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031/2022 

                              

                         Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 27/09/2022. 

 

Aos vinte e sete 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 030/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou 

em votação a Ata Nº 030/2022, que foi aprovado A Senhora Presidente solicitou que à 

secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de Lei Nº 086/2022 

– Autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá 

outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 

Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 086/2022, que trata 

da contratação emergencial de: 01 (um) Médico Clínico Geral – 20 Horas. A contratação 

se mostra de extrema necessidade, tendo em vista o aumento da demanda por consultas. 

Sinale-se que entre o período de janeiro a julho de 2021 foram realizados 5.120 

atendimentos, já no mesmo período do ano de 2022, foram realizados 7.497 atendimentos, 

mostrando-se de extrema necessidade a contratação deste profissional, para qualificar o 

atendimento na Unidade Básica de Saúde Rubens Kirschner. Assim, para que a Secretaria 

Municipal de Saúde e Assistência Social, bem como, os munícipes não fiquem 

desatendidos deste profissional, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. 

Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 087/2022 – 

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 087/2022, considerando a necessidade de adaptação do 

orçamento vigente. O referido crédito é necessário considerando que o valor previsto 

inicialmente para os serviços de recolhimento e destinação de resíduos sólidos não foi 

suficiente para suprir o reequilíbrio necessário para que a empresa conseguisse continuar 

a executar seus serviços junto ao município. Pelos motivos expostos e para utilização 

imediata dos recursos, solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, 

Luciano Klein Prefeito Municipal. 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 nos dias 01 de outubro a 31 

de outubro de 2022. Atenciosamente, Vereadora Karin Spier. Oficio Nº 162/2022 – 

ADM. Senhora Presidente: No momento em que dirigimo-nos a Vossa Excelência, honra-

nos cumprimenta-lo cordialmente e, em retorno ao oficio nº 211/2022, de 14/09/2022, 

protocolado sob o nº 674/2022, na qual solicita pedido de informações apresentado pela 

Vereadora Adriane Marconi Mielke, informamos que o processo administrativo nº 
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051/2022 – Avaliação da Concessão de Insalubridade e Periculosidade dos  servidores 

municipais e estudo de impacto financeiro, está em andamento onde os membros da 

comissão junto com a assessoria técnica estão se reunindo periodicamente para avaliar os 

laudos que estão sendo elaborados pela Engenharia de Segurança do Trabalho. Assim que 

esta etapa de fornecimento dos laudos for concluída, procederemos avaliação dos mesmos 

junto às Secretarias competentes referente ações necessárias, os impactos financeiros, e 

posteriormente regulamentação da matéria. Permanecemos a inteira disposição para 

quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito 

Municipal. Passamos para O Grande Expediente, onde constam os Projetos de Lei nº 

086/2022 e 087/2022. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da 

Vereadora Karin Spier: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 

jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que o projeto de lei 

086/2022 autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo 

determinado e dá outras providências e explicou que este projeto trata da contratação de 

um Médico Clinico Geral vinte horas e que essa contratação se deve, devido ao aumento 

da demanda por consultas e para qualificar o atendimento na Unidade Básica de Saúde 

Rubem Kirscnher. Destacou que para que a Secretaria de Saúde, bem como os munícipes 

não fiquem desatendidos pediu a urgência urgentíssima. Falou que o projeto de lei 

087/2022 autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências e explicou 

que esse projeto destina-se a necessidade de adaptação de orçamento vigente e o valor 

previsto para o serviço de recolhimento e a destinação de resíduos sólidos, não foi 

suficiente para suprir o reequilíbrio necessário para a empresa continuar a executar os 

serviços do nosso município e pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu.  Ninguém fez 

uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do 

Projeto de Lei nº 086/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 

colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 087/2022, que foi 

aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde constam os Projetos 

de Lei 081/2022, 086/2022, 087/2022 e o Pedido de Licença Interesse da Vereadora Karin 

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

A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 081/2022 que foi aprovado 

por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 086/2022 

que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto 

de Lei nº 087/2022 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em 

votação o pedido de Licença Interesse da Vereadora Karin Spier, 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 queria fazer um agradecimento ao Prefeito Luciano, Vice Max e o Secretário 

Daniel Rosa, por atende-lo e aos moradores do Bairro São João. Disse que foram ver no 

Bairro São João, um lugar para colocar uma pracinha, para as pessoas do bairro e destacou 
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que fica muito feliz, contente, quando as coisas acontecem. Também fez um 

agradecimento ao Secretário de Obras Beto, que como sempre, prestando um ótimo 

trabalho para todos, e agradeceu a toda a equipe. Outro agradecimento foi para o pessoal 

da iluminação pública e transmitiu os seus reconhecimentos, por sempre atender a todos 

e para a segurança do nosso município. Agradeceu a Secretária Rúbia e o Max, por sempre 

o ajudar, e também ajudam outras pessoas, e segundo o vereador, por isso sempre falo 

que tem pessoas que fazem a diferença em nossas vidas. Agradeceu. Da Vereadora 

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

imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais e de forma presencial. Disse que hoje 

se despede desta Casa Legislativa e agradeceu ao colega Adão pela oportunidade em 

representar a comunidade cafeense. Desejou aos demais colegas um ótimo trabalho, não 

esquecendo do real papel de um vereador, que é fiscalizar a atuação do executivo. 

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 Secretaria da Agricultura e que ela comunica, 

conforme o colega André colocou, que não podiam carregar esterco de frango e contou 

que foi olhar durante a semana com o Neco, o prefeito e vice, e viram que tem um trator 

agrícola parado, que veio no passado para a agricultura. Disse que resolveram em grupo, 

comprar uma concha para esse trator, para ele trabalhar para os nossos agricultores, como 

carregar cama de frango, os criadores de frango as vezes precisam trocar a navalha, 

cavaco, e que tem inúmeros outros serviços que esse trator pode prestar para os nossos 

pequenos agricultores familiares, principalmente, para aqueles agricultores que não tem 

um trator, porque um trator agrícola desse porte, sai muito caro. Contou que tem a 

Associação que tem vários implementos, tem mais implementos com recursos em fase de 

licitação e que isso será muito louvável. Falou que isso é o dever do vereador, olhar para 

sua comunidade, para os nossos agricultores, nossos industriários, pros nossos 

empresários, para as empresas e fazer os pedidos, e que com um bom diálogo a gente 

chega longe e para isso existem os Conselhos no município, frisou. Disse que tem muito 

orgulho, onde faz parte dos Conselhos e citou o amigo André que também faz parte do 

Conselho da Agricultura, e sugeriu para o amigo, se quisesse falar um pouquinho, poderia 

falar sobre. Comentou que é bom trocar ideias, que são as vezes discussões simples, um 

diálogo simples, e como este trator está parado, comprar uma concha será muito mais 

barato do que uma retro. Contou que a retro está em fase de licitação, porque a outra 

deserdou e que agora já tem duas empresas interessadas em vender a retro. Disse que essa 

retro também vai trabalhar para a Agricultura, para a Secretaria de Obras e ela é muito 

útil, muito procurada e ai, ela vai faltar também. Disse que tem uma retro mais antiga, 

precária que da muita manutenção, mas isso é um prejuízo. Relatou que esse trator é semi 

novo e com uma concha nova é como uma retro, e pode ser muito útil para os nossos 

agricultores, frisou. Disse que também queria falar um pouquinho sobre o poço do Alto 

da Colina e contou que será iniciado no inicio de outubro e os geólogos já marcaram o 
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ponto. Falou que a empresa que ganhou a licitação está pronta pra executar a obra e que 

será mais um trabalho que até o final do ano, o município projeta que noventa e cinco, ou 

mais pessoas, terão água pública da rede pública e isso é saúde para o município e para 

os nossos agricultores e para as pessoas que trabalham nas indústrias. Segundo o vereador, 

não tem nada pior, quando a gente tem falta de água e que ela é tão importante e muito 

mais importante que a energia elétrica, porque ela serve pra tudo e citou que pra tomar 

um banho sem água, não dá, cozinhar sem água, não dá, e que isso é um bem muito 

necessário. Disse que também queria falar sobre as eleições sobre domingo, e pediu para 

a comunidade de Picada Café olhar um pouquinho, pesquisar um pouco quem são os 

políticos, os deputados que são inúmeros, são de diversos partidos que trouxeram recursos 

nos últimos anos para o nosso município. Pediu para não votar naqueles aventureiros que 

aparecem de quatro em quatro anos, e mal sabem onde o município fica no mapa, e assim 

não tem graça, porque a nossa população precisa do dinheiro federal, estadual, para a 

Saúde, Educação, Saneamento Básico e assim por diante. Contou que temos bons 

políticos lá em Brasília e na Assembleia, e que trazem recursos, que visitam o município 

de tempos em tempos, que não é de um partido e nem de dois, são de vários. Disse que é 

muito louvável o político que marca presença, conhece a prefeitura, conhece os 

vereadores, conhece o prefeito e quando este vai pra Brasília, é muito bem recebido no 

gabinete deles. Disse que isso viram nos últimos anos, dos administradores que foram a 

Brasília. Disse que pode falar de boca cheia que os dois deputados do PDT que estão lá, 

sempre receberam muito bem os prefeitos de Picada Café, sendo de anos atras, hoje, e 

não importa se é situação ou oposição, o deputado que está lá, está para servir o povo, 

pois foi o povo que colocou ele lá. Falou que o prefeito que está aqui, os vereadores estão 

fazendo um trabalho para a população. Neste momento a Senhora Presidente pediu um 

momento e avisou o vereador que esta última semana não podemos falar de política. 

Segundo o vereador, ele não estava falando de política, estava falando das eleições e 

continuou dizendo que isso é louvável, porque os vereadores estão aí para servir a 

população e não importa quem é, o que a pessoa faz, o negócio é trabalhar para a 

população e administrar bem. Disse que queria falar sobre os recursos da Secretaria de 

Obras, da Agricultura e que isso é muito bom porque tem várias obras em andamento, 

que está muito difícil conseguir licitações de empresas que tem tempo de executar a obra. 

Relatou que conversou novamente sobre a ponte do Jamerthal e contou que o projeto já 

está bem adiantado e deve ser executado nos próximos tempos, porque os agricultores 

que estão morando lá, a população, os industriários, os ônibus que levam as pessoas para 

as fábricas, para as escolas, é um transtorno muito grande. Disse que tem certeza que o 

executivo está fazendo o máximo para dar urgência e preferencia para este setor. 

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

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

Disse que essa noite queria falar um pouquinho sobre as finais da Copa União de Bolão, 

que se realizou neste final de semana. Contou que a competição começou com dez equipes 
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e destas equipes faziam parte o grupo de bolão Pioneiro da Sociedade Aliança, Linha 

Nova, São Jacó, São Pedro, Ipiranga, Reunidos, Guidão, Soberano, 24 de Julho e 

Suricatos. Contou que dez equipes estavam participando para a fase final que aconteceu 

no último domingo, na Sociedade da Joaneta, então restaram sete equipes. Explicou que 

dessas sete equipes que participaram, o campeão foi o Reunidos de Estancia Velha, que 

agora é tetra campeão do bolão. Contou que o grupo de bolão da vinte e quatro de julho, 

ficou em segundo lugar, ficando apenas nove pinos atras do primeiro colocado. Relatou 

que o grupo de bolão Guidão, ficou em terceiro lugar, o grupo de bolão São Pedro de 

Ivoti ficou em quarto lugar, São Jacó em quinto, Ipiranga em sexto e Linha Nova ficou 

em sétimo lugar. Contou que esteve presente na Sociedade Joaneta no domingo, que foi 

muito disputado o bolão e até fazia tempo que não via tão cheio a cancha com o pessoal 

torcendo. Contou que o grupo 24 de julho estava representando o nosso município, acabou 

perdendo, mas ficou até o fim disputando. Destacou que o importante é participar e tem 

certeza que da próxima vez irão ganhar, porque faz um tempinho que estão tentando 

ganhar esta Copa. Agradeceu ao ecônomo da Sociedade Joaneta e a diretoria, pelo almoço 

que fizeram no domingo. Disse que também queria parabenizar todos os organizadores 

desta Copa e destacou que é muito importante e que o nosso bolão é muito forte em nosso 

município e que continuem. Disse que viu muitos jovens já iniciando lá a participação, 

então, é sinal que vamos ter longevidade no bolão do nosso município, frisou. Também 

agradeceu ao Vice Prefeito Max que sempre está ajudando, que é um amante do bolão. 

Disse que se coloca sempre a disposição e que sempre fala que é um esportista, mesmo 

que não seja do bolão, que sua área é outra, mas acha que quem gosta do esporte, participa 

em todos. Disse que ficou muito feliz com a participação do grupo 24 de julho e também 

do Pioneiro do Aliança e destacou que é muito importante pra nós. Agradeceu. Ninguém 

fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a 

próxima sessão no dia 04 de outubro de 2022, as 20 horas no local de costume. Declarou 

encerrada esta sessão.  

 

 

 

 

 

 

 

 


