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035/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 19/10/2021. 
 

Aos dezenove 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, André Peiter, 
Egon Hansen, Eloir Bauer, Janice Seibt, Karin Spier, 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 034/2021, de 14 de outubro de 2021. Ninguém fez uso 
da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 034/2021, que foi aprovada com 
a abstenção do vereador André Peiter e Egon Hansen. A Senhora Presidente, solicitou que à 
secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente: Projeto de Lei Legislativo Nº 
002/2021 – Veda a prática de campismo e a presença de animais equinos, bovinos, caprinos e 
suínos, em praças, parques e áreas públicas de lazer do Município de Picada Café e dá outras 
providências. Senhora Presidente; Senhores Vereadores: Adriane Marconi, vereadora da bancada 
do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, submete à consideração de seus pares o anexo 
projeto de lei, que trata da proibição de campismo e da presença de animais equinos, caprinos e 
suínos em praças, parques e áreas públicas de lazer do Município de Picada Café. É de 
conhecimento comum que, não raras vezes, as praças, parques e áreas de lazer do Município 
acabam recebendo destinação diversa daquela para a qual concebidas, a saber a prática de 
camping, o que gera intensa perturbação ao sossego da comunidade local. Também há inúmeros 
episódios registrados da presença de animais de grande porte, especialmente cavalos, nesses 
espaços públicos, o que acaba gerando sujeira e degradação. O objetivo da presente lei, portanto, 
é criar vedação para tais práticas, assegurando maior conservação dos espaços públicos e, 
concomitantemente, prevenindo perturbações às comunidades, especialmente nos períodos 
indispensáveis ao descanso, como a noite e os finais de semana. A multa que se propõe aplicar é 
exemplar, a saber 04 (quatro) VRM – Valor de Referência Municipal, o que equivale atualmente 
a R$ 1.187,96 (um mil cento e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos). Salientou-se, 
contudo, que as proibições de que trata o projeto de lei não se aplicam em caso de eventos 
promovidos ou autorizados pelo Poder Público Municipal. Através da presente proposição 
espera-se prevenir a deterioração precoce dos espaços públicos, zelando, pois, pelo patrimônio 
do Município, além de garantir a não ocorrência de perturbação à tranquilidade dos moradores 
das imediações desses logradouros. Por todo o exposto, conto com a aprovação do presente 
projeto de lei. Picada Café, 19 de outubro de 2021. Adriane Marconi, Bancada do PTB. Oficio 
Circular nº 005/2021. A Câmara Municipal de Vereadores de Picada Café- RS. Assunto: Sinal de 
telefonia. Prezados Senhores, A Câmara de Vereadores de Farroupilha, no uso e suas atribuições 
regimentais aprovou, por unanimidade, na Sessão Ordinária ocorrida em 05 de outubro de 2021, 
o Requerimento nº 301/2021, de autoria dos Vereadores que compõem a Frente Parlamentar em 
Defesa do Agronegócio: Roque Severgnini – PSB, Gilberto do Amarante – PDT, Tiago Ilha – 
Republicanos, Davi de Almeida – Rede, Sandro Trevisan – PP, Felipe Maioli – MDB e Mauricio 
Bellaver – PL, documento em anexo, acerca do sinal de telefonia. Atenciosamente, Eleonora 
Peters Broilo Vereadora 1ª Vice-Presidente. Em 17 de setembro de 2021, a Frente Parlamentar 
em defesa do Agronegócio de Farroupilha, reuniu-se, por intermédio do Deputado Federal, Heitor 
Schuch, com o Secretário do Ministério de Comunicações, Arthur Coimbra. No momento, o 
Secretário explanou que o prazo do novo edital é de até 2029 para implantação do 5G. No caso 
de Farroupilha, fora afirmado que apenas 3 localidades seriam atendidas, sendo que a necessidade 
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é muito maior. Os dados de definição de quais locais seriam atendidos foram extraídos do Censo, 
sendo o último, de 2010. A Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha encaminhou 
documento ao Secretário solicitando que fosse atendida toda a zona rural do município, por não 
ser necessário tantos investimentos, uma vez que nenhuma localidade fica há mais de 30 km do 
distrito-sede. Estamos encaminhando esta informação a todas as Câmaras de Vereadores da Serra 
Gaúcha para que adotem esta pauta e cobrem do Ministério de Telecomunicações, uma vez que 
acreditamos que a realidade de Farroupilha certamente é a realidade de inúmeros municípios da 
região. Entendemos que a Serra Gaúcha é uma região muito rica, contando com fomentadíssimos 
setores de agricultura, vinicultura, turismo e outros tantos, necessitando deste serviço básico para 
que consiga fazer negócios e estabelecer contatos. Sendo assim, se cada município fizer siua 
parte, cobrando e explanando sobre o sinal de telefonia na zona rural poderemos ter resultados 
prósperos e imediatos. Roque Severgnini Vereador Presidente da Frente Parlamentar em Defesa 
do Agronegócio. Passamos para o Grande Expediente onde consta o Projeto de Lei Legislativo 
Nº 002/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Adriane 
Marconi: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a 
todos que assistem a sessão. Falou que referente ao Projeto de Lei do Legislativo, se trata da 
proibição de Campismo e da presença de animais equinos, caprinos e suínos em praças, parques 
e áreas públicas de lazer do Município de Picada Café. Falou que essa questão de ficar acampado, 
sabe que muitas vezes vem pessoas de fora do município, na sexta feira e ficam até no domingo 
a noite e ficam acampados nestas praças. Disse que temos um exemplo muito claro no Bairro 
Esperança. Explicou que esse pessoal vem e fica ali acampado com som alto a noite, levam a sua 
bebida e as coisas que vão consumir ali e nem sequer geram imposto ao município, porque muitas 
vezes nem usam o comércio local. Falou que esse pessoal acaba perturbando o sossego dos 
moradores, muitas vezes quebrando coisas, quebrando vidros, e sabe que o nosso pessoal do 
município trabalha a semana inteira e chega o final de semana e querem ter o seu descanso 
merecido e necessário. Disse que também queria esclarecer, se alguém estiver passando com um 
animal, não será multado e explicou que será só na questão de permanecer no local. Falou que 
iria usar mais uma vez o Bairro Esperança como exemplo esta noite, e contou que as três quadras 
de vôlei, estão fechados com cadeado porque cavalos estavam sendo treinados lá e questionou 
como ficam as crianças que querem ir lá jogar vôlei ou praticar algum tipo de esporte, se os 
cavalos estão lá em treinamento. Falou que esse projeto é muito importante e não vai dizer que 
vai amenizar todos os nossos problemas referentes a perturbação e barulhos, mas vai amenizar, e 
as pessoas só vão sentir quando doer no bolso, como já havia comentado o Vereador Adão. Pediu 
urgência urgentíssima. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen:  Saudou a Senhora Presidente, 
colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, os que se fazem presentes nesta noite e a todos 
que assistem em suas casas. Disse que referente ao projeto, concorda, mas pena que não dá pra 
incluir a questão do vandalismo e do som até altas horas da madrugada, como já haviam discutido, 
isso cabe a Brigada, então teria que ver pra que isso aconteça, temos que ir atras da Brigada, para 
eles atenderem o telefone e dar uma solução porque muita gente já pediu e que no verão tem 
gente fazendo som alto e esculhambação de madrugada, e que não deixam as pessoas dormir. 
Disse que concorda com o projeto e como não pode incluir essa norma, cabe a Brigada e se 
colocou a favor desse projeto. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistem. Disse que 
só queria fazer uma colocação aqui, que na proposição e também na fala da Lider de Governo, 
ela não mencionou bovinos e que estava olhando no artigo dois que bovinos também está vedado, 
então, só pra ficar claro para as pessoas, que animais de grande porte equinos, bovinos, caprinos 
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e suínos e destacou que fique bem claro que bovinos também não pode, que está no Artigo 2º do 
Projeto de Lei. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em 
votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Legislativo nº 002/2021, que foi aprovado por 
unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia onde consta o Projeto de Lei do Legislativo nº 
002/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A 
Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2021, que foi 
aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente 
colocou a palavra a disposição. Do Vereador Egon Hansen. Saudou a todos novamente. Disse 
que queria fazer um agradecimento ao Secretário de Obras pelo pedido de serviço que foi 
realizado e a melhoria que foi feito era necessário, pois poderia causar algum acidente e por isso 
queria deixar registrado que ele lhe atendeu e explicou que era um pedido que as pessoas pediram 
e que foi resolvido. Disse que também queria deixar registrado que no dia dezoito de outubro, foi 
o Dia do Médico e falou que esse profissional que salva vida, principalmente na época da 
pandemia, passou por várias dificuldades, e alguns até perderam a vida salvando outras e se 
esforçando para que tudo desse certo, e mesmo assim, os médicos ainda ficaram doentes e um e 
outro até perderam a vida. Disse que a estes profissionais queria também agradecer a todos os 
médicos do Posto de Saúde, pelo esforço e pela dedicação e pelo serviço que estão prestando para 
a nossa população. Novamente deixou registrado o seu agradecimento a estes profissionais e que 
sempre nos ajudem quando mais precisar e quando estiver doente. Agradeceu. Da Vereadora 
Janice Seibt. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que 
estavam assistindo em casa. Disse que queria deixar um agradecimento aos profissionais médicos 
pelo dia deles e pelo excelente trabalho executado durante a pandemia, que não foi fácil. Disse 
que queria falar sobre a rede de água do Arroio Terra, que está indo para a reta final e que vai 
deixar um beneficio grande para as quatorze famílias que residem naquela localidade. Agradeceu. 
Do Vereador André Peiter. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 
jurídico, imprensa e a todos que estavam assistindo pelas redes sociais. Falou que estava 
conversando com o pessoal da Joaneta, na semana passada, e pediram porque os banheiros da 
Praça da Joaneta estavam fechados. Respondeu que iria colocar na sessão e disse que não sabe se 
estão estragados. Falou que acha que existe uma grande demanda no meio dia por causa dos 
funcionários que trabalham nas indústrias e falou que foi até uma pessoa que tem um comércio 
ali, que pediu isso e explicou que muitas vezes pedem pra usar o banheiro dos locais particulares 
e que só queria saber o que estaria acontecendo lá e porque estariam fechados. Comentou que se 
está ali, acha que podia ser aberto de manhã e fechados a noite, talvez. Disse que queria falar 
sobre a RGE e contou que mais um caso aconteceu no Bairro Quatro Cantos na semana passada, 
e falou que por causa de um poste podre, eles deixaram as famílias mais de trinta e sete horas 
sem luz e o que poderia ter acontecido, pois não podia passar o ônibus escolar, nem os ônibus 
que levam os funcionários e ainda arrancou duas caixinhas de luz fora das residências, só por 
causa de um relaxamento de um poste podre. Falou que achava que isso não precisava acontecer 
se fossem mais atentos e trocar os postes antes de cair. Agradeceu. Da Vereadora Adriane 
Marconi. Saudou novamente a todos. Disse que queria agradecer a todos os vereadores pelo 
apoio neste projeto que vai beneficiar a nossa comunidade. Ainda sobre o projeto de lei, disse 
que no Artigo 5º que fala sobre os eventos promovidos pelo município, que então serão 
devidamente autorizados pelo município, eles vão acontecer e um exemplo é a cavalgada que 
acontece todos os anos. Disse que já conversou com o Prefeito Luciano e o vice, sobre a 
iluminação pública. Falou que a Escola 25 de Julho na Rua Azaleia até próximo à casa do Daniel, 
ali vão dois postes e também na Ponte Pedro Linck, até o cemitério católico vão mais quatro 
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postes e na Rua Martha Kirschner até o número duzentos e vinte e um, também inicia e vai até a 
Querência Nativa vão quatro postes. Falou que estas coisas já estão encaminhadas na questão da 
iluminação pública e reforçou que conversou com o Prefeito e que tudo estaria certo e que logo, 
logo também será feito esta questão da iluminação pública. Disse que em relação ao que o 
Vereador Egon comentou que muitas vezes a população liga de madrugada e alguns horários da 
noite e a Brigada Militar muitas vezes não atende, ou não vão até esse local e pediu que cada 
ligação seja atendida, porque acha que sendo atendida vai amenizar algumas situações que 
acontecem e sabemos que todas as noites fica um de plantão. Disse que faz alguns dias que 
conversou com o sargento e que ele explicou que sempre tem um Brigadiano de plantão e ao 
receber a ligação que ele vá até o local ver o que está acontecendo. Agradeceu. Do Vereador 
Adão Pereira. Saudou novamente a todos. Disse que também queria deixar um agradecimento 
aos médicos que foram heróis agora nesta pandemia, pela passagem do seu dia, porque com 
certeza fizeram a diferença e principalmente aqui no nosso município, temos bons médicos e um 
bom atendimento na saúde. Agradeceu os profissionais. Disse que referente a questão dos 
banheiros como o colega André falou, que também acha que não pode ter banheiro público na 
praça e estar fechado, ainda mais na Joaneta onde tem circulação de muita gente e explicou que 
estão lutando por mais banheiros públicos na pista de Skate e aqui no centro também já foi pedido 
banheiro público e é claro que se faz necessário mas os que tem, precisam se manter aberto e se 
tem algum problema, tem que reformar e abrir eles. Falou que isso não é de agora e já é de mais 
tempo que eles estão fechados e que seja tomado providencias e reformar esses banheiros que 
precisam de reformas e abrir pra comunidade. Disse que também queria agradecer ao Secretário 
da Agricultura que tem feito um belíssimo trabalho na sua secretaria, atendendo os agricultores 
com serviços de máquinas. Falou que ainda hoje conversou com ele e que só faltam quatro 
agricultores para serem atendidos e aí ele consegue zerar as demandas do serviço de máquina. 
Falou que isso é muito importante, porque a nossa agricultura vem crescendo dentro do 
município, dando um bom retorno para o município, então precisa ser atendido com carinho e 
com seriedade. Do Vereador Neudir Hubler. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, Jair do Diário e a todos que assistam pelas redes sociais. Falou que só para 
comentar sobre os banheiros da Joaneta, que estão trancados. Disse que já conversou com o 
prefeito e com o vice e na verdade estão trancados porque não estão funcionando por causa do 
vandalismo. Falou que as pessoas não sabem usar um banheiro, então quebram e na verdade esses 
banheiros terão que ser reformados e por enquanto não está sendo usado e que não adianta estar 
aberto se não estão funcionando e o quanto antes serão feitos. Agradeceu.  Ninguém fez uso da 
palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 
26 de outubro as 20h, no local de costume. Declarou encerrada a sessão. 
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