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Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 16/03/2021. 

 

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

Registrou-se a presença dos Senhores Adão Pereira dos Santos, Adriane Marconi, André Peiter, 

Eloir Bauer, Egon Hansen, Karin Spier, Neudir Hubler, Selvino José Boettcher e Valdir 

Lubenow. A mesa foi presidida pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Eloir 

Bauer. A Senhora Presidente colocou em discussão a Ata nº 007/2021, de 09 de março de 2021. 

Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 007/2021, que 

foi aprovada por unanimidade. Como não constava nada no Grande Expediente e nem na 

Ordem do Dia, a Senhora Presidente passou para as Explicações Pessoais. Do Vereador Adão 
Pereira. Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, jurídico, secretária e a todos que 

assistiam pelas redes sociais. Disse que queria falar um pouco das obras que estavam previstas 

que já teria comentado alguns dias atras e que novamente foi cobrado referente as três ruas, que 

seria a Rua Travessão no Bairro Floresta, a Rua Pastor Hunchen e a Rua Guilherme Kirschner. 

Falou que a Rua Guilherme Kirschner já era para ter iniciado logo que foi assinado contrato e 

que em três meses era para estar pronta a obra. Disse que já estaria fazendo três meses a assinatura 

do contrato e até agora nada. Falou que a Rua Pastor Hunchen a mesma coisa, que já foi assinado 

contrato em dezembro, e até agora nada e a Rua Travessão também e que não estaria vendo 

movimento nenhum, não estariam se mexendo para que essas obras aconteçam e que o pessoal 

estaria cobrando e pediu para que o Prefeito e o Secretário de Obras que o quanto antes dessem 

início na base dessas ruas e que é obrigação do Município fazer a base e a empresa que vai fazer 

o asfalto só finaliza a obra e que desse início o quanto antes e que o pessoal estaria esperando 

essas obras. Falou que também queria comentar que o Presidente do Sindicato dos Servidores 

Públicos tomou a vacina da Covid e que ficou postando no Facebook e achou que ele não teria o 

direito, e se referiu ao seu ponto de vista. Falou que muita gente comentou sobre isso e como ele 

estaria afastado, não estaria mais trabalhando na área da saúde e que é somente o Presidente do 

Sindicato dos Servidores e por estar afastado e não estar na linha de frente ele não teria o direito 

dessa vacina. Pediu que gostaria que o pessoal da Saúde explicasse o porquê esse cara tomou a 

vacina e acredita que ele é um fura fila. Falou que isso a gente vê lá no Nordeste, no Amazonas 

e que nunca pensou que no nosso Município isso poderia acontecer e que está vendo que uma 

pessoa que não estaria trabalhando na área da saúde, por mais que seja técnico de enfermagem e 

como estaria licenciado por ser Presidente do Sindicato dos Servidores e que aparece muito pouco 

na Sede do Sindicato e que não vê ninguém ali, que estão recebendo pago, foram cedidos pelo 

Município para trabalhar no Sindicato, mas não se vê movimento de alguém trabalhando ali e 

falou que a situação é bem complicada e que o pessoal cobra. Disse que também queria falar da 

contratação de um motorista que no passado teria dado muito problema, que foi feito uma 

sindicância para apurar certas condutas dele, e explicou que ele levava o pessoal e ficava trazendo 

peças para as oficinas e que este motorista teria sido contratado novamente e que não sabia qual 

foi o critério usado. Reforçou que esse cara já deu problemas, que já foi aberto sindicância, que 

a sindicância já teria dado parecer favorável para demitir o cara e mesmo assim teriam o chamado 

de volta. Falou que não estaria certo porque o cara já incomodou bastante, já apresentou uma 

conduta errada e ao invés de só levar e trazer os pacientes, ele os descarregava e ia comprar peças 

e trazendo para as oficinas e que isto ficou comprovado na sindicância que foi aberto. Disse que 

não sabe qual foi o critério que foi adotado para a contratação dessa pessoa, mas que fica para a 
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administração explicar para o povo que cobra isso. Agradeceu. Do Vereador Selvino Boettcher. 
Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, jurídico, secretária e a todos que assistiam 

pelas redes sociais. Falou que queria fazer um pedido aos agricultores para passarem na Secretaria 

da Agricultura para encomendar mudas de acácia e explicou que a CEPA estava na Secretaria da 

Agricultura para fazer uma parceria com o Município e reforçou para o pessoal passar e quem 

planta acácia para que faça o pedido de quantas mudas precisa para que tenham uma previsão e 

quanto antes pedir, melhor é. Falou que a secretaria da Agricultura tem bastante serviço, que 

estão puxando o milho, pasto para silagem, cama de frango e o que os agricultores precisam e se 

alguém precisar de algo é só passar na Secretaria e fazer os pedidos, uma vez que fica melhor 

para atender a todos. Disse que queria falar um pouquinho do motorista que voltou. Falou que 

não foi o município que contratou ele e explicou que o município teve que pegar ele novamente, 

que o município não sabe o que precisa fazer com esse cidadão e que parece que foi um mandado 

judicial que ele conseguiu, e por isso o município precisou pega-lo de volta. Concordou que esse 

motorista já deveria estar fora a muito tempo, mas que o município não teria o que fazer quando 

vem um pedido pela justiça e falou que era lamentável. Disse que tem gente que desperdiça e que 

fica zombando das pessoas que pagam impostos e o prefeito, os secretários ficam com as mãos 

atadas e frisou que isto não estaria certo e que este tipo de gente deveria ser punido 

exemplarmente e que deveriam cair fora porque ele não serve para trabalhar em uma 

administração pública. Também comentou sobre o pessoal do Sindicato que tomou a vacina, que 

isto não era justo e que realmente tem pessoas doentes que precisariam tomar, e que esse tipo de 

gente estaria somando dos nossos habitantes de Picada Café e que isto não é justo. Deixou um 

comentário sobre os cortes de grama e falou que conforme tinha prometido em levantar sobre o 

assunto e afirmou que o município não tem mais o tratorzinho e que o mesmo foi leiloado no ano 

passado e que não sabe de quem era o tratorzinho, que fazia um e outro serviço que ele realmente 

quebrou, mas que o município estaria vendo para comprar um novo e explicou que não é tão 

simples assim o município chegar e comprar. Falou que estaria sendo feito uma pesquisa e que 

nas primeiras semanas, segundo o prefeito passou, vai ter um tratorito e que o pessoal do esporte 

será convidado, que o município vai continuar prestando serviços, mas que primeiro terão que 

comprar uma máquina para cortar a grama dos campos de futebol. Pediu um pouco de paciência 

a todos. Falou também sobre as pavimentações, as obras e explicou que durante a pandemia as 

coisas são mais difíceis e também falou que do jeito que choveu, do jeito que as estradas estavam 

e que primeiro o município precisa deixar as estradas do interior em dia e assim que a patrola 

terminar o serviço e que tem umas regras que o município precisa seguir e fazer uma parte disso. 

Falou que no dia cinco de abril, serão iniciadas as obras de pavimentação e que até lá as ruas do 

interior estarão patroladas e se a prefeitura terá que entrar com a máquina, como consta no 

contrato, será feito e explicou que não adianta começar, esticar e o asfalto ficar vários meses em 

andamento e não terminar nunca. Falou que precisa começar e terminar de vez e a princípio as 

licitações são para o dia cinco de abril. Falou que são várias coisas que aconteceram, e lembrou 

que na sua rua era uma canseira daquelas, explicando que passavam o pinche, sujavam o carro e 

demoravam três, quatro meses para terminar o asfalto. Falou que queria falar um pouquinho sobre 

uma pesquisa com o pessoal, os deputados referentes a Economia Brasileira e sobre as vacinas. 

Disse que a Economia Brasileira estaria caindo por causa da Covid e porque o nosso Governo 

Federal não teria tomado as devidas providencias no ano passado quando foi visto que a Itália a 

Europa e Estados Unidos estavam nesta crise na pandemia como nós estamos hoje. Disse que ele 

é testemunha viva dos hospitais e disse que se trata de uma leucemia e faz tratamento no Hospital 

de Clinicas e no Pompéia e comentou que os hospitais estão super lotados e as pessoas que tem 
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câncer e problemas cardíacos estão sofrendo muito e não só a pessoa que está doente que sofre, 

mas toda família, porque os cardíacos e o pessoal  com câncer estão sendo deixados pra trás e o 

pessoal que não se cuida, que não está levando a sério a pandemia, a Covid-19, é um problema e 

disse que acredita que cada um é responsável pela saúde do outro, do seu irmão, do seu pai, da 

sua vó, por seu vizinho e assim por diante. Falou que quem não acredita na pandemia, está muito 

enganado e reforçou que ela existe, que ela mata, que é terrível quem pega e é uma coisa séria. 

Também falou do aumento dos combustíveis, dos alimentos, dos insumos agrícolas, e disse que 

falou com um empresário que contou que todas as semanas aumentam os insumos que eles usam 

na indústria e que chega uma hora que a roda não gira mais. Falou que estaria na hora do Governo 

Federal fazer algo pela nossa economia, porque o salário que o pessoal recebe nas fábricas não 

dá mais para sustentar uma família e aí a economia para, morre e quebra totalmente. Disse que 

isso é uma realidade muito triste para o Brasil. Falou das vacinas que no passado não foram 

levadas a sério e que o Brasil tinha seis meses para se preparar com essa pandemia e se o Governo 

Federal e os Governos Estaduais tivessem levado a sério e indo atras das vacinas as coisas 

funcionariam como se vê na Europa, Itália, Estados Unidos, porque estariam vacinando o povo e 

a economia começa a andar, começa a fazer efeito. Falou que do jeito que está no Brasil, podemos 

esperar por coisa pior, se o governo não mudar a mentalidade e acredita que já é tarde e devia ter 

visto isso a um tempo atras e se preparado nos hospitais, preparado para a compra das vacinas e 

assim não estaríamos passando pela atual situação e disse que é lamentável e falou que nem todos 

pensam da mesma forma, que somos brasileiros. Do Vereador Egon Hansen. Saudou a Senhora 

Presidente, colegas Vereadores, Secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. 

Falou referente a pandemia, desse vírus que é complicado e disse que admira as pessoas que 

trabalham no Posto de Saúde pelos esforços, também a equipe de limpeza que estão sempre 

fazendo o seu serviço, caprichando para que esse vírus não se espalhe, mas mesmo assim percebe 

que estaria aumentando bastante as consultas no Posto de saúde em função do vírus e como 

motorista da saúde percebe isto. Falou que o povo deveria pensar um pouco em não se aglomerar 

nos finais de semana e não fazer festinhas, mesmo sendo pequena entre seis, sete pessoas e se 

tiver um assintomático pode passar para as outras pessoas. Também parabenizou o fiscal do Posto 

de Saúde, que estaria indo atras das aglomerações, onde tem um ponto com mais pessoas ele vai 

lá e conversa, que também já foi atras de um e outro que não estaria respeitando o isolamento a 

quarentena e que teriam que ficar em casa e falou que era muito grave. Falou que o pessoal precisa 

se conscientizar e esperar um pouco que isso vai passar e que esse momento seria muito delicado 

é difícil e que estamos no auge da pandemia. Falou que um precisa ajudar ao outro e falar um 

para o outro, ter calma e que agora é muito importante este isolamento para que o vírus não se 

espalhe e que entendam esta situação e colabore com os protocolos como o uso de máscara, álcool 

gel e o distanciamento, para que daqui a algum tempo tudo melhore e os leitos de UTI estariam 

todos ocupados, não tendo mais vagas e frisou que daqui a algum tempo irão lembrar disso 

quando algum dos parentes ou familiares precisarem de uma UTI e não tiver e que pode ser tarde. 

Falou que devemos pensar que isto não vá acontecer se cada um colaborar para que tudo dê certo 

e que tenha um bom fim. Pediu para o pessoal tentar entender isso e segurar um pouco a ansiedade 

de se aglomerar de se ajuntar, mesmo sendo grupos pequenos. Disse que esse vírus está aí, é 

muito transmissível e pediu para o pessoal entender e colaborar para que tudo melhore daqui a 

algum tempo. Agradeceu. Do Vereador André Peiter. Saudou a Senhora Presidente, colegas 

Vereadores, jurídico, secretária e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que na semana 

passada comentou sobre as obras e que essa semana já ganhou um retorno do secretário de Obras 

e disse que foram juntos olhar as obras e que uma boa parte já foi feito. Mais uma vez agradeceu 
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a ele, por ter feito pelo Quatro Cantos. Disse que também falou com o secretário sobre as roçadas 

das estradas, da Rua Balduino Klein, do Mirante até a antiga escola que precisa de uma roçada e 

da Rua do Bairro do Canelinha até Joaneta. Falou que o Secretário teria dito que iriam fazer o 

mais rápido possível e reforçou que iria agradecer a ele. Agradeceu. Do Vereador Neudir 
Hubler. Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, jurídico, secretária e a todos que 

assistiam pelas redes sociais. Disse que queria falar um pouquinho sobre a Secretaria de Obras, 

que é um setor que todos estariam cobrando bastante agora no começo, mas que temos que 

entender que tem muita coisa a se fazer. Explicou que de vez em quando sai com a moto e percebe 

que o que está sendo feito, estaria sendo bem feito. Pediu para o pessoal que pede, que tenha um 

pouco de paciência. Falou que o pessoal do Jamerthal agora estaria sendo atendido e que teriam 

cobrado bastante e que quer dar os parabéns a eles, porque quando pedem, eles fazem, mesmo 

demorando um pouquinho e que teriam que entender que também haviam lugares que tinha muito 

o que roçar e que tivessem um pouco de calma que dentro de um mês e pouco iriam se ajeitar as 

coisas. Disse que sabe que todo mundo paga os seus impostos e quer as coisas em dia e explicou 

que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer e que na vida também não é assim e por 

isso pediu calma e que hoje em dia é necessário ter paciência por causa da pandemia e acredita 

que é hora de se unir e não de um pensar no outro, mas sim todos pensar juntos pelo bem de 

Picada Café e que daqui pra frente, quando acabar essa pandemia, vamos colher os frutos e vamos 

nos cuidar. Também falou que na questão de se cuidar na pandemia, percebe que o pessoal estaria 

indo atras e se cuidando. Relatou que é bastante cobrado e explicou que até durante uma 

caminhada ele acaba sendo cobrado. Falou de um ocorrido na Pista de Skate e disse que um 

pessoal de fora teria invadido no final de semana, que a brigada foi acionada e não foi lá. Explicou 

que precisa cobrar e que o pessoal que mora no Bairro não poderia ir lá. Falou que o pessoal que 

mora no Bairro, a maioria trabalha aqui, convive a semana toda, então, para o pessoal de fora vir 

aqui. Disse que é preciso cuidar um pouco mais e que não teria acontecido só na Joaneta, mas no 

centro também e falou que teria que cobrar mais mesmo sendo alguém de fora. Falou que todos 

precisam se cuidar, essas coisas acontecem, que o pessoal cobrou bastante que deveriam ter 

chamado a brigada. Contou que os caras entraram lá e a Brigada não apareceu e explicou que fica 

chato para nós. Falou que os outros que tem filhos, querem andar de bicicleta e não vão porque 

não querem ficar aglomerando. Relatou que teve um caso de uma pessoa que estava no 

estabelecimento que não podia abrir e simplesmente estava fazendo uma faxina, não estava 

atendendo e que foi cobrada por isto. Pediu para cuidar um pouco mais nesta parte, porque a 

pessoa não estava fazendo nada errado e disse que se tivesse uma empresa e não poderia trabalhar, 

com certeza também faria uma faxina para deixar tudo em dia. Falou que muitas vezes teria que 

saber quando vai cobrar aglomeração e disse que duas pessoas limpando, não seria aglomeração. 

Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi. Saudou novamente a todos. Disse que como já 

havia falado o Vereador Selvino sobre a pavimentação, explicou que a primeira a ser feito será a 

Rua Travessão com o início previsto para o dia cinco de abril e que as demais também serão feitas 

em seguida. Falou que queria agradecer aos clubes que fizeram as roçadas nos campos do Onze 

Amigos, Canelinha e Jamerthal. Parabenizou a RGE que estava na Rua Carlos Utzig e 

recolocaram um poste de luz, que era um problema antigo e disse que seria muito importante 

fazer o mapeamento dos bairros, pois teriam muitas situações para serem resolvidos pela RGE. 

Destacou que no próximo dia vinte, Picada Café completa vinte e nove anos e disse que queria 

parabenizar o povo Kafeense, gente do bem, guerreiros, pessoas honestas que constroem o 

desenvolvimento do Municipio dentro de suas possibilidades. Não medem esforços para ir em 

busca de conhecimento. Cidade hospitaleira e de belezas naturais. Disse que tem muito respeito 
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e carinho pelo povo deste Município. Parabéns Picada Café. Falou que queria aproveitar esta 

oportunidade, juntamente com os colegas Vereadores e fazer uma homenagem aos profissionais 

da área da saúde do Município e região.  Disse que a Pandemia colocou os profissionais da área 

da saúde num campo de guerra com um inimigo invisível com horas a fio de trabalho, receio pela 

própria vida e ter que salvar vidas de pacientes e lidar com a fragilidade das famílias. Mas os 

nossos anjos sempre estão lá, oferecendo o máximo possível. Profissionais da Saúde, vocês são 

os nossos heróis e nossa imensa gratidão a todos. Também aos Agentes Comunitários de Saúde, 

que são anjos, que levam orientações e ouvindo o anseio das famílias. Homenageou a todos os 

profissionais. Convidou todos os colegas Vereadores a se porem de pé e aplaudir os profissionais 

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

Vereadores para a próxima sessão no dia vinte e três de março, as 20 horas na Câmara de 

Vereadores. Em nome de Deus declarou encerrada a sessão. 

 


