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                                                         005/2022 
 
                        Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 03/03/2022. 
 

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, reuniu-se na Câmara 
Municipal. Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, Adriane Marconi Mielke, André 
Peiter, Egon Hansen, Eloir Bauer, Karin Spier, Neudir Hubler, Silvania Link e Valdir Lubenow. 
A mesa foi presidida pela Vereadora Adriane Marconi Mielke e secretariada pelo Vereador 
Neudir Hubler. A Senhora Presidente colocou em discussão a Ata nº 004/2022. Ninguém fez uso 
da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 004/2022, que foi aprovada por 
unanimidade. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. 
Projeto de Lei Nº 020/2022- Autoriza a realização de serviços por Assistente de Alfabetização, 
promover processo seletivo com base na Portaria Nº 280, do Ministério da Educação, e Resolução 
Nº 6, do Ministério da Educação, realizar demais atos inerentes à implementação e execução do 
Programa Tempo de Aprender e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 
020/2022, que autoriza a prestação de serviços voluntários por parte de assistentes de 
alfabetização, nos termos da Portaria nº 280/2020 e a Resolução nº 06/2021 do Ministério da 
Educação. O serviço voluntário destina-se a atender o Programa Tempo de Aprender que, por sua 
vez, tem o objetivo de fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização, para 
fins de leitura, escrita e matemática, dos alunos de 1º e 2º anos do ensino fundamental. O 
Ministério da Educação dará o respectivo suporte financeiro para a execução do Programa, 
repassando valores destinados ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos 
assistentes de alfabetização, bem como para aquisição de material de consumo e contratação de 
serviços necessários às atividades complementares com foco na alfabetização. Por se tratar de 
condições específicas de prestação de serviços, cuja seleção segue as orientações do Ministério 
da Educação, é adequado que possua a respectiva autorização legislativa. Sem mais, solicitamos 
aprovação do projeto de lei em regime de urgência urgentíssima a fim de iniciar as atividades e 
encaminhar a documentação no prazo estabelecido no Programa. 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 Legislativo nos dias 08 de março a 29 de março de 2022. Atenciosamente, Vereador 
Eloir Bauer. Oficio nº 08/2022 – Senhora Adriane Marconi, Presidente da Câmara de Vereadores: 
A Fundação Assistencial de Picada Café inscrita no CNPJ sob o nº 02.728.494/0001-50 
localizada na Rua Cônego Edwino Puhl, nº 35, bairro Centro do município de Picada Café, vem, 
mui respeitosamente, dirigir-se a essa Câmara Municipal de Vereadores, para manifestar-se em 
relação ao pronunciamento do Vereador Adão Pereira dos Santos no último dia 22 de fevereiro 
de 2022. Na ocasião, o nobre Edil mencionou que a Fundação Assistencial de Picada Café, mais 
uma vez deixaria as mães “empenhadas” sem ter onde deixar suas crianças, em função de que, 
haveria recesso no dia 28/02/2022. É importante salientar, que a Fundação Municipal, na 
qualidade de educandário segue o calendário escolar do município. O referido calendário é 
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aprovado pela Diretoria da entidade, que em sua composição possui representantes do setor 
empresarial, e pela Secretaria da Educação. Ou seja, o calendário escolar é valido para todos os 
profissionais da área de educação do município.  Em seu pronunciamento, o Sr. Vereador 
mencionou somente o recesso da Fundação Assistencial, sem se dar conta que o calendário é 
valido a todos os educandários existentes no Município de Picada Café, inclusive as escolas 
municipais. Vale gizar, que a Fundação envia todos os anos ofícios para as empresas do 
município, avisando do recesso escolar e, esse ano, não foi diferente. Realizamos os 
encaminhamentos e em nenhum momento houve oposição das empresas locais acerca do recesso, 
repita-se, já previsto no calendário escolar. Ainda, a entidade promoveu comunicado via agenda 
para as famílias e, assim como ocorreu com as empresas, não houve nenhuma oposição ou 
insurgência da comunidade escolar quanto ao assunto. É imperioso salientar, que a Fundação 
Assistencial preza pelo diálogo para o bem comum de todos, bem como preza pela transparência, 
estando sempre de portas abertas para receber a todos que procurarem a entidade. Inclusive, desde 
já, comunicamos que, recentemente, fizemos o convite para o Sr. Vereador Adão Pereira dos 
Santos, a fim de conhecer o trabalho e práticas implementadas pela entidade, o qual, 
lamentavelmente, disse não ter tempo para visitara entidade. As colaboradoras da Fundação, 
efetivamente, tiveram o recesso do dia 28/02/2022. Porém, o referido dia de trabalho será 
recuperado no nosso Evento Coxa e Sobrecoxa que ocorrera dia 02 de Abril de 2022, onde todas 
funcionárias irão trabalhar no sábado, auxiliando no evento, que tem por finalidade arrecadar 
lucros para melhorias da escola, visando sempre o melhor para nossas crianças. Desde já, 
aproveitamos para convidar todos vereadores, munícipes e comunidade escolar para prestigiarem 
o evento. Ressaltamos que, prezamos pelo diálogo aberto coma a nossa comunidade escolar, 
administração municipal e empresas. Nossas profissionais são concluintes ou estão cursando 
curso de Pedagogia-Licenciatura, trabalham com muito amor e dedicação para nossas crianças 
da rede de ensino. Todas as colaboradoras, trabalham em jornada de 40 horas semanais, mais 04 
horas de reuniões. Ainda, realizam projetos educacionais de faixas etárias de 4 meses a 3 anos. A 
Fundação Assistencial tem como finalidade a construção de uma rede de cuidados que abrange 
toda a família. Desenvolve um papel significativo no acolhimento e educação das crianças, 
mostrando um mundo de novas experiências, o que possibilita a ampliação de seus horizontes. 
As crianças precisam explorar ambientes, passar por novas experiências, ampliar seu repertório 
vivencial, por isso, é preciso que haja uma intencionalidade educativa no trabalho do educador. 
O profissional de Educação Infantil está lá para possibilitar que a criança estabeleça relações, 
interações, permitindo que a mesma caminhe para a construção de sua autonomia. Acolhendo 
num espaço de aprendizagens e vivencias significativas. Por fim, queremos reiterar ao nobre 
vereador Adão Pereira dos Santos, mais uma vez, que a Fundação Assistencial de Picada Café 
está de portas abertas para recebê-lo assim como todos os demais vereadores, a fim de discutir 
melhorias necessárias a entidade, eventos e quaisquer outros questionamentos que tiverem 
dúvidas. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração e 
dizer que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Cordialmente, Equipe Diretiva 
da Fundação Assistencial de Picada Café. Sandi Jardeli dos Santos Castro, Diretora da Fundação 
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Assistencial.  Câmara dos Deputados Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira. 
Prezados: 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 020/2022. A Senhora Presidente colocou a palavra a 
disposição. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que o Projeto de 
Lei nº 020/2022, autoriza a prestação de serviços voluntários por parte da Assistente de 
Alfabetização e de acordo com a Portaria 280/2020 e a Resolução 06/2021 do Ministério da 
Educação. Falou que o serviço voluntário se destina a atender o Programa Tempo de Aprender. 
Disse que o Ministério da Educação dará todo o suporte financeiro para pagar as despesas com 
locomoção, alimentação, material de consumo necessário e o Município, após a aprovação desta 
Casa Legislativa, apenas abre o Edital, para então, selecionar as pessoas e não terá custo algum. 
Pediu urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 
colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 020/2022, que foi aprovada por 
unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde consta o Projeto de Lei Nº 020/2022 e o 
Pedido de Licença Interesse do Vereador Eloir Bauer. A Senhora Presidente colocou a palavrar 
a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto 
de Lei Nº 020/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em 
votação o Pedido de Licença Interesse do Vereador Eloir Bauer, que foi aprovado por 
unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra 
a disposição. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, Jair do Diário e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria 
dar as boas-vindas ao suplente Régis Linck e que tem certeza que ele vai fazer um ótimo trabalho. 
Disse que vai tirar umas férias, mas que sempre vai estar à disposição para quem precisar. 
Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria falar 
um pouquinho da retomada da reforma das pinguelas que estavam muito tempo paradas por falta 
de funcionários. Falou que ficou muito feliz que novamente retomaram as reformas das pinguelas 
e hoje estaria em reforma a pinguela da Joaneta. Explicou que após esta pinguela ser reformada, 
as pinguelas da localidade do Jamerthal também serão reformadas e que as pinguelas desta 
localidade estão a muito tempo estão paradas e que acha muito importante reformar estas 
pinguelas, porque a tendencia hoje do Turismo Rural é crescer bastante no nosso Município. 
Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
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jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que não se manifestou quanto 
ao Projeto, porque é um projeto muito bom, um projeto que vai trazer melhorias para a Educação 
e destacou que gastos com educação não são gastos, mas sim, são investimentos. Reforçou que o 
projeto é muito bom, por isso estava de acordo e não tinha muito o que discutir. Disse que queria 
agradecer a Secretaria de Obras, que essa semana atendeu a dois pedidos que a comunidade 
solicitou e que prontamente foi atendido. Falou que não foram pedidos seus, mas da comunidade 
e que é só o porta voz da comunidade pra trazer até os Secretários, até a Administração esses 
serviços. Também disse que conversou com o Secretário de Obras nesta semana, a respeito das 
estradas e sinais que estão precisando de melhorias e que ele respondeu que estava com uma 
patrola parada na oficina por duas semanas, porque faltavam peças e que sabe que agora, depois 
do pós pandemia, falta de tudo e que ele pediu um pouco de paciência para os munícipes e 
explicou que agora já esta com a patrola de novo em serviço e que  assim que for possível, vai 
atender todas as estradas e sinais que estão com problemas, serão concertados. Disse que queria 
falar de sua fala da semana passada, sobre o recesso da Fundação Assistencial e explicou que isso 
já tem a muitos anos e como vereador desta Casa, comentou sobre isso e vai continuar 
comentando todos os anos. Disse que na verdade não ofendeu ninguém, não falou mal de ninguém 
e que a única coisa que disse, era que deveria haver um diálogo entre a Fundação e as empresas 
para não deixar essas mães desassistidas, porque perdem as mães e perdem as empresas e 
destacou que deveria ter um esforço por parte da Fundação Assistencial para atender essa 
demanda também nos feriados, até quando que as empresas precisarem. Disse que lembra bem 
que há alguns anos atras, em dois mil e quatro, dois mil e cinco, as empresas de Picada Café, 
tinham muito serviço e muito mais do que a capacidade de produção das empresas e ainda não 
tinham essas filiais no Nordeste e a única saída para essas empresas era trabalhar aos sábados, 
nos feriados e que na metade do ano em diante, praticamente todos os sábados e feriados, 
inclusive em alguns domingos eram trabalhados e as pessoas mais velhas lembram disso, e as 
crianças ficavam onde, na creche. Falou que naquela época havia um entendimento, havia um 
diálogo entre a Fundação Assistencial, as Empresas que sentavam, dialogavam e achavam uma 
saída e frisou que era isso a que se referia, que pensou nisto, daqui a pouco um esforço de 
trabalhadores para ajudar trabalhadoras e não deixar essas mães desassistidas e deixar uma ou 
duas professoras dependendo do número de crianças que não tem com quem ficar. Explicou que 
algumas crianças tem com quem deixar, com a mãe ou com a tia. Disse que não mencionou a 
Secretaria de Educação que tem o mesmo calendário, porque foi cobrado por mães das creches. 
Disse que crianças abaixo de um ano não sabem falar, não sabem andar, não sabem se alimentar 
sozinhas, não sabem fazer suas necessidades fisiológicas sozinhas e muitas delas dependem de 
amamentação e destacou que muitas mães moram em outros municípios, vem trabalhar e 
precisam trazer as crianças junto e não tem como deixar com a tia, com a avó, com o irmão mais 
velho ou com a vizinha, não tem como. Disse que é isso que se refere e que não tentou ofender 
ninguém e não obrigar ninguém a trabalhar. Disse que só pediu um esforço e se no passado 
funcionava, não sabe se esse esforço não é mais tentado, e que não sabia como acontecia na 
prática se as empresas pagavam hora extra a essas servidoras, e se talvez hoje, fosse haver esse 
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diálogo as empresas ainda fariam isso para não deixar as suas funcionárias em casa. Disse que 
conversou com uma mãe e que ela teria dito que iria ter a perda de trezentos reais porque são dois 
dias de trabalho, mais as dez horas de prêmio que as empresas dão quando a mãe não tem falta, 
não tem atraso no serviço, elas ganham dez horas de prêmio e que era isso que se referia. Falou 
que uma mãe perder trezentos reais, com o pouco que essas empresas pagam, faz falta no final 
do mês e que foi isso que quis comentar aqui, mas se não dá, se já foi tentado solucionar por esse 
lado como era feito antigamente, que não dá mais, por existir uma lei que não aprova isso, tudo 
bem. Explicou que só mencionou isso porque todos os anos fala e que não é de agora e que é de 
mais anos e quem o acompanha nesta Casa sabe que sempre cobrou isso e que vai continuar 
cobrando porque acha que temos que cobrar aquilo que nos passam. Falou que foram empresas e 
pais que cobraram e que até questionou um pai que cobrou porque não se manifestam, vai até a 
Secretaria de Educação, vai no Centro de Educação Infantil da Fundação Assistencial e conversa 
com a Direção e que talvez seja mais fácil dialogar e chegar a um acordo. Falou que não precisam 
ter medo, e que as professoras que trabalham na Fundação Assistencial ou dentro do colégio são 
pessoas do bem. Falou que uma professora não está lá por causa do salário que ganha, senão ela 
não seria professora e que sempre falou isto. Disse que a pouco tempo, no final do ano passado, 
cobrou melhores salários para as professoras da Fundação Assistencial, onde falou que uma 
professora gasta a metade do seu salário em combustível pra chegar até o seu posto de trabalho. 
Disse que uma professora fez um relato aqui, que os vereadores só sabem que existe creche 
quando ela está fechada e que não é capaz de cobrar um salário melhor para os professores.  Disse 
que isso não é verdade e que sempre cobrou nos cinco anos que está nesta Casa e que todos os 
anos cobra isso. Disse que chegou a comentar nesta Casa, que um médico chega a ganhar de dez 
a doze mil reais e que um professor não ganha a metade. Disse que acha que um professor deveria 
ganhar igual a um médico e quem deveria ganhar mais é o professor, porque, se não existir bons 
professores, não existirão bons médicos. Destacou que temos bons professores, tanto que a nossa 
Educação é exemplar, é referência, não só no Estado, mas a nível nacional. Falou que temos 
professores capacitados, bem treinados e só por isso deveriam ganhar mais, e só pelos prêmios 
que Picada Café ganha, deveriam ser mais valorizados. Disse que sempre cobrou isso e sempre 
vai defender a Classe dos Professores. Destacou as pessoas que falaram que o vereador nunca 
lembrou de cobrar melhores salários pra elas, é porque não acompanham o seu trabalho nesta 
Casa. Disse que também comentaram que professores não são máquinas, que são humanos e que 
além de trabalhar na creche, eles têm uma vida fora da Escola e frisou que ninguém disse que 
não. As mães que estão na fábrica, que tiveram que trabalhar ou que perderam, também tem uma 
vida fora, também são seres humanos e disse que só quer trabalhadores ajudando o trabalhador e 
nada mais. Disse que nunca questionou e que nunca vai questionar a carga horaria delas e sabe 
que vão recuperar e que nunca disse que não estão cumprindo com a carga horária. Falou que 
sabe que elas precisam fazer a Jornada Pedagógica, sabe que precisam fazer cursos de 
aperfeiçoamento e que elas fazem isso após o expediente e que isso é necessário e por isso temos 
bons professores e reforçou que nunca questionou isso. Disse que elas pedem pra ele ir na 
Fundação pra conhecer o trabalho, e destacou que já conhece e que mora em Picada Café há 
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cinquenta anos. Disse que não é tão burro assim que não saiba o que acontece dentro de um 
colégio, dentro de uma creche. Disse que só não foi lá, quando foi convocado, porque no dia não 
estava com tempo, mas que se prontificou e no momento que tiver tempo irá ligar e ir lá para 
conversar, dialogar. Disse que queria deixar mais um recado para as professoras que o criticaram 
pedindo que continuem acompanhando o trabalho dos vereadores e que não foi só ele que cobrou 
melhorias, e que vários vereadores já cobraram melhorias para essa Classe e que podem continuar 
fazendo críticas, pois críticas são boas, que evoluímos com elas e se não houver críticas iremos 
estagnar. Falou que lê as críticas com atenção e vê onde errou, onde acertou e procura melhorar. 
Disse que é humilde e pediu que elas continuem acompanhando o nosso trabalho e continuem 
com as críticas, porque não vai desistir de cobrar melhorias para a Classe. Disse que talvez esteja 
há cinco anos cobrando isso e que talvez não tenha alcançado o objetivo e acredita que a Classe 
deveria se unir um pouco mais como os servidores públicos, os professores, Câmara dos 
Vereadores, Administração, e o Sindicato que os representa para buscar melhorias porque não é 
viável o que uma professora ganha, tem que pagar combustível que nem as professoras da 
Fundação Assistencial, não tem o vale alimentação e que não é viável elas trabalharem assim. 
Disse que mesmo se alongando um pouco, queria fazer um pedido a Educação, talvez até um 
desafio para a nossa Administração, através do Prefeito Luciano, a Cristiane da Secretaria da 
Educação, que fizessem um estudo, talvez já para o ano que vem, pudéssemos fazer um programa 
de auxílio a educação onde a Administração pudesse auxiliar as crianças e famílias mais carentes 
com material básico para a educação como mochila, uniforme e reforçou que o que puderem 
investir em educação não é gasto, é investimento. Destacou que por isso estamos tão bem em 
nosso Município. Agradeceu a todos os professores, tem um filho no colégio, nunca teve queixa 
de nenhum professor, nem da creche, não tem nada contra os professores, bem pelo contrario pois 
tem muito carinho por eles e que sabe que cuidam dos nossos filhos como se fossem filhos deles 
e não é pelo salário que eles ganham dentro do colégio na Fundação Assistencial, mas é por 
vocação e amor as crianças, porque se fosse pelo salário, não seriam professores. Agradeceu. Do 

Vereador André Peiter: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, 
imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria falar um pouco sobre a 
crítica que fizeram ao colega Adão e falou que isso ele já passou muitas vezes dentro das firmas, 
onde o pessoal também pediu para que fosse colocado, mas que nunca tocou no assunto. Disse 
que acha que é a mais pura verdade o que o colega falou na semana passada e acha que se a firma 
não trabalhar, a creche poderia fazer o feriadão, mas se a firma trabalha não. Disse que tem 
vizinhos que pediram isso várias vezes, onde deixar as crianças se não tem creche. Destacou que 
não podem deixar as crianças com qualquer um, tem que ser uma pessoa responsável ou dá 
família. Disse que muitas vezes foi cobrado e acha que o Vereador Adão não falou nada demais 
e que só falou se era possível ver isso, mas não falou mal de ninguém e que também não quer 
falar mal de ninguém, que tem criança na escola e sabe que a creche funciona bem, mas que isso 
poderia ser visto para o próximo ano. Disse que com isso ganham os dois, a firma e o trabalhador, 
porque se tiver que ficar me casa é uma perda. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi 

Mielke: Saudou a todos novamente. Contou que devido a uma grande necessidade, a pinguela 
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que liga a Vicente Prieto até o João Sander Sobrinho, foi restaurada e que está praticamente nova 
e com essa melhoria, oferece mais segurança aos moradores. Disse que também queria 
parabenizar o Clube de Mães Ane do Lichtenthal, que sempre se mobilizam para ajudar as pessoas 
com mais necessidades. Contou que recentemente doaram itens necessários para duas pessoas. 
Parabenizou essas mulheres pelo excelente exemplo. Disse que também tem um retorno dos 
Clubes de Mães de Picada Café e o Clube de Mães da 25 de Julho terá encontro no sábado e o 
Clube de Mães Girassol terá bingo no dia 12, no Pavilhão da Evangélica. Disse que é bem 
importante esse retorno, onde as mulheres podem se encontrar novamente depois de estarem 
bastante tempo afastadas uma da outra. Destacou que esse momento de confraternização e 
socialização é muito importante. Disse que também queria falar do evento da Câmara de 
Vereadores que vai ser no dia oito, pelo Dia Internacional da Mulher que será as 19 horas, na 
Câmara. Falou que vai ter uma Live e convidou todas as mulheres de Picada Café, para estarem 
acompanhando e contou que vai ter uma palestra com assuntos bem diversificados, referente ao 
tema, referente a mulher. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 
convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 08 de março de 2022, às 20 horas 
no local de costume. Declarou encerrada a sessão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


