
 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 

 

040/2021 
 

                           Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 23/11/2021. 

 

Aos vinte e três dias do mês de novembro 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, Silvania Linck 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 039/2021, de 16 de novembro de 2021. 

Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 039/2021, que 

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

Expediente. Pequeno Expediente: Oficio Circular DCF nº 40/2021. Assunto Instrução 

Normativa nº 13/2021, que revoga e substitui a Instrução Normativa nº 4/2021. Senhores 

Administradores: Considerando a disponibilização da Instrução Normativa nº 13/2021, que 

revoga e substitui a Instrução Normativa nº 4, de 29 de abril de 2021; O Tribunal de Contas 

destaca: 1. A alteração do Modelo 1 – Demonstrativo de Receita Corrente Líquida – RCL do 

Anexo I é decorrente ainda da revisão voltada à convergência aos modelos padronizados na 11ª 

Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), publicado pela  Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), na condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, a quem 

compete a edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas (art. 163-A da CF e 

arts. 48, § 2º, e 50, § 2º, da LRF); 2. A perda resultante do retorno a menor dos recursos destinados 

ao FUNDEB não poderá ser acrescida à Receita Corrente Líquida do Poder Executivo; 3. A 

mudança ainda no exercício de 2021 visa a garantir aos entes federados municipais 

jurisdicionados o disposto no art. 15 da Lei Complementar Federal nº 178, de 2021, que institui 

um regime especial para eliminação, em dez anos, a partir do exercício de 2023, do excedente da 

despesa com pessoal apurado ao final do exercício de 2021, suspendendo assim as contagens de 

prazo e das disposições do art. 23 da Lei Complementar Federal nº 101. Dessa forma, os entes 

não seriam obrigados a adotar medidas para a redução da despesa com pessoal nesse exercício, 

não sendo aplicadas, nesse caso as restrições previstas no § 3º do citado art. 23; 4. A Nota Técnica 

SEI nº 30805/2021/ME, elaborada pela Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade 

Aplicadas à Federação da STN, disponível em www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-

e-custos/federacao/publicacoes-e-orientações, esclarece didaticamente a apuração da despesa 

com pessoal em decorrência de alterações na legislação, a exemplo da Lei Complementar Federal 

nº 178, de 2021. Eventuais dúvidas poderão ser sanadas pelo Portal do TCE-RS, em Abertura de 

Chamados. Ao ensejo, cordiais saudações. Atenciosamente, Everaldo Ranincheski, Diretor de 

Controle e Fiscalização. Como não constou nada no Grande Expediente, passamos para a 
Ordem do Dia, onde consta o Projeto de Lei nº 046/2021. A Senhora Presidente colocou a 

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

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

deu uma boa lida no Projeto 046/2021 e percebeu que todas as áreas foram bem contempladas, 

que não tem nada de excepcional, tudo estaria dentro do normal, acha que o Prefeito vai trabalhar 

com os pés no chão e que não adianta colocar uma coisa no orçamento que depois não vai 

conseguir fazer. Disse que deu pra ver que a Saúde, tem previsto por lei aplicar 15%, e a previsão 

no orçamento está 23,53%. Falou que na Educação, a lei também diz que o mínimo a ser aplicado 

é de 25% e a previsão aqui é de onze milhões duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e noventa 

e nove reais e noventa e nove centavos, ou seja, 34,67%, bem acima do previsto em lei. Disse 
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que já havia falado na semana passada sobre a Câmara, o Turismo, Planejamento e que a Câmara 

está com 1,34%, ou seja, quatrocentos e trinta e seis mil reais, o Turismo com quinhentos e dez 

mil, ou seja, 1,57% e o Planejamento que tinha mencionado na outra sessão, quatrocentos e 

oitenta e cinco mil reais, ou seja 1,49%. Disse que até mencionou que o Turismo e o 

Planejamento, achava que era pouco e é claro que cada Prefeito precisa priorizar aquilo que acha 

que vai fazer na sua administração e a gente precisa respeitar. Disse que havia sugerido que no 

Turismo fosse colocado um pouco mais de recurso, mas é claro que respeita. Falou que foi 

cobrado essa semana, por uma pessoa na rua, se tiraria dinheiro da Saúde ou da Educação, das 

Obras pra colocar no Turismo e no Planejamento. Respondeu que não, mas que tiraria do 

Gabinete do Prefeito onde ficou um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil reais, ou seja, 

4,43%, tiraria duzentos mil reais e colocaria no Turismo, e tiraria da Secretaria da Administração 

onde ficou dois milhões e setecentos e dez mil reais, ou seja, 8,36%, tiraria mais duzentos mil 

reais e colocaria no Planejamento, mas não mexeria em nenhuma Secretaria, na Educação, Saúde 

pois sabe que o município tem por tradição, gastar bem mais que previsto em lei na Saúde e 

Educação. Falou que acha que o Projeto está dentro daquilo que gostaria que fosse e que temos o 

costume de pegar dentro desta Casa nos últimos anos. Disse que sabe que o orçamento é apenas 

uma baliza para o Prefeito trabalhar no próximo ano, mas não quer dizer que ele tenha que 

cumprir à risca o que está no orçamento e que ele pode fazer muito mais do que está no orçamento, 

deixar de fazer alguma coisa, priorizar alguma coisa que nem esteja no orçamento e deixar de 

fazer alguma coisa. Destacou que é só uma baliza para o Prefeito trabalhar. Disse que acha que o 

orçamento está conforme e que é favorável à aprovação deste orçamento. Agradeceu. Ninguém 

fez uso da palavra. A senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 046/2021, 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, imprensa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. 

Disse que queria agradecer ao pessoal envolvido na colocação dos canos na Rua Vicente Prieto 

e que desde janeiro estaria pedindo e agora foi colocado. Disse que ficou muito bom, que o Mia 

está no hospital e a mulher dele mandou fotos para ele e que tinha dito que ficou muito bom. 

Disse que o Mia já agradeceu, que demorou, mas foi feito. Falou que no final de semana, no 

Bairro Esperança e alguns lugares vai faltar luz, mas que ainda iria ser divulgado. Disse que irão 

trocar alguns postes e que ainda não está bem certo por onde irão começar, mas que 

provavelmente até o final de semana já vai estar tudo certo e divulgado no Jornal do Diário e nas 

redes sociais. Agradeceu. Da Vereadora Silvania Linck. Saudou a Senhora Presidente, colegas 

vereadores, secretária, jurídico e o Jair do Diário. Disse que não se manifestou referente ao 

orçamento porque assim como o colega Adão disse ele é um balizador e que pode não acontecer 

exatamente como está lá e cada Prefeito na sua gestão tem como se organizar e é dentro dessa 

consciência que eles vão trabalhar. Falou que queria trazer algumas informações da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente, que é referente ao Abatedouro Leve Quintal, que já iniciou esta 

semana a organização da limpeza da ponta de abate. Disse que escutou alguns comentários se 

realmente iria sair, se ia acontecer ou não. Afirmou que está acontecendo e que realmente é 

verdade. Contou que essa semana será concluída a rede do poço de água do Bairro Arroio Terra, 

na localidade da Joaneta e que o Secretário da Agricultura sinaliza que os moradores interessados 

na ligação de água, já podem solicitar junto ao Tributo na Prefeitura a aquisição do cavalete. 

Disse que é mais uma obra sendo feita, terminada. Falou que ainda tem a questão do bota fora, e 

a Secretaria da Agricultura lembra que no dia vinte e cinco de novembro acontece o recolhimento 

de materiais das famílias, das casas e que o último recolhimento será no dia dezesseis de 
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dezembro, após o recolhimento, só em dois mil e vinte e dois. Disse que pediram também para 

que a Comunidade se organize para que depois não coloquem coisas nas lixeiras ou na rua, porque 

não haverá o recolhimento depois desta data. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a 

Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e o Jair do Diário. Disse que os 

agradecimentos vão para o Secretário de Obras o Beto, por todos os trabalhos que estão sendo 

prestados a todas as localidades, com o empenho de toda equipe e agradeceu pelo ótimo trabalho.  

Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 

secretária, jurídico, Jair do Diário e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que também 

não se manifestou sobre o Projeto 046/2021 e que acha certo que o orçamento da Saúde e 

Educação precisam estar em primeiro lugar e que foi destinado um bom x pra ser investido e que 

acha isso muito correto porque a Saúde e Educação precisam estar em primeiro lugar. Disse que 

queria pedir para a Administração dar uma olhada e que não sabe se cabe aos vereadores fazer 

um projeto e destacou que na Picada Café tem muitas calçadas que não foram feitas, como no 

centro, inclusive já teria visto em comércio. Falou que acha que deveria ser feito uma coisa meio 

padrão, para a nossa cidade ficar bonita e que tinha que ser uma calçada mais ou menos igual, 

pois uma bota umas pedras, outro coloca uma grama e a Administração devia dar uma olhada. 

Também disse que na avenida principal que dá acesso ao nosso município, quem fez essa avenida 

só pensou em carro pequeno, porque pra caminhão, ônibus, carreta é quase impossível de trafegar. 

Falou que a nossa cidade está crescendo tem o acesso a Joaneta, muitas firmas e estão entrando 

bastante caminhões. Falou que acha que tinham que dar um jeito para mudar isso um pouco. 

Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 

secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam em suas casas. Disse que assim como 

comentou o vereador Valdir, que no sábado vai faltar luz no Bairro Esperança e que a RGE 

comunica que no próximo sábado dia vinte e sete, das oito horas e quarenta cinco minutos até as 

treze horas e quarenta e cinco minutos, haverá interrupção no fornecimento de energia elétrica, e 

explicou que o motivo será em função da manutenção da rede. Falou que esse era um dos pedidos 

que foram feitos no dia que estiveram em reunião com o representante da RGE, o Sr. Rafael. 

Disse que pediram para que a comunidade fosse informada no momento em que fosse 

interrompida a energia elétrica, para que a população possa estar se organizando nestes dias que 

faltarão luz. Disse que também queria falar nesta noite sobre a saída da Secretária de Saúde a Sra. 

Nivea Kasper e que temos muito a agradecer a Nivea pelo excelente atendimento, pelo excelente 

trabalho aos nossos munícipes, pela dedicação, e a momentos na vida que precisamos abrir mão 

das nossas coisas pra cuidar da saúde. Falou que ela sempre estará em suas orações e que ela 

venha a superar esta fase, que vai dar tudo certo. Fez um agradecimento em nome de todos. 

Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou novamente a todos. Disse que queria falar um 

pouco sobre o retorno e acha que o município já atingiu uma porcentagem bem grande de 

vacinação e acredita que está na hora de haver o retorno de muitas coisas, como as festas 

comunitárias das comunidades e que estaria na hora de liberar para que as comunidades façam as 

festas, que o povo está esperando por isso porque gostam de participar onde tem bandinha típica, 

gastronomia farta, onde possam se juntar com os amigos, tomar uma cervejinha. Disse que pra 

valer a pena todo o esforço pra fazer a vacina, sendo que o município está com quase cem por 

cento de vacinação, teria que haver uma retomada e as coisas teriam que voltar ao normal. Falou 

que as comunidades estão fazendo o drive-tru, que isso já está saturado e que o povo não estaria 

querendo mais. Disse que o povo está querendo ir a uma festa, participar, e não pegar o alimento 

ou a coxa e sobrecoxa e levar pra casa que as comunidades estão fazendo. Disse que recebe os 

cartões pra vender e o povo já não compra mais e destacou que estaria na hora das comunidades 
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junto com a Administração, pensar uma maneira de retomar as festas que são tradicionais no 

município. Falou que pra valer a pena o esforço pra vacinar o povo de Picada Café, precisa ter 

um retorno mais amplo de todas as áreas, inclusive das festas comunitárias. Falou que já que foi 

liberado nos campos de futebol a capacidade máxima de torcida pra entrar nos campos, e as 

nossas festas ainda estão paradas. Reforçou que está na hora das comunidades poderem fazer 

estas festas tradicionais e que tem certeza que no momento que começarem as festas, vai ser um 

sucesso, porque o povo está esperando por isso e que não querem mais só ficar em casa e buscar 

o alimento, pois querem ir participar, tomar uma cerveja, conversar com os amigos e escutar uma 

bandinha. Disse que a sua sugestão é que haja este retorno o quanto antes. Agradeceu. Do 
Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, 

o Jornal Diário e a todos que nos assistem em suas casas. Disse que referente a Vicente Prieto, 

que já foi colocado pelo colega vereador, referente aos canos que foram colocados. Disse que a 

tempos atras já teria conversado com o Secretário de Obras o Beto e que ele teria dito que era um 

pouco mais complicado porque vai bastante aterro lá, mas que no tempo permitido, iriam fazer. 

Disse que então realmente colocaram os canos e que era muito interessante para o povo da 

Joaneta, que melhorou o passeio público e também a noite alguns estacionam os seus carros, e 

como é uma área do município que pertence a APP. Disse que realmente ficou muito bom e que 

foi feito essa colocação e que melhorou bastante para as pessoas que fazem a caminhada e que 

foi uma melhoria para o município e as pessoas da Joaneta. Disse que também seguindo o asfalto, 

passando a Igreja da Matriz, um pouco antes de terminar o asfalto, tem vários buracos que deram 

no asfalto que deram problemas e algumas pessoas pediram pra ver isso e fazer o quanto antes 

para evitar algum acidente, já que tem bastante movimento na pontezinha. Disse que entrou em 

contato com o Secretário de Obras, teria informado que provavelmente na próxima semana, ou 

assim que der iriam fazer essa melhoria no asfalto que está com vários buracos. Disse que o 

deixou bem contente quando o Secretário disse que vai fazer isso em breve. Falou também 

referente a colocação da Secretária da Saúde Nivea e que concorda com o que a vereadora 

colocou. Disse que como funcionário da Prefeitura, trabalha na área da Saúde por vários anos, e 

como a Nivea por vários anos também foi secretária e disse que da sua parte queria agradecer por 

tudo o que ela fez aos munícipes, pelo seu empenho. Disse que de sua parte nunca houve 

problemas, sempre se respeitaram e ela foi bem democrática. Falou que como funcionário queria 

elogia-la pela conduta e pelos funcionários que ela sempre soube levar da melhor maneira 

possível e também tudo o que ela fez pelas pessoas de Picada Café, pelos doentes, ou até os que 

precisaram de uma internação ou leito de UTI. Disse que pelo que sabe, ela sempre se empenhou 

o máximo e da sua parte queria deixar isso registrado. Contou que ela não tinha hora e que até 

sábados e domingos a noite ela sempre estava à disposição, indo atras para resolver os problemas. 

Parabenizou pelo tempo que a Secretária estava no Município de Picada Café e torceu que seja 

uma secretária igual ou melhor que vai ocupar esse cargo. Agradeceu. Do Vereador Neudir 
Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, Jair do Diário e a 

todos que nos assistem pelas redes sociais. Disse que queria falar um pouco do Departamento de 

Desporto, que já está preparando o Campeonato Municipal, para o ano de dois mil e vinte e dois, 

que ficou definido que esse campeonato vai ser disputado com as equipes da primeira divisão e 

também com as equipes da segunda divisão. Explicou que vai ser todos contra todos, que serão 

classificadas seis equipes direto e duas equipes serão classificadas em uma repescagem que farão 

parte da primeira divisão do ano de dois mil e vinte e três e que seriam oito equipes. Falou que 

as demais equipes irão disputar a segunda divisão e outras equipes que não participarão do 

campeonato do ano que vem, também poderão participar da segunda divisão deste ano. Falou que 
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o Renato disse que campeonato feminino terá uma dedicação especial e que também é importante 

investir nas crianças e jovens para fortalecer o nosso esporte no futuro. Disse que também queria 

parabenizar o Ecônomo do Ginásio da Joaneta, o Rafael Diter, e todos que fazem parte da 

organização da primeira Copa de Futsal da Picada Café. Disse que ficou muito feliz e que ele 

particularmente fez esse campeonato pela primeira vez e está sendo muito bom ver o retorno dos 

jogadores em quadra, todo mundo com vontade de jogar e acredita ser um ponta pé inicial para o 

ano que vem conseguir organizar bem esse campeonato. Disse que viu todos os times participar 

deste campeonato particular e só times de Picada Café, está sendo muito bom e parabenizou a 

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

Vereadores para a próxima sessão no dia 07 de dezembro, as 20 horas no local de costume, 

lembrando que na próxima semana não teremos sessão por se tratar da quinta terça-feira do mês. 

Declarou encerrada a sessão.  
 

 


