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033/2021 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 05/10/2021. 

 

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, reuniu-se na Câmara 

Municipal. Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, Adriane Marconi, Eloir Bauer, 

Jair Schaab, Josoé Holz, Karin Spier, Laércio Lamberty, Neudir Hubler, 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 032/2021, de 28 de setembro. Ninguém fez 

uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 032/2021, que foi aprovada 

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

Pequeno Expediente: Pedido de Licença- O Vereador que esta subscreve, pelo presente solicita, 

de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, licença Interesse de 

suas funções do Legislativo a partir do dia 06 de outubro de 2021. Atenciosamente, Vereador 

Laércio Lamberty. Pedido de Indicação- Senhora Presidente: O vereador Jair Schaab, com 

assento nesta Casa Legislativa, apresenta Indicação ao Poder Executivo Municipal, na forma do 

art. 164, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, no sentido de que sejam 

construídos banheiros públicos na área central do Município de Picada Café. A indicação é 

reivindicação antiga dos comerciantes, tendo em vista a grande concentração de movimento no 

centro da cidade. O intenso fluxo de pessoas e a inexistências de banheiros públicos, acaba 

fazendo com que as pessoas peçam autorização para utilizar banheiros particulares do comércio 

local, o que gera certo desconforto. Requer, portanto, seja a presente indicação submetida ao 

Poder Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior brevidade possível. Vereador Jair 

Schaab bancada do PSD. Oficio Circular DCF nº 36/2021. Aos Senhores Presidentes de Câmara 

de Vereadores- Senhores Administradores: Informa-se que foi publicada, no Portal deste TCE, a 

versão 1.0 das tabelas de classificação por natureza da Receita e Despesa Orçamentária e do Plano 

de Contas Aplicado ao Setor Público do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 

cujos códigos e especificações deverão ser adotados, obrigatoriamente, inclusive pelas empresas 

estatais dependentes, no exercício de 2022. Os arquivos encontram-se disponíveis no Portal deste 

Tribunal de Contas, em Fiscalizado – Para o Fiscalizado – Sistemas de Controle Externo – SIAPC 

– PCASP. Em caso de dúvidas, registrar chamado no Portal do TCE, em Fiscalizado – Fale 

Conosco – Abertura de Chamados. Atenciosamente, Everaldo Ranincheski Diretor de Controle e 
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Fiscalização. Para Câmara Municipal de Picada Café. Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Secretaria SAF/MAPA Nº 216, de 28 de setembro de 2021. Aprova os 

procedimentos para validação de remuneração aos agentes financeiros a serem adotados no 

âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário – Terra Brasil. O Secretário de Agricultura 

Familiar e Cooperativismo, no uso das atribuições conferidas pelo Inciso IV do art. 33 do Anexo 

I ao Decreto nº 10.253, de 20 de fevereiro de 2020, tendo em vista o disposto no art. 16 do Decreto 

nº 4.892, de 25 de novembro de 2003, e o que consta do Processo nº 21000.012103/2020-44, 

resolve: Art. 1º Ficam aprovados os procedimentos para validação de remuneração aos agentes 

financeiros a serem adotados pela Coordenação-Geral do Fundo de Terras do Departamento de 

Gestão do crédito Fundiário da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo – 

DECRED/CGFT/SAF, nos termos do Anexo desta Portaria. Art. 2º Revoga-se a Portaria MDA 

nº 6, de 25 de março de 2013, publicada no Boletim de Serviço nº 25, de 25 de março de 2013, 

do extinto Ministério do desenvolvimento Agrário. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 1º de 

outubro de 2021. Cesar Hanna Halum. Como não constou nada no Grande Expediente passamos 

para a Ordem do Dia, onde consta o Pedido de Licença Interesse do Vereador Laércio Lambérty. 

A senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 

Presidente colocou em votação o Pedido de Licença Interesse do Vereador Laércio Lamberty, 

que foi aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. A senhora Presidente 

colocou a palavra a disposição. Do Vereador Adão Pereira. Saudou a Senhora Presidente, 

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

Disse que queria falar um pouco sobre o abandono de animais que estaria acontecendo muito em 

nosso município e que todas as semanas, o pessoal estaria largando cachorros e falou que não 

temos lugar apropriado pra destinar os animais. Disse que ante mão queria agradecer ao 

Secretário da Agricultura, Sr. Neco Linck, que mais uma vez lhe atendeu essa semana recolhendo 

mais um cachorro no seu bairro, sendo um cachorro de grande porte ainda. Falou que o pessoal 

agora, com essa pandemia e essa crise que tem aí, muita gente estaria se desfazendo dos seus 

animais e até mesmo pessoas de outros municípios trazem e largam em Picada Café. Falou que 

acha que está na hora do nosso município fazer algum investimento em alguma ONG que trabalha 

com  animais, que cuida desses animais, ou uma casa de passagem, investir com ajuda de ração, 

ajuda veterinária pra fazer castração desses animais e alguma coisa tem que ser feito porque está 

acumulando demais, os bombeiros já não conseguem mais recolher e o nosso secretário de 
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Agricultura tem que recolher mas não tem onde colocar esses animais. Pediu para a nossa 

Administração, o Poder Público desse uma olhada com carinho nisso aí pra gente de repente 

pensar juntos, como fazer, ou ajuda financeira pra uma ONG que faça esse trabalho, ou uma 

pessoa do município mesmo que se interesse em fazer uma casa de passagem para animais e que 

cuide e que o município ajude com veterinário com ração para que esse animalzinho seja castrado, 

seja desverminado e doado adiante para outras pessoas que tem interesse. Disse que também 

queria pedir pra Administração, agora que nós temos a Avenida Presidente Lucena 

municipalizada, que desse uma olhada pra ver a possibilidade de se colocar uns dois quebra-

molas na Avenida, porque o pessoal corre muito naquela avenida ali, e isso vai causar acidentes 

e já que está municipalizada, isso vai sobrar para o município se uma pessoa se acidentar ali e 

com certeza as pessoas vem no poder público pedir indenização de uma morte e coisa assim. 

Pediu para o município se antecipar e fazer pelo menos dois quebra-molas naquela reta, onde 

havia aquele colégio antigo de fronte ao Pedro Nelson, e sugeriu a outra um pouco depois da 

entrada do Onze Amigos, que fica entre a entrada da Sociedade Onze Amigos e do Curtume e 

explicou que ali é muita entrada e saída de veículos e ninguém respeita e parece que o pessoal 

transforma as ruas em pista de corrida. Disse que na entrada de Linha Nova é necessário se fazer 

uma rótula, um retorno, porque também é uma armadilha pra que aconteça um acidente grave ali 

também, nem que seja com tachão, desenhado alguma coisa dentro da pista, fazer um 

acostamento pra que o pessoal consiga acessar a entrada pra Linha Nova com mais segurança, 

porque assim, do jeito que está é muito perigoso. Agradeceu. Do Vereador Laércio Lamberty. 

Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que 

assistiam pelas redes sociais. Disse que já que estão no mês de outubro, tem o outubro rosa, mês 

de prevenção do câncer de mama que todos estão com um único objetivo, promover a adesão do 

movimento e destacar que o diagnóstico precoce ainda é o melhor e o maior aliado para ao 

tratamento e eficaz da doença. Falou que o auto exame deve ser realizado uma vez ao mês e 

quaisquer sintomas ou um sinal diferente, deve procurar um médico. Disse que já que não estará 

aí na semana que vem, gostaria de deixar uma homenagem pelo dia do professor, que é no dia 

quinze, mas já que hoje dia cinco, é o dia mundial do professor, então, está valendo. Parabéns aos 

professores que se dedicam com empenho e paixão a arte de ensinar, e obrigado por serem 

também amigos e as vezes pais e mães. Sempre um farol de luz constante na vida dos alunos. Ser 

professor é tudo isso, mas em especial esse ano vocês tiveram que ser muito mais. Quando o 
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medo e a insegurança atingiram toda a humanidade, vocês se superaram, reinventaram o modo 

de ensinar e de se comunicar. Parabéns a vocês. Minha admiração e muito obrigado de todo 

coração. Disse que queria falar sobre a iluminação da pinguela, aqui do centro. Falou que na 

semana passada estava com o Secretário de Obras, o Beto, olhando qual a possibilidade de colocar 

ao menos duas lâmpadas que lá é bastante escuro, porque com a chegada do verão, muitos 

moradores do centro tanto da Joaneta e do Bairro São João, gostam de fazer suas caminhadas no 

final do dia e como não tivemos mais horário de verão, as dezoito e trinta, já está bem escuro. 

Disse que estava falando com o Beto e que ele assegurou que para o próximo mês já tentar 

providenciar isso, porque a iluminação ali, seria uma segurança a mais também. Disse que como 

é o seu último dia, queria deixar o seu agradecimento a todos e falou que foi um mês de muito 

aprendizado e queria dizer a comunidade que continua aqui e que podem continuar contando com 

ele. Falou que também queria agradecer a oportunidade ao Selvino Boettcher pelo espaço nesta 

casa e desejou boa sorte a colega Janice Seibt que assumirá. Agradeceu. Do Vereador Neudir 

Hubler. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos 

que assistiam pelas redes sociais. Disse que primeiramente queria lembrar aos nossos pisicultores 

que estão abertas as inscrições para adquirir alevinos. Disse que para o incentivo da piscicultura, 

a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, está aceitando pedidos. Falou que as 

inscrições poderão ser feitas até o dia dezessete de novembro e a entrega ocorrerá uma semana 

depois, às oito horas do dia vinte e quatro de novembro. Disse que também queria falar novamente 

do desporto e disse que há duas semanas atras tinha comentado que o desporto iria voltar este 

mês, mas na sexta feira conversou com o Prefeito Luciano e Vice Max, e acharam melhor voltar 

em novembro, e que já esta acertado que as finais do campeonato do futebol de salão do ano 

passado, Master, Veterano e Feminino, serão feitos sim em novembro, e a data ainda será definida 

e explicou que era pra ser em outubro, mas como tem muitos eventos no Parque e conversando 

acharam melhor deixar pra novembro. Disse que também queria deixar os parabéns para a 

Orquestra Municipal de Picada café, que hoje estão se apresentando na Abertura da 19ª Feira do 

Livro de Montenegro. Disse que queria dar os parabéns a todos os integrantes que sempre estão 

se apresentando fora do município e levando o Município de Picada Café, para longe e sempre 

servir e ser lembrado. Ao Maestro, desejou os parabéns por sempre se dedicar a todas as semanas 

ensaiar com eles. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi. Saudou a Senhora Presidente, 

colegas vereadores, secretária, jurídico, o Jair do Jornal Diário e a todos que acompanham em 
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suas casas. Disse que também queria comentar, assim como falou o Vereador Laércio, sobre o 

outubro rosa. Falou que é prevenção, diagnóstico precoce do câncer de mama. Disse que é 

conhecido e celebrado desde o ano de mil novecentos e noventa e o objetivo dessa campanha é 

compartilhar informações sobre o câncer de mama e recentemente sobre o câncer de colo de 

útero, promovendo a conscientização das doenças, proporcionando mais acesso ao diagnóstico e 

contribuindo para a redução da mortalidade. Disse que também a pedido da comunidade e não é 

de hoje que percorre nos bairros de Picada Café e muitos são os pedidos da comunidade e um 

deles se concretizou essa semana com a denominação da Ponte Avelino Peroni no Bairro 

Kafeeck. Falou que foi colocado a placa com o nome do seu Avelino Peroni e explicou que era 

um morador que lutou por essa ponte nova de concreto, mais segura aos usuários. Disse que foi 

colocada ali a placa com o nome. Disse que também queria falar sobre a Feira do Livro, que é 

um evento cultural, voltado a leitura e é de grande relevância para a formação pessoal e cultural. 

Disse que também acha muito importante a questão do vale livro, que é um grande incentivo, 

sabendo que, muitos não teriam condições para comprar um livro, mas que com esse vale livro a 

todas as crianças que estão matriculadas nas escolas municipais, poderão ter acesso a um livro, 

então, tendo assim mais incentivo a leitura. Disse que também queria parabenizar a Secretária de 

Educação Cristiane Backes Welter e seus professores e todos os colaboradores e organizadores 

da Feira do Livro com a realização da Prefeitura Municipal e da Associação Cultural e o 

patrocínio através da Lei de Incentivo Cooperschoes, Sugarschoes, Piá e o patrocínio direto do 

Sicredi. Parabenizou a todos os organizadores da Feira do Livro, em especial pelo vale livro que 

é de extrema importância. Disse que também queria parabenizar esta noite o atleta de corrida de 

rua, Vilson Kaiser, que voltou a ocupar o ponto mais alto em uma corrida que disputou no 

domingo dia três, a Rustica de São José do Hortêncio e parabenizou pelas conquistas e por 

representar o Município de Picada Café. Agradeceu. Do Vereador Jair Schaab. Saudou a 

Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, jurídico e a todos que assistiam 

pelas redes sociais. Disse que primeiramente, gostaria que essa Casa fizesse uma moção de pesar 

a família do seu Carlos Utzig, que veio a falecer no sábado, e também uma moção de pesar para 

a família do seu Verno Spiren, que também faleceu na semana passada. E para ressaltar, disse 

que seu Verno Spiren foi uma pessoa muito atuante na Comunidade Evangélica São João e por 

isso quer encaminhar essa moção de pesar para essas duas famílias. Disse que referente ao que o 

colega Kego falou sobre o desporto, acha que é muito importante voltar, dentro de toda segurança 
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e tudo mais, e a gente sabe também, por ter participado dos campeonatos de futebol e tudo mais, 

da dificuldade de manter o time, correndo atras de patrocino, apoiadores e lembrou da época que 

foi vereador em dois mil e treze, dois mil e quatorze em um daqueles anos, chegou a comentar 

nesta casa de repente o município mudar a forma premiação para o time campeão e o vice, o 

fardamento e como disse antes, é difícil manter o time e com isso então, os times iriam se animar 

um pouco mais. Disse que na quinta feira esteve na cidade de Morro Reutter acompanhado do 

vice prefeito, num encontro com o Deputado Covati Filho, que conhece a anos, tanto que já o 

visitou em Brasília, na época que era vereador e que prontamente se dispôs a ajudar o município 

como já vinha ajudando e que ele garantiu uma Emenda de duzentos e cinquenta mil reais para a 

pavimentação do Loteamento Encosta da Serra. Disse que fica o seu agradecimento a ele, por 

essa ajuda que vai dar para o município. Também falou que no dia seis de outubro é o aniversário 

de trinta e dois anos da Radio Imperial, então queria deixar os parabéns e falou que sempre que 

precisou a Rádio Imperial estava de portas abertas pra ele e que tem uma amizade muito grande 

com os locutores e também com a própria Diretora Karin e seu pai também se dava muito bem. 

Parabenizou a Radio Imperial e lamentou por não ter festa esse ano. Agradeceu. Do Vereador 

Josoé Holz. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a 

todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que hoje, só queria fazer uma colocação referente 

a um pedido de um morador e se a atual administração pudesse ver isso pra ele, sobre a Rua Boa 

Vista, do centro, se tem a previsão de ser asfaltada, essa rua logo aqui do lado e que vinha sendo 

pedido há muito tempo e gostaria de ver se tem alguma ideia de fazê-la ou não. Falou que outra 

coisa seria a questão do SIM também e que alguns empresários foram comentar com ele, e que 

essa semana os fiscais foram fazer algumas visitas nos estabelecimentos e eles deram a opinião 

de botar aqui na casa e perguntar a atual administração, de repente pudessem sentar, porque tem 

bastante coisa que os empresários teriam que fazer algumas mudanças, pra implantar esse SIM e 

explicou que ele já existe no município, mas acha que teria que ser refeito e revistas algumas 

coisas. Falou que eles propuseram de repente sentar junto com o fiscal e fazer uma reunião com 

todo mundo junto e conversar pra ver o que dava pra melhorar, o que dava pra fazer e até na 

questão de depois não serem multados ou alguma coisa assim. Outra coisa que queria comentar 

era sobre a semana passada que o colega falou que não tinha se dado um aumento em nenhum 

dos anos. Disse que realmente em dois mil e dezenove, foi dado dez por cento de aumento no 

vale alimentação e foi feito a reclassificação e explicou que essa reclassificação que foi feito um 
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levantamento nos demais municípios da região, onde tiveram cargos como motoristas, tiveram o 

aumento de quase dez por cento, os atendentes de escola, tiveram aumento de quinze por cento, 

operários também tiveram aumento de quase dez por cento. Disse que naquele ano foi feito uma 

reclassificação e na verdade foi dado dez por cento de aumento no vale alimentação. Agradeceu. 

Do Vereador Eloir Bauer. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 

jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que o agradecimento vai ao 

DINIT por esse belo trabalho no nosso município em toda a BR 116 também. Agradeceu.  Da 

Vereadora Karin Spier. Saudou novamente a todos. Disse que queria falar um pouco do outubro 

rosa e destacou que outubro é o mês destinado as ações de prevenção e diagnóstico do câncer de 

mama. Falou que é o mês de conscientização, o mês de mobilização, o mês de troca de 

informações para que esse índice diminua cada vez mais e que cada vez menos mulheres tenham 

esse câncer de mama. Disse que outubro é o mês de campanha da saúde da mulher, assim como 

o mês de novembro é o mês de campanha da saúde do homem. Disse que queria parabenizar a 

Secretária Nívea e toda a sua equipe por iluminarem em tons rosas o Posto de Saúde, dando maior 

ênfase a Campanha do Câncer de Mama, do outubro rosa, embelezando ainda mais o nosso Posto 

de Saúde. Também disse que queria parabenizar a secretária Marilei que muito se empenhou 

através de uma ideia da nossa colega Vereadora Adriane e embelezou a nossa Casa Legislativa 

com os laços que são o símbolo da Campanha do Outubro Rosa. Falou que prevenir é o melhor 

caminho. Disse que esses laços e essa iluminação são formas de disseminar mais rapidamente e 

abranger cada vez o número de mulheres para que se faça a prevenção e evite a doença. Disse 

que também queria agradecer ao colega Vereador Jair por parabenizar a rádio e que realmente no 

dia seis de outubro são trinta e dois anos de emissora. Falou que era uma pena, em função da 

pandemia, pelo segundo ano consecutivo, não nos permite fazer a festa, que já mais de quinze 

anos é feita em Picada café e infelizmente temos que esperar mais um ano. Falou que também 

será um ano um pouco atípico, porque vai ser o primeiro ano sem a presença do seu pai e explicou 

que farão uma pequena confraternização, uma live e não poderão deixar passar em branco esse 

aniversário de trinta e dois anos. Falou que com certeza no ano que vem estaremos aqui e faremos 

a festa em Picada Café. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou 

os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 14 de outubro de 2021, às 20 horas, no 

local de costume, e lembrou que a sessão será na quinta-feira, devido ao feriado do dia 12 de 

outubro. Declarou encerrada a sessão. 
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