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015/2022 
                              Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 19/05/2022. 
 

Aos dezenove 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, Karin Spier, 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 014/2022. Ninguém fez 
uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 014/2022, que foi aprovada 
com uma abstenção. A Senhora Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. 
Pequeno Expediente. Resolução da Mesa Diretora Nº 002/2022. Dispõe sobre o Protocolo de 
Projetos de Lei. A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Picada Café, pelos poderes que 
lhe confere o Regimento Interno, art.29, inciso XI, no uso de suas atribuições legais Resolve: 
Art. 1º- Fica determinado que o prazo de protocolo de Projetos de Lei é até às 16h das quintas-
feiras. § 1º - Em caso de feriado na quinta-feira ou sexta-feira o prazo será de um dia útil antes 
do previsto no caput deste artigo. § 2º - Caso o Projeto seja protocolado depois do prazo previsto 
no caput, ficará para a sessão posterior, salvo casos excepcionais mediante justificativa. Art. 2º 
- Ficam revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Picada Café, de 17 maio de 
2022. Registre-se e Publique-se. Adriane Marconi Mielke Presidente, Eloir Bauer Vice-
Presidente, Neudir Hubler 1º Secretário, André Peiter 2º Secretário. Exma. Sra. 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. 164, do Regimento 
Interno, vêm perante Vossa Excelência, propor o Pedido de Indicação que segue. Os aparelhos 
de ginástica das praças do Município encontram-se enferrujados e mal conservados causando 
risco à população. Requer-se prioridade para a academia de saúde da praça do Loteamento das 
Figueiras. 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 Indicação submetido ao Poder Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior 
brevidade possível. Reiteramos votos de mais alta estima e consideração. Picada Café, 13 de maio 
e 2022 Adão Pereira dos Santos Bancada do PSD. Oficio Nº 072/2022 – 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 06 de junho de 2022, as 
9h, para a realização de Audiência Pública, para a Revisão e Aprovação do Plano Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Urbanos do Município de Picada Café. Atenciosamente, 
Luciano Klein Prefeito Municipal. A Câmara de Vereadores de Picada Café. Pelo presente, 
apresentamos a resposta ao Oficio Nº 124/2022 emitido pela Presidente da Câmara de 
Vereadores, Sra. Adriane Marconi Mielke, no dia 11 de maio de 2022, referente ao Pedido de 
Informações solicitado pelo vereador da Casa Legislativa Municipal, Sr. Adão Pereira dos 
Santos. Visto o referido, informamos que a Prestação de Contas da 30ª Kafeeschneis’fest, 
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realizada pela Associação Cultural de Picada Café, está sob a responsabilidade e coordenação 
administrativa financeira da Perene Projetos, Comunicação e Eventos, bem como todos os demais 
serviços: Plano de Trabalho, organização documental e pagamentos. Além disso, o procedimento 
da prestação de contas envolve demais serviços terceirizados como emissão de notas dos 
fornecedores contratados para o evento, seus pagamentos, emissão de guias de pagamento pelo 
Escritório de Contabilidade e conferência de todos os dados. Desta forma, a finalização da 
prestação de contas ocorre, somente, em um prazo de até 120 dias, a contar do encerramento do 
evento. Para clarificar, de forma mais específica, seguem, anexos, os ofícios emitidos pela Perene 
Projetos, Comunicação e Eventos, para vossa análise. Além disso, a Secretaria Municipal de 
Turismo, Industria e Comércio compromete-se em apresentar a Prestação de Contas da 30ª 
Kafeeschneis’fest, à esta Casa Legislativa, dentro dos prazos previstos e especificados nesta 
resposta. Sem mais, agradeço a atenção, certa de vossa compreensão. Ivete Galhardo Secretária 
de Turismo, Industria e Comércio. Oficio nº 09/2022. Prezados Vereadores de Picada Café. 
Cumprimentando-os cordialmente, em resposta ao oficio 127/2022, venho informar que os 
pacientes acamados serão avaliados pelo Fisioterapeuta em sua residência, e dependendo do tipo 
de fisioterapia o profissional fará o atendimento na própria residência, mas, caso necessite algum 
equipamento que não possa ser levado até a mesma, será solicitado ao Corpo de Bombeiros o 
transporte do paciente até o setor de fisioterapia, conforme agenda do profissional. Sendo o que 
tinha para o momento nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas. Rubia Leindecker 
Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social. Boletim de Publicações. Ministério da 
Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria GM/MS Nº 986, de 29 de abril de 2022. O Ministro de 
Estado e Saúde, no uso das atribuições que lhe confere os incisos I e II do parágrafo único do art. 
87 da Constituição, e considerando Número Único de Protocolo 25000.042039/2022-49, 
referente a este processo de repasse de recursos financeiros para a realização do componente 
Rede Cegonha Teste Rápido de Gravidez, resolve: Art. 1º Repassar aos Estados e Municípios os 
recursos, em parcela única, destinados à realização de Teste Rápido de Gravidez. I – Os recursos 
representam 100% do valor de custeio dos testes rápidos de gravidez referente ao ano de 2021; 
II – O Valor mínimo a ser percebido será de R$56,00 9 cinquenta e seis reais), de acordo com as 
estimativas realizadas pelo Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e 
Desenvolvimentos, do Ministério da Saúde (MS/SE/DESID), para a compra mínima de um kit 
com 100 (cem) testes; III – Os recursos a serem transferidos totalizam R$1.876.594,72 (um 
milhão, oitocentos e setenta e seis mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e dois 
centavos) são detalhados no Anexo a esta Portaria. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data 
da sua publicação. Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes. Oficio 01/2022. À Câmara de 
Vereadores de Picada Café. O Grupo Escoteiros Araquã, organização de jovens presente na 
cidade de Picada Café, desde 2001, vem por meio deste comunicar nosso tradicional Meio 
Frango, que ocorrerá no dia 04 de junho. Temos pra venda 650 cartões ao valor de R$38,00 cada, 
em que cada cartão além do almoço, acompanha uma muda de árvore frutífera, oriundas da 
parceria de muitos anos com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, ao qual o grupo escoteiro 
faz parte juntamente com a Prefeitura Municipal de Picada Café. O evento está sendo organizado 
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por uma comissão formada por pais e voluntários do grupo escoteiro e os cartões estão a venda 
com voluntários. Contamos com o apoio da comunidade para nos auxiliar a tornar esse evento 
ainda mais memorável. O Movimento Escoteiro tem 115 anos e hoje conta com 57 milhões de 
participantes e 224 países e territórios. Nosso grupo escoteiro comemora 21 anos de atividades e 
conscientiza jovens de Picada Café e região através do contato com o meio ambiente, com 
atividades que visam desenvolver as potencialidades de cada um, especialmente no tocante à 
liderança e ao caráter. Certos de sua compreensão, nos despedimos com o nosso tradicional 
Sempre Alerta! Lotário Feix Presidente do Grupo Escoteiro Araquã. Passamos para a Ordem do 

Dia, onde consta o pedido de pré agendamento para a Audiência Pública, para a aprovação do 
Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Urbanos. A Senhora Presidente 
colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em 
votação o pedido de pré agendamento para a Audiência Pública, para a aprovação do Plano 
Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Urbanos, que foi aprovado por 
unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra 
a disposição. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, imprensa, e a todos que assistiam pelas redes sociais. Agradeceu a 
administração da prefeitura pelas coisas boas que estão acontecendo para o nosso povo. Fez um 
agradecimento ao Secretário de Obras o Beto, por tudo de bom que está acontecendo em nosso 
município e citou as estradas da Linha Quatro Cantos, Picada Holanda, Lichtenthal, pelas 
roçadas que sempre estão em dia, os campos de futebol e muito mais, como as paradas de ônibus 
reformadas para que as pessoas não fiquem na chuva. Disse que também não poderia deixar o 
reconhecimento a uma pessoa que se dedicou muito para o nosso município e relatou o nome do 
Claudionei Segner, que trabalhou muitos anos na patrola, e por isso, fez um agradecimento 
especial em seu nome e no nome do Secretário Beto, por tudo o que fez por Picada Café e 
desejou sucesso na nova jornada. Agradeceu. Do Vereador Valdir Lubenow: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, jurídico e a todos que assistiam 
pelas redes sociais. Disse que na noite anterior tiveram um imprevisto em Picada Café e é o que 
está acontecendo em volta de outros municípios. Disse que estava tendo uma repercussão muito 
grande e contou que o pessoal invadiu o pátio da garagem, cortaram a tela e roubaram as baterias 
e maquinários dos pedreiros. Falou que o pessoal quer saber e destacou as câmeras de segurança, 
que estão aí, e se quiserem pegam os ladrões. Questionou o que vai acontecer se pegarem os 
ladrões e acredita que no dia seguinte estarão na rua. Falou que tem gente com fixa criminal de 
alguns metros já, e sempre são soltos e questionou porque não deixam presos ou dão outra 
solução para esses caras. Agradeceu. Do Vereador Laércio Lamberty: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa. Disse que tinha um pequeno 
relatório que foi passado pela Secretaria de Agricultura referente a sementes, adubo e mudas, 
que foram entregues neste mês e no último mês e alguns que ainda tem para entregar. Falou 
referente as sementes de aveia, azeven e trigo e explicou que agora acrescentaram o trigo, e que 
foram o total de cento e trinta e quatro inscritos. Contou que foram entregues o total de trezentos 
e oitenta e cinco sacos, sendo trinta e cinco de trigo, trezentos e três de aveia e quarenta e sete 
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de azeven e ficou o valor de dezessete mil, trezentos e trinta e oito reais, sendo 50% custeado 
pela prefeitura e 50% pelo agricultor. Explicou que foi tudo entregue no final de abril. Disse que 
tinha também adubo orgânico e inorgânico, no total de duzentos e treze inscritos, sendo dezoito 
inscritos para o adubo orgânico no total de duzentos e cinco toneladas, cento e noventa e cinco 
inscritos para o adubo inorgânico, com mil seiscentos e dezoito sacos de cinquenta quilos, 
ficando o valor de quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e noventa e oito reais, todo ele 
custeado 100% pela prefeitura. Destacou que tudo isso foi entregue essa semana. Disse que 
também tinha sementes de hortaliças com dez inscritos, foram entregues sessenta e oito 
embalagens de sementes no valor de seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais, custeado 
50% pela prefeitura e 50% pelo agricultor que também foram entregues essa semana. Falou que 
para as mudas frutíferas houve um total de vinte e sete inscritos para mil e vinte e cinco mudas, 
no valor de seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e a prefeitura também custeou 50% e 
agricultor 50% e essas serão entregues no começo de junho. Falou que também tinha mudas de 
morangos no total de quatro inscritos para sete mil e quinhentas mudas e ficou no valor de seis 
mil e trezentos reais, sendo 50% custeado pela prefeitura e 50% agricultor e as entregas 
ocorrerão em julho, e o programa continua aberto até o dia trinta e um de outubro para 
possibilitar que os produtores possam realizar as encomendas das mudas que tem entrega até o 
começo do próximo ano. Disse também que tem sementes de milho no total de cento e setenta e 
sete inscritos para quatrocentos e vinte e um sacos, no valor de cento e sessenta e três mil, 
oitocentos e quarenta e oito reais, também sendo 50% custeado pela prefeitura e 50% agricultor 
e serão entregues em julho. Disse que estão vendo na prefeitura a questão das entregas e que 
precisam parabeniza-los, pois isso é um incentivo na agricultura e como é importante a 
valorização do nosso agricultor e que continuem assim, incentivando os nossos produtores 
rurais. Disse que em conversa com o Secretário da Agricultura, que já está pensando no jovem, 
porque sempre vê o mesmo agricultor e acredita que noventa por cento é o antigo e que estão 
pensando em puxar o jovem pra agricultura, pra educação, no turismo e no esporte. Agradeceu. 
Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 
jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria agradecer a 
Secretária Rubia que veio explanar hoje no primeiro quadrimestre e que foi muito bem 
explicado, que tirou algumas dúvidas também, falando sobre a pandemia e que o pessoal da 
Saúde estava na linha de frente e que realmente precisam valorizar isso e que precisa dar os 
parabéns a este pessoal que trabalhou na covid arriscando a sua vida para salvar vidas das 
pessoas que estavam com esse vírus. Acredita que tudo o que fizerem por esses funcionários da 
Saúde e tudo o que é homenagem que for feito a eles, ainda é pouco por aquilo que fizeram 
nestes dois últimos anos de pandemia e que estão fazendo até hoje. Também agradeceu ao 
Secretário da Administração e Fazenda, Claus que explanou sobre o primeiro quadrimestre 
financeiro da prefeitura e tirou algumas dúvidas nesta Casa. Contou que nesta semana no dia 
doze, esteve nesta Casa o Deputado Dionilson Marcon do PT, e que o recebeu juntamente com 
a Presidente da Casa e o Vereador Eloir Bauer. Contou que o Deputado Federal Dionilson 
Marcon é um amigo da Família Pereira e que sempre vem muito para Picada Café e na época 
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que seu pai estava vivo, vinha jogar bocha com ele e que ainda tem essa amizade com a família. 
Falou que mesmo não tendo representante no Poder Legislativo e nem no Executivo do Partido 
dos Trabalhadores, mesmo assim o Deputado Dionilson Marcon, no dia dois de março, enviou 
uma emenda de oitenta mil reais para custeio na Saúde e esteve aqui pedindo apoio e também 
confirmando compromisso com esse município, de sempre olhar pelo Munícipio de Picada Café 
e que sempre precisamos parabenizar o Deputado. Disse que mesmo não tendo representante do 
partido aqui no município, ele enxerga Picada Café e veio conversar e reafirmar o compromisso. 
Disse que no dia onze de abril enviou um oficio ao Deputado Federal Danrlei de Deus, 
solicitando uma emenda também para o custeio da Saúde em nome da Bancada do PSD, e agora 
no dia doze, ele confirmou a emenda de cem mil reais para o custeio da Saúde. Disse que o 
Deputado Danrlei sempre ajudou muito Picada Café e que na última administração conseguiram 
mais de dois milhões que vieram através do Deputado Danrlei e que continua enviando recursos 
para este município. Falou que as eleições de outubro estão se aproximando e que o povo de 
Picada Café olhe para esses deputados que sempre olharam por Picada Café e que são muitos, 
que só citou dois, mas os colegas em quase cada sessão têm citado o nome de um deputado que 
tem enviado alguma emenda e que o eleitor, na hora de votar, que olhe para quem realmente 
valoriza Picada Café. Explicou que vem aventureiros em época de eleição e que nem conhecem 
Picada Café, que nunca estiveram por aqui, mas vão vir tentar fazer alguns votinhos e tchau, 
nunca mais. Disse que sabe que os recursos de emenda que vem para o município é dinheiro que 
vai daqui pra lá e depois retorna e que não estão fazendo nenhum favor pra nós, mas ainda bem 
que tem esses deputados lá e que olham para esses municípios pequenos como Picada café, 
porque tem deputados que só olham para aqueles municípios que conseguem fazer de quatro a 
dez mil votos e em Picada Café, dificilmente um deputado federal faz mais de trezentos votos e 
mesmo  assim com o empenho de todos os vereadores e da administração pública que busca 
contato com esse deputados conseguem trazer recursos. Agradeceu. Da Vereadora Adriane 

Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. Disse que queria falar da Deputada Fran Somensi, 
autora do Projeto de Lei Farmácia Solidária com o objetivo de auxiliar no tratamento da saúde 
por meio de acesso gratuito a medicações vindo de doações de amostras grátis de consultórios 
médicos e também de doações da comunidade. Falou que acredita que o projeto da Deputada é 
excelente para ser implantado dentro do município e que já são vinte e cinco municípios 
cadastrados neste projeto e muitas famílias foram beneficiadas. Disse que estiveram 
conversando com o Prefeito Luciano, o Vice Max e a Secretária Rúbia e acredita que vai dar 
certo para ser implantado neste município. Disse que também queria falar sobre as paradas de 
ônibus que estão sendo reformadas, que foi iniciado a reforma no Bairro Esperança e algumas 
estão sendo recolocadas em lugares que mais precisa onde tem criança e a reforma de paradas 
vai seguir em outros bairros. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 
convocou os Senhores Vereadores para a sessão no dia 24 de maio de 2022 as 20 horas no local 
de costume. Declarou encerrada a sessão. 
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