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026/2022 

                              

                         Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 16/08/2022. 
 
Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, reuniu-se na Câmara 
Municipal. Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, Adriane Marconi 
Mielke, Egon Hansen, Eloir Bauer, Marcio Shons, Neudir Hubler, Rosane Kock, Selvino 
José Boettcher e Valdir Lubenow. A mesa foi presidida pela Vereadora Adriane Marconi 
Mielke e secretariada pelo Vereador Neudir Hubler. Após a Senhora Presidente solicitou 
que a secretária lesse a convocação dos suplentes a vereador, Rosane Kock e Marcio 
Schons. Convocação: Da Câmara Municipal de Vereadores. Para: Rosane Kock. Tendo 
em vista a Licença Interesse da Vereadora Karin Spier e, respectivamente as desistências, 
do primeiro, segundo e terceiro suplentes de vereadores, Régis Link, Ivo Marconi e 
Marilei Wittmann, fica a Vossa senhoria convocada como quarto suplente, a assumir a 
cadeira nesta Colenda Casa Legislativa, no dia 15 de agosto até o dia 14 de setembro do 
corrente ano. Atenciosamente, Adriane Marconi Mielke Presidente da Câmara de 
Vereadores. Convocação: Da Câmara Municipal de Vereadores. Para: Marcio Schons. 
Tendo em vista a Licença Interesse da Vereador André Peiter e, respectivamente as 
desistências, do primeiro, segundo e terceiro suplentes de vereadores, Liliam Ruckert, 
Jair Schaab e Josoé Holz, fica a Vossa senhoria convocada como quarto suplente, a 
assumir a cadeira nesta Colenda Casa Legislativa, no dia 15 de agosto até o dia 14 de 
setembro do corrente ano. Atenciosamente, Adriane Marconi Mielke Presidente da 
Câmara de Vereadores. A Senhora Presidente colocou em discussão a Ata nº 025/2022. 
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 
025/2022, que foi aprovada com duas abstenções. A Senhora Presidente solicitou que à 
secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de Lei 077/2022 – 
Autoriza a Abertura de Crédito Suplementar e dá outras providencias.  Justificativa. 
Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa apreciação e 
votação o Projeto de Lei nº 077/2022, considerando a necessidade de adaptação do 
orçamento vigente. O referido crédito é necessário considerando a necessidade de 
execução de serviços de máquinas com a finalidade de preparar a base da estrada a ser 
pavimentada. Pelos motivos expostos e para utilização imediata dos recursos, solicitamos 
a aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. 
Projeto de Lei 078/2022 – Autoriza conceder Recursos Financeiros para a Associação 
Recreativa e Cultural Joaneta e dá outras providencias. Justificativa. Senhora |presidente, 
Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei 
nº 078/2022, com o objetivo de obter autorização legislativa para destinar auxílio de 
auxílio financeiro à Associação Recreativa e Cultural Joaneta, no importe de R$ 
14.420,00 (quatorze mil, quatrocentos e vinte reais). O referido repasse terá como 
objetivo o apoio financeiro à Entidade para a realização a manutenção da quadra de 
esportes existente na sede da Associação beneficiada. O auxílio financeiro, ajudará nos 
custos da entidade para manutenção do local, também utilizado pelo município de Picada 
Café para a realização de torneios e campeonatos municipais sendo que, a aplicação dos 
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recursos destinados deverá ter a devida prestação de contas. Ademais, o apoio do Poder 
Público se mostra importante, tendo em vista que os torneios e campeonatos promovem 
a qualidade de vida através de práticas esportivas, bem como, motivam as equipes 
esportivas. Como se não bastasse isso, em contrapartida ao auxílio disposto nesta Lei, a 
Associação beneficiada compromete-se, ainda, a disponibilizar o ginásio e a quadra de 
esportes para atividades do Município de Picada Café, sempre que solicitado pelo Poder 
Executivo, mediante prévia comunicação com até 72h de antecedência. Por essas razões, 
solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein 
Prefeito Municipal. Moção de Apoio. A Câmara de Vereadores do Município de Picada 
café, nos termos do art. 166 do regimento Interno, solicita que, após ouvido soberano 
Plenário desta Casa Legislativa, se envie moção de apoio às autoridades competentes para 
o chamamento de todos os aprovados no concurso da SUSEPE. A Susepe solicitou a 
criação de 6.741 cargos na categoria funcional de agente penitenciário, em virtude da 
defasagem do sistema de segurança pública do RS. Neste ano, através do edital 001/2022, 
ocorreu o concurso público, o qual exigia nota mínima de 60% para aprovação e 
realização do Teste de Aptidão Física (TAF). Dos 16.054 inscritos, apenas 3.744 
conseguiram atingir a nota mínima exigida para prosseguir no certame, um número bem 
aquém do que se necessita e ainda, embora a grande necessidade de novos profissionais, 
o edital limitou o número de 3 mil aprovados para realização do TAF, eliminando 744 
aprovados, que atingiram a nota mínima. Por isto, a SUSEPE deve retificar o edital, para 
que todos os aprovados possam realizar o TAF, visto que possivelmente existirão 
candidatos que não atingirão o desempenho mínimo do teste de aptidão física e, portanto, 
não poderão finalizar o concurso para serem nomeados nos cargos. Considerando o 
número de aprovados na primeira etapa do concurso público citado, resta a necessária 
retificação do processo, a fim de aumentar o número de convocados para a segunda fase, 
ou seja, permitindo a contemplação de todos os aprovados. Segundo fontes obtidas 
através das entidades que representam a categoria, o déficit funcional está na ordem de 
50 % do ideal. O Estado do Rio Grande do Sul possui significativa defasagem no 
efetivo  dos órgãos de segurança pública, especialmente nas penitenciárias, pelo que 
objetiva-se, aqui, dar apoio legítimo ao pleito formulado pelos aprovados no concurso 
da Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE-RS), realizado no corrente 
ano, que buscam a revogação do Item 8.2.3 do edital que prevê a eliminação 
automática dos candidatos não convocados para a realização do TAF, mesmo que 
tenham atingido a nota mínima requisitada para a aprovação na fase objetiva. Portanto, 
requeremos a aprovação desta moção de apoio pelos Nobres Edis desta Casa, em regime 
de urgência urgentíssima, constante no art. 175, § 2º do Regimento Interno, E, após, deve 
ser enviada para o Excelentíssimo Governador do Estado do Rio Grande do Sul; ao 
Excelentíssimo Secretário da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos; ao 
Ilustríssimo Superintendente dos Serviços Penitenciários - SUSEPE-RS e ao Presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Por toda a relevância do 
chamamento de todos os aprovados no concurso da SUSEPE para a Segurança Pública 
do Estado, é que apoiamos através desta Moção. Picada Café, 12 de agosto de 2022, 
Atenciosamente, Adriane Marconi Mielke Bancada do PTB proponente. Moção de 
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Apoio. A Câmara de Vereadores do Município de Picada café, nos termos do art. 166 do 
regimento Interno, solicita que, após ouvido soberano Plenário desta Casa Legislativa, se 
envie moção de aplausos à Sociedade Cultural e Recreativa Aliança pela passagem do 
seu 54º aniversário. A Sociedade Cultural e Recreativa Aliança, localizada no bairro 
Centro, em Picada Café - RS foi fundada em 1968. As suas atividades principais são 
Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais. É impossível falar na querida 
Sociedade Aliança sem citar a história do Município de Picada Café. A região de Picada 
Café começou a ser ocupada por famílias de imigrantes alemães, após a retomada da 
imigração interrompida entre os anos de 1830 e 1845. Administrativamente, Picada Café 
esteve vinculada à São Leopoldo, e, após, à São Sebastião do Caí. Antes de sua 
emancipação, em 20 de março de 1992, Picada Café pertencia à Nova Petrópolis. Ao 
emancipar-se recebeu áreas dos municípios de Dois Irmãos, Ivoti e Nova Petrópolis, 
totalizando aproximadamente 83 quilômetros quadrados. Com o desenvolvimento da 
comunidade nos idos dos anos 60, tornou-se necessário possuir um local, um clube, onde 
as pessoas poderiam usar para atividades de lazer e cultura. Assim, surgiu a Sociedade 
Cultural e Recreativa Aliança, que, a partir de sua fundação em 1968, passou a ser ponto 
de encontro da comunidade para confraternizações, reuniões, festas, atividades culturais, 
jogos, entre outros. A população cafeense sempre foi muito dedicada ao trabalho, trabalho 
duro, exercido principalmente na agricultura, fábricas de calçados entre outros, então 
nada mais justo que possuíssem um local de lazer e convívio com os pares, onde as 
famílias se encontravam, dali surgindo, inclusive novas famílias, da união de muitos 
casais que se conheceram em bailes ou festas, e que com certeza guardam muitas 
lembranças. A Sociedade Aliança marcou muitas gerações, e não se precisa procurar 
muito para se encontrar fotos tiradas lá por cafeenses em momentos importantes das suas 
vidas. Surgida através de doações e do empenho voluntário de toda a comunidade, a 
Sociedade Aliança passou a fazer parte da história dos cidadãos cafeenses, e, 
consequentemente, da própria história do Município. Portanto, esta justa homenagem ao 
local que certamente é uma referência importante para todo o povo de Picada Café. 
Portanto, requeremos a aprovação desta moção de aplausos pelos Nobres Edis desta Casa, 
em regime de urgência urgentíssima, constante no art. 175, § 2º do Regimento Interno. 
Por toda a relevância da sociedade cultural e recreativa Aliança para o Município de 
Picada Café é que aplaudimos a Sociedade Aliança pela passagem do seu 54º aniversário 
através desta Moção. Picada Café, 12 de agosto de 2022. Atenciosamente, Vereadora 
Adriane Marconi Mielke, bancada do PTB proponente. Passamos para O Grande 

Expediente, onde constam os Projetos de Lei 077/2022, 078/2022, a Moção de Apoio às 
autoridades competentes para chamamento de todos os aprovados no concurso da 
SUSEPE e a Moção de Aplausos para a Sociedade Cultural e Recreativa Aliança. A 
Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou 
a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, e a todos que assistiam 
pelas redes sociais e de forma presencial. Falou que o projeto 077/2022, autoriza a abertura 
de crédito suplementar e dá outras providências, considerando a necessidade de adaptação 
do orçamento, esse projeto, se faz necessário para a execução de serviços de máquinas 
para o preparo da base da estrada a ser pavimentada e pediu a urgência urgentíssima. Falou 
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que o projeto de Lei 078/2022, autoriza conceder recursos financeiros para a Associação 
Recreativa e Cultural Joaneta e dá outras providencias e explicou que esse projeto tem 
como objetivo obter autorização legislativa para destinar auxílio financeiro para a 
Sociedade Recreativa e Cultural Joaneta, no valor de quatorze mil quatrocentos e vinte 
reais. Contou que esse recurso será usado pela entidade para fazer a manutenção da quadra 
de esportes. Disse que também vale lembrar que a Associação sede o local para o 
município para realizar campeonatos e torneios e pediu a urgência urgentíssima.  Ninguém 
fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do 
Projeto de Lei 077/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 
colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 078/2022, que foi aprovado 
por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima a 
Moção de Apoio às autoridades competentes para chamamento de todos os aprovados no 
concurso da SUSEPE que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação a urgência urgentíssima a Moção de Aplausos para a Sociedade Cultural e 
Recreativa Aliança que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, 
onde constam os Projetos de Lei 077/2022, 078/2022, Moção de Apoio as autoridades 
competentes para o chamamento de todos os aprovados no Concurso da SUSEPE e a 
Moção de Aplausos para a Sociedade Cultural e Recreativa Aliança. A Senhora 
Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 077/2022 que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 078/2022 que 
foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a Moção de 
Apoio para as autoridades competentes para o chamamento de todos os aprovados no 
concurso da SUSEPE, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação a Moção de Aplausos para a Sociedade Aliança que foi aprovado por 
unanimidade. Neste momento a Senhora Presidente interrompeu a sessão por tempo 
indeterminado e convidou o superintendente da SUSEPE, Sr. Samuel Oliveira para 
explanar sobre o chamamento de todos os aprovados do concurso da SUSEPE. O Sr. 
Samuel retificou que não é o superintendente, mas sim o representante da comissão de 
aprovados excedentes do último concurso as SUSEPE. Em seguida a Presidente convidou 
o Senhor Franciel Gustavo Junkes, Presidente da Sociedade Joaneta para fazer um convite 
para o Kerbfest da Joaneta. O Sr. Franciel também retificou dizendo que é o vice-
presidente da Sociedade Joaneta e que o Presidente é o Sr. Maicon Wikert. A Presidente 
também convidou o Sr. João Ricardo Schaab, Presidente da Sociedade Aliança pra 
explanar sobre a história da Sociedade. João Ricardo contou um pouco da história e 
fundação da Sociedade e pediu para corrigir, que não é aniversário de cinquenta e quatro 
anos, mas sim de cinquenta e cinco anos. Depois da explanação de todos, a Senhora 
Presidente reabriu a Sessão e passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora 
Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que 
assistiam pelas redes sociais e presencialmente. Disse que referente aos projetos, não se 
manifestou porque com certeza são projetos que ajudam o município a crescer, projetos 
muito bons e que aprovaram com muito gosto o projeto da Sociedade Cultural Joaneta, 
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porque são quatorze mil quatrocentos e vinte reais e pelo que se informou com a diretoria, 
irão colocar redes novas no ginásio de esportes e futebol de salão e como estão ruins, 
nada mais justo, porque eles ocupam o ginásio para os esportes quando a prefeitura faz 
um campeonato. Disse que acha justa esta contrapartida da prefeitura para ajudar o 
ginásio a cada vez ter melhores condições de uso e para poder colocar redes novas. 
Segundo o vereador, parece que já fizeram três preços e que em breve vais sair essas redes 
novas para o Ginásio da Joaneta. Agradeceu a iniciativa do poder público pela iniciativa 
e pelos recursos que foram passados para essa entidade. Disse que também foi muito bem 
colocado pelo Ricardo Schaab que ele foi muito feliz em sua fala e também as famílias 
antigas aos poucos vão deixando e as novas não tem mais esse incentivo, esse pensamento 
em festejar os kerpes e também os campeonatos. Disse que concorda que os kerpes deem 
ênfase e que seja trabalhado em cima disso para que ao menos essa cultura continue, 
porque muitas famílias jovens não presenciam mais estes kerpes. Também disse que 
antigamente era um evento grande e que cada família reunia várias pessoas, parentes e 
amigos, irmãos vinham prestigiar o kerpe na sua comunidade, na sua localidade. Disse 
que hoje em dia já não é mais tanto e reforçou que foi muito bom a iniciativa da Sociedade 
Recreativa Cultural Joaneta em dar ênfase novamente a esta promoção do Kerpe , fazendo 
um dia de promoção do Kerpe, e que acha isso muito interessante. Pediu para o pessoal 
que tiver um tempo, ir prestigiar o evento. Disse que também foi bem lembrado pelo 
presidente da Sociedade Aliança que são as pessoas que fazem uma comunidade e que 
depende. Disse que depende de cada localidade de cada pessoa, pra elas seguirem a sua 
cultura e pra elas fazer uma comunidade mais justa e também uma comunidade que 
também participe. Disse que isso depende das pessoas que ali residem, se elas são unidas, 
se elas se entendem e querem continuar com essas culturas e essas sociedades se 
manterem. Acredita ser muito importante essa união porque não é tão fácil hoje em dia 
manter essas sociedades. Disse que concorda plenamente e que todas essas pessoas que 
se interessam no trabalho e prestam um trabalho voluntário merecem um aplauso e tem 
que merecer uma lembrança, para continuar se interessando. Agradeceu novamente a 
todos que se fizeram presentes e a todos que assistiram essa sessão. Agradeceu. Do 

Vereador Selvino Boettcher: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais e presencial e 
disse que tem muito orgulho de ser sócio honorário na Sociedade Joaneta e que lembra 
muito bem das batalhas que tiveram no passado, como o Presidente da Aliança colocou, 
e que tem muito orgulho de fazer parte do quadro social da Sociedade Aliança. Segundo 
o Vereador, nós que nascemos aqui, como eu e o Ricardo, e os que vieram depois de nós 
assim como o atual presidente da Joaneta, o Maicon Vikert e o Franciel. Disse que se 
sente muito à vontade nestes clubes, nos campos de futebol, assim como o Ricardo 
colocou no Aliança, mesmas batalhas tiveram na Joaneta, só não sofreram uma enchente 
no nosso campo, mas tiveram outras coisas pra resolver lá. Contou que tem um bueiro 
que passa debaixo do campo, que é um valão e que antigamente já foi colocado cano, lá. 
Disse que já batalharam muito lá e contou que na época era presidente e que sofreu muito 
e pelo que lembra o campo encheu de água. Disse que isso é um trabalho voluntário e que 
tem muito orgulho disso e contou que há trinta anos atras quando era um gurizão, tinha 
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gente sobrando pra jogar futebol na Picada Café. Disse que também lembra do amador 
do estadual da Sociedade Aliança, do esporte clube da Joaneta e que tinha dois primeiros 
quartos pra formar e segundo quartos era mais pessoal e que saiam pra jogar torneios e 
isso era muito bom. Disse que queria falar um pouquinho sobre o partido do PDT e contou 
que o suplente de Verador Roque Nobles teve uma reunião em Porto Alegre, e que foi 
muito produtiva. Disse que foi convidado, mas não pôde ir, mas o Roque foi e segundo o 
vereador, a briga e a luta é dele sobre o trevo da Escola Décio Martins Costa e a Rua 
Carlos Utzig que dá acesso ao Bairro Esperança. Contou que tiveram um encontro do 
partido com dois deputados federais, o Afonso Motta e o Pompeu de Matos e o estadual 
Gerson Burmann. Contou que os três se colocaram à disposição para ajudar o Municipio 
na medida do possível e conversar com o DNIT para ajeitar. Disse que isso é uma briga 
de longa data e vai longe, porque um dia vão ter que começar a mexer mais, brigar mais. 
Destacou que assim como o colega Adão já havia comentado um tempo atras, e outros 
vereadores também terem colocado sobre a terceira faixa na subida de Nova Petrópolis, 
é uma tristeza. Relatou que nesses dias pegou um caminhão desde a Tenda do Guri até 
Nova Petrópolis, andando vinte, trinta por hora e questionou quando vai de carro pro 
trabalho, é complicado. Disse que hoje, o pessoal prometeu isso na reunião e que vão 
ajudar assim como outros partidos ajudam e que toda a ajuda é bem-vinda. Relatou que 
através desta Câmara de Vereadores, muitos ofícios já foram feitos no passado e ainda 
serão feitos e que precisamos lutar pra isso. Contou também que a Festa da Cuca e 
Linguiça foi um sucesso, muito bom, e que conversou com vários comerciantes que 
estavam expondo lá, foi muito bom pra eles. Disse que isso é uma coisa pra nossa cidade, 
pro nosso município, pro nosso comerciante, pro nosso agricultor, pro nosso industriário, 
para os empresários das empresas, sempre divulga o município. Disse que o turismo é um 
setor, uma ferramenta que alavanca o progresso do município, porque ali gera empregos, 
gera recursos pro município, pra saúde, educação. Disse que é um setor que está crescendo 
na nossa região e que Picada Café recém está começando, como Nova Petrópolis, 
Gramado e como está sendo planejado de uns tempos pra cá, pegar o pessoal quando vai 
e quando volta e que isso vimos nos dois últimos finais de semana no Parque e que isso é 
muito bom. Disse que só teria uma sugestão e que isso é um diálogo para a próxima festa 
no ano que vem e em vários eventos. Disse que o pessoal do Consepro, Corpo de 
Bombeiros, Clube de Mães, Assistência Social, as creches, deveriam ter um espalho 
gratuito e que conversou com várias pessoas. Disse que já conversou com o Prefeito e 
que vai conversar com a Secretária de Turismo que só comentou com ela, mas que ainda 
não chegaram ao assunto formalmente. Disse que é uma ideia para o ano que vem, uma 
sugestão, porque esses grupos prestam serviços voluntários para a Picada Café, para o 
nosso município, isso é na saúde, na segurança e assim por diante. Relatou que o turista 
vem para Picada Café para olhar o que produzimos e que já comentou com o Secretário 
da Agricultura e na Emater em uma reunião que tiveram estes dias e que foi muito positivo 
e contou que tem vários projetos em andamento, como a criação da Associação dos 
Agricultores de Picada Café e que estão vendo a burocracia, os documentos e isso vai 
gerar renda para o nosso município e vai beneficiar os agricultores que são produtores de 
mel. Disse que a nossa região é muito boa para produção de mel e que se admirou e que 
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já possui uma folha onde já tem quarenta inscritos que querem participar e que isso é 
muito louvável, muito bom. Disse que tem certeza que nos próximos eventos, quando o 
município conseguir buscar o pessoal que não está mais só de passagem. Disse que essa 
semana, um comerciante confirmou que notou que tinha gente que estava passando, mas 
nos últimos anos pra cá, eles estão entrando no parque, estão entrando na cidade de Picada 
Café e isso é muito bom para a população. Disse que também queria pedir desculpas para 
o colega e amigo Adão e explicou que na última sessão se expressou mal e que não era 
para o Senhor Adão, porque conhece o seu trabalho que é bom, e segundo o vereador, 
quando a gente tem que cobrar, a gente cobra e quando a gente tem que dar um elogio, a 
gente dá um elogio. Sabe que essas picuinhas de política sempre houveram e sempre vão 
haver. Disse que isso não dá meia dúzia, dá dois, três, só e que nesses grupinhos tem que 
dar um desconto. Do Vereador Marcio Schons: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais e 
presencial. Disse que é uma satisfação, depois de dois anos, voltar a essa Casa, 
representando a Comunidade do Jamerthal, no interior. Segundo o vereador, a gente sabe 
que muitas vezes não se entende o porquê, quando a gente faz um excelente trabalho, e aí 
a gente de certa forma, se tira esse direito de continuar. Disse que continua lutando, 
trabalhando muito pela comunidade e a politica é assim mesmo. Disse que quem 
acompanha sabe que a gente quer fazer tudo pelo certo, pelo correto, mas muitas 
informações chegam ao nosso cidadão de forma errada, mas isso com certeza, com o 
decorrer do tempo, vamos falar um pouco. Disse que hoje vai se ater aos agradecimentos 
e que todo mundo, o público, sabe que é oposição a esta administração, mas a comunidade 
se mantém firme e forte sempre olhando os dois lados. Disse que o agradecimento vai em 
nome da comunidade, principalmente ao Secretário de Obras. Disse que tiveram um 
grande problema com a ponte de madeira e com muito orgulho de todos, a gente que passa 
todos os dias por lá, ela foi restaurada, totalmente nova. Contou que o trabalho foi árduo, 
a empresa que também executou o excelente serviço deles que foi em tempo recorde e 
destacou que no âmbito público, nem sempre funciona assim, e meus parabéns a eles, 
frisou. Contou que também tiveram a renovação do contrato de comodato da escola 
desativada, também muito importante para o uso para a questão de capela mortuária. 
Disse que vem acompanhando isso e que tem um pequeno artigo que vai ser falado agora, 
junto com a administração, para que seja observado ele, porque o contrato em todo, a 
gente queria que ele fosse renovado como ele era, mas isso é uma questão que vai ser 
tratado, frisou. Referente a pavimentação da Vicente Prieto, em relação a Joaneta até 
Pinhal Alto, muito importante isso. Disse que todos os colegas vereadores sempre 
trabalharam em cima disso e que não vai querer aparecer na foto, como dizem, mas o que 
quer que isso seja terminado, assim como acredita que está sendo falado no projeto, seja 
para isso. Disse que também precisa enaltecer o serviço da empresa que está fazendo a 
limpeza da área, que tem muita água ali, e com certeza uma empresa que sabe trabalhar, 
o pessoal está se esforçando e isso é muito importante quando a gente vê que as coisas 
acontecem, frisou. Disse que é um grande progresso, não só pro Jamerthal, mas para todos 
nós, pras escolas, pras fábricas, completou. Relatou que os programas Avançar, Turismo 
Pavimenta, isso é tudo fruto do Governo do Estado, que de uma hora pra outra conseguiu 
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equilibrar as contas. Disse que o município em si tem a sua contrapartida, mas não é fácil 
fazer uma obra de dois três milhões, como está lá. Falou que o pessoal está ansioso e a 
gente mesmo sempre cobrando, tem esse apoio também. Contou que tem um grande 
problema na João Sander Sobrinho, na ponte de concreto que desabou, e disse que o 
engenheiro da prefeitura já foi lá e que a própria administração foi lá e pediu o apoio de 
todos os vereadores para pressionar um pouco para que isso seja feito. Explicou que tanto 
o transporte escolar, tanto o transporte das fábricas passa por ali, tantos turistas fazem 
caminhadas e usam esta estrada porque ela, diferente da Vicente Prieto que está em obras 
por causa do asfalto, que tem muita poeira, passam por ali, e o pessoal precisa ir pra roça 
e isso envolve também a agricultura. Segundo o vereador, se temos recursos, se estamos 
investindo para os turistas, o que também é preciso, mas como sou um cidadão do interior, 
filho de agricultor, eu peço a administração que olhe esta parte e vão atras, inclusive o 
seu próprio partido, porque é urgente a construção de uma ponte nova e que não pode ser 
remendado ou fazer uma outra ponte, pinguela. Pediu em nome dos moradores uma ponte 
nova. Disse que respeita a opinião de todos sempre, que luta muito e já foi muito 
penalizado na política, mas sempre respeita a opinião de cada um e que nas próximas 
sessões, também vai pedir um pouco mais de um olhar e apoio da administração atual, 
alguns avanços que precisavam estar acontecendo a mais, porque sabe que foi prometido 
bastante. Disse que queria falar um pouquinho sobre o próprio comercio local, um 
pouquinho sobre a visão do calendário de eventos e que sabe que tem muitos eventos e 
que tanto foi falado dos kerpe, tanto da Joaneta quanto do Jamerthal, mas muitas vezes 
temos o conflito de datas. Assim como aconteceu nas administrações anteriores, está 
continuando a acontecer nessa e se foi pregado em fazer algo diferente, isso não é uma 
crítica, politicagem, isso é uma crítica construtiva pra que isso não volte a acontecer e 
concluiu que fácil não é. Temos o nosso kerpe, outros tem as suas festas, o CTG também 
é muito importante e que não podem haver duas ou três festas no mesmo final de semana, 
frisou. Disse que também precisam olhar para um outro setor que está ajudando muito o 
município a crescer, que é o setor onde trabalha, o setor calçadista. Disse que tem duas 
grandes empresas que estão no município e que eles também merecem de uma forma ou 
outra, de todos nós vereadores, dar um dia uma moção a eles pelo excelente trabalho que 
tanto tempo vem trazendo geração de renda e emprego para a nossa população. Disse que 
são assuntos bem delicados, mas que também merecem a nossa atenção. Agradeceu. Do 

Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 
jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais e presencialmente. Disse 
que queria dar as boas-vindas ao Vereador Marcio Schons e também a Vereadora Rosane 
Kock e a colega de partido, a suplente que irá assumir a partir do dia primeiro de setembro, 
Liliam Ruckert. Disse que não se manifestou quanto aos projetos, porque são dois projetos 
bons que entraram nesta Casa e sobre a Moção de Aplausos para a Sociedade Aliança e 
que acha que a presidente foi muito feliz em apresentar essa moção de aplausos. Disse 
que a Sociedade Aliança que completou 55 anos, vem trazendo entretimento e diversão 
ao povo de Picada Café. Contou que mora em Picada Café desde de mil novecentos e 
oitenta, e que em oitenta e dois, lembra bem daquela enchente que arrasou o nosso 
município e prejudicou muito essa Sociedade. Contou que em oitenta e oito casou na 
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Sociedade Aliança. Disse que é uma sociedade pelo qual tem muito carinho e que até hoje 
disponibiliza um tempinho de seus afazeres pra ajudar a trabalhar na Sociedade Aliança 
servindo almoço nas quartas e nos sábados e em alguns eventos que são realizados lá. 
Disse que sempre está a disposição para dar a sua contribuição. Disse que a Sociedade 
Joaneta também foi apresentado pelo Franciel e pelo Maicon e que também é uma 
sociedade que muito representa para o nosso município e com certeza esse projeto que 
aprovaram hoje, vai ajudar e talvez até gostariam de repassar mais recursos para a 
Sociedade Joaneta, do que esses quatorze mil, mas que tem uma promessa do nosso 
prefeito, e que acredita que logo ele vai apresentar um projeto onde ele vai beneficiar 
todas as comunidades do município, um repasse talvez não muito expressivo, mas que 
vai ajudar todas essas comunidades, e isso é muito bom. Disse que é um vereador que 
sempre foi um grande  defensor de todas as instituições de segurança, da Brigada Militar, 
da Policia Civil, Corpo de Bombeiros e acha que sim, precisa ser chamado esses 
setecentos e poucos inscritos, excedentes que ficaram pra trás, precisam ser chamado sim, 
porque  vai fazer falta lá na frente, que já está defasado e se não for assim, vai ficar mais 
defasado, e como o colega falou, é uma questão de economicidade também para o 
governo do estado, já que essas pessoas se inscreveram e fizeram a primeira parte do 
concurso, que terminem o concurso e fiquem na reserva e segundo o vereador, sempre 
terá o nosso apoio. Disse que também queria agradecer o Secretário Beto, que sempre que 
precisa de alguma demanda que a sociedade passa, ou o povo de Picada Café passa para 
os vereadores, cobram alguns servicinhos, sempre foi bem atendido pelo secretário e 
segundo o vereador, por isso quero agradecer, já que ele está aqui hoje de noite, e dizer 
que nós vereadores trabalhamos sempre cobrando esses secretários e eles sempre nos 
atendendo. Disse que é bom esse diálogo, essa parceria que tem com os secretários, a 
gente não vem muito na secretaria, assim como falou a duas sessões atras, e explicou que 
não vão até para não atrapalhar, e não é que não gostaria de ir e ter um diálogo presencial 
com o secretário, mas tem outras maneiras através do telefone, a gente liga, manda 
mensagem e é atendido também. Disse ao vereador Selvino que está desculpado sim, que 
não guarda mágoa de ninguém e que esse tipo de coisa acontece, mas passou, bota uma 
pedra em cima e a gente precisa trabalhar unido pelo bem da comunidade. Disse que esse 
negócio de discussão e coisas assim, não leva a nada e ninguém ganha com isso, então 
vamos trabalhar unidos, de mãos dadas visando o bem de Picada Café. Agradeceu. Da 

Vereadora Rosane Kock: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 
jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais e presencialmente. Fez um 
agradecimento ao esposo Beto que a acompanhou na longa jornada da campanha, de casa 
em casa, que conhece cada canto de Picada Café, o que ela não conhecia. Também fez 
um agradecimento para as filhas e a família que a apoiaram e a todas as pessoas que 
depositaram um voto de confiança, e por fim, agradeceu a colega Karin por ter cedido 
este espaço. Disse que queria falar um pouquinho da Festa da Cuca, Linguiça e da 
Tricofest, foi um sucesso, e agradeceu a todos os funcionários públicos que ajudaram a 
organizar, sempre coordenada pela Andreia Kunz. Outro assunto foi referente a Rua 
Querência Nativa e disse que já foi solicitado, mas pediu agilidade da iluminação pública. 
Como tivemos cinco finais de semana de festa, essa rua é muito escura, ali ficam muitos 
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caros e passa muita gente, e até é um perigo de um carro ser arrombado, roubado, frisou. 
Contou que uma moradora da Rua Carlos Utzig, veio falar com ela, sobre um trecho que 
ela passa todos os dias, de manhã, para ir ao seu trabalho, e como tem muito movimento 
nesta hora, ela precisa usar o acostamento e ali tem muito barro. Disse que já falou com 
o secretário, ele já foi olhar e que em breve isto será resolvido. Relatou que quanto aos 
projetos não se manifestou porque são projetos bons e precisa aprovar sempre quando é 
para o bem da comunidade, não tem nem o que falar, frisou. Agradeceu. Da Vereadora 

Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. Deu as boas vindas ao Vereador 
Marcio e a Vereadora Rosane. Contou que no dia quinze, tiveram uma reunião com o 
representante da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Neco, com as 
veterinárias Denise Maltune e Tais Dutra, que é responsável pela inspeção e também se 
fez presente o Paulo Hanschau que é responsável pela fiscalização no município. Falou 
que o assunto abordado foi a questão dos animais abandonados cachorros e gatos, que 
está aumentando cada vez mais. Falou que a grande dificuldade do fiscal Paulo, é 
identificar os donos desses animais e destacou que tendo um animal, precisa ter 
responsabilidade por aquele animal, e não no momento em que ele ficar doente, vou largar 
na rua, não é desta forma, frisou. Relatou que é necessário fazer algo para que as pessoas 
tenham mais responsabilidade pelo seu animal. Contou que uma das sugestões que surgiu 
na reunião, foi a castração e que vai ser visto a possibilidade de colocar chipe, para 
identificar os animais e que será feito o cadastro do seu dono, porque senão, as coisas não 
funcionam. Disse que os animais ficam jogados na rua e ninguém é dono e precisa ter 
responsáveis pelos animais, porque eles sentem frio, sentem fome, tem alguns animais 
que estão feridos e machucados na rua e que não acha certo isso continuar. Explicou que 
por esse motivo tiveram essa reunião, foi uma conversa muito boa, teve muita sugestão e 
daqui a uns quinze dias, um mês por aí, irão sentar novamente e vão estar conversando, 
porque precisa ser feito algo imediatamente. Agradeceu a presença do Presidente Ricardo 
da Sociedade Aliança, o Maicon, Presidente da Sociedade Joaneta, o Samuel Oliveira, e 
cada um presente, além dos colegas vereadores. Convidou todo o pessoal da picada Café 
e região para prestigiar o Kerpfest da Joaneta. Agradeceu.  Ninguém fez uso da palavra. 
A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a sessão no dia 23 de agosto 
as 19h30min no local de costume. Declarou encerrada esta sessão.  

 

 

 


