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006/2023 
                              
  Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 14/03/2023. 

 

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e vinte e três, reuniu-se na Câmara 

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

dos Santos, André Peiter, Eloir Bauer, Jair Schaab, Karin Spier, Neudir Hubler, Selvino 

José Boettcher e Valdir Lubenow. A mesa foi presidida pela Vereadora Adriane Marconi 

Mielke e secretariada pelo Vereador Neudir Hubler. A Senhora Presidente, colocou em 

discussão a Ata nº 005/2023. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou 

em votação a Ata Nº 005/2023, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 

solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente.  Pedido de 

Informações 001/2023. Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara de Vereadores de Picada 

Café. Adriane Marconi Mielke, Vereadora com assento nesse Legislativo Municipal, no 

uso de suas atribuições constantes no art. 134, V, do Regimento Interno, vêm perante 

Vossa Excelência, propor o presente Pedido de Informações. No momento em que 

cumprimentamos cordialmente vimos solicitar informações sobre as providências tomadas 

ou que se pretende tomar em relação as melhorias necessárias do telhado, forro, banheiros 

e o campinho de areia no antigo Colégio Projeto Além da Escola, atualmente nomeado 

como Ponto de Cultura Girassóis de Picada Holanda. Se já foi considerada a possibilidade 

de enviar um Engenheiro no colégio para verificar o estado de conservação. Assim, 

rogamos para este Digníssimo Sr. Prefeito para que encaminhe o presente para a Secretaria 

competente para as providencias cabíveis. Requer, portanto, seja o presente Pedido de 

Informações votado em regime de urgência urgentíssima e submetido ao Poder Executivo, 

rogando por seu atendimento, com a maior brevidade possível. Reiteramos votos de mais 

alta estima e consideração. Picada Café, 10 de março de 2023. Adriane Marconi Mielke 

Bancada do PTB. Requerimento 001/2023. Senhor Vice-Presidente: A Vereadora Adriane 

Marconi Mielke, com assento nesta Casa Legislativa, apresenta Requerimento ao Poder 

Legislativo Municipal, na forma do art. 169, inciso XIV, do regimento Interno da Câmara 

Municipal de Vereadores, no sentido de que seja convidada a Agente de Endemias Sra. 

Simone Seger, para tratar do assunto referente ao combate da dengue. Sugere-se que o uso 

da palavra pelo convidado ocorra durante a Sessão Plenária Ordinária do dia 14/03/2023, 

com aprovação do presente pedido na mesma noite pois não há impedimento legal. Rquer, 

portanto, seja a presente indicação submetida à a provação em regime de urgência 

urgentíssima pelo Plenário. A pessoa a ser ouvida já estará na Câmara de Vereadores nesta 

noite. Picada Café, 10 de março de 2023. Adriane Marconi Mielke, Bancada do PTB. 

Oficio 2023. Ao Sr. Selvino Boettcher, Vereador do Municipio de Picada Café. Assunto: 

Retratação do assunto “Reforma do antigo Projeto Além da Escola”. Prezado senhor, 

cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, em nome da Comunidade de 

Picada Holanda, para solicitar a Vossa Senhoria, a retratação e ao mesmo tempo uma 

analise profunda do assunto que tange a reforma do prédio Antigo Projeto Além da Escola 

conforme debatido na Sessão da Câmara no dia 07/03/2023. Como é do conhecimento 

desta Casa, há mais de um ano estamos pedindo para o órgão competente recolher as coisas 
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que estão no prédio e são de ambiente escolar que poderiam ser usados em outros lugares, 

estando à mercê da chuva e do sol. O telhado e o forro estão podres. A cerca e a parte de 

trás caindo, as cortinas danificadas parecendo um lugar esquecido. Dentro do prédio 

madeira caindo, inundação. O que mais podemos pedir de um prédio que pertence ao 

município? Faz-se necessário preservar os bens públicos, para isso existem os impostos 

que ora pagamos. Este prédio existente a muito anos, onde a comunidade se desenvolveu 

em seu entorno. Situado as margens da nossa bela Rota Romântica uma das vias mais 

movimentadas do município. Confiante que este documento terá a devida relevância pela 

parte do Executivo do Município. Sendo o que se apresentava sem mais para o momento, 

subscrevemo-nos. Atenciosamente, Comunidade de Picada Holanda. Passamos para o 

Grande Expediente onde consta o Pedido de Informações 001/2023 e o Requerimento 

001/2023 A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da 

palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Pedido de 

Informação 001/2023, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 

em votação a urgência urgentíssima do Requerimento 001/2023, que foi aprovado por 

unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde consta o Pedido de Informação 

001/2023 e o Requerimento 001/2023, A Senhora Presidente colocou a palavra a 

disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o 

Pedido de Informação 001/2023, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 

Presidente colocou em votação o Requerimento 001/2023, que foi aprovado por 

unanimidade. Neste momento a Senhora Presidente interrompeu a sessão por tempo 

indeterminado para a explanação da Agente de Saúde, referente ao combate da dengue. 

Durante a explanação a Sr. Simone Seger mostrou algumas imagens dos focos de 

mosquitos e explicou qual o procedimento para uma melhor prevenção para evitar o 

surgimento de larvas e combater a dengue. Os vereadores tiraram suas dúvidas com 

algumas perguntas. A Senhora Presidente agradeceu pela explanação e reabriu a sessão. 

Passamos para as Explicações Pessoais e a palavra foi colocada à disposição dos 

senhores vereadores. Do Vereador Valdir Lubenow: Saudou a Senhora Presidente, 

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

sociais. Disse que ultimamente está dando muitas reclamações de estradas não roçadas e 

deixou bem claro que tempos atras não chovia para o inço crescer e que agora não estão 

dando conta, mesmo roçando com duas e que é muita coisa. Disse que as estradas estão 

ruins, estão feias, e contou para o pessoal que estava assistindo em casa que estão roçando 

com duas máquinas e que dois estão se adaptando nisso. Contou também que veio mais 

um pessoal para trabalhar e se daqui a um tempo não acharem que está bom, podem ir 

reclamar novamente, pois com a chuvarada o mato está crescendo muito, frisou. Do 

Vereador Selvino José Boettcher: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 

secretária, imprensa, jurídico, a todos os presentes e a todos que assistiam pelas redes 

sociais. Disse que primeiramente queria pedir desculpas para a secretária que faz um 

ótimo trabalho na Câmara de Vereadores e na Comunidade Católica de Picada Café. 

Contou que na semana passada esqueceu de mencionar o nome dela pelo Dia 

Internacional da Mulher, pediu desculpas e agradeceu pelo bom trabalho na Casa. 

Parabenizou o colega Vereador Valdir e contou que passou nos quatro cantos do 
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município e destacou que mais da metade está roçado e que realmente, quem tem grama 

em casa sabe, a gente corta ela duas vezes e continua alta, frisou. Disse que agora com 

essa chuva e sol, as plantas crescem que é uma maravilha, mas aos poucos vão chegando 

lá. Relatou que conversou com o Secretário de obras e que ele explicou, assim como o 

Valdir explicou várias vezes nessa casa, que quando é muito seco fica ruim de patrolar as 

ruas, o saibro fica muito solto, mas o município está indo muito bem, destacou. Falou que 

o pessoal da Secretaria de Obras está trabalhando, assim como as demais secretarias. 

Disse que queria falar um assunto da RGE, que fizeram muito no nosso município de uns 

tempos pra cá, como reformas de redes, trocas de transformadores, limpeza de redes, mas 

que tem uma pergunta que fica no ar, e pediu para a Presidente, jurídico e secretária para 

oficializar um pedido através de oficio da pergunta que os colonos estão se fazendo no 

interior, o que se consegue fazer com a rede de luz monofásica duzentos e vinte wolts. 

Deu o exemplo de Morro Bock com estrada que vai para o Ceplam e o que esse Clube 

quer ligar em uma rede de luz de duzentos e vinte woltz quando tem uma promoção e se 

não tiver um gerador, eles não têm promoção. Falou que é uma reivindicação daquela 

localidade a muito tempo e os agricultores que moram em volta, são vários e acredita que 

passam de dez. Questionou o que essa gente vai conseguir ligar de máquinas pesadas e 

que eles próprios estão se fazendo essa pergunta. Segundo o vereador, para ligar um 

moedor de pasto precisa ser acima de sete e meio CV, um moinho para moer grãos 

também precisa acima de sete e meio CV. Questionou se essa gente quiser aumentar a 

sua produção, se nós em pleno ano de dois mil e vinte e três, temos localidades que andam 

com a rede de luz defasada. Falou que a monofase é para uma casa e não para uma 

propriedade rural, não para uma indústria e agroindústria, ou então para uma comunidade 

com salão esportivo ou ginásio de esportes e isso é lamentável. Disse que esteve 

conversando com assessores de deputados federais, com uns amigos estaduais, com o 

Secretário do Meio Ambiente e Agricultura e com o Prefeito. Disse que uma solução 

precisa ser tomada e que o prefeito e o planejamento estão vendo com o jurídico, o que 

cabe ao município e o que cabe a RGE. Destacou que o que cabe a RGE, teremos que 

cobrar muito deles, mesmo tendo que brigar com eles. Parabenizou o Beto, foi conversar 

com ele mesmo na correria, tem muita coisa para fazer e que as medidas possíveis ele 

atende a todo mundo. Relatou que se alguém tiver algum pedido, alguma pessoa num 

bairro, no interior, ou algum vereador, procurem o secretário, falem com ele, façam o 

pedido, se informem com ele, aí as coisas estão certas, frisou. Disse que isso vale para o 

Planejamento e contou que esteve em reunião com o Daniel por uma hora e que ele 

mandou o seguinte recado para os vereadores e para a comunidade: se tiver um problema 

em uma comunidade, visitem a gente, procurem o Max ele é o responsável, o vice prefeito 

que recebe as pessoas do município inteiro de braços abertos e botar o diálogo em dia, 

frisou. Disse que também queria falar da rede de água, uma das últimas que está sendo 

feita que é no Morro do Vento, só que ela é meio a meio, meio pública e meio privada e 

explicou lá tem pouco moradores e que os proprietários das terras pagam a rede e a 

tubulação e o município entra com a máquina e coisas assim. Disse que é muito louvável 

que a administração está conseguindo levar cem por cento de rede de água para o nosso 

município e como todo mundo sabe, é necessário, isso é saúde tendo outra água para usar 
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na sua propriedade, principalmente nas localidades mais altas onde é difícil ter uma 

vertente. Contou que levou o assunto ao jurídico do PDT, e segundo o vereador, aqui 

estão as atas das sessões desse ano e que nenhuma vez falou mal de uma entidade ou de 

alguma coisa, e pergunto a vocês que são vó, pai, mãe, preferem escola ou área de lazer, 

destacou. Disse que é muito difícil trabalhar em um município onde tem que escolher o 

que dois governantes do passado deixaram muitas coisas para trás e não fizeram. Disse 

que não dá para fazer tudo em um ano, dois anos, três anos e quatro anos, pois não há 

verbas, não há recursos suficientes. Disse que em primeiro não ofendeu ninguém e não 

deve desculpas a ninguém. Falou que politicagem é uma coisa e porque não procuraram 

a Secretaria do Planejamento ou a Secretaria de Obras para se informar. Comunicou para 

a comunidade que tem um projeto pronto para ir pra licitação da reforma daquele 

patrimônio Público e histórico da história de Picada Café, do telhado ao piso, do banheiro 

a cozinha, da cancha de areia, dos brinquedos e de todas as coisas que estão lá. Falou que 

não é só este prédio público que é Patrimônio Histórico, patrimônio de Picada Café é a 

história de Picada Café. Disse que a Brizoleta no Lichtenthal tem uma lembrança do nosso 

governador Leonel Brizola, falecido já, a Escolinha do Quatro Cantos, tem uma escolinha 

cedida para a Comunidade Católica do Jamerthal mas é do município e assim tem 

inúmeras como praças e tudo mais que tem que ser melhoradas. Disse que o Secretário 

de Obras mandou avisar que todo o mês é cortado a grama de todos os campos de futebol, 

praças, pracinhas e tudo que é lugar de patrimônio histórico ou patrimônio do município. 

Questionou com a pergunta, querem creches, querem escolas ou que e contou que esse 

ano foram feitas reformas da Escola Quatro Estações, foram feitas ano passado e agora 

salas de aula para a Quatro Estações, para a Escola Amiguinho e para a Escola Marta 

Kirschner. Disse que também foram feitas melhorias na Escola 25 de Julho e na Santa 

Joana também. Falou que o município pega muito a saúde e a educação e que o prefeito 

fez muito certo de escolher prioridades. Disse que queria deixar uma boa noticia que este 

ano o prédio será reformado e que vai virar um prédio novo, irão ter uma cancha de areia 

bem melhor do que aquela que está ali e que não adianta colocar dinheiro público numa 

coisa que já está ultrapassada. Relatou que o prefeito mandou dizer que é só aguardar 

mais um pouquinho, que escolas foram atendidas, creches foram atendidas, vieram 

inúmeros recursos para o nosso município, como emendas do Paim do PT de duzentos 

mil para a saúde, Afonso Motta deputado federal PDT, duzentos mil para a agricultura, 

Heitor Schu cento e cinquenta mil, e assim tem muitos outros que não lembra, mas o 

Claus irá passar tudo para a próxima sessão e que vai ler tudo. Disse que vai exceder 

novamente o seu tempo, tem gente que não gosta, outros aplaudem na volta. Segundo o 

vereador, e se alguém tiver uma dúvida vem falar comigo, com o Kego, com a Karin, com 

o Elô, com a Adriane e a gente visita a prefeitura todas as semanas e podem ter certeza se 

tem alguém fiscalizando o governo é o vereador Selvino, que vos fala, destacou. Disse 

que vai todas as semanas por mês, e pede para o Claus as coisas do prefeito. Falou que 

no passado o acusaram e que defendia a economia e que ninguém defende tanto a 

economia como o Selvino, frisou. Disse que seu compromisso não é só fiscalizar, meu 

compromisso é buscar recursos para o município, para todos os munícipes ter uma vida 

melhor. Agradeceu a todo os deputados que trazem recursos para o município e que só 
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sente falta de recursos humanos. Todo mundo sabe quem trabalha em uma indústria, que 

quando não tem empregados o suficiente, é impossível aquela empresa fazer o trabalho 

dela, a produção dela. Pediu desculpas para as pessoas que sempre foram falar com ele e 

contou que tem bons amigos em Picada Holanda, que sempre deu patrocínio ao Grupo 

Girassóis, cartões, rifas, sempre puderam contar com ele. Contou que na manhã anterior, 

foi procurado por três senhoras e falaram que não era isso e que estavam sabendo o que 

tinha e que perguntaram o que tinha na real para a reforma. Disse que respondeu que o 

prédio vai ser restaurado da cabeça aos pés, cem por cento e que irão ter uma ótima 

infraestrutura lá e destacou que os outros também, mas só precisam dar meio ano para o 

executivo. Agradeceu. Neste momento a Presidente pediu para a Mesa Diretora se todos 

estão de acordo em liberar o uso da tribuna para que a Sra. Neusa koper e o Sr. Laurilo 

Kiekow, possam fazer uso da palavra e todos da Mesa concordaram. A Senhora 

Presidente chamou o Sr. Laurilo Kiekow para fazer uso da palavra. Do Munícipe Laurilo 

Kiekow: Saudou a todos e agradeceu pela oportunidade em poder se pronunciar. Disse 

que não sabe quem falou para o selvino, que ele ofendeu alguém e que não sabe que 

ofendeu. Explicou que só não concordou com o que escutou no pronunciamento, que o 

prédio não precisava de reforma, que o prédio estaria em bom estado e que estava tudo 

ok. Disse que tem direito como cidadão de discordar com o excelentíssimo vereador. O 

Vereador Selvino revidou dizendo que tem todo o direito de defender o seu governo e a 

Presidente pediu para que o vereador deixasse o Lairton concluir a sua fala. Lairton disse 

que tem inúmeras coisas boas, mas acha lamentável quando um vereador chega e diz que 

tem que optar entre a saúde ou o lazer e acredita que as duas coisas precisam andar juntas. 

Explicou que se não tem lazer, não vamos ter saúde. Disse que não está aí pra discutir 

verbas, mas dizer que o município que não tem lazer não vai ter saúde e as pessoas que 

não são felizes, vão fazer o que no final de semana, se trancar dentro de casa, vão assistir 

teve vinte e quatro horas? Disse que acredita que Picada Café, o município que temos, a 

estrutura que tem, é muito simples para trabalhar. Falou que não é político, não defende 

bandeira A, B ou C, mas o que quer no seu município, por ser Cafeense, quer que Picada 

Holanda tenha uma área de lazer, que nos domingos de manhã possa dar uma caminhada 

e enxergar coisas boas. Destacou que estamos na Rota Romântica e temos que comparar 

com Nova Petrópolis, Gramado e Canela. Disse que sente em dizer, que aquele projeto 

lá, se olhar é uma espelunca, aqueles panos pendurados, de longe parece qualquer coisa, 

menos Projeto, menos prédio público. Segundo Laurilo, prédio público, mas não o que 

estamos acostumados na Serra Gaúcha. Disse que tem um carinho por todos e falou para 

o Selvino que não o conhece e que não está aqui para ofender, que não acompanha o 

trabalho dele, que não está aqui para julgar e que só não concordou com as palavras, de 

que o Projeto não precisava de melhorias e que o Projeto estava bom. Reforçou que o 

telhado está caindo, os postes estão caídos, a pintura não existe mais. Explicou que 

quando a Neusa colocou a questão, disse que não concordava e acha que o trabalho de 

vereador, ou de qualquer político é trabalhar para o povo, que tem que ser o alvo do 

vereador e destacou que o povo quer ser feliz, ter condições de viver, ter segurança, 

educação e lazer. Segundo Laurilo, tira uma dessas coisas e vê se funciona o município, 

se funciona o Estado. Disse para o Vereador Selvino que da sua parte não tem mágoa 
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nenhuma e que só não concordou com a fala dele do estado do prédio. O Vereador André 

disse que se não está na ata, mas que ele falou sim, que só tinha um espelho caído e que 

o prédio estaria em boas condições e questionou se isto não aparecer na ata, mas está na 

gravação. O Vereador Selvino perguntou referente aos brinquedos que estariam 

quebrados e contou que foi ver e que não estão quebrados. Também questionou porque 

os governos anteriores já não fizeram uma parte. Laurilo respondeu que não iria falar 

sobre o governo anterior e para terem uma ideia, disse que está morando novamente na 

Picada Holanda há três anos, porque morou muito tempo fora, mas que é cafeense desde 

que nasceu e sempre manteve as coisas aqui, frisou. Reforçou que não tem bandeira. O 

Vereador Selvino disse que as grandes empresas devem saber que falta de funcionários, 

falta de equipamentos é um problema e o setor público não pode fazer o que fizemos em 

casa e que temos prioridades, para mim, para o prefeito, que representam o governo fica 

muito difícil de escolher. Disse que quando tem vinte pessoas pedindo pavimentação, tem 

vinte pessoas pedindo melhorias nas escolas para dar uma vida bem melhor para as nossas 

crianças, aos idosos. Disse que aos poucos tudo vai chegar no ponto e que agora é a vez 

do lazer e que o município precisa escolher prioridades, é muito ruim, frisou. Disse que 

como agricultor na sua propriedade, tem certos setores que vai precisar escolher e que 

algumas coisas ficam pra trás. Lairton disse que não concorda e que as coisas precisam 

andar juntas, mas cada um tem uma visão. Contou que na empresa onde trabalhou, nunca 

escolheu um ponto, as coisas sempre precisaram andar juntas. O Vereador Eloir Bauer 

disse que a fala do Lairton estava bem certa e que é necessário colocar as coisas como 

elas acontecem na sessão e propor a falar o que realmente acontece. Segundo o Vereador 

Eloir, se eu conheço o prefeito e o vice, já conversamos várias vezes, que eles vão fazer 

e que tem a plena certeza e que isso é muito bom colocar as coisas e mostrar o interesse 

ao povo de Picada Café. Contou que também mora lá, assim como o Vereador Adão é 

vizinho. Agradeceu. A Senhora Presidente convidou Neusa Kopher para fazer o uso da 

palavra. Da Munícipe Neusa Kopher: Saudou a todos os vereadores e a todas as pessoas 

que assistiam pelas redes sociais. Só para complementar o que o Lairton disse, falou que 

recorreram aos vereadores, assim como estava registrado no oficio, estão pedindo a mais 

de um ano, para o pessoal da prefeitura tirar as coisas que estão estocadas num canto. 

Disse que simplesmente pedem e não são atendidos. Agradeceu. Do Vereador Eloir 

Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, jurídico 

a todos os presentes e a todos que assistiam pelas redes sociais. Agradeceu ao Paulo e a 

Simone pelo ótimo trabalho nas comunidades e por sempre o atender. Também fez um 

convite da Fundação Assistencial de Picada Café que irá promover o Coxa e Sobrecoxa 

no dia primeiro de abril. Deu detalhes do evento e reforçou o convite. Agradeceu 

novamente o Secretário de Obras o Beto, e sua equipe, por todos os trabalhos prestados a 

nossa comunidade. Agradeceu. Do Vereador Jair Schaab: Saudou a Senhora Presidente, 

colegas vereadores, secretária, imprensa, jurídico, a todos os presentes e a todos que 

assistiam pelas redes sociais. Disse que queria falar um pouquinho sobre as reformas das 

lixeiras e paradas de ônibus do Bairro Bela Vista, como já foi comentado um pouco na 

semana passada. Falou que viu que no bairro Esperança também tem paradas podres por 

baixo e no Kafeeeck também. Disse que lembra que no ano passado, na empresa em que 
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trabalhava, reformaram as paradas e que o município fez uma licitação. Disse que espera 

que isso seja feito novamente, para que sejam feitas as reformas das paradas e lixeiras em 

todos os bairros, ou substituírem as lixeiras. Falou que queria dar uma notícia ao povo, 

em especial aos moradores do Loteamento Encosta da Serra, contando que encaminhou 

uma emenda de duzentos e cinquenta mil ao Deputado Covatti Filho, para fazer a 

pavimentação desse bairro. Contou que esteve conversando com o assessor dele nos 

últimos e dias e que está prestes a sair, só faltam pequenos detalhes. Disse que fez a sua 

parte, o município já fez sua parte e que só falta um pequeno detalhe lá em cima, frisou. 

Fez um agradecimento ao Egon que cedeu o espaço durante um mês, que já foi vereador 

e hoje é suplente e que tem o maior orgulho em poder participar desta Casa do Poder 

Legislativo. Disse que a função do vereador é questionar e pedir, pois se a gente pede ou 

cobra alguma coisa aqui, é porque a população na rua cobra de nós, frisou. Agradeceu. 

Do Vereador Adão Pereira dos Santos: Saudou a Senhora Presidente, colegas 

vereadores, secretária, imprensa, jurídico, a todos os presentes e a todos que assistiam 

pelas redes sociais. Disse que queria falar sobre o cemitério público, localizado na 

Joaneta. Disse que nunca se deu conta de ir atras para ver qual é o valor cobrado de taxa 

para sepultar uma pessoa no cemitério público. Falou que se surpreendeu com o valor que 

é cobrado e por se tratar de cemitério público, acha que é para favorecer a população mais 

pobre, mais carente que não tem condições. Disse que o nosso município cobra uma taxa 

muito alta para usar esse cemitério em relação a outros municípios e contou que a taxa é 

mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos. Disse que isso é meio alto, que 

não é de agora e que talvez já venha a mais tempo. Achou que o município teria que rever 

essa taxa e pegar uma pessoa com o poder aquisitivo menor, quando perde um ente 

querido paga um absurdo nos trabalhos funerais e tem que pagar uma taxa de mil duzentos 

e oitenta e quatro com noventa para sepultar uma pessoa. Relatou que na semana passada, 

esteve falando com uma pessoa em Caxias que estava esperando retirar o filho dela que 

iria ser enterrado no cemitério público e ela reclamando da taxa que seria de duzentos e 

noventa e oito reais e que ela perguntou se tínhamos cemitério municipal e perguntou a 

taxa, mas não soube respondeu, frisou. Disse que então foi se informar e que realmente 

ficou surpreendido com o valor. Disse que gostaria de ver e quem sabe debater ou 

conversar para poder rever o valor pois acha muito para o nosso munícipe. Disse que 

também queria falar sobre a ponte nova do Jamerthal que está sendo construída e contou 

que esteve no domingo visitando a obra e ficou surpreso e destacou que a obra não está 

andando. Disse que se a obra continuar com este ritmo, não ficará pronta este ano. Falou 

que se os vereadores não visitarem, iria convidar e pediu humildemente para os 

vereadores irem lá visitar. Questionou o que foi feito lá até agora, e frisou que se 

colocarem dois ou três pedreiros da Picada Café, em três dias vão ter feito mais do que 

fizeram lá. Destacou que não está fazendo uma tempestade num copo de água e pediu que 

fossem lá para ver. Falou que é uma obra de um milhão e pouco, está parado e tem duas 

pessoas batendo concreto com a mão, lá. Disse que a empresa que ganhou isso aí tem que 

ter condições de colocar maquinário e gente pra essa obra andar. Falou que os munícipes 

precisam dessa obra e não podem ficar parados. Disse que tem que haver um jeito de 

agilizar aquela obra e que a promessa é que,até abril entregar. Pediu para irem lá olhar e 
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tirar as suas conclusões. Disse que também queria falar de vários Pedidos de Informações, 

Pedidos de Providências, de Indicações pedidos de serviços que acontecem nesta Casa, 

que a maioria dos vereadores sempre traz pedidos aqui da sua comunidade, de outras 

comunidades e que o vereador não é vereador bairro, é vereador do município, então tem 

que trabalhar para todas as comunidades, atender a todos os munícipes que o procuram e  

trazem suas demandas, as suas reinvindicações, os seus anseios, então o vereador foi 

eleito para atender o seu município e não o seu bairro, frisou. Falou que dos sete anos que 

é vereador, sempre cobrou os serviços, vai continuar cobrando, e sempre que um vereador 

apresentou um pedido de providencias, um pedido de serviço, sempre foi favorável 

porque isso não é do vereador. Relatou que quando o vereador apresenta uma demanda 

aqui, ou um pedido de qualquer coisa, não é do vereador é da comunidade. Segundo o 

vereador, nós temos que entender isso, não podemos dizer o Eloir apresenta um pedido 

aqui e eu digo, não porque eu acho que não, e menosprezar o trabalho dele, ou diminuir 

o trabalho dele, pois não é pra ele, é pra comunidade. Deu o exemplo se o Selvino 

apresenta um pedido aqui, não é pra ele é pra comunidade e é isto que temos que entender, 

frisou. Falou que o vereador tem que estar a serviço, é um servidor público, servir o 

público e não é pra se fazer ou pro ego dele que está fazendo, é pra comunidade. Destacou 

que se um vereador for contra é porque está indo contra a comunidade e não contra o 

vereador. Falou que o pessoal de Picada Holanda que está aqui, não vieram a seu convite 

e se alguém veio ao seu convite pode levantar a mão e reforçou que vieram 

espontaneamente. Falou que vários moradores de Picada Holanda, quando tem suas 

reivindicações, eles falam, “Adão, tu quer que a gente vá la na Câmara te dar uma força?” 

e eu nuca disse, vamos lá, destacou. Disse que o Eloir também trabalha muito por Picada 

Holanda, porque ele é de lá e todos os vereadores sabem a importância de atender essas 

reivindicações das comunidades, porque os munícipes pagam os seus impostos e tem o 

direito de fazer essas reivindicações e nós vereadores temos a obrigação de apresentar as 

suas demandas, seus anseios nesta Casa e também podemos ir no gabinete do prefeito, do 

secretário e contou que tem ido visitar o gabinete do Secretário de Obras, da Agricultura, 

do Planejamento, da Saúde e sempre foi bem atendido. Disse que não tem, nada contra 

essa administração, nunca teve e nem por isso vai deixar de fazer as suas cobranças e que 

a comunidade cobra, seja ela do Jamerthal ou de onde for, vai trazer pra essa casa, porque 

é o lugar do vereador se manifestar, não é só dentro do gabinete. Disse que o vereador 

pode sim usar isso daqui e pode se manifestar. Disse que o trabalho do vereador é 

fiscalizar para o bom uso do dinheiro público, onde está sendo empregado o dinheiro e 

daí alguém pode questionar que sempre fala isso, mas nunca traz e destacou que sim, traz 

algumas coisas que assim a gente não concorda, por exemplo, no dia treze de dezembro 

de dois mil e vinte e dois, o nosso prefeito, que eu não tenho nada contra ele, mas quando 

tem alguma coisa que é feito e eu não concordo, tenho que falar. Contou que o prefeito, 

no dia treze dezembro de dois mil e vinte e dois e a Secretária de Turismo, participaram 

de um jantar de confraternização da Rota Romântica, no Município de Presidente Lucena, 

num jantar gratuito de confraternização e segundo o vereador, já participou dessa janta 

de confraternização e que inclusive ganhou uma cuia muito bonita, e disse que era gratuito 

e que eles utilizaram diária e questionou se está certo. Disse que os vereadores tem que 
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ver isso, está tendo essas coisas, não é um valor muito alto, duzentos e sessenta e dois 

reais de diária prefeito, sessenta e um reais com setenta e sete pra Secretária. Disse que o 

povo precisa ficar sabendo disso e os vereadores tem a obrigação de trazer isso as claras. 

Reforçou que não é nada contra o prefeito e a secretária, a gente é físcal para fiscalizar 

este tipo de coisa, temos que fazer isso e não só ir atras de recursos, tem que ir também, 

todos os vereadores já trouxeram recursos para o nosso município, estão todos de 

parabéns por lutarem por isso. Destacou que sempre diz que o prefeito tem a obrigação 

de ir até Brasília ou Porto Alegre falar com os parlamentares, ministros, senadores e trazer 

recursos, e, não tem feito corpo mole e como todos sabem, o prefeito tem ido a Brasília e 

tem conseguido muitos recursos para o nosso município. Disse que também tem uma 

equipe de captação de recursos dentro da prefeitura, que envia os projetos e fica atento 

dos ministérios onde tem verba para o nosso município e reforçou que o vereador também 

tem essa obrigação, mas não é prioridade. O serviço principal do vereador não é captar 

recursos, mas sim fiscalizar, cobrar e trazer as demandas que a comunidade pede que tem 

que ser exposto e cobrado, e que vai continuar cobrando. Disse que sabe que o projeto 

está sendo encaminhado, que tem promessa, mas que de promessa o povo está cheio, que 

várias vezes foi prometido isso, inclusive pela administração anterior, cobraram e não foi 

feito e enquanto não for feito irão continuar cobrando. Agradeceu. Da Vereadora Karin 

Spier: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, jurídico, e 

a todos que assistiam pelas redes sociais. Destacou que primeiramente em relação a fala 

do Vereador Adão, dizer que não está aqui avaliando se deve ou não pegar as diárias e 

disse que as diárias estão para ser pegas e que há uma inverdade que no jantar de 

confraternização da Rota Romântica no dia treze de dezembro, as dezenove e trinta no 

Restaurante Dhein Haus, teve sim um valor de adesão de setenta reais e que está no oficio 

endereçado ao Prefeito Luciano. Reforçou que teve uma adesão, que o Prefeito Luciano 

foi e pagou, e que é uma inverdade que não houve cobrança no último jantar e quem 

quiser ver, está aqui, frisou. O Vereador Adão pediu parte da palavra e pediu desculpas 

se realmente não houve cobrança e destacou que em todos os jantares de confraternização 

da Rota Romântica que participou, sempre foram gratuitos e se agora estão cobrando, 

pede desculpas. A Vereadora karin disse que era só pra deixar bem claro, pois ele tinha 

dito que tinha provas, mas que as provas estavam aqui de que foi pago. Adão explicou 

que tinha provas de que foram pagas as diárias. A Vereadora Karin entendeu que ele tinha 

provas de que não tinha sido cobrado nada, que só queria fazer essa correção, que foi feito 

adesão e que não estava aí para avaliar, que as diárias são de direito do prefeito, vereador, 

quando vai. Falou que em relação ao Pedido de Informação da Presidente, que também já 

foi pedido pelo Vereador Adão no dia dezesseis de fevereiro, que também já é um pedido 

da Neusa na prefeitura, há mais de anos que ela colocou aqui na tribuna. Disse que 

também se ateve e foi lá olhar e conversar com o Secretário Daniel. Disse que na semana 

passada, depois da fala do Vereador Adão, foi lá olhar o Projeto e acredita que tem que 

ser feito uma grande reforma, tem que colocar uma carga de areia no campinho. Falou 

que os aparelhos de ginástica merecem uma pintura, uma lubrificação talvez, mas o prédio 

está bem abandonado e que não vem de um ou dois anos, mas que vem de mais tempo. 

Disse que falou com o Secretário Daniel e ele deu uma relação das tarefas da primeira 
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quinzena de março e o oitavo item é o Projeto Além da Escola. Falou que agora é 

prioridade, a data prevista para iniciar todo esse trabalho era pra ser no dia dez de março, 

mas como sempre acontecem prioridades, não conseguiram ir até lá. Disse que no máximo 

essa semana ou no início da semana que vem, o Secretário Daniel e toda sua equipe vão 

lá pra ver tudo o que tem que ser feito, e será tudo reformado assim como o Vereador 

Selvino havia dito, e não para o ano que vem, mas sim como prioridade assim como está 

no item número oito da Secretária de Planejamento. Assim como a Presidente Adriane já 

havia dito e como os demais vereadores já falaram, as Secretarias estão abertas para os 

vereadores fazerem suas demandas, para os munícipes fazerem suas demandas e que todo 

o munícipe que quiser fazer uma coisa e se dirigir ao vereador, deve fazer, porque o 

vereador está ai para levar as demandas para as secretarias, mas também, o munícipe pode 

se dirigir a secretaria para trazer suas demandas, mas não só na Secretaria de Obras com 

o Beto, mas na Agricultura, na Saúde, na Educação, como também no Planejamento. 

Disse que conseguiram ver sem pegar o andamento, mas que houve todo um engajamento 

do Vereador Adão, da Adriane, que vão dar o andamento porque tem dinheiro, que é o 

outro engajamento grande. Destacou que isso devia ter sido feito a mais tempo, há quatro, 

cinco anos atras, porque tudo está apodrecendo e contou que foi lá ver. Falou que precisa 

ser feito uma reforma nos banheiros, uma troca geral e trocar todo o telhado. Falou que 

no campinho, realmente o capim cresce muito rápido e precisa de uma carga de areia e 

uma reforma. Destacou que todo mundo está engajado nesta tarefa. O Vereador Selvino 

pediu parte da palavra que foi concedida pela Vereadora Karin. Selvino disse que vai uma 

vez por mês tira um tempinho e vai no Jamerthal olhar a ponte que está em construção e 

explicou ao Vereador Adão que os técnicos pediram para informar que a enchente levou 

um pedaço da ponte o rio levou e que terão que refazer. Disse que cobrou do Planejamento 

para que apurassem a empresa, que é justo ir lá olhar, mas que uma parte está lá abaixo 

do rio. Falou que essas coisas acontecem e que todo mundo avisou que no inverno quando 

as chuvas chegassem, isso aconteceria e realmente aconteceu, mas azar, a empresa vai ter 

um prejuízo, terão que refazer, frisou. Agradeceu. A Vereadora Karin retomou a palavra 

e disse que assim como o amigo Lairton falou que precisamos de saúde, de educação e 

precisamos de lazer, então, convidou a todos no dia dezessete a vinte de março, haverá a 

trigésima primeira Kaffesneis’fest, aniversário do nosso município, com uma vasta 

programação começando já na sexta a noite com Augusto e Rafael. Contou que no sábado 

de manhã acontecerá a Abertura Oficial com orquestra, bandas, apresentações da 

Associação Cultural e a noite apresentação do Brilha Som. Disse que o Prefeito Luciano 

convidou o Governador do Estado e que tem grandes chances de ele vir no sábado a tarde 

no nosso município, mas a certeza só virá amanhã, e que será amplamente divulgado caso 

se confirme a sua presença. Contou um pouco da programação que continuará no 

domingo e na segunda que é o dia do aniversário do município. Do Vereador Neudir 

Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, jurídico, 

e a todos que assistiam pelas redes sociais. Informou aos amantes da canastra que no dia 

quinze se encerram as inscrições e quem estiver com interessem em participar esse ano, 

que se informem com os líderes de suas comunidades. Disse que queria falar de um 

pedido de indicação feito em dois mil e quinze, que inclusive familiares dessa pessoa já 
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estavam nesta Casa Legislativa, mas nunca foram atendidos. Falou que se trata de uma 

placa colocado na Ponte da Rincão na Joaneta. Explicou que inclusive era para ser Ponte 

Arno Inácio Utzig. Contou que cobraram, que foi ver, mas que não acharam isso daí. 

Explicou que aconteceu na época, isso foi como praça, mas deveria ter sido ponte, que já 

acharam, que colocou isso para a Administração e que será colocado sim. Contou que 

esse morador morava ao lado e tinha uma ferraria e que é justa essa homenagem para o 

SR. Arno Inacio Utzig. Reforçou que os familiares cobraram isso, acha justo e como 

passou por essa Casa, atender essa indicação. Destacou que referente ao antigo Projeto 

Além da Escola, sobre a reforma, tem que ser feito e como sempre bate na tecla que em 

dois anos de administração, é muita coisa para se fazer, é como uma casa e tem que cuidar 

desde o começo e não deixar chegar a esse ponto. Falou que há anos anteriores também 

deveria ter sido feito reformas e o que acontece hoje, é prejuízo para o município que terá 

que fazer tudo, mas precisa ser feito, frisou. Disse que não é só na Picada Holanda, mas 

em outros bairros também, como no bairro Joaneta, onde cobra desde que é vereador que 

precisam ter banheiros na pista de Skate, tem que ter campinho de areia, precisa de uma 

área de lazer, é um bairro industrial enorme e não tem uma área de lazer para as crianças 

brincar. Questionou o que foi feito no passado, que foi colocado uma pista de skate lá, 

acha bonito, mas que é uma obra que não foi concluída, mas que não está aqui só pra 

criticar o passado, pois assim não se vai pra frente. Disse que o Prefeito Luciano e Vice 

Max, sempre atendem todos os vereadores, que aqui se fala muito em oposição e situação, 

que não pensa assim e que o vereador não pode pensar em si, pra política, tem que 

trabalhar pro povo e que foi eleito pra isso. Contou que esse projeto já tinha sido 

encaminhado, assim como os vereadores já tinham explicado. Disse que tinha pedidos 

seus que em dois anos ainda não foram atendidos, mas o que faz é ir lá cobrar e que não 

vai desistir até que for feito. Segundo o vereador, essa é a nossa função e muitas vezes 

chegar aqui, falar, pedir é o dever e muitas vezes a gente tem que ir ver a Administração 

e passar isso também para a população e muitas vezes não consegue, frisou. Falou que a 

população cobra, tem que se informar e trazer de volta, mas muitas vezes a gente não 

consegue fazer em um ou dois anos. Falou que atualmente estamos em dois anos e dois 

meses de administração e que está sendo feito muita coisa, mas que também ficou muita 

coisa pra trás de outras administrações. Segundo o vereador, temos que ter um pouco de 

paciência, vai ser feito muita coisa ainda, nunca se consegue fazer tudo e nunca se 

consegue agradar a todos e se nem Jesus Cristo agradou a todos, não somos nós que vamos 

agradar. Falou que temos que fazer o possível para atender todo mundo, que não é 

vereador da Joaneta, é vereador do município de Picada Café e que está à disposição de 

todos. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. 

Falou que então já temos boas notícias, segundo comentou a Vereadora Karin Spier, que 

vai ser feito esse ano e que a Comunidade de Picada Holanda será atendida, que os 

vereadores da Casa irão continuar cobrando para que isso seja feito o mais breve possível. 

Explicou que no pedido de informação tem o pedido para que o engenheiro vá lá e avalie, 

não que vá ter pessoas lá e acontece um acidente e um munícipe seja prejudicado. Disse 

que irão aguardar e continuar cobrando para que as coisas venham de fato acontecer. 

Destacou que assim como o Vereador Adão colocou, que irão trabalhar por todos os 
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bairros, querem que todos os moradores sejam atendidos naquilo que realmente precisa, 

que irão continuar cobrando indo nas secretarias, conversando, frisou. Disse que 

conversou com a Secretária da Saúde, a Sra. Rubia Leindeker, referente a marcação de 

exames e contou que tem uma lista extensa, que as pessoas precisam estar esperando, que 

tem alguns casos de emergência, que são feitos logo. Disse que sabe que o povo espera 

as vezes em torno de um mês para fazer a coleta de exames, e conversando com ela para 

ver o que daria pra fazer em relação a isso, destacou. Explicou que quando o médico 

solicita um exame é porque tem que ser feito e não pode ficar esperando um mês ou um 

mês e meio. Acredita que essa situação será resolvida, todos pagam impostos e temos 

direitos a estas coisas básicas e tempos atras não tinha essas filas grandes esperando por 

exames. Destacou que secretária iria ver o que poderia ser feito a respeito disso. 

Parabenizou e agradeceu a Simone Seger pelo trabalho por excelência, que continue 

assim, quem ganha é a população e que o trabalho de prevenção é de extrema importância 

e não lota o Posto de Saúde. Contou que no ano passado, nesta época, faltou espaço para 

atender pessoas com sintomas de dengue. Também parabenizou o prefeito que assinou, 

que concordou que comprou os materiais e viram que é um trabalho bem importante. 

Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores 

Vereadores para a próxima sessão no dia 21 de março de 2023, terça-feira, as 20 horas no 

local de costume. Declarou encerrada a sessão.  

 


