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032/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 28/09/2021. 
 

Aos vinte e oito 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, Eloir 

Bauer, Jair Schaab, Josoé Holz, Karin Spier, Laércio Lamberty, Neudir Hubler, 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 031/2021, de 21 de setembro. 

Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 031/2021, que 

foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno 

Expediente. Pequeno Expediente: Pedido de Indicação- Senhora Presidente: O vereador Jair 

Schaab, com assento nesta Casa Legislativa, apresenta Indicação ao Poder Executivo Municipal, 

na forma do art. 164, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, no sentido de 

que sejam revitalizadas as áreas de lazer do município de Picada Café. A indicação se deve ao 

fato de que grande parte dos brinquedos instaladas em áreas públicas de lazer necessitam de 

restauro, o que mostra imprescindível para a representa maior segurança das crianças que destes 

desfrutam. A restauração dos espaços também representará satisfação geral da população que 

destes usufrui, além de causar melhor impressão aos visitantes. Requer, portanto, seja a presente 

indicação submetida ao Poder Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior brevidade 

possível. Vereador Jair Schaab, Bancada do PSD. Oficio Nº 179/2021 – ADM. Senhora 

Presidente: Informamos que se encontra disponível no site da Prefeitura Municipal de Picada 

Café: www.picadacafe.rs.gov.br no link – Transparência – Estimativa da Receita – Estimativa 

das Receitas para o Exercício de 2021, conforme prevê o Art. 12, § 3º da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Permanecemos a disposição de Vossa Senhoria para maiores informações. 

Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Boletim de Publicações. Para Câmara 

Municipal de Picada Café. Ministério da Educação, Gabinete do Ministro. Portaria 

Interministerial MEC/ME Nº 8, de 24 de setembro de 2021. Altera a Portaria Interministerial nº 

1, de 31 de março de 2021, que estabelece os parâmetros referenciais anuais do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da 

Educação – Fundeb para o exercício de 2021, e a Portaria Interministerial nº 4, de 29 de junho de 

2021, que estabelece os parâmetros referenciais anuais do Fundo de Manutenção Básica e de 
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Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb para o exercício de 2021, na modalidade 

Valor Anual Total por aluno – VAAT, ambas do Ministério da Educação e do Ministério da 

Economia.  O Ministro de Estado da Educação e o Ministro de Estado da Economia, no uso das 

atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, e tendo 

em vista o disposto na Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e no Decreto nº 10.656, de 22 

de março de 2021, resolvem: Art. 1º A Portaria Interministerial nº 1, de 31 de março de 2021, do 

Ministério da Educação e do Ministério da economia, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 2º O VAAF-MIN definido nacionalmente para o ano de 2021, no âmbito do Fundeb, 

estimado na forma do inciso IV do art. 1º, fica estabelecido em R$ 4.397,91 (quatro mil, trezentos 

e noventa e sete reias e noventa e um centavos). (NR) Art. 2º A Portaria Interministerial nº 4, de 

29 de junho de 2021, do Ministério da Educação e do Ministério da Economia, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: Art. 2º O VAAT-MIN definido nacionalmente para o ano de 2021, 

no âmbito do Fundeb, estimado na forma do inciso II do art. 1º, fica estabelecido em R$ 4.837,41 

(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos) Art. 3º Os anexos I e II à 

Portaria Interministerial nº 1, de 2021, do Ministério da Educação e o Ministério da Economia 

passam a vigorar, respectivamente, na forma dos anexos I e II. Art. 4º Os anexos I e II à Portaria 

Interministerial nº 4, de 2021, do Ministério da Educação e do Ministério da Economia passam a 

vigorar, respectivamente, na forma dos anexos III e IV. Art. 5º Os acertos financeiros decorrentes 

das alterações de que trata esta Portaria serão realizados pelo Banco do Brasil no mês de setembro 

do corrente exercício. Art. 6º Fica revogada a Portaria Interministerial nº 3, de 24 de maio de 

2021, do Ministério da Educação e do Ministério da Economia. Art. 7º Esta Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação. Milton Ribeiro, Ministro de Estado da Educação. Paulo Guedes, 

Ministro de Estado da Economia. Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e 

Fiscalização Financeira. Prezada, 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/orcamento-da-uniao/fiscalize. 
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Atenciosamente, Ricardo Alberto Volpe Diretor da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização 

Financeira. Como não constou nada no Grande Expediente, passamos para a Ordem do Dia, 

onde consta o Projeto de Lei nº 030/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. 

Ninguém fez uso da palavra. A senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 

030/2021, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. A 

Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador Josoé Holz. Saudou a Senhora 

Presidente, colegas vereadores, secretária, Vice-Prefeito Max, imprensa e a todos que assistiam. 

Disse que como havia sido comentado antes, algumas pessoas também pediram sobre essa 

questão e que havia comentado com o Claus a pouco também, sobre a questão do Consepro e 

como está a atual situação e  sugeriu para a Presidente, quem sabe, assim como em outros anos 

também sempre pedia, para vir fazer uma prestação de contas e pra ver a real situação de como 

estão as contas do Consepro, e ai poder tirar também algumas dúvidas com eles, sobre a questão 

do efetivo, ou alguma que coisa que a gente de repente possa ajudar nesta questão. Falou que 

outra ideia também, de repente ter um argumento com ele no dia que estiver aqui, e falou que nas 

outras vezes e que seria uma coisa interessante de se fazer, cada vez enviar aos vereadores a 

prestação de contas que sempre foi enviado também, para que possam ter isso aí. Agradeceu. Do 

Vereador Jair Schaab. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, 

imprensa, o Vice-Prefeito Max, ao suplente de vereador Roque Nobles, ao pessoal que estava 

assistindo a live e em especial a esposa Cândida que sempre o acompanha e apoia nestas 

andanças. Disse que queria comentar um pouco, sobre a indicação que fez, que acha de suma 

importância que o Município comece a revitalizar as áreas de lazer, que inclui também as áreas 

de lazer na entrada do Município, ao lado do Pórtico, onde estão os mastros das bandeiras, e falou 

que aquele monumento estaria todo sujo e feio também, então pediu para que o Município olhe 

com bons olhos nesta questão também. Disse que queria comentar um pouco depois de conversar 

com os moradores do Bairro Colina Verde e que eles estão muito satisfeitos com a internet que 

eles têm lá agora, do pessoal da Renovare que se instalou aqui e atendeu eles lá, então eles estão 

muito satisfeitos com isso aí. Falou que outra questão, que no domingo viu que os bombeiros 

voluntários tiveram um curso de treinamento e acha que é de suma importância os nossos 

bombeiros sempre estarem se atualizando, fazendo cursos e destacou que acha isso muito bom 

para o nosso município também. Falou que tinha comentado na semana passada, em fazer uma 

Moção de Repúdio para a RGE e falou que no sábado de manhã, estava passeando no Loteamento 
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Heyllmann, e que viu cinco ou seis caminhões da Mercúrio que é uma empresa que trabalha para 

a RGE, e que eles estavam reforçando e botando fios novos e mais grossos, e referente aos postes 

que queria fazer a Moção de Repúdio, dos postes que estão podres e prestes a cair, disse que viu 

na Picada Holanda, em frente a Padaria Dallas, teriam alguns postes deitados lá e falou que espera 

que eles façam esta troca dos postes. Disse que dessa maneira acredita que não irá fazer a Moção 

de Repúdio, porque viu eles trabalhando e viu os postes deitados também e acha que daqui a 

alguns dias vão fazer esta troca de postes. A Vereadora Karin pediu a palavra e falou que essa 

semana falou com o Prefeito e o vice-prefeito em relação a essas demandas todas que são pedidas 

em relação a RGE e que o Prefeito prontamente pegou o telefone e ligou para a pessoa 

encarregada pela regional que engloba o Município de Picada café, e ela se prontificou em fazer 

uma reunião com os vereadores, para apresentar as demandas. Falou que agora só resta marcar o 

dia, quem sabe antes da sessão, um dia as dezenove ou dezenove e trinta horas, e essa pessoa da 

RGE vem aqui e aí, apresentam as demandas e combinou que depois da sessão irão marcar a data. 

O Vereador Jair disse que acha importante conversar com eles e repetiu que havia pedido pra 

fazer a Moção de Repúdio e que não irá fazer mais, e que irá aguardar a visita deles para eles 

darem as explicações aos vereadores. Falou que antes de finalizar, queria fazer um outro 

comentário que o Município andou fazendo um orçamento pra fazerem lixeiras, e que são dezoito 

lixeiras normais e duas maiores e a empresa que ganhou o orçamento teria sido as Esquadrias 

Wolf, na qual, onde trabalha e dentro de alguns dias irão começar a fabricar essas lixeiras e 

comentou, se algum eleitor questionar um dos senhores vereadores sobre lixeiras, daqui a alguns 

dias vai ter uma remessa de lixeiras novas e prontas novamente. Agradeceu. Do Vereador 

Laércio Lamberty. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, 

imprensa, ao Vice Max, ao suplente Roque e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou 

sobre a questão levantada pelo colega Josoé Holz, na semana passada, se a Administração já tinha 

uma previsão se vai ter aumento ou não para o servidor público. Disse que, falando com o Prefeito 

e a Administração, garantiu que sim, que vai dar aumento entre nove a onze, perto do que as 

empresas darão. Disse que saiu uma história de que iriam dar só cinco por cento de aumento e 

deixou claro que é mentira e que ficou bem triste em saber que essa inverdade saiu dessa casa. 

Falou que tem um ditado, se não for ajudar, não atrapalha. Disse que como servidor, sabe que 

está difícil. Falou que outra questão levantada pelo colega, era se iriam perguntar ao servidor 

publico quanto queriam ganhar de aumento e se essa gestão já tinha feito isso. Disse que não foi 
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atras de quem fez essa colocação, mas foi sim, conversar com alguns servidores. Disse, o que 

mais ouviu, que eles querem um aumento, mas o aumento que a gestão passada não deu. Disse 

que o Reajuste de dois mil e dois mil e vinte um, não ocorreu devido a pandemia, mas em dois 

mil e dezenove, que não tinha pandemia, a gestão passada deu zero por cento de aumento e no 

anterior dois por cento. Disse que estava com o reajuste salarial desde dois mil e dois, dois mil e 

cinco e se alguém quiser dar uma olhada é só pedir. Resumindo, disse que iria deixar bem claro 

que para o servidor, foi a pior gestão. Disse que essa semana falou com o Presidente do Sindicato 

dos Servidores Públicos e o mesmo informou que já estaria conversando com a Administração 

sobre o reajuste salarial. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira. Saudou a Senhora Presidente, 

colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, o Vice- Prefeito, suplente de vereador Roque 

Nobles, a Cândida e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que queria falar um pouco 

sobre a questão da RGE e do DINIT, tanto que a gente bateu neles aqui na Câmara de Vereadores, 

vários ofícios que a gente enviou no ano passado e retrasado, e parecia não ter resultado daquilo 

que a gente fazia na Câmara, e hoje a gente está aqui e a gente pode sim dizer que deu resultado 

e agradecer até ao DINIT pelas melhorias na nossa BR 116 e a RGE  que nos últimos três ou 

quatro anos fez muita coisa  em Picada Café, como troca de poste, troca de rede, reforço de rede, 

então realmente  a coisa está andando. Disse que também queria parabenizar a Secretária de 

Educação, a Sra. Cristiane Backes, que está retornando com as oficinas no turno integral e que já 

tem as oficinas de balé,  oficina de danças gauchescas e acha que realmente está na hora de 

retornar essas oficinas porque já quase setenta por cento da população vacinada e que já temos 

uma segurança sanitária pra produzir essas oficinas dentro dos colégios e disse que gostaria de 

pedir pra ela que olhasse com carinho a oficina de judô e a oficina de capoeira que a gente tinha, 

e que alguns pais tem pedido que retomassem essas oficinas nos colégios. Também queria pedir 

ao Secretário de Obras Beto, que desse uma olhadinha com carinho na Rua Carlos Utzig, em 

frente ao estabelecimento do Betinho Bauer, se não tem como colocar um quebra-molas um 

pouco antes da curva, que o pessoal faz aquela curva com muita velocidade e sempre a chuva 

arrasta pedrinhas dentro da rua e esses caros jogam essas pedrinhas lá no estabelecimento dele, e 

como fica próximo, e como ele fez na frente tudo de vidro, ali corre o risco de  até de um carro 

jogar uma pedra e quebrar aqueles vidros. Perguntou se não tem como colocar um quebra-molas 

ali ou pelo menos aqueles tachões pra reduzir a velocidade e também pra evitar acidentes e a 

gente sabe que é uma curva perigosa e que já deu acidentes gravíssimos ali e acha que um quebra-
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molas iria resolver. Disse que é claro que teria que se fazer um estudo e não se coloca um quebra-

molas sem fazer um estudo, mas fazer um estudo pra ver se tem como fazer um quebra-molas 

próximo da curva, ou antes da curva ou logo depois, pra amenizar a velocidade. Agradeceu. Da 

Vereadora Adriane Marconi. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, jurídico, Vice 

Prefeito Max, o Jair do Jornal Diário, o suplente de vereador Roque Nobles e a Cândida. Disse 

que fez o pedido de duas paradas de ônibus e que já estaria sendo providenciado. Um é para o 

Bairro Esperança na Rua Carlos Utzig e no Bairro Floresta na Rua Henrique Bünchen. Disse que 

essa parada de ônibus na Rua Henrique Bünchen irá beneficiar em torno de sete crianças e é mais 

próximo do Loteamento dos Werner, então são sete crianças que vão estar usando está parada. 

Disse que também queria aproveitar já que estaria falando de paradas e pedir que fosse feito uma 

reforma nas demais paradas do município, pois sabemos que elas estão em péssimas condições 

de uso. Disse que também fez um pedido para a Rua das Tulipas no Bairro Esperança, mais no 

final de rua tinha alguns buracos causados pela chuva e ali foram colocados canos de concreto e 

ficou muito bom essa rua, e trouxe o agradecimento dos moradores da rua Tulipas do Bairro 

Esperança. Falou sobre a questão que o Vereador Adão colocou sobre o quebra molas e disse que 

já está sendo visto e já estaria sendo providenciado e vai ser feito o quebra-molas porque é bem 

importante que se evite um acidente. Disse que queria falar um pouquinho sobre o Consepro. 

Falou que o Consepro lançou uma campanha do troco solidário de Picada Café e explicou que 

essa ação visa arrecadar recursos para investir em segurança. Contou que serão colocados vinte 

e oito caixinhas nas empresas participantes aqui do nosso município e parabenizou as empresas 

que estarão colaborando e deixando colocar essa caixinha para que ao chegar nestes locais possam 

doar o valor que quiser, para que possamos estar melhorando a segurança. Disse que também já 

está sendo feito um estudo de colocar uma câmera no Bairro Quatro Cantos, que lá é de extrema 

importância, e a gente sabe que já aconteceram alguns assaltos, algumas coisas por lá, então vai 

ser bem importante colocar uma câmera nesta comunidade. Falou que também temos outra 

campanha que está sendo feita, é a Operação Criança Feliz. Explicou que essa é uma ação que 

visa arrecadar brinquedos novos ou usados para serem distribuídos no dia das crianças. Falou que 

a ideia é levar um pouco de alegria para as crianças que não vão ter condições de comprar um 

brinquedo. Falou que devido a pandemia, sabemos que teve um alto aumento de valores de 

alimento e no geral tudo aumentou. Falou que essa ação é de autoria de alguns voluntários e 

também temos o apoio do Jornal O Diário e de algumas empresas e citou o nome das empresas 
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Mercado piá, Delírios Presentes, Jane Hair Salão de Beleza da Joaneta, Academia e Mallei 

Calçados. Falou que quem quiser doar um brinquedo e fazer uma criança feliz, possa passar nestes 

lugares e doar um brinquedo, e os voluntários agradecem e as crianças também. Disse que a 

Sociedade 11 Amigos do Lichtenthal, terão um evento neste dia nove de outubro, e são vendas 

de cartões e quem se interessar poderá entrar em contato com a diretoria do clube. O Vereador 

Jair pediu permissão para usar uma parte da palavra. Ele falou que referente as paradas de ônibus, 

também estaria sendo feito um orçamento e a empresa da qual ele trabalha, também estaria 

participando desse processo de orçamento. Disse que só não se recorda se são três ou quatro, e 

depois afirmou que seriam três mesmo, mas só não sabia ainda quem ganhou ou quem iria ganhar 

o orçamento pra fazer as paradas. Falou que, como a colega Vereadora Adriane teria colocado, 

para reformar outras paradas, disse que queria reforçar esse pedido que ela fez e reforçou que elas 

estariam bem feias e que a reforma delas seria bem interessante. Agradeceu. Adriane comentou 

que também acha de extrema importância a volta do Grupo Pôr do Sol. Explicou que esse grupo 

acontecia na Sociedade Aliança, e era organizado pelo Cras. Disse que conversou com alguns 

idosos e eles teriam dito que sentem falta de estarem envolvidos nestes grupos e que eles já estão 

com a segunda dose completa e alguns já com a terceira e com todos os protocolos de segurança, 

acha bem importante que volte esses grupos, pra que os nossos idosos possam frequentar esse 

lugar. Também disse, que assim como o Vereador Jair teria levantado a questão de reformas das 

pracinhas, disse que já conversou com o Prefeito e o Vice Max, e que temos no Bairro Esperança 

a Área de Lazer que está em péssimas condições e há sinais de vandalismos e depredação no 

local, também sugeriu que fossem instaladas câmeras de monitoramento neste local, e explicou 

que agora vem o verão e o pessoal do bairro e do município  não poderão estar usando esse local 

por não ter condições e reforçou que está péssimo mesmo. Destacou que é bem importante que 

se faça uma reforma e que conversou com eles e que já estaria sendo providenciado esta reforma 

do Bairro Esperança. Disse que também acha, que vem muitas pessoas de fora e eles acabam 

ficando acampados nestas pracinhas, nestes lugares, nestas áreas de lazer. Falou que também tem 

na Joaneta e o que acontece é que eles fazem muito barulho com som alto e tirando o sossego dos 

moradores e que isso acontece na Joaneta e no Bairro Esperança. Sugeriu fazer um horário, tipo 

até as vinte e duas horas e fechar este lugar encerrar isso. Falou que geralmente essas coisas de 

vandalismos de quebrar coisas, acontece com pessoas que vem de fora do município. Agradeceu. 

Do Vereador Eloir Bauer. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 
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jurídico, Vice Max, o colega Roque, a Cândida e ao Jair do Diário. Disse que queria reforçar o 

convite que a Marconi falou, que o Esporte Clube 11 Amigos promovem galeto no dia nove de 

outubro, pra levar pra casa e pediu o apoio de todos para ajudar este clube. Falou que há vinte e 

cinco reais, leva quatro pedaços de galeto e dois salsichões, pão e saladas. Disse que tem cartões 

a venda com o Jair do Diário. Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier. Saudou novamente a 

todos. Disse que queria colocar, que no dia seguinte, abrirão as inscrições para os expositores que 

vão usar o Parque na Festa da Cuca e Linguiça e as inscrições abrem no dia vinte e nove de 

setembro á primeiro de outubro. As lideranças fizeram uma pré inscrição, mas agora precisa ser 

preenchido a ficha de inscrição e precisa ser assinado o Termo, que precisa ser feito lá no Parque, 

no Moinho com o Diego na área do Turismo. Falou que Picada café, está reiniciando suas 

atividades no Parque Histórico e serão quatro finais de semana de eventos, agora em outubro e 

explicou que primeiramente do dia quatro a dez de outubro a Feira do Livro que vai ter várias 

atividades  durante a semana nas escolas e no final de semana, dias oito, nove e dez, com a venda 

de livros no Parque com sessão de autógrafos, com a apresentação da Orquestra de Sopros, com 

a apresentação do vocal e do Coral Municipal de Picada café, entre outras atividades. Falou que 

nos dois finais de semana seguintes, nos dias dezesseis e dezessete, vinte e três e vinte e quatro, 

vai acontecer a Festa do Café Cuca e Linguiça, a Expovest, a Expoflorir, a Feira do Artesanato e 

o Encontro de Cervejeiros. Disse que são vários expositores, só do Munícipio de Picada Café e 

explicou que vai ser uma festa maior porque os eventos de dois mil e dezenove eram 

separadamente, e como agora, depois de um ano e meio de pandemia, sem eventos e como disse 

o Prefeito, seria o ponta pé inicial de novo e vamos ver como vai ser comportar tudo isso e que 

vai ter que ter  todos os protocolos de segurança do Covid, como máscara, álcool gel, número 

limitado de pessoas dentro do Parque. Falou que a expectativa é grande e que todos estariam 

convidados. Disse que depois desse evento iria ter no último final de semana do dia trinta, vai ser 

o encontro dos carros antigos e o primeiro pedal da Picada Café, e aí encerra as atividades dos 

quatro finais de semana. Disse que também queria parabenizar a diretoria do Consepro, e falou 

que era uma diretoria muito empenhada, muito focada agora, como a colega Vereadora Adriane 

falou, essa semana colocaram as caixinhas do troco solidário e tem uma rifa que está acontecendo 

e que vai ser no final do ano , que vai ter  mais o cachorro quente, vai ter em outubro mais um 

pedágio e explicou que são várias atividades que a diretoria está desenvolvendo e falou que vai 

conversar com eles e conforme o Vereador Josoé pediu para eles virem aqui, talvez não no 
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próximo, pois o foco deles agora é o pedágio e todas as atividades, mas com certeza virão até 

aqui. Disse que também queria fazer um agradecimento ao Secretário Beto Ruppenthal que 

sempre presta os serviços com muita rapidez, com muita presteza e parabéns ao belo trabalho 

realizado frente a Secretaria de Obras. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 

Presidente convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 05 de outubro de 

2021, as 20h, no local de costume. Declarou encerrada a sessão.   

 

  

 

 

 

 

 

 
 


