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027/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 24/08/2021. 

 

Aos vinte e quatro 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. A Senhora 

Presidente colocou em discussão a Ata nº 026/2021, de 17 agosto de 2021. Ninguém fez uso da 

palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 026/2021, que foi aprovada com a 

abstenção do vereador Egon Hansen. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o 

Pequeno Expediente. Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 027/2021 - 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 027/2021, que trata da contratação emergencial de: I. 01 (um) Médico 

Clinico Geral – 20 Horas. A necessidade de contratação emergencial para o cargo de Médico 

Clínico Geral 20 Horas, decorre do pedido de exoneração da servidora, Sra. Christine Lehmann 

Holzhey, a contar do dia 06 de agosto não mais trabalhado, conforme Portaria nº 233/2021, de 

06/08/2021. Cabe salientar que não há mais candidatos pelo Concurso Público, visto que os 

mesmos não quiseram assumir o cargo. A contratação deverá permanecer pelo período máximo 

de 01 (um) ano, limitado a homologação de novo concurso público. Para que os munícipes não 

fiquem desatendidos deste profissional, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei em 

regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. 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 Legilativo a 

partir do dia 27 de agosto de 2021. Atenciosamente, Vereador Roque Nobles. Oficio nº 155/2021-

ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Solicitamos retificação do Projeto de Lei nº 027/2021, 

que autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras 

providencias. Sendo assim, em função de erro material na justificativa do referido projeto, onde 

consta Projeto de Lei nº 020/2021, leia-se “Projeto de Lei nº 027/2021. Atenciosamente, Luciano 

Klein Prefeito Municipal. Oficio nº 156/2021-ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Com 

fundamento na Lei Orgânica do Município, convoco os Senhores Vereadores para uma Sessão 

Extraordinária, a realizar-se no dia 26 de agosto de 2021, ás 19h30min, tendo em vista o 

encaminhamento dos Projetos de Lei nº 028/2021 e 029/2021, que Autoriza a contratação 

emergencial de profissional e dá outras providencias e Autoriza a abertura de crédito especial e 

dá outras providencias, conforme justificativas constantes nos projetos de lei. Atenciosamente, 

Luciano Klein Prefeito Municipal. Passamos para o Grande Expediente onde consta o Projeto 

de Lei nº 027/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora 
Adriane Marconi: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, 

imprensa e a todos que assistem a sessão. Falou que o Projeto de Lei 027/2021, é referente a 

contratação emergencial de um médico clinico geral de vinte horas. Disse que se faz necessária 

essa contratação porque a servidora a Sra. Cristine pediu a exoneração e explicou que não há 

mais candidatos pelo concurso público. Falou que essa contratação seria de um ano e para que 

os munícipes não fiquem desatendidos, pediu a aprovação do presente projeto e pela urgência 

urgentíssima. Agradeceu. Ninguém mais fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em 

votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 027/2021, que foi aprovado por 
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unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia onde consta o Projeto de Lei nº 027/2021 e o 

Pedido de Licença Interesse do Vereador Roque Nobles. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 

Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 027/2021, que foi aprovado por unanimidade. 

A Senhora Presidente colocou em votação o Pedido de Licença Interesse do Vereador Roque 

Nobles, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora 

Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador Valdir Lubenow: Saudou a Senhora 

Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que estavam assistindo. Disse que 

queria fazer um agradecimento a RGE e comentou que a anos brigando e que quase aconteceu 

um acidente no Kaffeeck em que ficou debaixo da rede de alta tensão e explicou que o poste 

podre caiu em cima da máquina, e que agora viu que trocaram todos os postes. Falou que queria 

deixar bem agradecido e espera que troquem todos os postes que estiverem podres por aí e que 

não aconteça nada antes deles trocarem os postes podres. Agradeceu. Do Vereador Roque 
Nobles: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e ao colega 

Lambert. Disse que queria fazer um agradecimento especial ao Jair e a todo o elenco do Diário, 

pela nota de falecimento de sua mãe Idorcina. Falou que também queria apresentar o oficio que 

ele e o Max, levaram na quarta-feira, dia dezoito a Porto Alegre, e conversaram com o Deputado 

Airton Lima, que os acompanhou até o DINIT para tratar do assunto de um trevo, de uma 

melhoria na entrada do Bairro Esperança na BR 116, juntando a Décio. Falou que acha muito 

importante uma melhoria e por isso fizeram um oficio e apresentaram ao Deputado. Falou que 

conversaram com o pessoal, e que até o momento estaria dando tudo certo e que deixaria isso a 

cargo dos colegas vereadores trabalharem em cima, pra fazer uma Picada Café melhor. Falou que 

entrou com o pedido de licença e como todos sabem, teria muitas entradas de chácaras e terras 

na BR116, que não estava muito legal e com a licença iriam liberar a Prefeitura a fazer. 

Agradeceu a todos, disse que foi muito bom estar aí, e que queria falar um pouco do colega 

Selvino Boettcher que se encontra com problema de saúde e que estaria se recuperando. Falou 

que tudo iria dar certo e que logo ele iria estar junto conosco e fazer o que gosta, e frisou que ele 

a muito tempo vem trabalhando bem na vereança e que torce muito por ele. Disse que no mês 

que vem o companheiro Laércio irá assumir e desejou boa sorte a ele e que faça um bom trabalho. 

Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 

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

queria falar de dois assuntos, começando pelo assunto das câmeras de monitoramento das escolas 

que foi levantado pela colega vereadora Adriane Marconi. Falou que naquela noite havia um 

empresário do ramo, o Sr. Odair da Serviceg, que estava assistindo a sessão e percebeu que iria 

ter uma prestação de serviços em sua área e que não foi convidado para fazer orçamento e que 

iria se informar. Contou que o Odair foi até a Prefeitura e que teria falado com o Secretário de 

Administração e que este teria dito que estaria nas mãos da Secretária da Educação a Cristiane e 

que ela estaria vendo os orçamentos e que teria que falar com ela. Relatou que ele teria ido 

conversar com a Secretária e que ela teria dito que acabou esquecendo que ele tinha empresa em 

Picada café, mas que poderia fazer um orçamento. Disse que o empresário fez um orçamento e 

mandou. Adão relatou que também pegaram orçamento do KM do Kid e também da Terezinha 

Schmitt Linck, uma MEI. Contou que o orçamento do Kid ficou com o valor de trinta e cinco 

mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e três centavos, o orçamento da Serviseg ficou no valor 

de vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos e o orçamento 

do Régis Linck através da MEI da mãe dele, ficou em vinte e sete mil e duzentos e noventa e sete 

reais. Falou que o Odair entrou em contato com o pessoal pra ver quem tinha ganhado a prestação 

de serviços e que informaram que teria sido o Régis com essa MEI. Contou que o Odair teria dito 
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que ele também teria uma MEI e que se pode fazer orçamento com a MEI, ele também queria 

fazer com sua MEI e que teriam dito que ele poderia fazer um orçamento com a MEI. Disse que 

Odair fez o orçamento no valor de vinte e três mil quatrocentos e vinte e dois reais, um pouco 

menor até aqui, seria então o do Régis, com vinte e sete mil trezentos e noventa e sete reais, com 

a diferença de quatro mil e duzentos reais. Disse que falou com o Fabris e ele teria dito para 

mandar o orçamento pelo e-mail informatica@picadacafe.rs.gov.br . Falou que o empresário fez 

o orçamento e mandou e que depois entrou em contato e pediu se teria recebido o seu orçamento 

e que o Fabris teria dito que sim, mas que teria passado para o Claus que estaria cuidando disso. 

Falou que ele entrou em contato com o Claus e pediu se recebeu o seu orçamento e o mesmo 

teria dito que não teve tempo para ver isso, mas que na segunda feira iria ver isso e que poderia 

ficar tranquilo. Na segunda feira Odair teria cobrado o orçamento ao Claus e que este teria dito 

que não teria aparecido em sua mesa. Odair teria questionado que o Fabris teria imprimido e 

colocado em cima da mesa do Claus e o mesmo teria dito que a mesa sempre está cheia de papel 

e que acabou não vendo. Odair teria dito que irá enviar novamente, mas Claus disse que não daria 

mais, pois já havia sido empenhado e que o serviço já estaria sendo executado. Adão falou que 

isso é muito sério e que seria favorecimento de empresa e que isso numa administração pública 

não pode fazer. Explicou que quando tem um processo de dispensa de licitação, no caso de 

ilegibilidade, contratação de serviços especializados, não pode favorecer ninguém e tem que ir 

pro menor preço. Falou que desconsideraram a proposta e que empurraram um para o outro, mas 

que todas as propostas estão aqui, como a fala do empresário com o Claus e o Fabris e se alguém 

quisesse poderiam dar uma olhada. Falou que temos que tratar os empresários de igual forma 

neste município e acredita que ninguém concorda com isso e que é uma coisa que não pode 

acontecer. Relatou que o Odair foi conversar com o Claus para ver como ficava e que ele teria 

respondido que já está sendo feito e que teria que ficar para uma próxima. Odair teria respondido 

que estava se sentindo lesado, pois teria feito a menor proposta e que iria procurar os seus direitos 

e que iria ao Ministério Público e que Claus teria dito que poderia ir e que não teria problema. 

Falou que isso era só mais um processo que a prefeitura teria que responder, bem provável, daqui 

a pouco vai ser penalizado, vai ter que pagar uma multa maior do que a contratação de serviços 

e é isso que eu chamo de gastar dinheiro e colocar na lata de lixo e que ninguém poderia concordar 

com esse tipo de coisa e questionou se o prefeito estaria sabendo disso e falou que isso é 

inaceitável. Falou que os empresários precisam ser bem tratados e que eles geram impostos para 

manter o município e tratar de igual forma e que não pode favorecer ninguém. Disse que o outro 

assunto que ele queria falar seria sobre o pedido de informação que fez no dia três de agosto 

referente a servidora pública Graziela Lippert da Silva. Falou que pediu na época, o que essa 

servidora fazia na prefeitura e qual seria a função dela e qual seria o salário. Disse que até hoje, 

não chegou até ele e que foi atras buscar e conseguiu. Contou que Graziela Lippert da Silva é 

assessora jurídica e que o salário dela é de cinco mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta 

e dois centavos, com a carga horaria de trinta horas semanais. Falou que estava tudo certo e 

conforme manda o figurino e frisou que até onde se lembra que Picada Café sempre teve só um 

assessor jurídico, ganhando o salário de um secretário, normal, tudo tranquilo. Falou o que não 

está certo era esse contrato aqui, não. Falou que não concorda e que nenhum de vocês hão de 

concordar e explicou que se concordarem estariam trabalhando contra o povo de Picada Café e 

contra o município. Explicou que esse contrato, no dia treze de janeiro, o município contratou 

através da empresa Felipe Garcia, da pessoa do Júlio Cesar Garcia Junior, contratou serviços da 

assessoria jurídica e que ficou pasmem com a carga horária de quinze horas semanais com o 

salário de nove mil e cem reais mensais, equivalente a cento e nove mil e duzentos reais anual, 
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ou então, quatrocentos e trinte seis mil e oitocentos reais em quatro anos. Disse que no contrato 

estaria bem claro que esse valor pode ser reajustado anualmente conforme os indicies 

inflacionários e que essas quinze horas que ele foi contratado para trabalhar semanal seria dentro 

da prefeitura e se tiver que sair do município para trabalhar em outro lugar, tem o adicional, tem 

as diárias que são equivalentes as diárias de um secretário, então, agora percebeu porque da ida 

dele para Brasília e que estaria explicado quando disse que era totalmente desnecessário e que 

era rasgar dinheiro e botar na lata do lixo e que agora estaria claro. Falou que se o cara faz um 

contrato com toda prestação de serviço fora do município, vai ganhar adicional, vai ganhar diária, 

vai ganhar passagem e tudo pago, e que nunca viu um assessor jurídico acompanhar um prefeito 

pra Brasília e que não vai lá responder processo nenhum, não vai participar de nenhuma 

audiência. Falou que estão brincando com o povo de Picada Café e isso é coisa que o nosso povo 

de Picada Café não merece e que isso o deixa muito triste e disse que deixa a sua indignação com 

isso e acredita que todos deveriam ter o mesmo sentimento. Agradeceu. Da Vereadora Adriane 
Marconi: Saudou a todos novamente. Falou que queria comentar sobre a RGE e que foi feito 

bastante cobrança juntamente com o Vereador Selvino e que foi feito protocolos dos postes 

podres, e que tiveram resultados e explicou que no sábado foi feito uma troca de quinze postes, 

trocando os podres pelo concreto na Rua vinte e cinco de julho, e que os moradores do Kaffeeck 

estão agradecidos. Pediu para que esse trabalho da RGE se estenda nos outros bairros porque 

teria bastante postes para serem trocados. Falou que na Rua Travessão, onde foi feito o asfalto, 

foi feito uma faixa de pedestre e colocado placa de sinalização de trinta por hora e que foi feito 

em forma de projeto e que tem mais coisas para serem feitas, mas terão que esperar um pouco. 

Disse que queria falar um pouco sobre o programa comunitário de vacinação contra a raiva e 

controle de zoonoses de cães e gatos que será no dia vinte e oito de agosto, e o valor dessa vacina 

será de treze reais, e que terão outras vacinas e que ficará a critério de cada um em querer fazer 

ou não estas vacinas. Disse que a Secretária de Saúde, a Sra. Nívea, solicitou que os pacientes 

devem retirar os seus exames e mostrar ao médico que fez o pedido, porque acaba ficando muito 

exame ali e que é um dinheiro público que é jogado fora e frisou a importância de fazer o exame, 

retirar e mostrar ao médico e daqui a pouco tem uma patologia e já pode iniciar de imediato um 

tratamento. Falou que queria apresentar nesta noite, uma demanda que foi encaminhado para a 

Secretaria de Educação, a Sra. Cristiane, juntamente com a sugestão de alguns pais, que seria a 

troca do portão de entrada da Escola Dona Martha. Explicou que ele estava em péssimas 

condições e foi colocado um portão novo nessa escola. Disse que os profissionais e crianças 

ficam mais seguros e os pais podem ir trabalhar mais tranquilos. Transmitiu ao Vereador Roque 

Nobles as condolências pelo falecimento de sua mãe a Dona Idorcina, ocorrido no dia vinte de 

agosto de dois mil e vinte um. Falou sobre a questão levantada pelo Vereador Adão, referente as 

câmeras de monitoramento e explicou que quando conversou com a Secretária de Educação a 

ideia foi a pedido de muitos pais, na questão da segurança das crianças. Disse que foi conversar 

com o Claus sobre isso porque foram feitos três pedidos de orçamento de empresas locais e os 

três primeiros que chegaram, foram avaliados e o que teve o preço menor e mais acessível, foi o 

contemplado. Disse que conversou com o Claus, e segundo ele não teria chegado esse outro 

orçamento e explicou que chegou atrasado através do Fabris e sugeriu que o Fabris poderia dar 

uma explicação sobre isso e pelo que sabe, não teria chegado até o Claus e pelo que ele teria 

falado. Também sugeriu que fosse feito uma reunião com a empresa e que até conversou com 

eles, conversar e ver o que podem fazer referente a isso. Do Vereador André Peiter: Saudou a 

Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, a todos aqui presentes e 

os que assistiam pelas redes sociais. Disse que só queria reforçar o que o colega Adão Pereira 
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falou e que é uma grande verdade e se isso aconteceu mesmo, isso não pode acontecer porque é 

o dinheiro do povo que está sendo jogado fora e nem é do prefeito e nem dos vereadores, mas 

sim é do nosso povo que trabalha e paga o imposto e se isso for, terá que ser corrigido e que não 

pode acontecer porque é dinheiro da comunidade, do povo de Picada Café que estaria sendo mal 

investido. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen:  Saudou a Senhora Presidente, colegas 

vereadores, secretária, jurídico, imprensa, os que se fazem presentes nesta noite e a todos que 

assistem pelas redes sociais. Disse que queria falar um pouquinho referente ao abastecimento de 

água no Arroio Terra, que são os últimos moradores e que ainda não tem água potável. Disse que 

se foi feito licitação para realizar esta obra, se alguém ganhou esta licitação para realizar esta 

obra, seria interessante se fosse feita, pois logo chega o verão e todos sabemos que a água é 

importante. Pediu para o executivo apoiar se alguém precisa e tentar que essa obra saia o quanto 

antes possível e frisou que vem o verão e o pessoal acha interessante que essa água seja feita e 

que essa rede chegue até os últimos moradores do Arroio Terra. Também falou referente as 

palavras do Vereador Roque da entrada do Bairro Esperança na BR116 e disse que concorda 

plenamente e que seria interessante que fosse feito um estudo ali com o DINIT e que fosse feito 

uma rótula para o acesso ao Bairro Esperança e explicou que tem muito movimento ali e que é 

meio ruim se alguém quer entrar ou sair do Bairro Esperança. Destacou que seria muito 

importante se essa ideia fosse levada a diante e que isso acontecesse. Falou que referente as 

palavras do Vereador Adão Pereira, concorda plenamente porque é um preço muito alto para um 

advogado ganhar nove mil e cem reais, para quinze horas semanais e que realmente o valor lhe 

chamou a atenção e sugeriu para ver e fazer de outra maneira, ou talvez aumentar as horas para 

esse valor para dar mais assistência para o nosso município e que cada vez seja melhor atendido 

e não haja tantos problemas. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 

convocou os Senhores Vereadores para a sessão extraordinária no dia 26 de agosto as 19h30min, 

no local de costume. Declarou encerrada a sessão. 

 

 

 

 

 

 

  


