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014/2021 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 04/05/2021. 

 

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

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

Egon Hansen, Eloir Bauer, 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 013/2021, de 27 de abril de 2021. 

Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 013/2021, que 

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

Expediente. Pequeno Expediente: Oficio nº 074/2021- ADM. Senhora Presidente: No momento 

em que dirigimo-nos a Vossa Excelência, honra-nos cumprimenta-lo cordialmente e, na 

oportunidade solicitar o pré agendamento para o dia 18 de maio de 2021 para apresentação, do 

Secretário Municipal de Administração e Fazenda, em Audiência Pública da avaliação do 

cumprimento das metas fiscais, atendendo ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar 

nº 101/2000, referente ao 1º Quadrimestre/2021, ressaltando que deve ser registrado em Ata a 

manifestação do Poder Legislativo sobre a apresentação. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito 

Municipal. Oficio Circular DFC nº 13/2021. Senhor Administrador: Em atendimento à alínea “c” 

da Decisão nº TP- 0094/2021, comunica-se a decisão proferida no bojo do Processo de Contas 

Especiais nº 9626-0200/21-7, por meio da qual o Tribunal Pleno manifestou entendimento no 

sentido de que a concessão de revisão geral anual aos servidores públicos encontra-se obstada 

pela norma extraída do inciso I do artigo 8º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 

2020.Informa-se que o relatório e voto e a decisão estão disponíveis para consulta no Portal do 

TCE-RS, em Consulta Processual Pública. Ao ensejo, cordiais saudações. Atenciosamente, 

Everaldo Ranincheski, Diretor de Controle e Fiscalização. Como não constou nada no Grande 

Expediente, passou-se para a Ordem do Dia onde constou o pedido de pré agendamento para a 

apresentação da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. A Senhora Presidente colocou 

a palavra a disposição dos Senhores Vereadores. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 

Presidente colocou em votação o Pré agendamento para a Secretaria Municipal de Administração 

e Fazenda fazer a apresentação do cumprimento de metas fiscais referente ao 1º 

Quadrimestre/2021, no dia 18 de maio, que foi aprovado por unanimidade. Passou para as 

Explicações Pessoais: Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas 

Vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que novamente 

o agradecimento iria para o Prefeito Luciano e o Vice Max e ao Secretário de Obras o Beto, por 

mais uma vez ajudarem a Comunidade de Picada Café, por toda atenção e pelos seus trabalhos 

que estão acontecendo dia a dia. Também fez um agradecimento especial para a Secretária Cris 

e a sua equipe por sua atenção com a Educação da Picada. Disse que só tem a agradecer por ter 

pessoas assim. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou a Senhora Presidente, 

colegas Vereadores, jurídico, secretária e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que 

primeiramente queria parabenizar a ação da Empresa Cooperschoes, que teve a iniciativa de fazer 

doação de divisórias de acrílico para as escolas do município, permitindo segurança aos alunos 

no retorno das aulas presenciais. Disse que também queria falar um pouquinho sobre as obras da 

Rua Emancipação Centro, do asfalto e destacou que estava em conversa com alguns moradores 

do local, sobre essa obra, e disse que tem coisas que talvez precisa ser refeita e o que for da 

competência da Secretaria de Obras, será feito. Falou que a tarde foi levado um saibro para apoiar 
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os cordões e será feito a pintura dos mesmos. Disse que é bem importante que a Empresa que fez 

esse asfalto seja notificada. Disse que também queria falar algumas coisas da saúde e falou que é 

bem importante que as pessoas peguem seu atestado com antecedência no Posto e Saúde ou com 

o seu médico que faz acompanhamento. Falou que pessoas com comorbidades de dezoito a 

cinquenta e nove anos devem pegar antes para que no dia da vacina não acontecer 

aglomeramentos de pessoas e reforçou que é importante pegar antes o atestado. Disse que queria 

nesta noite, parabenizar o Empresário Luiz Hanauer pela iniciativa e parceria com o Governo 

Municipal. Contou que Hanauer fez uma doação de um poço artesiano de cento e vinte metros e 

que isso vai amenizar a falta de água e visa garantir o abastecimento de água do loteamento e a 

área central da cidade. Parabéns a ele por essa doação. Também parabenizou o DNIT, pelo 

trabalho de limpeza, roçadas, limpeza de valos dando mais visibilidade aos motoristas para que 

possam dirigir com mais segurança. Agradeceu. Do Vereador Selvino Boettcher: Saudou a 

Senhora Presidente, colegas Vereadores, jurídico, secretária e a todos que assistiam pelas redes 

sociais. Disse que queria lembrar do dia primeiro de maio, dia do trabalhador, dos nossos 

trabalhadores das indústrias, das agriculturas os trabalhadores da educação, da saúde, 

parabenizando a todos pelo dia do trabalho. Falou que é uma data que é lembrada todos os anos 

e destacou os agentes de saúde nesse ano de pandemia e que estariam de parabéns mesmo. Disse 

que queria falar um pouquinho da RGE que é uma eterna briga, resolvem um e outro probleminha, 

que é feito protocolos, que as pessoas reclamam para os vereadores, é lamentável. Contou que 

fez um protocolo, que na verdade fez vários protocolos, e que no dia primeiro de abril foram olhar 

um problema na Rua Arroio Terra na Joaneta e frisou que já tinham ido umas duas vezes ver isso 

e explicou que tem uma árvore caída por cima de uma rede e que até hoje não retiraram a árvore, 

é lamentável. Disse que não tem como elogiar a RGE e falou que deixam de desejar mesmo, que 

tenta conversar com eles, que já fez vários levantamentos no ano passado, inúmeros postes podres 

e que eles negam. Falou que na semana seguinte sem vento, sem nada, começaram a cair os 

postes. Falou que a RGE é uma coisa e pediria aos munícipes, as pessoas do interior, se ficarem 

sem luz teria que acionar eles na justiça e que só assim resolve e explicou que não adianta 

reclamar com os vereadores, pois eles fazem o que pode, o prefeito faz, o vice os secretários 

fazem o que pode e muitas vezes tem poste podres, tortos e são feitos protocolos e mesmo assim 

deixam cair pra trocar e ai o pessoal fica sem luz durante dois ou três dias e que seria lamentável. 

Falou da parceria que a prefeitura fez com o Empresário Luiz Hanauer e disse que era uma 

parceria boa e que é bom o município fazer parcerias em diversas áreas e que isso ajudaria a 

população de Picada Café e também gera bons nomes aos empresários, coisa assim e fazer as 

coisas bem feitas. Destacou que realmente está de parabéns o Luiz Hanauer, com a cedência do 

poço, que vai ajudar o município e que tem mais coisas que podem ser feitas parcerias e com uma 

boa conversa, isso dá muito certo e que é por aí que as coisas acontecem. Agradeceu. Do 

Vereador Adão Pereira: Saudou a senhora Presidente, colegas Vereadores, jurídico, secretária 

e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que só queria fazer um comentário e que até 

achou que alguém iria comentar e como ninguém levantou o assunto, contou que parece que 

novamente houve um roubo de pneus na garagem da prefeitura e falou que gostaria de ter 

esclarecimentos, se realmente houve esse roubo, quantos pneus foram roubados e se foi feito 

ocorrência para investigar esse roubo e que estaria virando praxe e que houve esse roubo aquela 

vez, que está em processo, está sendo investigado, que tem inquérito policial pra apurar e que até 

hoje não descobriram nada e não sabe o que fazer para proteger melhor a nossa garagem porque 

não podemos ficar a mercê de bandido que vem ai e  leva pneu a hora que quer e que fica por isso 

mesmo. Falou que a Comunidade de Picada Café não merece isso e que gostaria que viesse 
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esclarecimentos se houve mesmo roubo e quantos pneus foram roubados e se foi registrado 

ocorrência se está sendo investigado ou não. Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier: Saudou 

novamente a todos. Disse que queria enfatizar o pedido feito da Vereadora Adriane com relação 

aos atestados de saúde, porque realmente deu aglomeração no dia anterior e que não pode esperar 

o dia da vacinação para pegar o atestado e pediu para as pessoas que se dirigiam ao Posto com 

antecedência para conseguir pegar este atestado onde consta o CID da doença. Pediu para a 

população fazer isto antes que aconteça uma nova data de vacinação. Disse que em relação aos 

pneus, realmente já foi aberta uma sindicância e como na outra gestão, novamente pneus roubados 

e até onde consta, foram dois pneus e que foi aberta a sindicância, o BO e os fatos estariam sendo 

averiguados. Afirmou ao Vereador Adão que infelizmente aconteceu novamente e disse que 

concorda que são coisas que não podem acontecer e que já aconteceu na outra gestão, voltou a 

acontecer e temos que evitar isso. Falou que tem as câmeras de filmagem e que estão sendo 

tomadas as providencias que precisam ser tomadas. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A 

Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 11 de maio, 

ás 20 horas no local de costume. Em nome de Deus declarou encerrada a sessão.  

 


