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016/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 18/05/2021. 
 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniu-se na Câmara Municipal. 
Registrou-se a presença dos Senhores, Adriane Marconi, André Peiter, Egon Hansen, Eloir Bauer, 
Karin Spier, Liliam Rückert, Neudir Hubler, Selvino José Boettcher e Valdir Lubenow. A mesa 
foi presidida pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Eloir Bauer. Após a 
Senhora Presidente solicitou que a secretária lesse a convocação da suplente a vereadora, Liliam 
Eloisa Rückert. Convocação: Da Câmara Municipal de Vereadores. Para: Sra. Liliam Eloisa 
Rückert. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, informar-lhe que o Senhor 
Vereador Adão Pereira dos Santos se ausentará de seus trabalhos no Legislativo, por motivos 
particulares, nos dias 17 de maio a 17 de junho de 2021. Sendo assim, venho solicitar que a Sra. 
Liliam Eloisa Rückert assuma a cadeira nesta Colenda Casa Legislativa, no mesmo período. 
Karin Spier, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Picada Café. A pedido da 
Presidente, a Senhora Liliam Rückert foi até a Tribuna, estendeu a mão direita e fez o seu 
juramento. A Senhora Presidente colocou em discussão a Ata nº 015/2021, de 11 de maio de 
2021. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 015/2021, 
que foi aprovada com abstenção da Vereadora Liliam Rückert. A Senhora Presidente, solicitou 
que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente: Conselho Comunitário Pró-
Segurança Pública- CONSEPRO de Picada Café. Sra. Karin Spier, Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores: Ao cumprimenta-la, vimos por meio deste solicitar o espaço da Câmara 
Municipal para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28 de maio de 2021, às 18 
horas, para deliberar assuntos gerais. Atenciosamente, Selvino José Boettcher, Presidente. Como 
não constou nada no Grande expediente e nem na Ordem do dia, passamos para as Explicações 
pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Liliam Rückert: 
Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam 
pelas redes sociais, em especial a família que estava assistindo. Pediu o espaço para fazer alguns 
agradecimentos e disse que estava ocupando essa cadeira por causa de seus eleitores e a eles sua 
eterna gratidão. Falou que se não fossem algumas pessoas especiais, não estaria aqui. Primeiro 
mencionou a família em especial o pai de quem herdou o pulso firme e o gosto pela política. 
Disse que tinha certeza que ele estaria orgulhoso dela. Em segundo, mencionou o primo Daniel 
Rückert, ex-prefeito de Picada Café, que a convidou para entrar no Partido do PSD e insistiu 
muito para que colocasse o seu nome a disposição. Falou que a maneira que ele trata as pessoas 
e o jeito que ele conduziu o Município e a incansável luta de levar qualidade de vida a população 
de Picada Café, serviram de exemplo e fizeram com que aceitasse o desafio de ser candidata a 
vereadora de Picada Café. Agradeceu ao Daniel por ter insistido tanto. Falou que em terceiro 
lugar, mas não menos importante, queria deixar um agradecimento especial a todos do Partido do 
PSD e a coligação. Falou que foram meses de aprendizados, erros, acertos e cada um deixou o 
seu melhor na caminhada. Disse que colegas que viraram amigos, conhecidos que viraram amigos 
e amigos que a convivência só aumentou a admiração como o colega Adão que cedeu o espaço. 
Agradeceu ao Adão. Mais uma vez agradeceu os votos confiados e disse que podem ter certeza 
que estaria aí para somar e que apesar das diferenças politicas e partidárias, somos todos Picada 
Café. Falou que queria deixar registrado o seu descontentamento com a administração em relação 
ao setor do comércio e indústria e que a falta de interesse deles nesse setor a deixa muito chateada. 
Falou que faz parte da diretoria da ACIS-PC que é Associação Comercial Industrial, a qual 



 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 

 

sempre desenvolve eventos e promoções para alavancar o comércio local. Disse que a última ação 
foi em março de dois mil e vinte e relembrou o sucesso que foi o encontro que fizeram na 
Sociedade Aliança em comemoração ao dia da mulher. Explicou que foi uma parceria com o 
Sindicato de Picada Café e a Emater. Disse que logo depois disso, começou a pandemia e tudo 
parou e frisou que mesmo assim fizeram uma campanha de natal para incentivar as compras do 
comércio local que também foi uma ótima promoção. Falou que a ACIS sempre teve o apoio da 
prefeitura, só que não estaria acontecendo este ano. Disse que a Presidente Daiane Eckert já teria 
tentado vários contatos e que não obteve êxito. Disse que queria deixar registrado o 
descontentamento por falta de interesse por parte da prefeitura nessa área. Agradeceu. Do 
Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e 
a todas as pessoas que assistiam pelas redes sociais. Falou que o agradecimento iria para a 
Secretária Cris e a equipe por sempre estarem prontos para quem precisa uma mão a mais. 
Também agradeceu ao Secretário Beto e sua equipe que estão fazendo as coisas acontecerem, 
pelas roçadas, iluminação pública e que sempre estão a disposição e agradeceu a todos os 
profissionais. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou a Senhora Presidente, 
colegas Vereadores, secretária, jurídico e a todos que acompanhavam pelas redes sociais. Disse 
que queria dar os parabéns a Secretaria de Obras pelo trabalho que foi feito na Rua Emancipação 
no centro e falou que ficou muito bom e o que compete a Secretaria de Obras foi feito. 
Parabenizou novamente a Secretaria de Obras. Disse que a pintura foi feita e que vai ser estendido 
pelo centro e bairros. Disse que queria aproveitar e falar sobre a empresa de energia, a RGE. 
Falou que é lamentável o que acontece. Disse que queria falar de um protocolo que foi feito e de 
vários outros, e reforçou que queria falar desse protocolo, que é na Rua das Camélias, no Bairro 
Esperança, onde um poste estaria torto, podre e agora estaria rachando no meio. Falou que as 
famílias estão com medo e se isso cair, iria atingir as casas. Falou que eles foram olhar, mas que 
não fizeram nada. Disse que não vê outra saída, a não ser acionar a justiça, porque não dá para 
esperar as coisas acontecer, ou algum acidente a vir acontecer e que precisa sim acionar a justiça 
para que esses descasos não venham a acontecer. Destacou que não é só no Bairro Esperança e 
que em vários outros bairros há problemas sérios que não estariam sendo feitos e que precisa 
tomar algum tipo de providencias referente a isso. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: 
Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam 
pelas redes sociais. Disse que queria dar as boas vindas para a colega Liliam e desejou sucesso a 
ela. Disse que queria falar uma coisa que foi cobrado e que o pessoal estaria pedindo placas nas 
paradas de ônibus onde consta os horários dos ônibus. Disse que não sabia se a administração 
teria como dar uma olhada e se tem como fazer isso ou não. Falou que só queria colocar para que 
pudessem saber. Reforçou que a SETA estaria dando mudas de acácia de graça e que só iria ser 
cobrado o frete. Disse que falou com o Neco, Secretário da Agricultura que disse que a demanda 
é pouca, com pouca procura. Reforçou para aquele que quer plantar muda de acácia, é gratuita 
que é pago pela Empresa SETA de Estância Velha. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: 
Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, a Liliam que tomou posse desejando sucesso 
durante sua gestão como vereadora e também a secretária, jurídico e a todos que assistiam em 
suas casas. Falou que tem uma promoção e explicou que como não podem ser realizados festas, 
a Paróquia Santa Joana Francisca de Chantal promove um Drive Thru, na comunidade de Joaneta, 
no dia vinte e oito de maio e o custo seria de (R$15,00) quinze reais e disse que seria numa sexta-
feira à noite e o cardápio seria um Pancho e citou os ingredientes. Falou que o local seria na 
Sociedade da Joaneta e a retirada a partir das dezoito horas até as vinte horas. Falou que quem 
tiver interesse em adquirir, ele mesmo tem para vender. Disse que a Comunidade de Joaneta pede 
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para que o pessoal colabore para que tenham sucesso e que os recursos que entram, sempre serão 
bem vindos para a Comunidade e explicou que tem bastante saídas, bastante despesas e para fazer 
melhorias na Comunidade Católica da Joaneta. Agradeceu. Do Vereador Selvino Boettcher: 
Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam 
pelas redes sociais. Explicou o que a colega falou sobre a RGE e disse que é uma briga eterna, de 
vários anos, que é feito protocolos e que eles vêm olhar, fazem levantamentos, mas não aparecem 
para fazer os concertos. Disse que teria uma reunião com o executivo e irão ver o que fazer com 
a RGE e que foram convidados para a reunião a fim e levar os assuntos. Disse que lembra bem 
que no ano passado em dezembro fez um levantamento da RGE, dos postes podres no Município 
e quando chegou aos cinquenta, disse que parou. Disse que lembra que o Bairro Esperança 
mantêm os focos uns postes podres e tortos e até hoje não tomaram uma solução. Disse que assim 
como falou na sessão passada e como a colega já falou, o negócio é acionar a RGE a Oi e essas 
empresas que cobram caro de nós e não prestam serviço bom, o jeito é mesmo acionar na justiça 
e que só assim resolve o problema. Disse que estava conversando com o Prefeito, o Vice Max, 
com os Secretários que o pessoal do Canelinha estaria pedindo na subida onde teria sido feito a 
parte do concreto, que mais abaixo a subida estava braba. Disse que conversou com o Prefeito e 
que na primeira oportunidade, assim que der, eles querem resolver o problema e querem levar 
uma pista, aumentar aquilo lá até em cima do morrinho para os carros subirem melhor. Disse que 
não é só no Canelinha e que é no Alto da Colina Verde que tem um pedaço para emendar o 
concreto a mais e falou que tem problema na Rua Aloisio Hansen, na subida do Morro Hansen. 
Disse que o Prefeito colocou que eles querem fazer um levantamento e querem fazer tudo de uma 
vez, para não vir os caminhões e começar duas ou três vezes e quando se faz uma licitação, fazer 
de vez e começar e terminar. Disse que são coisas que não são caras assim para o Município, mas 
ajuda muito as comunidades do interior. Disse que queria falar um pouquinho da Pandemia e 
falou que é uma coisa séria, que ainda estaria aí, que atrapalha as nossas comunidades, fica difícil 
fazer as promoções e todo mundo que faz parte de clubes, de igrejas, de escolas do interior e falou 
que escolas não seriam o problema, mas os clubes são muito difíceis de se manter. Falou que 
sempre tem despesas com energia elétrica com a água e essas coisas, contabilidade e reforçou 
que é muito difícil se manter no interior, principalmente os clubes. Também falou que é um 
problema essa pandemia que afetou muito o comércio e essas coisas. Disse que acredita que só a 
vacinação resolve para o nosso Brasil voltar ao normal. Disse que queria falar um pouquinho 
sobre o turismo, comércio e indústria do município e que muitas vezes foi discutido nessa casa 
no passado sobre problemas que há, que sempre houve e que sempre haverá. Destacou que, assim 
que a pandemia parar um pouquinho, tem a certeza que vai assumir um Secretário de Turismo, 
que vai conhecer o comércio, a indústria e o turismo de Picada Café. Disse que isso sempre faltou 
um pouquinho e que no passado houve muitas reclamações, quando tinha secretário de turismo, 
falou que era vereador e que sabia do que o comércio reclama. Falou que é um vereador que visita 
o comércio, as lojas locais e também conhece as industrias do nosso município. Disse que 
lembrava que no passado tinha muita reclamação sobre a Secretaria de Industria e Comércio e 
que a secretária que estava na época, que muitas vezes não conhecia as lojas do município. Falou 
que isso era um problema e que era uma reclamação que os comerciantes do centro reclamavam 
muito para ele e destacou que é um vereador que compra no município, conhece o comércio, que 
é muito bem-vindo no comércio, gosta de passar no comércio e conversar com os empresários. 
Disse que já teve comércio e sabe como está difícil se manter em Picada Café. Falou que é um 
município pequeno com a população que não chega em seis mil pessoas e é muito difícil para um 
comercio local sobreviver e os que estão aí, estão fazendo de tudo para sobreviver e sabe que não 
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é fácil. Disse que não adianta olhar só para finais de semana e falou que para os restaurantes isso 
é bom, mas o que sempre faltou em nosso município foi buscar e incentivar empresários para 
abrir pousadas, hotéis. Falou que o turismo rural estaria parado e disse que sabe o que o pessoal 
sofre ali. Disse que o município estaria olhando para tudo isso e que tem certeza que assim que a 
pandemia baixar um pouco e assim que aparecerem mais vacinas, tem certeza que o comércio e 
o turismo vão engrenar em Picada Café. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 25 de maio, as 20 
horas, no local de costume e lembrou que no mesmo dia, as 19h30 haverá apresentação da 
Secretaria de Saúde e Assistência Social referente ao relatório da gestão do 1º quadrimestre de 
2021. Em nome de Deus declarou encerrada a sessão. 

 


