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                         Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 23/08/2022. 
 
Aos vinte e três 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. A Senhora Presidente colocou em 
discussão a Ata nº 026/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou 
em votação a Ata Nº 026/2022, que foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente 
solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de 
Lei 079/2022 – Autoriza a Contratação de Pessoal em Caráter Emergencial e por tempo 
determinado e dá outras providencias.  Justificativa. Senhora Presidente, Senhores 
Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 
079/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Agente Comunitário de Saúde 
– Área 1. A contratação emergencial para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
decorre do afastamento da servidora efetiva, Sra. Fabiane Moisés Alves, em virtude de 
licença maternidade. A contratação deverá permanecer pelo período em que a servidora 
efetiva estiver afastada de suas atividades laborais. Para que a Secretaria Municipal de 
Saúde e Assistência Social e os munícipes não fiquem desatendidos desse profissional, 
solicitamos aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein 
Prefeito Municipal. Picada Café, 23 de agosto de 2022. Pedido de Licença. O Vereador 
que esta subscreve, pelo presente solicita, de acordo com o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Vereadores, Licença Interesse de suas funções do Legislativo no período de 
01 de setembro a 30 de setembro de 2022. Atenciosamente, Vereador Adão Pereira dos 
Santos. Exmº.Srº. Vice-presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café/RS. A 
vereadora Adriane Marconi, com assento nesta Casa Legislativa, apresenta Indicação ao 
Poder Executivo Municipal, na forma do art. 164, do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Vereadores, no sentido de que seja enviado para esta Casa um Anteprojeto 
de Lei para um programa de castração e chipagem de caninos e felinos, como método de 
controle populacional e também de zoonoses. Entende-se que existência de um programa 
de controle populacional de cães e gatos é fundamental para evitar abandono e maus tratos 
aos animais, além de servir como método de controle de proliferação de doenças ao ser-
humano. Há, portanto, interesse público sob o prisma ambiental e também de saúde 
pública. Envia-se em anexo um Anteprojeto de Lei. Requer, portanto, seja a presente 
indicação submetida ao Poder Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior 
brevidade possível. Sala de sessões da Câmara Municipal, 22 de agosto de 2022. 
Atenciosamente, Vereadora Adriane Marconi Mielke Bancada do PTB. Exmo. 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. 
202, do Regimento Interno, vêm perante Vossa Excelência, propor o Pedido de 
Informações que segue. O Município está tomando providências para o pagamento de 
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insalubridade aos servidores. Assim, rogamos para este Digníssimo Sr. Prefeito para que 
encaminhe o presente à Secretaria competente para que informe em que fase se encontra 
o processo de implantação do pagamento de insalubridade aos servidores que fazem jus. 
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, 22 de agosto de 2022. 
Atenciosamente, Vereadora Adriane Marconi Mielke Bancada do PTB. Exmª.Srª. 
Presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café/RS. Rosane Koch, Vereadora com 
assento nesse Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições constantes do art.164, do 
Regimento Interno, vêm perante Vossa Excelência, propor o seguinte Pedido de 
Indicação: Requer a construção de uma rua coberta na Rua Balduíno Schmitt, entre a Rua 
Arroio Terra e a Rua Feliz Lembrança, no bairro Joaneta. Sabemos que na nossa região o 
clima é severo, sobretudo no inverno com frio, geada, serração e chuva. Na Rua Balduíno 
Schmitt acontecem comemorações como a Kerbfest e o Corpus Christi, que são muito 
importantes para a comunidade. Assim, nada mais justo que atender aos nossos cidadãos 
e nossas crianças, para que possam ficar abrigados das severas intempéries tão comuns 
em nossa região. Além do mais, uma “Rua Coberta”, sempre embeleza a cidade e chama 
mais a atenção dos turistas, podendo ser usada também para tantos outros eventos. Nota-
se em municípios vizinhos, que muitos eventos são direcionados para a Rua Coberta 
quando possuem uma, assim proporcionando maior qualidade de vida aos cidadãos, 
possibilidade de atrativos culturais, apresentações, feiras, etc. independente do mal 
tempo. Requer, portanto, seja a presente indicação submetida ao Poder Executivo, 
rogando por seu atendimento, com a maior brevidade possível. Picada Café, 23 de agosto 
de 2022. Atenciosamente, Vereadora Rosane Kock Bancada do PTB. Oficio nº 136/2022 
– ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Encaminhamos cópias do Contrato nº 
032/2022, 033/2022, 034/2022, 035/2022, 036/2022, 037/2022, 038/2022, 039/2022, 
040/2022, 041/2022, 042/2022, 043/2022, 044/2022, 045/2022, 046/2022, 047/2022, 
048/2022, 049/2022, 050/2022, 051/2022, Termo de Colaboração nº 005/2022, 1º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 016/2022, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº014/2022, 1º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 012/2022, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2021, 7º termo 
Aditivo ao Contrato nº 031/2018, 5º termo Aditivo ao Contrato nº 030/2019, 1º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 0252022, 2º termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022, 1º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 029/2021, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de 
Picada Café Art. 7º, § 4º. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Câmara dos 
Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Prezados: A Câmara 
dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, 
disponibiliza à sociedade de forma simples e sintética, informações das transferências de 
recursos da União (constitucional, legal e voluntária) aos municípios, conforme anexo. A 
presente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em promover a 
transparência na alocação, execução e fiscalização dos recursos públicos, por meio da 
reunião, em documento único, de informações sobre a execução orçamentária dos 
recursos federais em seu município. Atenciosamente, Ricardo Alberto Volpe, Diretor da 
Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira. Passamos para O Grande 
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Expediente, onde consta o Projeto de Lei 079/2022. 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 079/2022, autoriza a contratação de pessoal em caráter 
emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias e explicou que o projeto se 
trata da contratação emergencial de um agente comunitário de saúde e que se faz 
necessário pelo afastamento da servidora Fabiane Moisés Alves, em virtude de licença 
maternidade. Disse que a contratação deverá permanecer no período em que a servidora 
efetiva estará afastada e pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém fez uso da 
palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de 
Lei 079/2022, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde 
consta o Projeto de Lei 079/2022 e o Pedido de Licença Interesse do Vereador Adão 
Pereira dos Santos. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez 
uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 079/2022 que 
foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Pedido de 
Licença Interesse do Vereador Adão Pereira dos Santos, que foi aprovado por 
unanimidade. Neste momento a Senhora Presidente interrompeu a sessão por tempo 
indeterminado e convidou o Engenheiro Jean Vinicius Kayser, para explicar qual a 
melhor solução para a ponte de concreto da Rua João Sander Sobrinho. 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 Selvino Boettcher: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais e presencial. A 
princípio agradeceu ao engenheiro pelas ideias, que já vinha a semanas trocando com o 
Planejamento engenheiro, com o prefeito, e por ter vindo a essa Casa e explicar para os 
vereadores a situação do Município. Falou que tem muita coisa na fase da licitação, outras 
já foram licitadas e que todo mundo sabe que um projeto até o final de licitação dura em 
torno de oito meses. Relatou que as vezes, quando tudo está pronto para a licitação, 
ninguém vem para a licitação e aí começa tudo de novo e vai mais sessenta dias para fazer 
uma nova licitação, e isso é um problema, uma burocracia que afeta muito o planejamento 
e as obras. Disse que queria falar um pouquinho do pessoal da iluminação pública e 
contou que o pessoal teve problemas no mês passado, que o caminhão muque estava 
bastante na oficina. Explicou que o caminhão já é bastante usado, que está com 
problemas, que necessita de uma reforma geral, alguma coisa já foi feita, ele tem 
problema no motor, freios, suspensão e outras coisas a mais, principalmente no hidráulico 
que movimenta o braço mecânico. Relatou que isso é uma despesa alta e acha que o 
município teria que ver um caminhão novo, um muque novo e que pode ser um caminhão 
pequeno, principalmente para a iluminação pública. Segundo o vereador, como choveu 
bastante nos últimos meses, tu não pode botar a vida dos eletricistas em perigo e quando 
tem alta tensão tem fase nas redes e isso tem que ser feito com tempo bom, porque 
eletricidade é coisa séria. Disse que queria falar um pouquinho sobre o Planejamento e 
contou que esteve com o prefeito, com o pessoal do Planejamento, com o Secretário de 
Obras Beto Ruppenthal, Agricultura e assim adiante. Explicou que tem muitas coisas que 
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ficaram pra trás, de anos e anos, e um exemplo é o banheiro público do centro, que está 
na fase da licitação e que irá falar disso nas próximas sessões. Falou que esses negócios 
de concretos das ruas, acontece nas Ruas Aluísio Klauck, que sobe entre Joaneta e o 
Canelinha e que no passado foi feito um pedaço, mas esse pedaço foi feito muito lá 
embaixo e deveria ser mais na curva. Disse ao caro colega Egon que isso estava no plano 
do governo do Luciano da administração atual, que isto está desde o ano passado, na fase 
da execução dos projetos, tu pode até ter indicado isso, mas isso já está pronto a tempo, 
está na fase de licitação saindo e que não é uma rua ou duas, frisou. Disse que no passado 
foi feito muito pouco, que hoje temos a Rua Aluisio Hansen, que sobe pro Morro do 
Vento, que foi pedido há anos atras, tem a Rua no Serra Verde no Alfredo Loeser, que 
feito um pedaço na administração passada, mas não ficou bom e precisa ser refeito e a 
mesma coisa no Canelinha. Relatou que são coisas que já estão a tempo ali e que vai ser 
feito. Destacou que já devia ter sido feito há dez, oito, ou quatro anos atra porque isso não 
custa muito caro e esta administração assumiu essas coisas pequenas, frisou. Também 
disse que a mesma coisa com o elevador interno do Posto de Saúde, e a equipe da 
enfermagem, dos médicos, e os pacientes tanto necessitam, e que isso foi uma promessa 
desse governo e que futuramente será feito ainda por esse governo. Contou que ainda tem 
outras coisas e que já saiu a licitação do poço do Alto da Colina e do Canto Maas. Disse 
que a rede de água dos Maas está funcionando, que os bombeiros estão levando água, a 
licitação foi feita, que tem uma empresa vencedora e que está saindo nos primeiros dias. 
Disse que também a rede de água no Jamerthal que sobe para a família do Sidegum, bem 
lá no morro, está concluída, está funcionando e que aquela família está com a rede de 
água desde fevereiro, já. Destacou que é uma coisa que esta família vinha pedindo por 
anos e anos e que esta administração assumiu e fez. Falou que a mesma coisa com a rede 
de água do Arroio Terra, que foi anos e anos pedido e graças a Deus, saiu esse ano. Disse 
que realmente na subida onde não tem vertente, onde não dá pra fazer um pocinho 
simples, esse pessoal tem rede de água, rede pública e que isso é muito importante. Disse 
que queria falar um pouquinho da vacinação dos animais, cachorros e gatos para sábado, 
e explicou que o município tem uma parceria com uma clínica de Nova Petrópolis que 
vem vacinar os animais, principalmente cachorros e gatos, no sábado a partir das oito 
horas da manhã e que isso é muito importante, porque o pessoal vai ter vacinação na 
Joaneta e no centro. Contou que de momento não consegue abrir o site do programa da 
vacinação, mas que o convite estava feito para quem tiver cachorro ou gato em casa, pode 
trazer nas comunidades e que estava saindo na imprensa, no Jornal Diário e podem 
conferir no site da prefeitura na Secretaria da Agricultura. Disse que isso é louvável, 
muito importante, que tem pequenos valores pra serem pagos, e destacou que quando se 
tem bichinhos, vale a pena pagar esse valor, porque quando precisa medicar, aí fica caro. 
Relatou que a vacina ajuda e que isso é importante. Falou da ponte do Jamerthal e disse 
que também acha que a equipe do executivo está vendo, e que também faz parte dessa 
turma. Disse que realmente estão querendo fazer uma ponte nova, porque hoje temos que 
olhar para a modernidade e para daqui a cinquenta, sessenta anos, e que é isso que falta, 
frisou. Destacou que isso deveria ter sido feito já no passado, essas vistorias das pontes 
do município, como as pinguelas, principalmente nas pontes onde passam os caminhões 
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pesados. Disse que nunca foi feito uma vistoria e se fosse feito uma vistoria no passado, 
provavelmente não aconteceria o que aconteceu naquela ponte do Jamerthal e que isso 
podia causar uma tragédia em qualquer outra ponte porque a vistoria, a prevenção, sai 
barato e o resto depois, quando acontecer uma tragédia, uma vida nunca se recupera e os 
valores em dinheiro também. Disse que para o município e para as pessoas o transtorno é 
muito grande e muito caro. Agradeceu. 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 no sábado passado tinha o Kerpe da Joaneta, 
foi muito bem, o tempo colaborou e foram servidos ao meio dia oitocentos e cinquenta 
almoços, a tarde tinha os jogos germânicos, que foi ao céu aberto, e ainda bem que não 
choveu, frisou. Disse que nisso entra a questão da indicação que fez a vereadora e que 
concorda em fazer lá uma rua coberta, indiferente de quem faz a indicação, nós só 
queremos que isso aconteça e que no próximo kerpe já vai ter a rua coberta, seria muito 
importante, muito interessante, frisou. Disse que poderiam ser feitas outras promoções, 
de repente uma feira de calçados, ou feira de estofados, feira do agricultor e do motorista 
num final de semana. Falou que para a localidade da Joaneta, agrega para a população e 
também, como Joaneta é o polo industrial, acha que merece essa rua coberta. Falou que 
até agora foi feito pouca coisa e destacou que a praça que está sendo feita, o memorial, 
veio do governo estadual, mas que é sempre válido e que a prefeitura fez sua contrapartida 
e precisa ser feito e acha que é muito válido essa indicação da rua coberta. Disse que está 
plenamente de acordo e que saia na rua Aluísio Klauck e Feliz Lembrança, e todas as ruas 
que foram mencionadas, que saiam do papel e que vão para as obras e que vão para as 
estradas, para que o pessoal tenha benefícios e para o pessoal poder subir mais fácil pra 
ir para as suas casas ou a serviço e que é válida essa indicação, indiferente quem fez e 
tomara que o poder executivo consiga fazer da melhor forma possível, frisou. Pediu para 
que seja feito o quanto antes essas obras que foram mencionadas e que é totalmente de 
acordo. Agradeceu. Da Vereadora Rosane Kock: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais e 
presencialmente. Contou que na semana passada caiu uma barreira na BR116 e como o 
DNIT não teve condições de tirar imediatamente, a Prefeitura de Picada Café e Nova 
Petrópolis se uniram e tiraram e destacou que acha importante os municípios trabalharem 
juntos. Parabenizou a comunidade de Joaneta, pela linda festa de Kerpe e pela 
organização, e segundo a vereadora, ainda bem que o tempo colaborou. Pensou que seria 
importante essa rua coberta e por isso resolveu fazer o pedido de indicação e acredita que 
isso vai ser muito útil. Contou que seriam sessenta e cinco metros de comprimento, por 
nove metros de largura, na Rua Balduíno Schmitt e destacou que está com a cópia, se 
alguém quisesse ver. Agradeceu. Do Vereador Marcio Schons: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas 
redes sociais e presencialmente. Disse que está feliz, primeiramente por ter visto que a 
administração está preocupada com os anseios daquilo que o povo pede. Disse que o 
Secretário Beto estava presente, que o trabalho está sendo feito, mas que tem muita coisa 
pela frente. Disse que sabe que tem dinheiro, que esteve junto com a administração 
passada, fizeram bastante coisa, mas que ficou bastante coisa pra trás, mas que em dois 
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anos a gente vê que poderia ter sido feito um pouco mais e que sabe da pandemia. 
Destacou que precisam pregar um pouco mais de paz na política, não só a nível municipal, 
estadual, federal agora temos uma eleição difícil. Segundo o vereador, eu que trabalho 
em grandes empresas, a gente sabe que temos colegas dos dois lados, que um apoia o 
Bolsonaro, o outro o Lula, mas que a gente tenha paz em cima disso. Falou que todos tem 
convicções, eu tenho a minha e que fala do outro lado, eu defendo a minha posição e que 
todo mundo sabe que é primordial. Disse que tem muitos pedidos, mas que tem alguns no 
momento, que são prioridade e que é bom saber que vem sendo feito um estudo daquela 
ponte. Disse que para quem mora lá, a cada dia é um dia que o pessoal fica observando e 
que sabem que é um valor alto, mas que realmente seja feito uma ponte nova. Segundo o 
vereador, temos alguns problemas, mas que não envolve diretamente a administração e 
destacou que o poder público pode sim auxiliar na questão da RGE. Disse que sempre foi 
muito favorável, nunca questionou o trabalho da RGE, que está fazendo um excelente 
trabalho na Picada Café, mas nós temos problemas pontuais, frisou. Falou que tem 
reuniões com o executivo, com o representante de Caxias que cuida o que é prioridade 
como a troca de postes de luz. Relatou que o pessoal do Jamerthal, pediu novamente um 
reforço e contou que eles têm uma questão de uma família e segundo o vereador, 
menciono aqui com a autorização deles para que fique registrado o perigo que tem com o 
poste de luz, na residência do seu Albino Alcido Dieter da Vila Joaneta de mil e 
novecentos. Contou que ali mora um casal de idade perto dos noventa anos, tem um 
galpão com muito gado e se cair aquele poste, vai ter uma tragédia e que não vai querer 
causar pânico por causa dessas pessoas, mas que eles pediram novamente. Contou que a 
administração sabe, alguns colegas vereadores que tiveram reunião sabem dessa questão 
e reforçou que quando acontecer alguma coisa grave, todos poderiam dizer que não é com 
nós, mas é com nós sim, frisou. Falou que todas as autoridades de bem podem sim de 
novo reforçar aquela residência para que isso seja resolvido. Falou que muitas vezes a 
questão é, poste só se troca se estiver no chão, mas se representar perigo de vida e essas 
são as perguntas que a gente faz, frisou. Disse que também tem um problema de rede de 
água do Jamerthal, nas famílias Becker, nos Kroets e no entroncamento para outra 
comunidade, perto do campo de futebol. Contou que toda semana tem vazamento e que 
talvez já foi feito a rede nova ali, mas teria que ver se é possível fazer algo e destacou que 
toda a semana tem vazamento em cinco, seis lugares e não é porque o pessoal não está 
trabalhando ou trocando certo, mas é um problema grave ali. Disse que as mulheres que 
trabalham na fábrica, vão pra casa e querem lavar roupa e falta água de novo e por isso 
pediu para dar atenção nesta questão também. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: 

Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos 
que assistiam pelas redes sociais e presencialmente. Disse que o agradecimento especial 
vai para o secretário de Obras, o Beto, que se faz presente nesta Casa. Disse que queria 
deixar todo o seu reconhecimento a ele e a todo o serviço prestado em todas as localidades 
de nosso município e com toda a competência. Disse que outro agradecimento foi para a 
Secretária de Saúde Rubia, por sempre que precisa de alguma coisa, ou tirar a dúvida, 
sempre atende com muita dedicação, para ajudar as pessoas que tem problemas de saúde. 
Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a todos novamente. Primeiramente 
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parabenizou a Sociedade Cultural e Recreativa Joaneta pelo kerpe de sábado que foi um 
sucesso, assim como o vereador Egon também comentou sobre a indicação, que é muito 
boa e que é necessário. Falou que o Presidente Maicon já havia comentado que 
precisavam do apoio do poder público, dos vereadores, para que se realizasse essa obra 
da cobertura para o kerpe do ano que vem e contou que essa foi a terceira edição e que 
está crescendo e acha que vai ficar muito bom. Disse que também pode ser aproveitado 
para vários outros eventos. Disse que queria falar da segunda divisão de futsal da Picada 
Café. Contou que houve duas reuniões, foi lido a lista dos jogadores e na verdade tem o 
Clube dos Merengues onde faz parte, mas todos os jogadores foram aprovados para jogar 
e relatou que faltando três rodadas para terminar a fase classificatória, um clube que 
enfrentaram na sexta feira, perdeu o jogo e agora entrou com protesto para tirar um atleta 
cobrando o vínculo. Questionou como um atleta que é para não ter vínculo, se desde os 
nove anos de idade, participa do esporte de Picada Café. Contou que ele já jogou na 
escolinha AGPF e no Futebol Total com a AGPF, foi campeão do futsal Sub15 
representando o nosso município. Segundo o vereador, esse guri passava lá em casa, pois 
mora na divisa de Nova Petrópolis- Picada Café, Feliz Lembrança, passava todos os dias 
de bicicleta e ia treinar aqui no centro. Relatou que neste dia, por votação ele foi tirado 
do campeonato, inclusive o time. Contou que é um time com dezenove pontos, não 
perderam nenhum jogo, empatou um, time mais disciplinado, um cartão amarelo. Disse 
que não consegue entender o que é vinculo, se uma pessoa vem de fora e trabalha por três 
meses, pode ser de qualquer lugar do município, pode ser Novo Hamburgo, Estância 
Velha, é vinculo. Disse que sinceramente, não entende. Disse que jogou futebol sete no 
Esporte Clube Canelinha, jogou as sete etapas do torneio de pênalti, inclusive na última 
foi campeão, os pais dele trabalham há doze anos no município, ele fez dezoito anos em 
dezembro, ele hoje está trabalhando na empresa de Picada Café e que ele só não estava 
trabalhando porque precisou ajudar a vó em casa cuidando dela que estava doente, 
inclusive o avô faleceu este ano. Segundo o vereador, é um protesto meu, não estou 
protestando pela Secretaria do Desporto e o Renato foi bem flexível e contou que tem 
vários jogadores que não tem vínculo, se protestar. Disse que acha isso um absurdo e 
como a nossa segunda divisão praticamente não ia sair, três, quatro times, tem um monte 
de jovens querendo jogar, e acontece este tipo de coisa. De repente se esse time estivesse 
em último lugar, ninguém iria protestar, frisou. Falou que como tem jogadores ali que 
estão em último, penúltimo, que também ninguém questionou o vínculo. Disse que fica 
triste e como todos sabem, sempre foi defensor do futebol. Disse que não está lá pra 
ganhar, o que tinha que ganhar eu já ganhei, frisou. Disse que está lá para incentivar e 
também levar a gurizada mais jovem de volta para as canchas de futebol, inclusive, pra 
incentivar o seu filho. Segundo o Vereador, fica aqui um protesto e algumas pessoas que 
ainda participam do esporte, ao invés de participar, ao invés de evoluir, a gente está 
regredindo. Disse que é um protesto seu, e deixou bem claro que não é pelo secretário 
Renato, porque é um cara que batalha, trabalha aqui dentro, venho aqui na sessão e muitas 
vezes ele está sentado ali e trabalhando. Lamentou, que infelizmente são alguns jogadores 
e para ser bem sincero, jogam pouco futebol. Conforme o vereador, é um protesto meu, é 
um desabafo, porque depois vão falar que o futebol terminou em Picada Café, e se 
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continuarem desse jeito, vamos perder pessoas boas que estão fazendo o bem pelo esporte 
e depois não adianta lamentar. O Vereador Selvino pediu uma parte da palavra que foi 
concedido pelo Vereador Neudir. Selvino disse que também lamenta quando há essas 
picuinhas no esporte e que isso prejudica todo o município. Disse que também queria 
fazer um convite para o baile da terceira idade na Joaneta, no próximo domingo. Contou 
que é um baile muito bom entre os idosos, eles se divertem e eles merecem. Disse que 
queria falar um pouquinho sobre a RGE e contou que a RGE é uma dor de cabeça e que 
eles fizeram muito no município nestes últimos tempos, neste último ano, e que realmente 
eles foram lá no Jamerthal, fizeram duas vistorias e que não entende porque não trocaram 
este poste. Contou que tem mais dois ou três postes que estão realmente ruins e que não 
entende isso. Disse que a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente fez vários contatos 
com o diretor da RGE, os moradores fizeram vários pedidos, vários protocolos e frisou 
que não entende porque colocam a vida dos moradores em risco. Disse que isso é 
lamentável, quando a gente tem que agradecer a gente agradece, mas quando é para cobrar 
precisamos cobrar mesmo, porque nós vereadores temos que cobrar eles, frisou. Segundo 
o vereador, quem conhece lá, como eu e o Marcio, talvez mais um e outro, realmente o 
colono que tem a roça lá e que essa é a época de plantio, aquela rede de alta tensão bota 
em risco as pessoas que trabalham ali e as famílias que moram ali, é lamentável. 
Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. Disse 
que queria enfatizar que a missionária Denise Tavares de Porto Alegre, veio visitar Picada 
Café e ficou muito feliz, muito contente, de Picada Café ter o projeto referente a Semana 
da bíblia porque a Bíblia é o livro mais antigo da humanidade e que é um elo entre a 
humanidade e o criador e lembrou que esse projeto foi de sua autoria. Fez um 
agradecimento ao Prefeito Luciano Klein por atender mais uma demanda que fez no ano 
passado, que é a colocação da iluminação pública na Rua Querência Nativa e segundo a 
vereadora, sabe que outros vereadores fizeram esse pedido, mas todos os pedidos que 
entram já reforçam e vai ser atendido. Disse que também será feito um trecho da BR116 
e que sabe da necessidade de ter iluminação pública e que vai melhorar a qualidade de 
vida dos moradores e também poderão ter mais segurança nos trechos onde é escuro. 
Disse que também queria falar da Escola Amiguinho, que fica localizada no Bairro 
Esperança, e como o engenheiro Jean falou que tem duas salas em andamento e com isso 
poderão ser atendidas mais crianças e sabemos que o Bairro esperança é o segundo maior 
bairro do município, onde se tem muita criança e que vai ficar muito bom pro bairro e 
claro, atendem crianças de outros bairros também, frisou. Contou que foi colocado duas 
faixas de segurança e foi colocado algumas placas identificando que tem crianças na rua 
e destacou que com essas faixas e placas melhora a segurança dos alunos e dos pais. 
Agradeceu pelas demandas e pedidos que encaminharam e foram atendidos. Disse que 
queria falar sobre a indicação da Vereadora Rosane, e frisou que é uma indicação 
excelente e acha que os munícipes de Joaneta tem muito a ganhar com isso e em tempos 
que for a festa e chover, poderão fazer a sua festa ali e acredita que outros eventos dão 
pra fazer nesta rua coberta e que é muito válida essa indicação ao executivo. Agradeceu. 
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores 
para a sessão no dia 06 de setembro as 20h no local de costume e lembrou a todos que na 
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semana que vem não terá sessão por se tratar da quinta terça-feira do mês.  Declarou 
encerrada esta sessão.  

 

 

 

 


