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030/2022 
                              
                         Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 22/09/2022. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, reuniu-se na Câmara 

Municipal. Registrou-se a presença dos Senhores, Adriane Marconi Mielke, André Peiter, 

Egon Hansen, Eloir Bauer, Karin Spier, Liliam Ruckert, Neudir Hubler, 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 029/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou 

em votação a Ata Nº 029/2022, que foi aprovada com a abstenção dos vereadores Karin 

Spier e André Peiter. A Senhora Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno 

Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de Lei do Legislativo 003/2022 – Institui o 

Evento Setembro Amarelo – Mês de Prevenção ao Suicídio e de Valorização da Vida. 

Justificativa. Senhores Vereadores: O presente Projeto de Lei tem por objetivo valorizar 

a vida, alertando para a problemática do suicídio. Segundo dados da Organização Mundial 

da Saúde, mais de oitocentas mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo – um caso 

a cada quarenta segundos. Cerca de 75% dos suicídios ocorrem em países mais pobres ou 

em desenvolvimento. Não podemos perder vidas pela desinformação das pessoas, e 

também é nosso dever ter em mente sinais caraterísticos que antecedem o ato de suicídio, 

para poder evitá-los. O Setembro Amarelo nasce como uma data a ser lembrada 

anualmente. Pelo exposto, submeto este Projeto de Lei aos ilustres pares desta Casa, certo 

de sua aprovação. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Picada Café, 15 de setembro 

de 2022. Atenciosamente, Vereadora Adriane Marconi Mielke. Moção de Pesar. A 

Câmara de Vereadores do Município de Picada Café, nos Termos do Artigo 166 do 

regimento Interno, solicita que, após ouvido o Soberano Plenário desta Casa Legislativa, 

se envie Moção de Pesar a família da professora Anelise Heckler Dhamer e á Escola 

Municipal 25 de Julho. Profª na Escola Municipal 25 de julho, chegou a se afastar por 

causa do câncer. Sempre foi muito ativa na comunidade, e, principalmente, ensinando 

nossas crianças desde o ano de 1993. Foi homenageada na Feira do Livro de 2021 por ser 

uma das professoras mais antigas do Município, com mais de 30 anos de profissão. O 

falecimento da Profrª Anelise Heckler Dahmer, enlutou a todos, os familiares e a 

comunidade escolar. Aos 53 anos de idade, no alto da maturidade, sua morte é muito 

sentida e com certeza ela foi uma grande perda. Deixou marido, três filhos, genro, irmã, 

pais e sobrinhos. A comunidade escolar prestou homenagem na forma de um momento 

de reflexão. Com certeza, Anelise foi fundamental na formação didática de muitos 

munícipes, que hoje são profissionais, pessoas de bem, graças a contribuição dela. Aos 

seus familiares, nossas sinceras condolências reiterando que esta Câmara de Vereadores 

não poderia deixar de expressar o seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e 

rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o 
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consolo e a força da fé reinem no meio de todos, destacando o amor a Deus sobre todas 

as coisas para que a Profª. Anelise Heckler Dahmer descanse em paz. Requer a aprovação 

pelos Nobres Edis em regime de urgência urgentíssima. Picada Café, 16 de setembro de 

2022. Atenciosamente, Vereadora Adriane Marconi Mielke, Bancada do PTB 

Proponente. Oficio Nº 69/2022, Polo UPC. Aos excelentíssimos Vereadores do 

Município de Picada Café. Convite homenagem aos 15 anos do Polo Universitário de 

Picada Café. Ao cumprimenta-los cordialmente, venho informar que neste presente ano, 

o Polo da Universidade Aberta do Brasil em Picada Café, está completando 15 anos de 

existência. Durante todo esse tempo, transformamos o sonho de muitas pessoas em 

realidade quanto a obtenção de uma formação, seja ela técnica, superior ou de 

especialização. Foram mais de duas mil pessoas, de diversas cidades, principalmente da 

região da serra gaúcha que tiveram oportunidade de estudar em uma universidade, 

pública, gratuita e de qualidade. Assim, venho com imensa alegria lhes convidar para 

estarem presente no evento em homenagem aos 15 anos do Polo UAB de Picada Café, 

que ocorrerá no dia 09 de outubro de 2022, domingo, as 10 horas, no Parque Histórico 

Jorge Khun em Picada Café. Vossa presença é muito importante para nós. Solicito que 

nos retorne este oficio, confirmando, ou não, a presença dos vereadores ou um 

representante neste dia tão especial ou nos enviando um email para 

poloupc@picadacafe.rs.gov.br. Atenciosamente, Geovane Rinker Coordenador do Polo 

Universitário UAB de Picada Café. Passamos para O Grande Expediente, onde consta o 

Projeto de Lei do Legislativo 003/2022 e a Moção de Pesar. A Senhora Presidente colocou 

a palavra a disposição. Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos 

novamente. Disse que queria falar um pouco sobre o Projeto de Lei referente ao Setembro 

Amarelo e relatou que já viveu isso em sua família e no seu trabalho como agente de saúde 

encontra algumas situações, bem como os seus colegas que trabalham como agentes de 

saúde. Contou que na semana passada conversou com uma pessoa, e esta relatou que estava 

com pensamento de suicídio e acabou orientando essa pessoa, conversou com o médico 

do Posto de Saúde e fez toda a orientação para que ela procurasse o tratamento, uma 

terapia. Disse que por isso trouxe esse projeto, que acha excelente, e explicou que com o 

projeto aprovado terão o mês todo de setembro do próximo ano, será falado sobre a 

conscientização da vida. Segundo a vereadora, já temos o Outubro Rosa, que fala da saúde 

da mulher e temos o Novembro Azul, que é referente a saúde do homem e vamos ter 

também o Setembro Amarelo que a vida é a melhor escolha. Disse que todos devem atuar 

ativamente na conscientização da importância da vida. Destacou que é importante falar 

sobre o assunto, e relatou que até no grupo de hipertensos e diabéticos, a doutora da 

estratégia da família, Dr. Regiane, trouxe esse assunto e conversou com os pacientes que 

fazem parte do grupo e frisou que achou muito importante a fala da doutora. Frisou que é 

importante orientar as pessoas que passam por momentos difíceis de crise, que elas 

venham buscar ajuda, identificar esses casos e falar sobre a orientação e prevenção. Falou 

que no dia dez de setembro, é o dia mundial de prevenção ao suicídio, mas durante todo o 
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mês de setembro amarelo, são realizadas atividades com o objetivo de conscientizar as 

pessoas. Segundo a vereadora, a vida é a melhor escolha, as vezes um coração grita em 

silencio por ajuda, ouça mais, seja gentil e não desista de ajudar e pediu a aprovação deste 

projeto. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em 

votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei do Legislativo 003/2022, que foi 

aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 

urgentíssima da Moção de Pesar, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a 

Ordem do Dia, onde consta o Projeto de Lei do Legislativo 003/2022e a Moção de Pesar. 

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

Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei do Legislativo 003/2022 que foi 

aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a Moção de Pesar, 

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. Disse que conversou com o Secretário Claus e que ele lhe trouxe a seguinte 

questão sobre a insalubridade, e contou que as reuniões da comissão junto com o técnico 

de segurança do trabalho estão ocorrendo, e assim que for finalizado todo o levantamento 

dos servidores que tem direito a insalubridade, será encaminhado o projeto de lei junto a 

Câmara e em breve esta questão será resolvida. Agradeceu. Da Vereadora Liliam 

Rückert: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa 

e a todos que assistiam pelas redes sociais. Contou que na semana passada o seu pai 

precisou de atendimento no Posto de Saúde e foi muito bem atendido. Agradeceu ao Dr. 

Joelson e toda a equipe de enfermagem e funcionários do Posto de Saúde pelo 

atendimento, em especial aos Bombeiros Voluntários pelo transporte do seu pai a Nova 

Petrópolis e Novo Hamburgo e agradeceu em nome de sua família. Contou que no final 

de semana, várias pessoas entraram em contato com ela para conversar sobre uma feira 

que estaria acontecendo na BR116, em frente a um restaurante perto do Encosta da Serra 

e em frente ao Tricoart. Contou que entrou em contato com o fiscal Paulo e não obteve 

retorno e destacou que a sua dúvida desta feira é sobre o alvará e a autorização do 

município. Agradeceu. Do Vereador Selvino Boettcher: Saudou a Senhora Presidente, 

colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes 

sociais. Disse que queria falar um pouco da agricultura, da Secretaria do Meio Ambiente 

e que ela está pedindo para que os agricultores vacinem os animais, com as vacinas que 

as pessoas mesmas tem que comprar. Disseque isso dá resultado e contou que vacinou os 

seus animais, e o principal, o que eles pedem é fazer o cadastro dos animais domésticos, 

principalmente os bovinos, suínos, equinos e até criação de abelhas. Explicou que o mel 

de abelhas é um produto de origem animal e segundo o vereador, queira ou não queira, é 

um animalzinho bem perigoso, tem que ter certos cuidados e não deixar perto de estradas 

e coisa assim. Destacou que é bom o pessoal procurar a Secretaria da Agricultura e deixar 

o seu cadastro em dia. Avisou que o Sindicato Rural pede para os proprietários das áreas 
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rurais fazer o IDR, porque isso tem vencimento até o final do mês e que seria muito 

interessante não deixar para o último dia. Falou que a Secretaria da Agricultura e Meio 

Ambiente tiveram vários problemas de água sem poço que deram problemas e segundo o 

vereador, isso sempre houve e que sempre vai ter. Falou que os técnicos, os funcionários 

da prefeitura tentam sempre resolver o mais rápido possível e relatou que teve um 

pequeno caso em Picada Holanda, que isso acontece porque temos certas redes que já são 

antigas e que de uns anos pra cá, estão sendo reformadas aos poucos e que isso custa caro. 

Disse que a população só precisa ter um pouco de paciência e é bom ter uma caixa d’água 

em casa e que isso já varias vezes foi pedido no governo passado pela Secretaria da 

Agricultura e Meio Ambiente, e agora de novo. Reforçou que é bom ter uma caixa d’água 

e assim se tem uma reserva e que isso ajuda muito, porque, mesmo tendo água própria, 

as vezes queima um motor, uma bomba d’água, estoura um cano, e a gente sabe com é, 

frisou. Disse que queria falar sobre umas obras que estão acontecendo, outras já estão em 

fase de licitação e aos poucos as coisas vão tomando forma. Explicou que o problema 

hoje em dia, é que o Estado distribui bastante dinheiro aos municípios em volta e 

conseguir uma construtora para fazer uma obra maior, não é fácil. Disse que até Picada 

Café conseguiu a pavimentação da Rua Vicente Prieto que está acontecendo devagar, mas 

que está indo. Contou que certos municípios que nem começaram e um exemplo é Nova 

Petrópolis, na parte do Pinhal Alto em direção a Joaneta. Relatou que esses dias conversou 

com um colega, um vereador de Nova Petrópolis e que esse disse que é muito difícil 

conseguir fazer a licitação porque elas são desertas e explicou há muitas obras nos 

municípios do Estado todo, e os primeiros, são os primeiros. Contou que esses dias 

tiveram uma licitação para uma retroescavadeira para a Secretaria da Agricultura e não 

tiveram êxito, e explicou que certos valores não fecham, outras empresas não concordam 

com valores, querem exagerar nos valores e que isso é uma coisa burocrática e bem 

complicado. Falou que o negócio é ter paciência e aos poucos isso também vai dar certo. 

Disse que na próxima semana é para começarem o poço do Alto da Colina, no Canto 

Maas e que essa comunidade é cem por cento de água potável. Disse que falou com o 

secretário, e que o inicio da obra está marcado para a semana que vem. Relatou que 

também tiveram um problema com o poço no Arroio Terra, um poço que tem bastante 

água, um poço em que a vazão de água é boa, mas tiveram um pequeno problema. Contou 

que a água ultimamente apresentou itens de ferro acima do nível aceitável, mas que já 

resolveram o problema e explicou que hoje há produtos pra colocar na água, no poço e 

que esse problema já foi resolvido. Destacou que esse poço realmente é uma mão para 

Joaneta, pro bairro quando falta água, e fica na Rua Arroio Terra, no morro, e que a água 

corre naturalmente para o centro da Joaneta. Destacou que isso são coisas que acontecem, 

poços que dão problemas, maquinário que dão problemas, redes que dão problemas, mas 

a prefeitura sempre tentou resolver e que está tentando resolver com máxima urgência 

possível. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a Senhora Presidente, colegas 

vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. 
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Disse que queria falar um pouco sobre a câmera de segurança que estava previsto para 

ser instalado nos primeiros dias no bairro. Relatou que é uma luta que está cobrando a 

quase dois anos nesta Casa. Disse que sabe que é muito importante porque tem várias ruas 

que dão destino a BR, pro Morro Reuter, e segundo o vereador, no nosso município tem 

duas ou três saídas e acha que é muito importante essa câmera. Contou que falou com o 

pessoal do Consepro nesta tarde, e que falaram que até a semana que vem ou daqui a duas 

semanas ela pode estar funcionando. Agradeceu a eles e falou que bateu muito no pé deles 

e pediu desculpas pela insistência, e que vai em cima e cobra e acha que é o dever dos 

vereadores. Disse que outra coisa que queria comentar é que foi procurado por alguns 

produtores da agricultura, a respeito de carregar o esterco de frango pra distribuir nas 

lavouras. Contou que acha que tem três distribuidores de esterco da Associação, ou vai 

vir o terceiro, e não tem máquina para carregar o esterco. Disse que foi procurado porque 

tem uma concha no trator, só que o tempo está curto. Disse que as vezes nos finais de 

semana, até faz um favor de carregar, mas acha que a prefeitura podia ver isso com o 

tempo, para ajudar e as vezes colocar a retro e carregar o esterco, nem que seja cobrado 

as horas, mas só pro pessoal ter uma opção. O Vereador Selvino pediu parte da palavra e 

disse que tem uma retro em fase de licitação, e assim que ela sair é bom tocar no assunto 

de novo e pedir isso. Disse que acredita que ambos colocando no Conselho da 

Agricultura, isso é viável sim e que é muito bom, porque nem todo o agricultor consegue 

comprar um trator concha porque é muito caro. Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier: 

Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos 

que assistiam pelas redes sociais. Primeiramente parabenizou a Secretária de Educação 

Cristiane a toda a sua secretaria de educação, a toda a equipe pedagógica, aos professores 

pelo excelente resultado no INDEB, o índice que mede a qualidade de aprendizado. 

Contou que Picada Café atingiu a média de 7,8 nos anos iniciais, ficando entre os 

primeiros colocados no IDEB 2021, e também do sexto ao nono ano, atingiu a média de 

6,9 na Rede Municipal de Ensino. Relatou que temos que destacar sim, muito em especial 

aos professores que tanto se dedicaram, que tanto se esforçaram, que tanto se 

reinventaram durante essa pandemia, que durante muitos meses as aulas foram remotas, 

depois as aulas foram gradativamente começando com cinquenta por cento dos alunos 

numa semana, cinquenta por cento na outra semana. Disse que só no segundo semestre 

do ano passado, que voltaram na sua normalidade. Relatou que as provas foram feitas em 

novembro do ano passado, e mesmo assim, Picada Café atingiu um índice muito bom. 

Parabenizou toda a Secretaria de Educação, os professores e todos os alunos do nosso 

município. Com relação a feira, ou feirão citado pela colega Vereadora Liliam, disse que 

também recebeu várias ligações, WhatsApp, já na sexta-feira a noite, e que já começou a 

fazer contatos, a tentar falar com Secretária, fiscal, e que no sábado teve um retorno e que 

sim, a prefeitura deu o alvará e que eles pagaram a taxa de alvará, e tinham toda a 

documentação necessária, cartão de CNPJ, negativas federais, estaduais e municipais, 

PPCI e tudo o que se exige. Falou que nesta feira, que na realidade não era uma feira 
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porque só era um CNPJ e por isso ela não foi considerada como feira e também não foi 

enquadrada naquela lei que foi feito em dois mil e dezoito. Disse que como vereadora 

também não concorda, porque essas pessoas que vem pra cá, mesmo que é um CNPJ, 

considera uma feira, tanto que eles botaram um feirão de calçados e bolsas. Segundo a 

vereadora, era um CNPJ, sim, e destacou para a colega Liliam que falou com o prefeito, 

com a secretária Ivete e frisou que tentou falar com o fiscal, mas não conseguiu, mas falou 

com a secretária Ivete e ainda, no sábado, falou com o prefeito. Segundo a vereadora, 

vamos ter muito mais cuidado porque essa lei feita em dois mil e dezoito quando da feira 

do Braz na comunidade católica, ela não proíbe,  mas ela inibe, dá bastante pontos que 

inibem e uma das coisas é sessenta dias de antecedência no caso de feiras,  e que vai ser 

tomado um cuidado muito maior, afinal,  nós temos as nossas empresas aqui, muitos 

empresários geram renda, geram receitas  no município, e ai vem o pessoal, claro , são 

feiras  itinerantes, mas com dez dias no município e que pessoalmente, não concorda. 

Disse que tem certeza que vai ser tomado o maior cuidado, num próximo evento, num 

próximo alvará que será solicitado no município. Da Vereadora Adriane Marconi 

Mielke: Saudou a todos novamente. Disse que faz das palavras da Vereadora Karin, as 

suas também referente a Picada Café ter sido premiada e que mais vezes isso acontece na 

questão da educação de estar em segundo lugar e parabenizou a todos eles, a Secretária 

de Educação Cristiane Backes Welter, todos os professores, os alunos, todos os pais que 

pegaram uma época difícil com a pandemia, onde os alunos foram ter aula normal 

somente na metade do ano, assim era um pouco em casa, um pouco na escola, houve a 

dedicação dos profissionais, houve dedicação dos pais e que não foi fácil, pra ninguém, e 

como mãe também viveu isso na pele, sabe como é e parabenizou a todos eles pelo 

excelente trabalho que estão fazendo com as crianças. Agradeceu pelo empenho e 

dedicação de todos os colegas vereadores e que estavam fazendo pedido de efetivo para 

a brigada militar e contou que a Brigada Militar ganhou reforço e que é definitivo. Disse 

que o soldado Tiago Keitel se formou em Porto Alegre e estava servindo há três anos em 

Gramado e agora está morando em Picada Café com a sua família. Contou que ele é 

definitivo no município e a população ganha mais com esse efetivo aumentando e passa 

a ter mais segurança. Disse que queria falar de uma campanha que está em andamento 

que é a campanha Faça uma Criança Feliz, doe um brinquedo e faça uma criança feliz. 

Disse que é o segundo ano que realizam essa campanha e contam com o apoio dos 

vereadores, do vice-prefeito Max, algumas lojas onde foram deixadas caixas para doações 

de brinquedos novos ou usados. Contou que também tem o apoio do Jornal O Diário e 

citou que as caixas estão na Loja Pro-pé, Salão da Jane, na Academia do Neri, no Osvaldo 

e na Delírios Presentes. Explicou que esse evento é de voluntários e que tudo que entra é 

de doações, como brinquedos, lanches para as crianças já que tem a tarde da alegria, que 

é o dia que entregam os brinquedos. Disse que no ano passado entregaram mais de oitenta 

brinquedos para as crianças e que esse evento acontece no Bairro Esperança, mas todas 

as crianças do município estão convidadas para irem lá nesta tarde. Disse que nos 
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próximos dias estarão divulgando a data do evento e que é um momento muito lindo, 

onde se vê crianças sorrindo porque elas têm uma tarde diferente. Agradeceu ao apoio 

dos vereadores pela aprovação do Projeto Setembro Amarelo. Agradeceu. Do Vereador 

Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, 

imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que anteriormente o colega 

vereador Eloir Bauer confirmou que conforme o Secretário Claus, em breve vai sair a 

insalubridade e que talvez esteja no orçamento para o ano que vem, e como disse que em 

breve vai ser resolvido, então essa coisa está bem adiantada. Disse que passou em nos 

agricultores e que alguns questionaram que não conseguem máquina para colocar canos 

de concreto num valo para melhorar a lavoura, que até já comprou os canos, fez ficha, 

mas não está sendo feito o serviço. Disse que seria importante o pessoal da Agricultura 

fosse um pouco atento a essas coisas, que tem fichas e foi falado, que está sendo discutido, 

mas não está sendo feito.  Disse que na semana que vem, provavelmente na segunda feira, 

virá um carro novo para a prefeitura pra fazer o transporte dos pacientes para Porto 

Alegre, Caxias e outros lugares como Gramado, ou para o pessoal do posto que precisa 

do carro, que é muito necessário pois os carros estão com muita quilometragem e que é 

muito bom nesse sentido. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 

convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 27 de setembro de 2022, 

as 20 horas no local de costume e lembrou a todos de que neste dia, as 19:00, haverá a 

apresentação do Secretário de Administração e Fazenda e da Secretária de Saúde e 

Assistência Social sobre a avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao 2º 

Quadrimestre de 2022. Declarou encerrada esta sessão.  

 

 

 

 

 

 

 


