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                                                         004/2022 
 
                        Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 22/02/2022. 
 
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, reuniu-se na Câmara 
Municipal. Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, Adriane Marconi Mielke, André 
Peiter, Egon Hansen, Eloir Bauer, Karin Spier, Neudir Hubler, Silvania Link 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 003/2022. Ninguém fez uso 
da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 003/2022, que foi aprovada por 
unanimidade. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. 
Proposição de Moção de Apelo. A vereadora signatária solicita que, após ouvido o Soberano 
Plenário desta casa, se envie MOÇÃO DE APELO ao Departamento Autônomo de Estradas de 
Rodagem - DAER, Órgão Gestor do Sistema Estadual de Transporte Intermunicipal, solicitando 
que reveja e implante um maior número de linhas de ônibus entre os Municípios vizinhos de 
Picada Café/RS e Nova Petrópolis/RS. Tal reivindicação decorre de um grande número de 
manifestações vindas de trabalhadores que se deslocam entre as cidades, e que referem que, 
atualmente, contam com apenas dois horários disponíveis, a saber as 11h e as 16h10min. Há um 
grande número de moradores das cidades de Nova Petrópolis/RS que laboram no Município de 
Picada Café/RS e vice versa, sendo imperativo que haja linhas que possam atender estes 
trabalhadores com a eficiência que se deseja do serviço público, especialmente quando delegado. 
Urge, pois, que sejam implantadas novas linhas intermunicipais entre os Municípios de Picada 
Café/RS e Nova Petrópolis/RS, especialmente nos horários que compreendam o início e o fim da 
jornada de trabalho da maioria dos trabalhadores destas cidades, permitindo que se desloquem 
com regularidade. Por todo o exposto, contamos com a aprovação da presente moção de apelo, 
rogando-se pela expedição de ofício à direção do Departamento Autônomo de Estradas de 
Rodagem – DAER, para que, considerando o disposto no art. 19, inciso I, da Lei Estadual 
14.834/2016, implante um maior número de linhas de transporte intermunicipal de passageiros 
entre os Municípios de Picada Café/RS e Nova Petrópolis/RS, preferencialmente para atender o 
início e o fim da jornada ordinária de trabalho. Picada Café, 22 de fevereiro de 2022. 
Atenciosamente, Adriane Marconi Mielke Vereadora.  Passamos para a Ordem do Dia, onde 
consta a Proposição de Moção de Apelo ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem – 
DAER. A Senhora Presidente colocou a palavrar a disposição. Da Vereadora Karin Spier. 
Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, Vice-Prefeito Max Mallmann, jurídico, 
secretária, Jair do Diário, e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que a Proposição de 
Moção de Apelo apresentada pela colega Vereadora Adriane, solicita que o DAER reveja o 
número de linhas de ônibus entre o Município de Picada Café e Nova Petrópolis. Falou que se 
sabe que são inúmeros habitantes que trabalham em Nova Petrópolis e moram aqui, ou vice versa. 
Disse que são várias pessoas que precisam desse horário de ônibus, e os horários de início e fim 
de turno do expediente de trabalho a uma escassez. Pediu o apoio dos colegas vereadores para a 
provação dessa Moção.  Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou 
em votação a Proposição de Apelo ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - 
DAER, 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, jurídico, Vice- Prefeito Max, imprensa e a todos que assistiam 
pelas redes sociais. Disse que queria fazer um agradecimento ao DNIT, que atendeu a demanda, 
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e explicou que estavam numa luta para a demarcação na BR116, que não haviam pontos de 
ultrapassagem e que o DNIT voltou atrás e fez essa nova demarcação colocando quatro pontos 
de ultrapassagem de Picada Café até Nova Petrópolis. Agradeceu ao DNIT, os vereadores, 
autoridades e a todos que se mobilizaram, retornando os pontos de ultrapassagem na nossa BR, 
facilitando o tráfico e a fluidez do trânsito. Disse que queria falar da Fundação Assistencial e 
contou que novamente agora, no carnaval, vai deixar as mães empenhadas sem ter onde colocar 
os seus filhos e que já avisaram que não vai ter expediente na segunda e ne na terça de carnaval. 
Falou que essa Instituição deveria estar mais conectada com as fábricas, com as empresas e 
explicou que as empresas vão trabalhar e as mães não tem onde deixar os filhos, perdem as mães 
e perdem as empresas. Disse que acha que deveria ter mais diálogo com essas Instituições, para 
que chegassem a um acordo, quando as empresas estiverem trabalhando e que a Fundação fizesse 
um esforço para ficar ao menos com algumas professoras para atender essas crianças, que as mães 
não tem onde deixar. Disse que é difícil, que nem vai ter carnaval em Picada Café, que poderia 
ter um acordo, um meio termo para não deixar essas mães sem atendimento de creche. Disse que 
queria falar que em breve teremos o evento da Kaffeschneisfest, que já estão se mobilizado pra 
isso, e a população está fazendo uma solicitação como se fosse feito uma prestação de contas do 
último grande evento, que teve no nosso município, que foram sete em um grande evento. Pediu 
que fizessem uma prestação de contas através do jornal, que viessem na Câmara e expusessem a 
prestação de contas, se deu lucro ou se deu prejuízo, quanto entrou, quanto saiu. Disse que sabe 
que vão responder que está no site, mas é a população que quer saber e não para ele mesmo. Falou 
que é para a população que terão que responder se vão fazer essa prestação de contas ou não, se 
vai ter essa transparência no jornal ou na Câmara de Vereadores, de repente porque como 
vereadores são cobrados na rua.  Agradeceu. Da Vereadora Silvania Linck: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, e o Vice-Prefeito Max Mallmann. 
Disse que queria falar um pouco sobre a questão da Educação, das oficinas de turno integral. 
Disse que ficou feliz em saber da iniciativa em incluir novas oficinas como a patinação, danças 
alemãs, robótica, e entre outras que serão oferecidas e que estas estão sendo pagas com recursos 
da Secretaria de Educação, porque se sabe que os CPMS não dão conta de atender toda a demanda 
que seria necessário. Falou que nenhum recurso investido nas escolas, é recurso perdido e que 
investir na Educação é colher frutos pro futuro. Parabenizou o Prefeito e pra Secretária que foi 
em busca para colocar mais oficinas, porque muitos pais pediram e que durante a campanha 
ouviram bastante esta solicitação e que estas oportunidades, com certeza as famílias agradecem, 
as crianças agradecem. Disse que tem uma questão de utilidade pública que veio da Agricultura 
e Meio Ambiente, que se alguém tiver interesse ou souber de alguém interessado em abertura de 
açude que tenha inscrição estadual do DAP e esteja em dia com o CAR, favor comparecer na 
Secretaria de Agricultura, até na quinta feira, pois estão aderindo ao Programa Avançar do Estado 
RS. Disse que as regras são um pouco exigentes, mas a participação é possível e reforçou se 
alguém tem interesse, até quinta feira terá que buscar por essa atividade na Secretaria da 
Agricultura. Explicou que na última semana também é a entrega dos blocos de produtor e o prazo 
para a entrega do talão do produtor rural está terminando e a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Picada Café, informa que os produtores rurais interessados em participar dos 
programas de incentivo do município, devem entregar o talão até o próximo dia vinte e cinco de 
fevereiro, e que não haverá prorrogação do prazo. Falou que o Secretário, o Senhor Neco Linck, 
também lembra que estão abertas as inscrições para o Programa Municipal de Auxilio a Plantação 
de Produtores Rurais, através da concessão de óleo diesel para silagem. Explicou que são apoios 
e que os produtores estejam atentos para não perderem os prazos e não perder os apoios que eles 
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têm. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, Vice Max, Jair do Diário e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou 
que no domingo foi ao Parque com a sua esposa, que o show estava muito bom, tomou chopp, 
encontrou vários amigos e pessoas que não são do nosso município. Disse que também ficou 
encantado com essas pessoas, pela limpeza do Parque, por tudo que estava bem organizado. Falou 
que ficou contente com as pessoas que conversou dentro do Parque. Agradeceu a Ivete, ao Diego, 
ao Prefeito, ao Vice e ao Chefe de Obras que também sempre se faz presente quando precisa. 
Contou que no dia anterior, saiu com o Chefe de Obras e o Daniel Rosa, para olhar algumas coisas 
que são necessárias para a melhoria de nosso município. Também agradeceu ao Daniel e o 
Secretário de Obras. Fez um agradecimento ao Secretário da Agricultura Neco, que sempre está 
aí para fazer o melhor para todos. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, Vice Prefeito Max, imprensa e a todos que 
assistiam pelas redes sociais. Disse que na semana passada, no seu bairro, tiveram um grande 
problema com a água. Falou que tinha uma bomba que estava meio ruim, e frisou que não estava 
estragada, mas que não bombeava mais água de chega para o bairro. Agradeceu aos bombeiros 
que levaram água nas caixas e explicou que faltou água várias vezes. Disse que não é bem assim 
e que isso não pode acontecer. Agradeceu ao Secretário Neco que colocou uma bomba nova na 
sexta feira, e que já está resolvido e torceu para que continuasse assim e frisou que o bairro está 
novamente com água e que não é fácil quando falta água. Falou que vai ter meio frango para levar 
pra casa, na Sociedade América e explicou que não poderão fazer a festa aberta por causa da 
Covid e por isso resolveram fazer um meio frango drive thru, e frisou que vem com salsichão, 
maionese, saladas e pão, no valor de trinta e cinco reais o cartão. Disse que tem cartões para 
vender, ou podem ser adquiridos com a diretoria e com o Presidente Mario, no dia seis de março, 
no domingo. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente 
e desejou um bom trabalho a nova diretoria da ACISPC e que podem contar com o apoio da 
Câmara de Vereadores. Falou que nesta quinta ocorre mais uma ação do Bota Fora com a coleta 
dos móveis usados, velhos e quem tiver esses itens pode ligar na prefeitura e informar o local. 
Falou que essa iniciativa é excelente, pois deixa a cidade limpa e organizada. Disse que também 
queria agradecer a Secretaria de Obras, pela reforma na pinguela ao lado da Sociedade Aliança. 
Falou que com essa reforma se traz mais segurança aos moradores. Disse que queria também 
agradecer aos vereadores pela Moção de Apelo ao DAER e que sabem da necessidade de ter mais 
horários de transporte de ônibus de Picada Café e Nova Petrópolis. Falou que nesta manhã, teve 
a apresentação do Projeto de Revitalização Viva as Praças e Luzes para o Esporte. Falou que 
receberão mais de novecentos e trinta e sete mil em investimentos, através do Avançar no Esporte. 
Disse que o Bairro Esperança foi contemplado com o Projeto Viva as Praças e passará por 
reformas nos banheiros, a questão do acesso, as quadras de esportes também. Falou que na 
Joaneta na Pista de Skate, também foi contemplada e passará por reformas como banheiros e tudo 
mais. Disse que as praças vão ficar muito boas, a Pista de Skate também. Sugeriu criar a 
Associação do Moradores nestes bairros, para ajudar a manter e cuidar destes locais e também a 
questão da fiscalização. Destacou que é necessário ter uma fiscalização, para que não venham a 
depredar ou quebrar esses lugares ou que ocorra algum vandalismo, então é necessário que tenha 
uma fiscalização a noite, principalmente nos finais de semana. Disse que tudo isso foi colocado 
de manhã e parabenizou o Daniel Rosa que está mais envolvido no Projeto que foi contemplado. 
Destacou que Picada Café somente cresce com esses projetos e essas melhorias. Falou que mais 
adiante serão feitas melhorias em outros bairros. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: 
Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que 
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assistiam pelas redes sociais. Disse que referente ao Avançar no Esporte, pediu se pudessem 
incluir os banheiros da Praça da Joaneta e dar uma reforma neles, de repente arrumar a calçada e 
acredita que seria uma boa fazer uma reforma. Falou que estes dias passou lá e percebeu que 
estão usando, que está bom, mas seria bom se pudessem dar uma melhorada. Agradeceu. Da 
Vereadora Karin Spier: Saudou a todos novamente. Disse que queria falar referente ao 
comentário que o colega Egon fez. Explicou que os Projetos do Avançar do Turismo, que 
destinou essa verba, são específicos para o Bairro Esperança e para a Pista de Skate e não pode 
ser pegado daquele projeto que foi todo elaborado, e a verba foi destinada para este fim. Falou 
que realmente tem outras praças que merecem ser revitalizadas, mas desse Projeto Avançar do 
Turismo não pode, porque é um projeto especifico para essas duas praças. O Vereador Egon 
sugerir que façam com os recursos próprios. A Vereadora Karin reforçou que não pode pegar do 
Avançar do Turismo, que são projetos próprios e específicos para isso, mas com recursos próprios 
com certeza sim. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os 
Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 03 de março de 2022, em virtude do feriado 
de carnaval, as 20 horas no local de costume. Declarou encerrada a sessão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


