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036/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 26/10/2021. 
 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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, Janice Seibt, Karin Spier, 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 035/2021, de 19 de outubro de 2021. Ninguém fez uso 
da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 035/2021, que foi aprovada por 
unanimidade. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. 
Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 044/2021 – 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 044/2021, que trata da contratação emergencial de: I. 01 (um) Técnico de Enfermagem. A 
necessidade de contratação emergencial para o cargo de Técnico de Enfermagem, decorre do 
afastamento da servidora efetiva, Sra. Betszaida Alves Macedo Wolff, para tratamento de saúde. 
A contratação deverá permanecer pelo período máximo de 01 (um) ano, limitado ao retorno da 
servidora efetiva às suas atividades laborais. Para que os munícipes e a Secretaria Municipal de 
Saúde e Assistência Social, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei em regime de 
urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 
045/2021 – 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 nº 045/2021, que trata da contratação 
emergencial de: I. 03 (três) 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 pedido de 
exoneração das servidoras, Sra. Fernanda Thaiane Silva da Silva, a contar do dia 21 de outubro 
de 2021 não mais trabalhado, Sra. Jenifer Weiler, e a Sra. Gabrieli Maria Bender, a contar do dia 
25 de outubro de 2021 não mais trabalhado, conforme Portarias nº 275/2021, 276/2021 e 
277/2021 de 20/10/2021. Cabe salientar que não há mais candidatos pelo Concurso Público. As 
contratações terão prazo máximo de 01 (um) ano, podendo ser renovadas caso haja interesse 
público em decorrência de fato superveniente à causa originária, observado o prazo máximo de 
um ano. Para que a rede de ensino municipal não fique desatendida destes profissionais, pedimos 
a aprovação do presente Projeto de Lei em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, 
Luciano Klein Prefeito Municipal. Pedido de Prorrogação de Licença. O Vereador que esta 
subscreve, pelo presente solicita a prorrogação da Licença Saúde até junho de 2022. 
Atenciosamente, Vereador Selvino José Boettcher. Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Oficio Circular S/Nº/2021/OGU/AERIN/MAPA. A Sua Excelência Senhora 
Karin Spier, Presidente da Câmara Municipal. Assunto: Assinatura de instrumento de convênio 
Nº 886124/2019. Senhora Presidente, em atendimento ao art. 116, § 2º, da Lei Federal nº 
8.666/1993 e ao art. 34 da Portaria Interministerial nº 424/2016, no qual informo a essa Egrégia 
Câmara Municipal a celebração de convênio entre Munícipio de Picada Café- RS e a União, por 
intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Seguem abaixo os dados do 
convênio celebrado e anexado à Plataforma + Brasil: Convênio: 886124/2019. Objeto: Aquisição 
de Implementos Agrícolas. Valor do repasse: R$ 100.000,00. Valor da Contrapartida R$ 
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4.500,00. Valor Total do Projeto: R$ 104.520,00. Data da Assinatura: 31/12/2019. Vigência: 
31/04/2021. Publicação no D.O.U: 20/01/2020. Respeitosamente, Edimilson Alves Chefe da 
Assessoria Especial de Relações Governamentais e Institucionais. Oficio Circular DCF nº 
38/2021. Senhores Administradores: Informa-se que foi publicada, no portal deste TCE, a versão 
1.1 da tabela de classificação por natureza da Despesa Orçamentária do tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Sul, cujos códigos e especificações deverão ser adotados, 
obrigatoriamente, inclusive pelas empresas estatais dependentes, no exercício de 2022. O arquivo 
encontra-se disponível no Portal deste Tribunal de Contas, em Fiscalizado – Para o Fiscalizado – 
Sistemas de Controle Externo – SIAPC – PCASP. Quanto à alteração da estrutura das naturezas 
de receita orçamentária: a Portaria Conjunta STN/SOF nº 103/2021 ratificou o prazo de 
obrigatoriedade de utilização da nova estrutura para 2023, confirmando a decisão deste Tribunal 
em realizar para 2022 somente alterações pontuais, já disponibilizadas, que se entenderam 
necessárias. Quanto à adoção da nova tabela de Fontes de Recursos, estabelecida pela Portaria 
STN nº 710/2021 e sua atualizações, esclarece-se que, como o prazo máximo para padronização 
é o exercício de 2023, de acordo com a Portaria Conjunta STN/SOF nº 20/2021, o TCE-RS 
divulgará a nova estrutura durante o exercício de 2022, de forma simultânea à classificação da 
receita, para utilização na elaboração do orçamento para 2023, assim como para adaptação dos 
sistemas e normativas, tanto dos jurisdicionados, como do próprio Tribunal. Em caso de dúvidas, 
registrar chamado no Portal do TCE, em Fiscalizado – Fale Conosco – Abertura e Chamados. 
Atenciosamente, Everaldo Ranincheski, Diretor de Controle e Fiscalização. Câmara dos 
Deputados Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Prezado(a), 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: www2.camara.leg.br/orçamento-da-
uniao/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 
044/2021 e 045/2021. 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 assistiam em suas casas. Falou que referente ao Projeto de Lei 44/2021, é 
referente a contratação emergencial de um Técnico de Enfermagem. Falou que se faz necessário 
esta contratação devido a servidora efetiva a Sra. Betszaida Alves Macedo Wolff, que está 
afastada para tratamento de saúde. Para que os munícipes e a Secretaria de Saúde e Assistente 
Social não fiquem com falta de profissionais, pediu a urgência urgentíssima. Disse que o Projeto 
de Lei 045/2021, é referente a contratação emergencial de um ano a mais, de três Atendentes de 
Educação em Tempo Integral e Educação Infantil e Ensino fundamental. Disse que essas 
contratações se fazem necessárias devido ao pedido de exoneração das servidoras efetivas a Sra. 
Fernanda Thaiane Silva da Silva, Jenifer Weiler e a Sra. Gabriele Maria Bender e explicou que 
não há mais pessoas concursadas e para que a Rede de Ensino Municipal não fique desatendida 
destes profissionais, pediu a aprovação deste projeto em urgência urgentíssima. Agradeceu. 
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima 
do Projeto de Lei Nº 044/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 045/2021, que foi aprovado por 
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unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia onde consta o Projeto de Lei Nº 044/2021, 
045/2021 e o Pedido de Prorrogação da Licença Saúde do Vereador Selvino José Boettcher. A 
Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nº 044/2021, que foi aprovado por unanimidade.  
A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nº 045/2021, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Pedido de Prorrogação da Licença 
Saúde do Vereador Selvino José Boettcher, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para as 
Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador Adão 
Pereira. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, secretária, e a 
todos que assistem pelas redes sociais. Disse que queria falar de um assunto que vem de mais 
tempo e que tem escutado reclamações dos pais que diz respeito ao horário de abertura do portão 
da Escola 25 de Julho e disse que a aula começa as sete e vinte e o Portão lateral do Ginásio abre 
depois das sete ou sete e dez. Contou que o fato se repetiu na segunda feira e que os pais 
geralmente nas segundas feiras, levam os seus filhos que tem aquela cobertinha e o travesseiro e 
precisam sair para o trabalho e deixam as crianças antes das sete, e ficam lá passando frio até as 
sete e dez. Contou que no dia anterior, passou das sete e dez quando abriram o portão. Falou que 
muitos pais ficaram parados com os seus carros, precisando ir ao serviço, mas ficaram esperando 
abrir o portão. Disse que essas pessoas ficaram chateadas pelo tempo que tiveram que esperar até 
o portão ser aberto. Disse que foi comentado em época de campanha eleitoral, que os colégios 
ficariam mais tempo aberto e que iriam abrir mais cedo pra receber as crianças e que ficariam a 
tarde mais tempo aberto, pra facilitar para os pais que trabalham. Pediu para que se comece a 
organizar pra que isso realmente aconteça e favorecer os pais para que não fiquem lá esperando 
até depois das sete, e chegar atrasado no serviço, ou que as crianças fiquem passando frio na 
frente do colégio. Disse que outro assunto que queria comentar era a respeito da coleta do esgoto, 
que já foi falado no final do ano passado, e disse que ficaram de retomar esse debate e que o 
pessoal reclama que precisam pagar o valor de quatrocentos reais pra fazer um esvaziamento de 
foça, e a pessoa que faz isso não tem nem o destino certo para estes dejetos. Disse que sugeriu no 
ano passado, que o município comprasse um tanque, uma bomba especialmente pra fazer isso e 
que sabe que uma Estação de Tratamento se torna muito caro para o município, sendo que teria 
que investir quase os recursos de um ano, pra poder fazer uma Estação de Tratamento. Explicou 
que na época sugeriu que fosse utilizado a Estação de Tratamento da Joaneta, naquela empresa 
que abatia aves. Contou que o município investiu muito dinheiro e explicou que foi feito muito 
serviço de máquina, transporte de material, e não deu retorno, até porque faltou capacidade 
administrativa pros donos daquela empresa, então talvez, nem que fosse através de uma ação 
judicial, quem sabe se consiga aquela Estação de Tratamento para colocar os dejetos e que o 
município faça a coleta e dê uma destinação. Sugeriu que cobre uma taxa junto com o IPTU, que 
venha uma taxa para os munícipes e a hora que essa pessoa precisa fazer a coleta, que seja feito 
gratuito, que já está sendo cobrado a taxa e acredita que é uma saída, e que precisam debater 
juntos com o Conselho do Meio Ambiente, porque hoje é coletado e largado em lugares 
impróprios, onde vem contaminar o nosso lençol freático, e o nosso Meio Ambiente. Falou que 
é um debate, que tem que reclamar, tem que conversar com a Administração, tem que conversar 
com o Conselho pra ver onde pode chegar. Falou que na época deu a sugestão, que a Empresa 
Curtume Ritter tem uma grande Estação de Tratamento, uma Estação de última geração e hoje 
está utilizando uma capacidade muito baixa de tratamento e talvez se faça uma parceria com essa 
empresa. Que o município possa fazer essa parceria pra tratar essa coleta de esgoto e dar uma 
destinação correta pra isso. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer. Saudou a Senhora Presidente, 
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colegas vereadores, secretária, jurídico, o amigo Jair do Diário e a todos que estavam assistindo 
pelas redes sociais. Disse que na sexta feira conversou com o Prefeito Luciano e que falaram de 
diversos assuntos para a melhoria da nossa Picada Café, e uma delas, foi referente a consertar os 
brinquedos das nossas pracinhas e que o Prefeito falou que vão concertar todos, mas como tem 
muita coisa para fazer, pode ser que demore um pouco, mas vai acontecer. Agradeceu ao 
Secretário da Agricultura Neco e a Bióloga Mauricia, por ajudar a conseguir fazer umas melhorias 
e evitar acidentes na estrada do Lichtenthal. Agradeceu também o Secretário de Obras Beto, por 
sempre fazer o melhor para todos e em todas as localidades do nosso município e também a todos 
os envolvidos. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi. Saudou a todos novamente. Disse 
que queria falar de um dos vários pedidos que foram atendidos, referente a reforma dos bloquetos 
de concreto, na Rua dos Lirios e Rua das Camélias no Bairro Esperança. Disse que é uma empresa 
contratada que está ali fazendo essas ruas e que também tem o auxílio da Secretaria de Obras. 
Disse que também queria comentar sobre o evento que aconteceu no domingo, que foi a Operação 
Criança Feliz e contou que foi realizado no Bairro Esperança e agradeceu a todos os voluntários 
que contribuíram para esse momento especial na vida de muitas crianças. Falou sobre a questão 
da Escola 25 de Julho, que o Vereador Adão comentou, perguntou se ele foi até a direção  
conversar com eles e ver o que aconteceu, porque é bem importante quando vem essas situações, 
ir ver o que está acontecendo. O Vereador Adão pediu uma parte e explicou que comenta o que 
as pessoas o cobram e que vem a mais tempo e que não foi só ontem que aconteceu e que já vem 
a muito tempo. Falou que precisa fazer esse pedido pra que seja atendido e realmente comece a 
abrir esse colégio mais cedo e fechar mais tarde como foi prometido. Falou que não tem que ir lá 
conversar com a diretora e isso tem que vir da cabeça deles, e questionou se a aula começa as 
sete e vinte, como vai abrir o colégio as sete e quinze. Disse que acha que não precisa ir lá falar 
e que eles precisam se tocar que precisam abrir mais cedo. Adriane retomou a palavra e falou que 
entende que é da função do vereador ir até esses locais e ver o que está acontecendo, e sabe que 
em função do covid as escolas precisam fazer a higienização e deixar tudo higienizado para ai 
abrir os portões e receber as crianças. Disse que essa situação ela foi conversar na Escola 
Amiguinho e que é isso que acontece, tem que fazer a higienização das salas antes de receber os 
alunos. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen. Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, jurídico, secretária, imprensa e a todos que assistem em suas casas. Disse que queria 
fazer um comentário referente a Festa da Cuca e Linguiça que aconteceu, que em partes até que 
foi boa, só que algumas pessoas reclamaram que as placas de propaganda, essas placas grandes, 
muito bonitas, mas foram colocadas tarde, um ou dois dias antes da festa. Falou que seria 
interessante pra ver isso nas próximas festas e colocar um mês antes e comentou que essas placas 
são caras e são feitas, e que realmente sejam colocadas antes, para que o povo e a população e o 
pessoal de fora possam ver essas propagandas e vir para essas festas. Disse que referente a 
colocação do Vereador Adão, na questão do esgoto, concorda plenamente em sentar e conversar, 
planejar e ver uma saída para o esgoto e falou que era complicado, muita gente reclamando que 
é caro e também não tem o seu destino certo. Sugeriu em talvez fazer um convênio com alguma 
firma que seja legalizada, e o caminhão recolhe o esgoto e leva ao destino adequado. Falou 
também referente as escolas e que apoia plenamente pra abrir mais cedo e no mínimo tem que 
fazer a higiene por causa do vírus e da pandemia, e que pode sim abrir os portões porque tem 
pátio e ao menos as crianças estão protegidas e não estão do lado de fora. Disse que de repente 
vai acontecer alguma coisa com uma criança, pode ser atropelada ou então, sair de perto da escola 
e o município vai sofrer as consequências. Disse que acha muito interessante ter alguém lá e abrir 
os portões pelo menos para as pessoas e as crianças poderem entrar na escola e estarem mais 
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seguras. Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler. Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, Jair do Diário e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse 
que queria falar um pouco do Desporto e como todos já sabem, ainda não tinha ninguém a frente 
do Desporto de Picada Café. Falou que tinha comentado que a partir de novembro iriam retomar 
o Desporto e falou que ficou muito feliz, e conversando com o prefeito e o vice, que a partir de 
segunda feira irá ter uma pessoa a frente do Desporto, que é o Professor Renato, que hoje está à 
frente do Projeto da Escolinha de Futebol Total e a partir do dia primeiro, segunda feira, ele vai 
estar a frente do Desporto de Picada Café. Falou que no mês de novembro será retomado as 
atividades, como já havia comentado na sessão anterior, que será realizado a final do Veterano, 
do Master e do Feminino. Pediu para as equipes se prepararem e que muitos atletas já haviam 
pedido se iria sair ou não, e afirmou que essas finais vão sair ainda este ano no mês de novembro. 
Disse que já queria desejar as boas vindas ao Renato e um bom trabalho a frente do nosso 
Desporto. Agradeceu. Da Vereadora Janice Seibt. Disse que queria parabenizar a Comissão 
Organizadora pelos eventos que ocorreram no final de semana, no Parque Jorge Khun, que foi 
um evento fantástico, devido a situação que estamos passando e que certamente os próximos 
serão melhores. Agradeceu. Do Vereador André Peiter. Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistem pelas redes sociais. Disse que 
também está de acordo com a colocação do amigo Adão, referente aos esgotos e falou que tem 
um grande problema também no seu bairro, porque praticamente uma pessoa só faz esse serviço 
na Picada Café, e sabe que se torna caro pra pegar um trator aqui na Picada Café e ir lá pro Quatro 
Cantos limpar uma foça. Disse que para aqueles que trabalham em uma firma, se torna muito 
caro e que eles nem tem onde colocar isso. Falou que ele nem tem um lugar adequado pra colocar 
isso e por isso concorda muito com essa colocação e que apoia para que isso seja resolvido. Falou 
que também tem uma boa notícia e que conversou com o Régis Link, que o Bairro do Quatro 
Cantos recebeu uma Câmera de segurança, e se tudo der certo, ainda no final deste ano, ela vai 
estar funcionando. Disse que está quase tudo certo, só que o problema lá, ainda é a internet, mas 
acredita que vão conseguir fazer até o final de ano. Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier. 
Saudou novamente a todos. Disse que ficou muito feliz com a notícia que a partir de segunda 
feira, vai ter alguém no Desporto e vamos encerrar os campeonatos que estão em andamento, e 
também já preparar para o calendário de todos os eventos esportivos para o ano que vem. Disse 
que além do futebol, tem tantos outros eventos esportivos e que precisam ser começados e 
organizados a partir de agora. Com relação a Festa da Cuca e Linguiça, Expovest, Expoflorir e 
Feira de Artesanato, falou que queria parabenizar em primeiro lugar o Prefeito Luciano e Vice 
Max, pela coragem de terem englobado em um evento único, todos esses quatro eventos que em 
dois mil e dezenove foram feitos separadamente. Falou que o evento foi realmente um sucesso, 
muito bem organizado e parabenizou todos os organizadores, ao Clóvis da Imprensa pela 
divulgação, a todos os que se envolveram. Contou que ao todo foram em torno de cinquenta 
expositores que ficaram muito satisfeitos, e que foi uma retomada com todos os cuidados que os 
protocolos do Covid exigiam. Falou que muitas pessoas foram barradas e não conseguiram entrar, 
mas infelizmente o protocolo do Estado era esse, mas foi um sucesso. Falou que muitos 
expositores estavam satisfeitos e expositores que nunca tiveram exposto os seus produtos, nunca 
comercializados, agora se fizeram presentes. Disse que os moldes como foi feito em baixo do 
Pavilhão, também aprovou bastante. Novamente parabenizou a todos e disse que neste final de 
semana se dará a sequência, que será o último final de semana dos eventos no município, com o 
encontro dos cervejeiros, com o pedal e com o encontro dos carros antigos e espera que o tempo 
colabore. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores 
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Vereadores para a próxima sessão no dia 04 de novembro  de 2021 as 20h, no local de costume, 
lembrando que a sessão será na quinta-feira em virtude do feriado de Finados. Declarou encerrada 
a sessão. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


