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014/2022 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 10/05/2022. 
 

Aos dez dias do mês de maio 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, Ivo Marconi, Laércio Lamberty, Neudir Hubler, 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 013/2022. Ninguém fez 

uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 013/2022, que foi aprovada 

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

Pequeno Expediente. Projeto de Lei Nº 041/2022 – Autoriza conceder recursos financeiros para 

o CTG Encosta da Serra e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores 

Vereadores: Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 041/2022, com 

o objetivo de obter autorização legislativa para destinar auxílio de auxílio financeiro ao Centro 

de Tradições Gaúchas Encosta da Serra, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O referido 

repasse terá como objetivo o apoio financeiro à Entidade para a realização e participação na 

Cavalgada da Serra, na qual ocorrerá nos dias 12 a 15 de maio de 2022, com saída do Município 

de Picada Café até São Francisco de Paula. O auxílio financeiro, ajudará nos custos da entidade 

para realização e participação no evento, sendo que, a aplicação dos recursos destinados deverá 

ter a devida prestação de contas. Cabe mencionar que o CTG Encosta da Serra zela e preserva a 

cultura do Rio Grande do Sul, cultuando e difundindo as tradições através da promoção e 

participação em movimentos que propagem as culturas populares tradicionalistas sul 

riograndense. Ademais, o apoio do Poder Público se mostra importante, na medida em que o 

Evento trará tradicionalistas e divulgará o Município de Picada Café, bem como para promover 

e estimular a preservação das tradições gauchescas. Por essas razões, solicitamos a aprovação 

do Projeto de Lei em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito 

Municipal. Projeto de Lei Nº 042/2022 – Autoriza a abertura de crédito especial e suplementar 

e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores vereadores: 

Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 042/2022, considerando a 

necessidade de adaptação do orçamento vigente para a aplicação de recursos de diversos 

convênios do estado. Os referidos recursos serão destinados para a pavimentação, através do 

Programa Pavimenta RS. Pelos motivos expostos e para utilização imediata dos recursos, 

solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. 

Moção de Apelo. 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 Apelo ao DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. No 

trecho da BR116 que liga os   Municípios de Picada Café e Nova Petrópolis a sinalização é boa. 

Contudo, sempre há o que melhorar. E, ninguém melhor que quem reside no Município e usa a 

estrada para dar sugestões, pois tem um olhar mais apurado e detalhado das necessidades locais. 
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Nos dois lados deste trecho da BR116 existe mata nativa, abrigando várias espécies de animais 

silvestres, que constantemente, ao atravessá-la, são atropelados por veículos que passam no 

local. Hoje, mais do que nunca, o tema da preservação da natureza tomou enorme relevância 

devido a sua importância, inclusive, para a manutenção da vida humana. As Leis Ambientais 

preveem penas pesadas para quem depreda a natureza. Por isto, devem ser colocadas placas 

alertando os motoristas sobre a travessia de animais silvestres para que tomem cuidado 

redobrado, assim   poupando vidas de animais silvestres tão importantes para o equilíbrio 

ecológico. Os contribuintes pagam seus impostos, que não são poucos, e, portanto, tem Direito 

à contraprestação da União para que sejam prestados os serviços públicos adequadamente, entre 

eles a construção e/ou aperfeiçoamento das vias terrestres. Neste sentido é que apelamos ao 

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Requer-se votação em 

urgência urgentíssima e que depois de votado e aprovado seja enviado ao DNIT - Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes. Picada Café, 05 de maio de 2022. Atenciosamente, 

Adão Pereira dos Santos, Bancada do PSD Proponente. Pedido de Informações. Exma. Senhora 

Presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café. Adão Pereira dos Santos, Vereador com 

assento nesse Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições constantes do art. 134, V, do 

Regimento Interno, vêm perante Vossa Excelência, propor o Pedido de Informações que 

segue. Requer-se seja enviada para esta Casa Legislativa a prestação de contas da 

Kaffeeschneis’Fest 2022. Assim, rogamos para este Digníssimo Sr. Prefeito para que 

encaminhe o presente para a Secretaria competente para as providências cabíveis. Requer, 

portanto, seja o presente Pedido de Informações submetido ao Poder Executivo, rogando por 

seu atendimento, com a maior brevidade possível. Reiteramos votos de mais alta estima e 

consideração. Picada Café, 05 de maio de 2022. Atenciosamente, Adão Pereira dos Santos 

Bancada do PSD. Pedido de Indicação. Exma. Sra. Presidente da Câmara de Vereadores de 

Picada Café. Egon Hansen, Vereador com assento nesse Legislativo Municipal, no uso de suas 

atribuições constantes do art.164, do Regimento Interno, vem perante Vossa Excelência, 

propor o seguinte Pedido de Indicação:  Requer seja feita pavimentação de concreto em um 

trecho de 200 metros na rua Pedro Aloísio Klauck, Linha Quatro Cantos, Bairro Canelinha. 

Justificativa. Na Rua Pedro Aloísio Klauck transitam além dos moradores, também ônibus e 

vans, inclusive, de empresas que buscam funcionários para o trabalho. Os veículos enfrentam 

dificuldade para subir a rua pois há um trecho íngreme, e para sanar o problema e proporcionar 

maior segurança a veículos e pedestres é que se requer seja atendido o presente pedido com 

urgência. Requer, portanto, seja a presente indicação submetida ao Poder Executivo, rogando 

por seu atendimento, com a maior brevidade possível. Picada Café, 09 de maio de 2022. 

Atenciosamente, Egon Hansen Bancada do PSD. Pedido de Informações. 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 do art. 134, V, do Regimento 

Interno, vêm perante Vossa Excelência, propor o Pedido de Informações que segue. No nosso 

município existem várias pessoas enfermas e acamadas que necessitam de fisioterapia à domicilio 

pela dificuldade de sua locomoção bem como para seu bem estar enquanto pacientes. São pessoas 
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vítimas de vária doenças, como exemplo, o Acidente Vascular Cerebral que deixou sequelas que 

as impedem de se locomoverem. Assim, o presente objetiva que seja informado a esta Casa a 

possibilidade de o Sr. Fisioterapeuta da Prefeitura visitar estas pessoas em seus domicílios, bem 

como nos seja enviada a Lei do cargo com as respectivas atribuições. 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 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 maio de 2022. Adriane Marconi 

Mielke Bancada do PTB. Oficio Nº 067/2022 – ADM. Senhora Presidente: No momento em que 

dirigimo-nos a Vossa Excelência, honra-nos cumprimentá-lo cordialmente e, na oportunidade 

solicitar o pré agendamento para o dia 17 de maio de 2022 para apresentação do Secretário 

Municipal de Administração e Fazenda e da Secretária de Saúde e Assistência Social, em 

Audiência Pública da avaliação do cumprimento das metas fiscais, atendendo ao disposto no § 4º 

do artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000, referente ao 1º Quadrimestre/2022, ressaltando 

que deve ser registrado em Ata a manifestação do Poder Legislativo sobre a apresentação. 

Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Oficio Nº 069/2022 – ADM. Excelentíssima 

Presidente: Encaminhamos cópias do Contrato nº 022/2022, 023/2022, 024/2022, 3º Termo 

Aditivo ao Contrato nº 024/2019, 5º Termo de Alteração ao Convênio nº 001/2020, 1º Termo 

Aditivo ao Contrato nº 009/2022, 2º Termo de Alteração ao Termo de Colaboração nº 007/2021, 

em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Picada Café Art. 7º, § 4º. Atenciosamente, 

Luciano Klein Prefeito Municipal. Convite. Convidamos a Senhora Adriane Marconi Mielke, 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Picada Café, para prestigiar a saída da 27ª 

Cavalgada da Serra que acontecerá no dia 12 de maio de 2022, às 12h30min, na sede do CTG 

Encosta da Serra. Aproveitamos a oportunidade para estender também o convite aos demais 

vereadores da Casa Legislativa. Contamos com sua valiosa presença. Douglas Eduardo Pereira 

dos Santos. Presidente Patrão. Passamos para o Grande Expediente onde constam os Projetos 

de Lei Nº 041/2022, 042/2022, e a Moção de Apelo ao DNIT. A Senhora Presidente colocou a 

palavra a disposição. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas 

vereadores, secretária, jurídico, imprensa, os representantes CTG Encosta da Serra e a todos que 

assistiam pelas redes sociais. Disse que o Projeto de Lei 041/2022 autoriza a conceder recursos 

financeiros para o CTG Encosta da Serra e dá outras providências. Explicou que objetivo do 

projeto é ter autorização legislativa para destinar cinco mil reais para o CTG Encosta da Serra e 

que isso se faz necessário para custear a participação do CTG na Cavalgada da Serra, que se 

realizará nos dias doze a quinze de maio e pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto 

de Lei 042/2022, autoriza a abertura de crédito especial e suplementar e dá outras providencias. 

Falou que o objetivo do projeto é fazer a adaptação do orçamento para aplicar diversos recursos 

que são dos convênios do Estado. Explicou que a adaptação se faz necessário para investir em 

pavimentação através do Programa Pavimenta RS. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A 

Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 041/2022, 

que foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
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urgentíssima do Projeto de Lei Nº 042/2022, que foi aprovada por unanimidade. A Senhora 

Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima da Moção de Apelo ao DNIT, que foi 

aprovada por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde consta o Projeto de Lei Nº 

041/2022, 042/2022, a Moção de Apelo ao DNIT e o pedido de pré agendamento para a 

apresentação do Secretário de Administração e Fazenda e Secretária da saúde referente ao 1º 

Quadrimestre/2022. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da 

palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nº 041/2022, que foi 

aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nº 

042/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a 

Moção de Apelo ao DNIT, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 

em votação o pedido de pré agendamento para a apresentação do Secretário de Administração e 

Fazenda e Secretária da saúde referente ao 1º Quadrimestre/2022, 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, representantes do CTG e a todos que assistiam pelas redes sociais. 

Disse que queria falar do pedido da Vereadora Adriane, sobre a fisioterapia que deveria ser feito 

nas casas onde as pessoas com comorbidades teriam dificuldades em se deslocar. Falou que é 

totalmente favorável a isso e se caso não constar no contrato do fisioterapeuta que presta os 

serviços, que não há a necessidade de fazer esse trabalho na residência das pessoas, que seja 

contratado outra pessoa para fazer isso, porque é muito importante e sabe que tem muitas pessoas 

que para se deslocarem até o Cras para fazer as fisioterapias, precisam dos bombeiros que 

buscam com a ambulância. Disse que seria muito mais fácil se essas pessoas pudessem ser 

atendidas em suas residências e acha que isso foi uma coisa muito bem pensada e acredita que 

a nossa Administração vai sim, atender esse pedido. Também falou do pedido da pavimentação 

para a Rua Aloisio Klauck que o colega Egon solicitou, e disse ser totalmente favorável e 

destacou que é um trecho muito íngreme, onde até os carros pequenos não conseguem subir, 

então, imagina uma Van ou um ônibus escolar que precisa se deslocar todos os dias neste trajeto 

de subida. Referente a Moção de Apelo, disse que sabe que o nosso município é cortado pela 

BR116 e que tem muita mata nativa na lateral da BR, e que atravessam muitas espécies de 

animais nativos e são atropelados todos os dias, toda semana. Explicou que foi um pedido da 

população que o DNIT coloque essas placas indicando a presença desses animais, em especial 

para os turistas que não tem conhecimento da geografia do nosso município e a fim de evitar o 

atropelamento desses animais que morrem todos os dias na nossa BR116. Quanto a prestação 

de contas que solicitou para a administração, disse que gostaria que fosse enviado uma cópia 

para cada vereador, não só desta festa da Kaffeschneis’Fest, mas de todas as festas e acredita 

que não se tornaria difícil, no momento em que foi feito a prestação de contas enviar uma copia 

a cada vereador, para terem em mãos, uma vez que são cobrados da população quanto foi gasto, 

quanto deu de lucro, quanto deu de despesa e os vereadores não sabem. Disse que sabe que estas 

festas não dão lucro, mas que gostariam de ter essa resposta para a comunidade. Pediu para que 

a administração se sensibilize com esse pedido e nos envie. Quanto ao Projeto 041/2022, que é 
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referente ao repasse de cinco mil reais ao CTG, disse que concorda, mas que é um valor muito 

significativo e que esses cinco mil reais não seria o suficiente nem para dar água para os cavalos 

na cavalgada. Disse que sempre defendeu que o CTG precisa ter mais ajuda do Poder Público 

pela grandeza que é esse CTG, pela lindeza que é essa Cavalgada que divulga o nosso município 

em várias cidades da região da Serra, e por isso acha que é insignificante esses cinco mil reais.  

Destacou que concorda com o projeto, mas discorda com o valor e com certeza o CTG merece 

e necessitava de muito mais ajuda. Disse que muitos eventos culturais que acontecem em nosso 

município são destinados muito mais recursos do que cinco mil reais, e para o CTG sempre vai 

essas migalhas. Disse que acredita que está na hora desta administração e de todas as 

administrações que já passaram e não valorizaram o nosso Centro Tradicionalista, e como 

autoridades, vereadores, administração pública se sensibilizar, ajudar o CTG e se não tem outra 

maneira, que a Associação Cultural faça o repasse de recursos para que o CTG consiga se manter 

forte e que sabe da dificuldade que eles têm de manter as portas abertas e que acompanha. Pediu 

encarecidamente ao Prefeito que faça o repasse de um valor bem mais significante através da 

Associação Cultural ao nosso CTG, para custear as despesas não só da cavalgada, mas de todos 

os eventos que eles realizam em nosso município. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: 

Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, e o pessoal do 

CTG. Referente aos projetos, disse que são muito bons e como o Adão já havia mencionado 

antes, que cinco mil reais é pouco para o CTG, mas sempre ajuda. Comentou que está registrado 

que a aplicação dos recursos destinados deverá ter a devida prestação de contas e destacou que 

é algo importante e necessário e que irão ter a responsabilidade de aplicar os recursos nos seus 

devidos fins e como tem vários custos no trajeto, acredita ser necessário e muito bom esse 

projeto, mas seria a favor se fosse um valor mais alto. Referente ao projeto para a pavimentação 

asfáltica na Vicente Prieto, que vieram os recursos do Governo Estadual e, também referente 

aos recursos para o Turismo, irão conseguir fazer o asfalto e com a contrapartida de setecentos 

e sessenta e nove mil e sessenta e cinco centavos e acha isso muito certo, louvável, e que sempre 

irá haver despesas como boca de lobo, contratação de máquina terceirizada para fazer este 

pedaço de asfalto. Disse que queria antecipar os agradecimentos ao Poder Executivo, ao Prefeito 

e toda a equipe pela conquista desses recursos. Torceu para que tudo dê certo e que saia este 

asfalto da Joaneta até o Jamerthal. Falou que referente ao pedido de indicação que fez, várias 

pessoas pediram, que tem dificuldade em subir o Bairro Canelinha na Rua Pedro Aluísio Klauck,  

que também tem Van que sobe para pegar funcionários e se fosse feito concreto no lugar mais 

íngreme, seria muito interessante e muito bom para os moradores, e assim, facilita e evita 

acidentes e para o pessoal subir melhor pra a sua localidade e para as suas casas situadas no 

Canelinha. Pediu encarecidamente ao Poder Executivo para que dê atenção a essa indicação e 

que ao longo do ano, consigam o mais breve possível colocar isso no orçamento, uma vez que 

não é tão caro assim, mas é muito importante para os moradores e para o pessoal que usa este 

trajeto para subir e descer. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, 

colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, pessoal do CTG Encosta da Serra e a todos 

que assistiam pelas redes sociais. Agradeceu ao Prefeito Luciano e Vice Max pela dedicação 
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com o nosso município, por todas as vezes que precisou tirar alguma dúvida, sempre estão aí 

para tende-lo e a ajudar a todos na medida do possível e pediu para que continuem sempre com 

essa dedicação com o povo de Picada Café. Agradeceu também a toda a equipe da prefeitura, 

nas Obras, Agricultura, Saúde, Esporte, Turismo e Planejamento e a todos que o ajudam de 

alguma forma muito especial, e com isso também consegue ajudar as pessoas do nosso 

município. Também agradeceu a RGE por prestar um trabalho no Encosta da Serra com um 

tratamento muito prestativo e muito rápido. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a 

Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, o pessoal do CTG 

presentes no momento e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que era a favor do 

projeto do CTG Encosta da Serra porque são eles que estão mantendo a nossa tradição, e como 

o Adão já havia falado, que cinco mil é pouco, mas sempre ajuda para os gastos. Falou que é a 

favor o Projeto 042/2022 referente a pavimentação. Também disse que o pedido do Egon 

Hansen, referente ao concreto na Rua Pedro Aloisio Klauck, é muito necessário. Falou que no 

sábado a noite o Clube de Mães e jovens do Clube América, irão fazer um bingo na Sociedade 

América com inicio as dezenove horas, com vários brindes. Falou que o valor de uma cartela é 

dez reais ou três cartelas por vinte e cinco reais. Convidou a todos para prestigiarem. Agradeceu. 

Do Vereador Laércio Lamberty: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 

jurídico, imprensa, todos os representantes do CTG Encosta da Serra e a todos que assistiam 

pelas redes sociais. Disse que queria fazer um agradecimento em nome do colega Vereador 

Selvino Boettcher, para a RGE, pela reforma da rede de luz da Rua Arroio Terra, na Joaneta, e 

contou que já fazia anos que ele vinha brigando e solicitando essa reforma e agora estariam 

fazendo. Explicou que trocaram os postes e até instalaram mais um transformador, porque a falta 

de luz naquele lugar sempre foi constante, e que fica o agradecimento do Selvino e dos 

moradores daquela localidade. Falou sobre a demarcação e pintura do asfalto do município. 

Contou que não lembra da última vez que foi feito e que não se refere só ao asfalto novo, mas 

sim, de todas as ruas. Falou que tem ruas que não recebem uma pintura ou uma marcação há 

anos. Explicou que não fala somente da aparência, mas se preocupa com a segurança porque o 

inverno está aí com chuva, neblina e que tem bairros onde não da pra saber se está andando do 

seu lado da pista ou na contramão. Disse que acredita que não seja difícil contratar uma empresa 

ou adquirir uma máquina que faça esse serviço e que precisam estudar isso para o nosso 

município. Disse que são feitos tantos agradecimentos ao DNIT que está arrumando a nossa 

BR116 e que estaria na hora de pensar um pouco em nosso município, porque faz anos que não 

é feito uma marcação. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos 

novamente. Disse que queria comentar sobre o pedido de informação que fez, referente ao 

Fisioterapeuta Dr. Manuel, para que se desloque para as residências, fazendo visitas 

domiciliares. Disse que isso não estaria acontecendo e que querem que tragam o paciente de 

ambulância até o Setor de Fisioterapia. Disse que acredita que isso se torne desconfortável para 

o paciente e que está presenciando isso no seu dia a dia, vendo essa situação. Falou que precisam 

ver isso, para que ele vá até a família, fazendo a visita e a fisioterapia nas casas e por isso que 

está encaminhando o pedido de informações, e também para ver o projeto de lei do cargo dele, 
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para ver se é uma atribuição ou não. Falou que acredita que um profissional é muito pouco em 

Picada Café, que sempre existem filas com pessoas esperando para serem atendidos. Também 

acredita que o Executivo estará avaliando a situação dessa necessidade dos nossos munícipes. 

Também falou do Projeto de Lei 041/2022, e que é de acordo com o projeto, que é um incentivo 

para a nossa tradição gaúcha e que também concorda com os vereadores que citaram que o valor 

é baixo e que para os próximos anos, ver um valor um pouco mais alto para suprir os gastos e a 

necessidade do CTG e do pessoal que participa da cavalgada. Disse que sempre é destinado 

valores maiores para outros eventos e questionou porque para o CTG só cinco mil reais. 

Destacou que são coisas que devem ir vendo ao longo do próximo ano. Falou sobre o comentário 

do Vereador Laércio Lamberty, sobre a demarcação no asfalto e explicou que já fez esse pedido 

no ano passado, porque realmente tem momentos que não sabe se está indo pra esquerda ou pra 

direita. Destacou que é importante até para evitar acidentes e para ficar bonito as nossas ruas, e 

acredita que sim, tem que ser vista essa questão da demarcação do asfalto. Falou da oportunidade 

aos munícipes através da Faculdade Federal de Pelotas, e contou que a UFPEL abriu um edital 

de seleção para alunos do Curso de História, Licenciatura em Letras Espanhol e Licenciatura 

em Matemática. Explicou que são cursos totalmente grátis para os moradores e região, e quem 

quiser se inscrever pode ser pelo site do Polo. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A 

Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a sessão no dia 17 de maio de 2022 

as 20 horas no local de costume. Declarou encerrada a sessão. 

 

 

 

 

 

 


