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030/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 14/09/2021. 

 

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

Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, Adriane Marconi, Egon Hansen, Eloir 

Bauer, Jair Schaab, Karin Spier, Laércio Lamberty, Neudir Hubler, 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 Jair 

Schaab. Convocação: Da Câmara Municipal de Vereadores. Ao cumprimenta-lo cordialmente, 

venho por meio desta, informar-lhe que o Sr. Vereador André Peiter se ausentará de seus 

trabalhos no Legislativo, por motivos particulares nos dias quatorze de setembro a quatorze de 

outubro de dois mil e vinte e um. Tendo em vista a ausência do primeiro suplente a vereador 

Liliam Rückert, fica a Vossa Senhoria convocada, na condição de segundo suplente, a assumir a 

cadeira nesta Colenda Casa no mesmo período. A pedido da Presidente, o Sr. Jair Schaab foi até 

a Tribuna, estendeu a mão direita e fez o seu juramento. A Senhora Presidente colocou em 

discussão a Ata nº 029/2021, de 9 de setembro. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 

Presidente colocou em votação a Ata Nº 029/2021, que foi aprovada com a abstenção do vereador 

Jair Schaab. A Senhora Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. 

Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 031/2021- 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 

031/2021, que trata da contratação emergencial de: I. 01 (um) Professor de Educação Física – 25 

horas. A necessidade de contratação emergencial para o cargo de Professor de Educação Física 

decorre do pedido de exoneração do servidor público, Sr. André Moraes, conforme Portaria 

Municipal nº 258/2021, de 08/09/2021, a contar do dia 08 de setembro não mais tralhado. A 

referida contratação se dará até o final do período letivo de 2021 e /ou homologação de novo 

Concurso Público. 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. Projeto de Lei nº 032/2021- 

Autoriza a abertura de créditos especiais e suplementares e dá outras providencias. Justificativa. 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o 

Projeto de Lei nº 032/2021, considerando a necessidade de adaptação do orçamento vigente e a 

necessidade de ajustes, bem como, visando a utilização de recurso proveniente do repasse do 

FUNDEB. Pretende-se a abertura dos referidos créditos tendo em vista a utilização dos mesmos 

para repasse à Fundação Assistencial de Picada Café no segundo semestre de 2021, em 

conformidade com as alterações no Plano de Trabalho solicitadas pela Entidade e aprovadas pelo 

Gestor do Contrato e pelo Conselho Municipal de Educação. O repasse objetiva garantir o pleno 

atendimento às necessidades das crianças em sua primeira fase da vida, com o objetivo de garantir 

o acesso das crianças de zero a cinco anos e 11 meses de idade nas Escolas de Educação Infantil, 

oportunizando o desenvolvimento dos aspectos afetivos, cognitivos, sociais e psicomotores, 

identificando suas limitações e possibilidades. Esse atendimento de educação, por sua vez, é 

realizado através de parceria com a Fundação assistencial de Picada Café, visando a 

descentralização do serviço público mediante repasse financeiro. Pelos motivos expostos 

solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. 

Pedido de Licença. O Vereador que esta subscreve, pelo presente solicita, de acordo com o 
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Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, licença interesse de suas funções do 

Legislativo nos dias 21 de setembro a 14 de outubro de 2021. Atenciosamente, Vereador Egon 

Hansen. Oficio 173/2021 – ADM. Senhora Presidente: Solicitamos a retirada do Projeto de Lei 

nº 033/2021, que estabelece modalidades de cumprimento da Reposição Florestal Obrigatória 

(RFO), poda e transplante de vegetação nativa no Município de Picada Café e dá outras 

providencias. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Passamos para o Grande 
Expediente onde consta o Projeto de Lei nº 031/2021 e 032/2021. A Senhora Presidente colocou 

a palavra a disposição. Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou a Senhora Presidente, colegas 

vereadores, secretária, jurídico, imprensa, a todos que estavam presentes em especial a filha e a 

todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que o Projeto de Lei nº 031/2021 é referente a 

contratação de um Professor de Educação Física de vinte e cinco horas. Explicou que o Servidor 

Público, o Sr. Sandro André de Moraes pediu exoneração e para que a Rede Municipal de Ensino 

não fique desatendida deste profissional, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei e pediu 

urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei nº 032/2021, considerando a necessidade de 

adaptação do orçamento vigente e a necessidade de ajustes provenientes do repasse para o 

FUNDEB, pretende-se a abertura de créditos para o repasse a Fundação Assistencial de Picada 

Café, no segundo semestre. Disse que esse repasse visa garantir o pleno atendimento às 

necessidades das crianças em sua primeira fase de vida, oportunizando o desenvolvimento dos 

aspectos afetivos, cognitivos, sociais, identificando suas limitações e possibilidades. Falou que 

por esses motivos expostos solicitamos a aprovação deste projeto 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 031/2021, que foi aprovado por unanimidade. A 

Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 032/2021, 

que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde consta o Projeto de 

Lei nº 031/2021 e 032/2021 e o Pedido de Licença Interesse do Vereador Egon Hansen. A 

senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 

Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 031/2021, que foi aprovado por unanimidade. 

A senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 032/2021, que foi aprovado por 

unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Pedido de Licença Interesse do 

Vereador Egon Hansen, 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, a todos que assistiam pelas redes 

sociais e a todos aqui presentes. Disse que gostaria de falar um pouco de futebol e falou que 

estaria muito atrasado e que os outros municípios já estão em andamento, já estariam jogando os 

campeonatos e que na Picada nada foi falado ainda. Disse que não sabe se já estão com alguma 

coisa em vista, ou já estão trabalhando em cima disto. Também falou que as salas da Escola 

Quatro Estações foram começadas e que agora o pessoal passa e pede se isto não está andando, 

será que está faltando dinheiro e explicou que estava tudo parado lá. Falou que o pessoal estaria 

perguntando se está faltando dinheiro, ou o que deu ali, nas salas que foram começadas. 

Agradeceu. Do Vereador Jair Schaab. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 

secretária, jurídico, imprensa e um saudação especial ao pai que estava acompanhando e que 

sempre o apoia. Disse que desde já queria agradecer ao colega André pela oportunidade que lhe 

foi dada e que ficou muito grato a ele. Disse que é sempre é uma grande honra poder sentar numa 

cadeira na Câmara de Vereadores. Disse que não se manifestou sobre os projetos porque viu que 

eram bem simples e destacou que é preferível ter um professor sobrando do que um faltando 

muitas vezes e por isso não se manifestou nos projetos. Falou que queria cometar um pouquinho, 
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que na sexta feira estava se dirigindo a Nova Petrópolis, e que queria dar os parabéns ao DINIT 

que estaria fazendo o recapeamento do asfalto, demorou, mas está sendo feito e está ficando 

muito bom. Disse que é uma pessoa que quando precisa elogiar ele faz o elogio. Agradeceu. Do 
Vereador Laércio Lamberty. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 

jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais e nesta casa. Deu as boas vindas ao 

Vereador Jair. Disse que com a oportunidade da palavra, queria falar da nova aquisição que é o 

novo e moderno digitalizador de imagem de Raio-X, que foi mais uma promessa cumprida. Falou 

que essa conquista vai garantir agilidade e qualidade no atendimento da população. Falou que 

toda a aquisição que vai para a saúde, tem que ser louvável, porque saúde é qualidade de vida e 

parabenizou o Prefeito Luciano e a todos os envolvidos. Disse que também queria parabenizar o 

Secretário de Obras Beto Ruppethal, pela agilidade e explicou que há duas semanas atras passou 

para ele a necessidade de uma faixa de segurança, na saída da garagem das obras da Prefeitura, 

junto a saída dos carros da Secretaria da Saúde, onde tem entrada e saída de pessoas que vão no 

consultório do Covid, e ela já está lá junto com a rampa para cadeirantes. Agradeceu. Do 
Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, 

imprensa e a todos que se fazem presente e a todos que assistem pelas redes sociais. Disse que 

referente a colocação do colega Vereador Laércio Lamberty, em relação ao Raio-X, disse que já 

havia contado isso a um mês atras e que agora aconteceu e explicou que é um Raio-X Analógico, 

mais moderno e que logo passa as imagens para o consultório e também, se alguém precisa da 

imagem para a perícia e se tem impressora, pode imprimir pra levar pra perícia, ou então se tem 

consulta em outro município pode ver pelo código que vai também ter acesso a imagem do Raio-

X. Falou que foi bem empregada essa verba que veio do Governo Federal através do Covid, então 

usaram para fazer o Raio-X Analógico. Disse que concorda plenamente e que foi bem 

aproveitado esse dinheiro em prol da população e que foi muito importante esse avanço nessa 

área. Disse que também queria falar um pouquinho referente a indicação da semana passada da 

Pista de Skate da Joaneta, no Loteamento Terra Nova. Disse que a Administração passada 

construiu a Pista de Skate e a verba veio do Deputado Danrlei do PSD e era pra construção da 

pista e o resto que faltava era pra fazer um novo projetinho ou fazer de recursos próprios. Falou 

que pelo menos se conseguiu uma verba e se fez esta construção da pista. Falou que espera que 

essa administração consiga ao menos colocar as câmeras de monitoramento e a construção de 

banheiros públicos e falou que um vereador o ajudou com essa indicação e que fosse feito uma 

cancha de areia. Falou que essa indicação é muito importante e que os colegas vereadores o 

apoiaram neste sentido para que então isso aconteça o quanto antes possível porque os banheiros 

públicos são muito importantes naquela localidade. Agradeceu. Da Vereadora Adriane 
Marconi: Saudou novamente a todos. Disse que foi questionado nesta Casa Legislativa, pelo 

Vereador Adão, sobre a ida do advogado Julio Cezar Garcia a Brasília e queria falar de um dos 

pontos positivos dessa ida a Brasília que é referente ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, que aprovou o pedido de utilização de sobra do recurso e prorrogação de prazo para a 

execução de melhorias na Escola Amiguinho do bairro Esperança. Falou que nesta ida a Brasília, 

houve uma intervenção do advogado que conseguiram prolongar e tiveram aprovação deste 

recurso e se caso não fosse aprovado, o Município teria que devolver o valor de sessenta mil reais 

ao Estado. Falou que com essa ida a Brasília conseguiu-se que foi aprovado esse recurso e que 

será aplicado em melhorias no pátio da Escola Amiguinho e na drenagem pluvial, calhas e 

sistema de escoamento e que tiveram boa notícia sobre a saída do advogado juntamente com o 

Prefeito e o Claus a Brasília. Disse que também queria falar sobre está conquista pra Picada Café, 

sobre o Raio-X. Falou que Picada Café vive um momento histórico de transição com a chegada 
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desse equipamento, que é mais moderno com tecnologia usado no mundo inteiro, principalmente 

nos Países de primeiro mundo. Falou que o Município adquiriu esse equipamento, digitador de 

Raio-X que vai garantir melhor agilidade e qualidade no atendimento a população e parabenizou 

o Prefeito e disse que já vem do ano passado, da proposta de campanha e parabenizou a todos os 

envolvidos. Disse que também queria falar da pavimentação com bloquetos de concreto da Rua 

Guilherme Kirschner, no bairro Picada Holanda,e falou que ficou determinado que no dia treze 

de setembro seria o inicio das obras e explicou que essa empresa terá três meses para concluir a 

obra e serão mantidos os três quebra-molas já existentes em Picada Holanda. Também falou da 

Semana Farroupilha e frisou que é um evento festivo da cultura gaúcha e se comemora de treze 

a vinte de setembro em homenagem aos lideres da Revolução Farroupilha e falou que é de 

extrema importância manter viva a tradição. Disse que queria também parabenizar a Patronagem 

do CTG, por manterem viva esta tradição. Disse que conforme solicitação da última sessão, no 

dia nove de setembro de dois mil e vinte e um, feito pelo Vereador Adão, sobre as despesas do 

Prefeito Luciano, do Secretário Claus e do Advogado Julio Cesar Garcia. Falou que todas essas 

informações podem ser acessadas no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Picada 

Café ou assim caso necessitar, pode ser feito por escrito e encaminhar a presidência este pedido 

e será respondido por oficio. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora 

Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e os demais que assistem pelas 

redes sociais e presencialmente. Falou que a questão do Raio-X é muito bom e que hoje a 

Administração estaria fazendo a mudança do sistema antigo pro sistema mais atualizado onde 

vai ter melhores imagens e que não vai precisar ficar imprimindo todos os exames e imprime só 

no caso de extrema necessidade, e sugeriu que os outros exames também fossem feitos assim, 

que ao invés de ficar imprimindo todos os exames e muitas vezes nem são retirados no Posto, 

porque não imprimi só se caso a pessoa venha lá e precise deste exame, fica no sistema ou envia 

diretamente ao consultório médico, onde o médico vai fazer a avaliação e no máximo de 

necessidade se imprime este tipo de exame. Falou que era tudo interligado e acredita que seria 

uma economia para o Município e terminaria com essa questão de ficar pilhas de exames lá, e as 

pessoas nem vem retirar. O Vereador Egon Hansen pediu uma parte ao colega Adão e disse que 

agradecia desde já a parte que o Adão cedeu e explicou que antes se passou e queria falar sobre 

a Licença que vai dar ao suplente vereador Josoé Holz, que vai assumir durante um mês e que 

faça um bom trabalho. Disse que sempre pensa que toda uma equipe, todos os vereadores que 

ficaram suplentes, acha muito justo eles assumirem uma cadeira, pois esses votos também 

ajudaram a eleger o titular e por isso faz muita questão de dar uma vaga para o suplente, porque 

todos juntos fizeram campanha, foram nas ruas, se dedicaram e conseguiram votos, mas não 

foram suficientes para se eleger como vereador, mas ficaram como suplentes. Disse que acha 

muito certo, muito justo, então que esse vereador suplente faça um bom trabalho nesta casa. Adão 

retomou a fala e disse que na questão do oficio, teria acessado logo as despesas pelo Portal da 

Transparência, mas o povo pede na rua e por isso fez o pedido e explicou que não seria pra ele e 

que seria o que o povo pede. Disse que a questão de fazer por escrito, isso são normas que essa 

Administração estaria adotando e que vai respeitar com certeza, porque fizeram vários pedidos 

de informação na Administração anterior e ela vinha assim pra Casa, mas cada Prefeito, cada 

Administração tem normas e a gente respeita com certeza. Falou que iria pedir ao Assessor 

Jurídico faça este oficio por escrito e que seja trazido pra essa casa, não para ele, mas para o povo 

que pede. Disse que a questão de o Assessor Jurídico ter ido junto a Brasília e ter resolvido este 

problema da Escola Amiguinho, explicou que desde dois mil e oito, foi criado um Portal de 

Relacionamento entre os Municípios e os Prefeitos e os Ministérios em Brasília, onde acabou 
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aquela ida do prefeito com uma mala de projetos a Brasília, com uma mala de documentos, folhas 

e camalhaço de folhas, acabou. Disse que tudo era feito através do Siconv, que é o Portal de 

Relacionamento e explicou que encaminha o projeto, acompanha o projeto, faz adequações do 

projeto, faz um novo projeto e no mesmo objeto pedindo pra reaproveitar os recursos que sobram, 

que são oriundos de rendimento que muitos anos o projeto fica em andamento, então, tem aquela 

sobra e muitas vezes eles são aceitos, muitas vezes não são e isso depende do projeto e depende 

do Ministério, quase sempre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, aceitam que tu 

faça o reaproveitamento se fizer um bom projetinho, mas tudo através do Siconv, a não ser que 

mudou agora  e precisa ir lá em Brasília, presencial, e explicou que isso tinha acabado que não 

tinha mais essa questão dos prefeitos ter que  ir  lá presencial, lutar por este tipo de coisa, levar 

um projeto, lutar por um projeto e que era tudo através do Siconv. Falou que pode ser que mudou 

e acredita  e sabe que na Administração do Daniel, já teria sido encaminhado um projeto e que 

estava em andamento, pedindo para reutilizar estes recursos e não sabe se foi aquele mesmo 

projeto que foi contemplado e que deram um ok para ser reutilizado ou se foi feito um novo 

projeto e não sabe se a ida do Assessor Jurídico a Brasília resultou nesta liberação para reutilizar 

este dinheiro, poderia ser que sim, e parabenizou se foi assim e que já ganhamos bastante com 

isso, porque é sempre muito complicado, principalmente para os vereadores quando vem um 

projeto de devolução de recursos e o povo pensa que o prefeito não teve capacidade de reutilizar 

isso, e não é. Falou que muitas vezes, o Prefeito, a Administração faz um projeto, envia, luta e 

não é contemplado e tem que ser devolvido e muitas vezes notaram a devolução de recursos aqui. 

Falou que as vezes acontece de conseguir reutilizar, desde que seja no mesmo objeto, fazer um 

bom plano de trabalho e eles autorizam. Falou que seria esse o seu modo de entender e a sua 

explicação. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os 

Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 21 de setembro de 2021, as 20h, no local de 

costume. Declarou encerrada a sessão. 

 


