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017/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 25/05/2021. 

 

Aos vinte e cinco 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. A Senhora 

Presidente colocou em discussão a Ata nº 016/2021, de 18 de maio de 2021. Ninguém fez uso da 

palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 016/2021, que foi aprovada por 

unanimidade. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Não 

constou nada no pequeno expediente.  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. Disse que queria fazer um 

agradecimento especial ao Secretário Claus que recebeu a Presidente da ACIS-PC, Daiane 

Eckert. Falou que continuam na torcida para que muito em breve, realmente assuma um 

Secretário de Turismo para que Picada Café não fique atras dos municípios vizinhos em relação 

aos eventos. Disse que acredita que não devemos esperar a Pandemia passar, porque não se sabe 

quanto tempo vai levar e que já estamos há quatorze meses nesta situação. Disse que espera que 

o novo secretário seja tão competente e capacitado quanto a ex-Secretária de Turismo e destacou 

que ela fez muito e muito bem feito, criando novos ventos e fez um baita evento online em plena 

pandemia que foi a Expovest e que inclusive teria deixado municípios vizinhos impressionados. 

Disse que se ela tivesse esperado a pandemia passar, não sairia evento nenhum. Falou que a 

pandemia estaria aí sim, e que precisamos respeita-la, mas que não poderia ser desculpa pra tudo. 

Destacou que muito se fala que Picada Café é uma cidade de passagem e que o turista passa por 

aqui para ir a Nova Petrópolis, Gramado e Canela e se tivesse atrativos aqui, ele pararia e até 

compraria aqui. Falou que esses atrativos precisam ser criados e explicou que tendo pandemia ou 

não, o turista está na rua e que só precisamos que ele pare em Picada Café. Agradeceu. Do 

Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária, jurídico 

e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que está muito contente com a reabertura do 

Ginásio de Esportes no nosso município e com isso pode-se novamente praticar esportes e que 

também é bom para as Sociedades e para os ecônomos que há muito tempo não obteram lucros. 

Frizou que é muito importante também para a diversão, saúde e lazer para a população. Disse que 

mantendo os ginásios abertos é bom para todo mundo que se diverte e falou que gostaria de fazer 

campeonatos, mas que no momento isso não poderá acontecer. Desejou um bom retorno ao colega 

Selvino que fez uma pequena cirurgia e que se recupere bem. Agradeceu. Da Vereadora Adriane 
Marconi: Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária, jurídico e a todos que 

assistiam pelas suas casas. Disse que o dia vinte e cinco de maio é o dia do trabalhador rural e 

que sua homenagem iria para todas as pessoas que trabalham nas zonas rurais, campos, fazendas, 

os agricultores e pecuaristas nesta data que é tão importante. Falou que nesta semana esteve na 

Sede dos Correios de Picada Café e que conversou com o responsável da possibilidade de 

expansão de atendimento dos correios nos bairros que ainda não são atendidos. Disse que a oferta 

dos serviços de entrega de correspondência seria um anseio de muito anos da população desses 

bairros onde não tem essa entrega de correspondência. Explicou que uma das dificuldades dos 

correios é a falta de mão de obra, ou seja, de funcionários concursados. Falou que os bairros terão 
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que se encaixar nos protocolos exigidos pelos correios. Falou que o trabalho é longo, mas que vai 

à luta e que é um objetivo grande que quer estar levando no Bairro Esperança, Picada Holanda, 

uma parte da Joaneta que não é atendido como o Loteamento Goetz e também o Morro Bock. 

Disse que acredita que são bairros que vão se encaixar sim aos protocolos para que possam ser 

atendidos. Explicou que muitas pessoas não tem carro, não tem como ir pro centro e que 

dependem de Uber e acredita que vai ser bem importante se conseguir essa expansão dos correios 

para esses bairros que não estão sendo atendidos. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: 
Saudou a Senhora Presidente colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas 

redes sociais. Disse que só queria tirar uma dúvida e explicou que muita gente estaria cobrando 

a respeito do operador da patrola niveladora, se ele vai voltar ou não e que seria só pra passar pro 

povo que estaria pedindo o que será feito. Agradeceu. Do Vereador Selvino Boettcher: Saudou 

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

sociais. Primeiro agradeceu as pessoas que mandaram mensagens que queriam saber como ele 

estava e explicou que fez um procedimento cardíaco, que estava esperando um tempinho e disse 

que correu tudo bem e que estaria se recuperando bem e já conseguindo fazer coisas leves. Falou 

que hoje em dia a medicina é muito moderna e essas coisas que são feitos num sistema como o 

cateter é muito bom, muito simples e com uma recuperação muito rápida. Disse que queria fazer 

um pequeno comentário sobre o SUS e falou que vem se tratando de uma leucemia durante dois 

anos e problemas cardíacos. Disse que escutou de profissionais, médicos que trabalham no 

hospital de Clinicas de Porto Alegre, um dos maiores Hospitais do Rio Grande do Sul que o 

médico teria dito que o SUS seria um dos melhores programas de saúde que existe. Explicou que 

realmente vê quando está lá, faz tratamentos caríssimos, que na saúde tudo é caro e que seria 

como um plano de saúde completo que se começa do início ao fim, não importando a doença que 

é. Falou que realmente o SUS é muito importante no Brasil e se não tivesse o SUS o povo 

brasileiro estaria ralado, estaria perdido. Destacou que saúde e educação precisam ter, mas que é 

uma pena que os governantes federais não prestam atenção no SUS e acredita que grande maioria 

da população não sabe que a muitos anos pra cá vem sendo tirado trinta por cento que o governo 

federal tira para investir em outras coisas e se deixassem esse dinheiro no SUS, teria a certeza 

que as coisas aconteceriam melhor e que teria mais hospitais, mais profissionais da saúde, porque 

realmente o SUS é um plano de saúde completo. Falou que as vezes custa chegar lá, mas se o 

governo federal dá uma atenção que o SUS merecia, teria certeza que a coisa funcionasse melhor. 

Disse que recebeu uma ótima notícia quando estava no hospital, que veio mais uma emenda do 

Deputado do PDT o Pompeu de Mattos e já tinha uma registrada do Afonso Motta e explicou que 

isso cabe ao bom político e que cabe aos vereadores procurarem os deputados federais, trazer 

emendas e falou que emendas não é dinheiro do governo federal, que é um dinheiro que sai do 

Município, das nossas industrias do nosso comércio da nossa agricultura que vai lá na União. 

Falou que isso é uma forma de conseguir trazer o dinheiro de volta a mais para o nosso município. 

Destacou que o município tem muitas coisas a pagar, muitas coisas a fazer e pediu 

encarecidamente que todos os vereadores se preocupassem mais. Falou que nunca olhou que tipo 

de governo era e que não queria saber, que no mandato passado era da oposição e nunca fez uma 

oposição burla e que foi muito feliz com o Deputado Federal Afonso Motta e o amigo Pompeu 

de Mattos e conseguia trazer emendas para a Saúde e para a Agricultura. Falou que espera que a 

oposição também faça isso hoje, porque não adiante ser politiqueiro, não adianta jogar contra e 

que isso não dá certo, porque a população julga depois e cabe a nós procurar melhorar a vida do 

município a cada dia que se passa na Educação, Saúde e tudo mais. Disse que queria falar um 

pouquinho do turismo e relatou que houve problemas, que ele era vereador, recebeu muitas 
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reclamações na época e que não era só ele e que procurava conversar e disse que a conversa era 

que o orçamento era muito curto e que ouviu isso por quatro anos. Falou que não adianta ter um 

Secretário de Turismo quando a coisa não funciona, e falou que ela tem que funcionar. Disse que 

o Secretário de Turismo precisa olhar pra tudo e pra todos e não só pra um grupinho pequeno, 

porque todo o cidadão de Picada Café que paga seus impostos, não importa se é um grande 

comerciante, um médio ou um pequeno e tem que se olhar pro pequeno pro médio e pro grande, 

precisa ajudar a todos e precisa fazer o comércio se movimentar. Falou que sempre escutou 

críticas e sempre vão ter críticas, mas precisa haver soluções. Disse que as vezes recebia críticas 

construtivas e que ela vale muito. Disse que não era tão bom como eles falavam porque sempre 

houve problemas e sempre nos momentos vai haver problemas porque o dinheiro é curto. Falou 

que o negócio é trabalhar e olhar pra todo mundo, isso é no turismo rural, trazer a Associação da 

Industria e Comércio como já havia relatado várias vezes nessa Casa e que ela precisa olhar pro 

setor que Picada Café pode. Questionou que muito pouco foi feito no passado em relação a 

Pousadas e Hotéis, nada que a gente sabe. Falou que essas são as inúmeras coisas que precisam 

ser discutidas e disse para a colega, que com certeza vai ter um secretário e ele vai olhar pra todo 

mundo e isso vai acontecer. Disse que não adianta ignorar a pandemia e que estão vendo como 

está sendo difícil nos hospitais de nossa região principalmente em Caxias do Sul que está cem 

por cento lotado. Disse que quem ignora a pandemia, isso é botar dinheiro fora, porque vai faltar 

do outro lado, isso é certo e é verídico. Falou do operador de máquina, e disse que provavelmente 

semana que vem ele retorna, porque todo mundo sabe que pelo processo, que funcionário público 

quando se aposenta precisa se afastar e se ele quiser voltar, precisa entrar na justiça. Disse que 

não sabe o que houve e em conversa com o pessoal da Secretaria e Obras que estaria direto em 

contato com ele e o que foi passado que provavelmente na segunda feira ele retorne a trabalhar 

para o município. Falou que a Secretaria de Obras não estava parada, que as coisas lá estavam 

acontecendo que o Secretário de Obras Alberto Rupenthal e o Prefeito foram atras de outros 

profissionais e que estaria muito difícil conseguir um bom profissional, um bom operador de 

máquinas e que todos eles têm serviço e os que estão aposentados muitas vezes não querem voltar 

para este tipo de serviço como os mais velhos os mais idosos assim e acredita ser muito justo pois 

já deram a sua contribuição a comunidade. Explicou o que está acontecendo hoje e falou que 

assim que o operador vai voltar e que é certo que ele vai voltar, vão tentar ensinar uma pessoa 

nova para poder operar essa máquina e frisou que não é qualquer um que consegue que tem o 

jeito de operar uma máquina assim. Disse que precisa ser uma pessoa que tem conhecimento,  

tem que ser uma pessoa que está no sangue e ele precisa saber ser um operador e não adianta 

querer colocar alguém que não tem a mínima  vontade, não tem o mínimo conhecimento e não 

quer fazer isso. Disse que tem que ser uma pessoa que estaria interessada e que sabe fazer isso e 

que isso é o certo. Disse que lembra que tem empresas que vieram para dar cursos gratuitos para 

operadores treinarem e para o pessoal trabalhar nisso aí e não apareceu nenhum. Falou que acha 

ser um bom emprego e se fosse jovem se interessaria em fazer esses cursos gratuitos que estão 

sendo oferecidos e quem oferece estes cursos são os vendedores de máquinas, empresas 

particulares que precisam de profissionais. Disse que esse é um profissional que estaria em falta 

no setor, seja lá onde for. Explicou que os próprios agricultores quando querem contratar um 

tratorista agrícola, é difícil conseguir um e nem todo mundo quer fazer esse serviço. Falou que 

ser operador de máquina não é fácil e acrescentou dizendo que vai ter um na próxima semana. 

Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 

jurídico, secretária e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria falar um 

pouquinho sobre a questão do operador e que já tinha falado a umas duas semanas atrás e que 
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estaria totalmente errado depender de uma pessoa de um operador, pois caso ele fique doente ou 

aconteça alguma coisa, como aconteceu agora que operador se aposentou e ficaram sem operador 

e precisa ser uma pessoa qualificada, uma pessoa que sabe trabalhar nessa máquina niveladora 

que é a patrola. Falou que eles sabiam desde o começo do ano, a cinco meses, que a qualquer 

momento esse operador poderia se aposentar e já podiam ter pensado em alguma solução para 

não ficar um tempinho sem operador. Falou que seria interessante que o quanto antes consigam 

resolver este problema de operador. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora 

Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. 

Disse que seu agradecimento iria pro Beto, pelas faixas de segurança que foram pintadas perto 

do Curtume, pelos cordões, pelas pinturas, pela limpeza no Lichtental que foi muito bem feita e 

sempre está à disposição. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 

convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 01 de junho as 19 horas e 30 

minutos, no local de costume. Conforme Regimento Interno da Câmara de Vereadores as sessões 

nos meses de junho, julho e agosto começarão com 30 minutos de antecedência. Declarou 

encerrada a sessão. 

 


