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026/2021 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 17/08/2021. 

 

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

Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, Adriane Marconi, André Peite, Eloir Bauer, 

Karin Spier, Neudir Hubler, Roque Nobles e Valdir Lubenow. A mesa foi presidida pela 

Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Neudir Hubler. A Senhora Presidente 

colocou em discussão a Ata nº 025/2021, de 10 agosto de 2021. Ninguém fez uso da palavra. A 

Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 025/2021, que foi aprovada com a ausência do 

vereador Egon Hansen. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno 

Expediente. Pequeno Expediente: Oficio Circular DCF nº 32/2021-Senhores Administradores: 

Em colaboração à divulgação promovida pelo Comitê Técnico da Educação do IRB (CTE-IRB), 

informa-se que estão disponíveis para consulta duas notas públicas com recomendações aos 

Executivos e Legislativos Municipais acerca da priorização da primeira infância nos Projetos de 

Lei dos Planos Plurianuais-2022-2025. Os documentos foram disponibilizados pela Frente 

Parlamentar Mista da Primeira Infância e contribuem de forma qualificada para a concretização 

dos direitos da primeira infância. As Notas Públicas nº 1 e 2/2021 podem ser acessadas nos 

seguintes endereços eletrônicos: https://www.unicef.org/brazil/nota-publica-n-1-2021-frente-

parlamentar-mista-da-primeira-infancia Para eventuais outras informações, contatar a assistente 

técnica do CTE-IRB Priscila Pinto de Oliveira (email ppo@tce.rs.gov.br ) ou Leo Arno Richtel 

(email richter@tce.rs.gov.br). Ao ensejo, cordiais saudações. Atenciosamente, Everaldo 

Ranincheski, Diretor de Controle e Fiscalização. 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. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, colegas 

vereadores, jurídico, a secretária, imprensa o suplente Laércio Lambert e a todos que assistiam 

em suas casas. Disse que queria falar um pouco da ida do Prefeito a Brasília e destacou que era 

muito bom, que estava na hora por já ter passado da metade do ano, que é um momento bom para 

buscar recursos em Brasília, e que não adianta deixar mais pro final do ano, que já está limpo o 

taxo e não sobra mais nada. Disse que achou estranho que o prefeito levou o Assessor Jurídico e 

o Secretário de Administração. Falou que levar o Secretário é normal, mas não entendeu o 

Assessor Jurídico e questionou que o Prefeito não foi em uma audiência ou que teria um processo 

por lá. Disse que Prefeito foi conversar com os parlamentares, visitar os Ministérios e foi em 

busca de recursos. Falou que essa ida do Dr. Júlio, é rasgar dinheiro e colocar na lata do lixo. 

Disse que a sua visão era essa e que discorda e que nunca viu um assessor jurídico acompanhar 

prefeito a Brasília e que era a primeira vez e que simplesmente não entendeu. Agradeceu. Do 

Vereador Eloir Bauer: Saudou a senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, 

imprensa e a todos que assistem pelas redes sociais. Falou que os agradecimentos vão para a 

Brigada Militar do nosso município, por sempre estar pronta para dar o suporte para a 

comunidade, trazendo segurança a todos. Disse que queria falar sobre o assalto que aconteceu na 

Picada Holanda, na casa do Helário Triveiler, e destacou que qualquer carro ou pessoas suspeitas, 

devem ligar para a Brigada, para ele ou para os colegas vereadores e com isso trazendo mais 

segurança a todos. Falou também para não esquecerem de anotar a placa. Disse que novamente 

o agradecimento vai para o Secretário de Obras Beto, por sempre se fazer presente em todas as 

localidades, prestando serviços de ótima competência e destacou as roçadas, as limpezas, as 

placas colocadas e muito mais que está fazendo por Picada Café. O agradecimento também foi 
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para toda equipe e para os ótimos funcionários. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou 

a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e ao colega suplente 

Laércio. Disse que também queria falar um pouco sobre segurança e lembrou do dia do assalto 

no Bairro Quatro Cantos a um tempo atrás e falou que teria ido atras para pedir uma câmera para 

o bairro. Falou que já fez parte da diretoria anterior e que até fizeram uma galinhada no Bairro 

em prol do Consepro e que pediu uma câmera ao atual presidente e que até hoje não chegou. 

Destacou que sempre tem mais casos, assim como o colega Eloir falou, e que está muito 

complicado, e que a cada dia estaria ficando mais complicado. Disse que queria pedir, se fosse 

possível fazer a instalação desta câmera e que o bairro iria agradecer muito. Disse que é uma 

localidade que liga todas as estradas de Joaneta, Jamerthal, Morro Reuter e BR116 e acredita que 

um bom local para colocar uma câmera seria no cruzamento próximo do cemitério e reforçou 

que se atendessem o pedido agradeceriam muito. Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier: 

Saudou novamente a todos. Disse que queria lembrar que estão abertas as inscrições para quem 

tiver interesse em expor e comercializar os seus produtos no evento que será realizado no Parque 

Histórico Jorge Khun, em outubro. Disse que conforme haviam conversado a duas semanas atrás, 

o Prefeito Luciano estaria conversando, abrindo as inscrições para esse evento e o que acontecerá 

em outubro, será uma junção da Feira do Livro, a Festa da Cuca e Linguiça, a Expovest, a 

Expoflorir, o Encontro de Carros Antigos, a Feira dos Cervejeiros, a Feira do Artesanato, e 

explicou que será um evento que vai levar todos os expositores num evento único em outubro. 

Falou que esses eventos aconteceram em dois mil e dezenove e não puderam acontecer em dois 

mil e vinte, e agora em dois mil e vinte e um, em função da pandemia e por isso pensaram em 

fazer em outubro. Falou que as inscrições estão abertas para todas as empresas e artesões que 

tiverem seus estabelecimentos no Município de Picada Café e estão convidados a participar. 

Disse que todas as medidas de prevenção com relação a Covid-19 serão adotadas e os 

interessados que ainda não fizeram as suas inscrições, que o façam junto com o Diego no Parque 

ou pelo telefone 3285-2147. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 

convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 24 de agosto de 2021, as 

19h30min no local de costume. Declarou encerrada a sessão. 

 

 


