, três mil quatrocentos e 

onze pessoas e já temos quarenta por cento dos munícipes totalmente imunizados, ou seja, mil 

oitocentos e quarenta e sete pessoas. Disse que realmente estão de parabéns toda a equipe de 

Saúde coordenada pela Secretária Nívea, pelo incansável trabalho de imunização dos nossos 

munícipes. Também parabenizou a Secretaria de Obras, que está realizando um excelente 

trabalho com o Secretário Beto que atende a todas as demandas e solicitações dos munícipes. 

Disse que em relação aos eventos já colocado pelo Vereador Adão e Vereador Egon, disse que 

concorda que aos poucos teriam que começar a pensar e conversar sobre isso. Disse que 

segundo o Prefeito Luciano, estaria preocupado com o comércio e tiveram uma conversa inicial 

de como poderiam fazer isso e falou que tiveram uma conversa bem proveitosa. Acreditam que 

poderão fazer alguma coisa esse ano, de repente uma live no evento e que a parte inicial foi 

dada. Disse que irão começar, e precisa dar sim andamento porque os municípios estão se 

mobilizando. Contou que em Nova Petrópolis, no final de semana, vai ter o Sabores da Colônia. 

Falou que os municípios vizinhos estão se mobilizando e nós podemos também fazer alguma 

coisa, uma vez que o Parque está repleto de pessoas todos os finais de semana e podemos 

proporcionar alguma coisa a mais. Destacou que deverá haver todo o cuidado respeitando os 

protocolos de segurança que precisam ser feitos. Deu as boas-vindas ao Vereador Roque Nobles 

que está ocupando a cadeira do colega Selvino Boettcher que está afastado para tratamento 

de saúde e desejou ao Selvino, que já fez o transplante de medula, que se recupere desejando 

sucesso e uma rápida recuperação. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A senhora 

Presidente convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 10 de agosto as 

19h30min, no local de costume. Declarou encerrada a sessão. 


