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                        Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 12/04/2022. 
 
Aos doze dias do mês de abril 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, Roque Nobles 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 009/2022. Ninguém fez uso da 
palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 009/2022, que foi aprovada por 
unanimidade. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. 
Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 031/2022- Autoriza a Abertura de Créditos Especiais e 
dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos 
para Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 031/2022, considerando a necessidade de 
adaptação do orçamento vigente para a aplicação de recursos de diversos convênios do estado. 
Os referidos recursos já têm destinações específicas. Como, por exemplo, pavimentação, 
recuperação de espaços públicos e iluminação de parques. Pelos motivos expostos e para 
utilização imediata dos recursos, solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, 
Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 032/2022. Autoriza a Contratação de Pessoal 
em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providências. Justificativa. Senhora 
Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de 
Lei nº 032/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais. 
A necessidade de contratação emergencial para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais decorre 
do afastamento da servidora pública para tratamento da saúde, Sra. Sandrine Zimmermann 
Rodrigues Federhen. Para que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como a rede 
de ensino municipal não fiquem desatendidas deste profissional, pedimos a aprovação do presente 
Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 033/2022 - 
Autoriza a Abertura de Crédito Especial e dá outras providências. Justificativa. Senhora 
Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de 
Lei nº 033/2022, na qual trata-se da abertura de crédito especial, considerando a necessidade de 
ajuste do orçamento vigente. O referido crédito é necessário considerando a necessidade de 
aplicação de recursos do Programa Farmácia Cuidar +. Para que possamos fazer o ajuste ao 
orçamento vigente, solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano 
Klein Prefeito Municipal. Moção de Pesar. a câmara de vereadores do município de picada café, 
nos termos do art. 166 do Regimento Interno, solicita que, após ouvido o Soberano Plenário desta 
Casa Legislativa, se envie Moção de Pesar à família da Sra. Rosa Maria Khun, que perdeu a vida 
há pouco tempo. Rosa  Maria Khun, era uma pessoa exemplar, cidadã consciente de seus direitos 
e deveres. Porém, agia além disto. Ela, como se diz no ditado popular “fazia o bem sem olhar a 
quem.” Fazia trabalho voluntário para famílias que necessitavam de ajuda, sendo por isto 
reconhecida por toda a comunidade do Município de Picada Café e até fora dele. Era o tipo de 
pessoa que por sua bondade, por seu amor ao próximo, foi capaz de mudar pra melhor a vida de 
muitas pessoas. Se houvessem mais Rosas o Brasil seria um país melhor.  O nome de flor “rosa”, 
representa o amor, e ela carregava isto consigo diuturnamente, era intrínseco à pessoa dela o amor 
incondicional, e com isto, apesar de ser uma só, ela fez uma diferença neste mundo. Este legado 
veio também de sua família que prestou serviços ao Município. É difícil relatar todas suas 
realizações, mas podemos resumir em uma palavra, dizendo que Rosa foi o sinônimo do próprio 
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amor, o que o mundo tanto necessita, quanto mais nos dias de hoje. Perde a família, perde a 
comunidade de Picada café, perdem os amigos, porém temos certeza que os anjos estão em festa 
ao receberem pessoa tão adorável, que deixa saudades aqui, e por isso deixamos as sinceras 
condolências desta Câmara de Vereadores representando todo o Município, especialmente para 
a família. Muita força nesta hora difícil e contem conosco. Requer-se votação em urgência 
urgentíssima. Picada Café, 12 de abril de 2022.Atenciosamente, Adriane Marconi Mielke 
Vereadora Presidente e Eloir Bauer Vereador. Pedido de Licença. A Vereadora que esta 
subscreve, pelo presente solicita, de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Vereadores, Licença Interesse de suas funções do Legislativo nos dias 18 de abril a 18 de maio 
de 2022. Atenciosamente, Vereadora Karin Spier. Pedido de Indicação. Senhora Presidente: 
Neudir Hubler, Vereador com assento nesse Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições 
constantes no Art. 164, do Regimento Interno, vêm perante Vossa excelência, propor o seguinte 
Pedido de Indicação no sentido que seja corrigida a placa da Rua Balduíno Schmidt, pois o nome 
consta equivocadamente errado assim escrito: “SCHMITT”. E, também, consta errado nos 
registros da prefeitura requerendo-se que qualquer documento oriundo da Prefeitura, do presente 
momento em diante saia com o nome correto: “SCHMIDT”. Em anexo a Certidão de óbito de 
Balduíno Schmidt, com o nome correto. Requer, portanto, seja a presente indicação submetida 
ao Poder Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior brevidade possível. Picada Café, 
08 de abril de 2022. Neudir Hubler, Bancada do PTB. Pedido de Indicação. Sr. Vice-Presidente: 
Adriane Marconi Mielke, Vereadora, com assento Legislativo Municipal, no uso de suas 
atribuições constantes no Art. 164, do Regimento Interno, vêm perante Vossa Excelência, propor 
o seguinte Pedido de Indicação: Requer seja colocada iluminação pública com postes de concreto 
na Rua Cônego Edvino Phul e parte da Rua Fridolino Ritter. Requer seja colocado iluminação 
pública com postes de concreto na Rua Querência Nativa até o Número 221. Os locais referidos 
são muito escuros e é uma reivindicação antiga da comunidade que seja colocada iluminação 
pública. Requer, portanto, seja a presente indicação submetida ao Poder Executivo, rogando por 
seu atendimento, com a maior brevidade possível. Picada Café, 08 de abril de 2022. Adriane 
Marconi Mielke Bancada do PTB. Passamos para o Grande Expediente onde constam os 
Projetos de Lei Nº 031/2022, 032/2022 e 033/2022. A Senhora Presidente colocou a palavra a 
disposição. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, imprensa, e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que o Projeto de 
Lei 031/2022, autoriza a Abertura de Créditos Especiais e dá outras providências e explicou que 
esse projeto trata apenas da necessidade de ajuste do orçamento vigente para a aplicação dos 
recursos providos do Estado para a pavimentação, iluminação de parques e a recuperação de 
espaços públicos. Pediu a urgência urgentíssima. Disse que o Projeto de Lei 032/2022, autoriza 
a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras 
providências e explicou que este projeto requer a contratação de um auxiliar de serviços gerais 
em função do afastamento da servidora pública a Sra. Sandrine Zimmermann Rodrigues 
Federhen, para tratamento de saúde e pediu a urgência urgentíssima. Falou que o projeto 
033/2022, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Disse que esse projeto 
também trata da necessidade de ajuste do orçamento para a aplicação de recursos do Programa 
Farmácia Cuidar + e pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A 
Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 031/2022, 
que foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
urgentíssima do Projeto de Lei Nº 032/2022, que foi aprovada por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 033/2022, que foi 
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aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima 
da Moção de Pesar, que foi aprovada por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde 
constam os Projetos de Lei Nº 031/2022, 032/2022, 033/2022, a Moção de Pesar e o Pedido de 
Licença Interesse da Vereadora Karin Spier. A Senhora Presidente colocou a palavra a 
disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de 
Lei Nº 031/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação 
o Projeto de Lei Nº 032/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação o Projeto de Lei Nº 033/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação a Moção de Pesar, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação o Pedido de Licença Interesse da Vereadora Karin Spier, que foi 
aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente 
colocou a palavra a disposição. Do Vereador Valdir Lubenow: Saudou a Senhora presidente, 
colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que 
queria comentar um problema que aconteceu no Bairro Esperança, por irresponsabilidade do 
Secretário de Obras dos tempos passados e por causa de trinta canos que não foram colocados, 
toda a água corre na rua e quem tem que se ferrar agora, é o novo secretário e que o pessoal está 
achando isso ridículo. Questionou o que irão fazer agora, uma vez que a calçada e o asfalto estão 
prontos e a água correndo por cima do asfalto. Falou que depois de conversar com o Jorge e o 
secretário, estão vendo o que fazer, pois não podem deixar assim uma vez que os mosquitos estão 
se criando e que a cada dia está ficando pior, a água que corre do lado está ficando verde. Disse 
que talvez terão que cortar o asfalto e colocar os canos por baixo, ou arrancar toda a calçada que 
o pessoal fez e colocar por baixo. Reforçou que foi uma irresponsabilidade do Secretário de Obras 
que não quis fazer porque o pessoal pediu. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, deu as boas-vindas ao Dr. Josmar 
Quadros e agradeceu os trabalhos prestados pelo Dr. Rodrigo Spier. Disse que também queria 
agradecer a Secretaria de Obras que tem atendido alguns pedidos que fez, como o quebra mola 
na Rua Pastor Hunchen, a retirada de uma parada que estava em frente ao estabelecimento do seu 
Egon Schabarum, na Joaneta, também uma pintura de uma faixa de pedestre na Rua Emancipação 
em frente a Academia, sendo que lá desembarcam vários alunos e não tinha nenhuma passagem 
de pedestre e essa semana foi atendido. Disse que aproveitou e conversou com o Secretário de 
Obras e fez algumas solicitações como reparo de várias paradas de ônibus do município que estão 
precisando de reparos e uma delas é na Rua São João que está podre, quase caindo, acumula água 
dentro da parada e tem alunos que pegam o ônibus ali, e agora nessa época de chuvas se faz 
necessário essas reformas nas paradas de ônibus. Disse que também solicitou uma tampa para 
uma boca de lobo na Rua Pastor Hunchen que estava aberta e como tem pessoas que caminham 
poderia se tornar perigoso e que em breve será feito o fechamento dessa boca de lobo. Disse que 
também queria falar da solicitação de uma reunião que foi feita na semana passada pelo Sindicato 
dos Servidores Públicos e pediu que a administração atenda esse pessoal pra ver o que eles estão 
solicitando e que na verdade são demandas solicitadas no final do ano passado e a administração 
ficou de fazer um estudo sobre as demandas deles que é o pagamento da insalubridade, pagamento 
de periculosidade, algumas melhorias na área da saúde. Pediu que a administração pública atenda 
esse sindicato e faça essa reunião para evitar alguma coisa mais séria no futuro como uma 
paralização de algum setor do servidor público. Pediu que então seja feito essa reunião com o 
sindicato e que seja colocado pra eles em que pé anda esse estudo. Disse que sabe que foi feito 
uma reunião, mas nem foi passado pra eles em que pé está e o que foi decidido nesta reunião e 
destacou que lembra que no ano passado o prefeito se comprometeu em fazer um estudo e até 
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março ou abril já ter isso em andamento ou encaminhado. Reforçou que seja colocado para eles 
em que pé está, para evitar um estresse no futuro que pudesse vir a acontecer dentro do nosso 
município. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, imprensa, jurídico e a todos que assistiam em suas casas. Disse que os 
agradecimentos iriam para o Prefeito Luciano e o Vice Max e para a Secretária Rúbia do Posto 
de Saúde, porque dessa vez quem precisou foi a sua família e agradeceu pela atenção de sempre 
e disse que tem pessoas que conseguem e fazem a diferença em nossas vidas. Disse que outro 
agradecimento vai para o Secretário de Obras, o Beto e o Daniel Rosa pelo ótimo trabalho que 
fazem na Picada Café. Contou que colocaram uma parada de ônibus no Bairro Encosta da Serra 
e agradeceu em nome de todos os moradores daquele bairro. Disse que sabe que falta fazer mais, 
mas devagar as coisas vão acontecendo. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam 
pelas redes sociais. Disse que foi comentado e que o pessoal estaria questionando bastante sobre 
a segurança pública e que não teria como aumentar o efetivo e também passar a ter efetivo a noite 
sugeriu que a prefeitura passasse uma verba, para pôr mais câmeras de vigilância e 
monitoramento. Sugeriu que todos trabalhassem para melhorar a segurança e que o pessoal de 
Picada Café seja mais protegido. Também sugeriu uma reunião com o prefeito para ver se teria 
uma solução e pelo que percebe, parece que estão vendo mais efetivos, e enquanto não tiver 
precisam ir atras e ver se conseguem resolver esta questão. Agradeceu. Do Vereador Neudir 

Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e 
agradeceu o trabalho que o Dr. Rodrigo fez nesta casa. Disse que queria falar um pouco sobre a 
indicação que fez e que na verdade a muito tempo este pedido já foi feito pela família para adequar 
esta placa, e explicou que foi um erro de registro no ano de mil novecentos e noventa e dois, e 
por isso estaria pedindo para a administração regularizar essa placa. Contou que foi um erro de 
registro e por isso pediu para concertar e acredita que isso seja o correto. Agradeceu. Da 

Vereadora Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente e deu as boas-vindas ao 
assessor jurídico Josmar Quadros e agradeceu ao trabalho prestado pelo Rodrigo Spier. Disse que 
a pedido de pais e moradores da Rua Emancipação, foi feito uma faixa de pedestre para evitar 
acidentes e as crianças estarão mais seguras ao através a rua. Também disse que foram colocados 
oitenta e cinco canos na Rua Carlos Utzig, no Bairro Esperança, para o escoamento das águas das 
chuvas evitando que a água ficasse parada e evitando alagamentos. Falou que isso também era 
um problema antigo e que foi resolvido pela administração. Contou que também foi colocado 
uma parada de ônibus a pedido dos moradores, próximo do Encosta da Serra e disse que lá tem 
oito crianças que embarcam e desembarcam todos os dias para ir na escola e que a partir de agora, 
estarão mais seguros em dias de chuva. Falou que a próxima parada a ser colocada, será próximo 
ao Lar Geriátrico dos Lírios e explicou que lá também tem muita gente que pega o transporte para 
ir nas empresas e crianças que pegam o ônibus, e muitas vezes ficam na chuva, enquanto esperam. 
Comentou que conforme o Vereador Valdir já havia falado, que o problema na Rua Carlos Utzig 
é antigo e que estiveram lá com o Secretário de Planejamento o Sr. Daniel Rosa e também com 
o Secretário de Obras, o Beto e que o problema será solucionado. Agradeceu. Ninguém fez uso 
da palavra.  A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a sessão no dia 19 de 
abril as 20 horas no local de costume. Declarou encerrada a sessão. 
 
 
 
 


