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                         Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 04/10/2022. 
 

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, reuniu-se na Câmara 
Municipal. Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira dos Santos, Adriane 
Marconi Mielke, André Peiter, Egon Hansen, Eloir Bauer, Neudir Hubler, Remi 
Schneider, Selvino José Boettcher e Valdir Lubenow. A mesa foi presidida pela 
Vereadora Adriane Marconi Mielke e secretariada pelo Vereador Neudir Hubler. A 
Senhora Presidente solicitou para a secretária ler a convocação do suplente a Vereador 
Remi Schneider. Da Câmara Municipal de Vereadores para Sr. Remi Schneider. 
Convocação: Tendo em vista a Licença interesse da Vereadora Karin Spier e, 
respectivamente as desistências do primeiro, segundo terceiro e quartos suplentes de 
vereadores, Régis Link, Ivo Marconi, Marilei Wittmann e Rosane Kock, fica a Vossa 
Senhoria convocado, na condição de quinto suplente, a assumir a cadeira nesta Colenda 
Casa Legislativa, no dia 01 de outubro até 3 de outubro do corrente ano. Atenciosamente, 
Adriane Marconi Mielke Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Picada Café. 
Em seguida a Senhora Presidente convidou o suplente a ir até a Tribuna para fazer o seu 
juramento. A Senhora Presidente colocou em discussão a Ata nº 031/2022. Ninguém fez 
uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 031/2022, que foi 
aprovado com as abstenções do Vereador Remi Schneider e Adão Pereira. A Senhora 
Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. 
Projeto de Lei Nº 088/2022 – Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras 
providências. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos 
para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 088/2022, considerando a 
necessidade de adaptação do orçamento vigente, tendo como finalidade a ampliação do 
repasse a ser concedido para realização dos Eventos 3º Encontro de Cervejeiros e VII 
Encontro de Carros Antigos. No edital nº 128/2022, de chamamento público aberto para 
seleção de proposta de celebração de parceria com Entidade para execução dos eventos 
3º Encontro de Cervejeiros e VII Encontro de Carros Antigos, constou o seguinte: “§ 1º 
É limitado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como repasse financeiro por conta 
do Município. a) O projeto deverá ser apresentado em duas dimensões: uma, com 
despesas máximas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e outra contemplando a totalidade 
das atividades que pretenda desenvolver até R$ 30.000,00 (trinta mil reais). b) Caso o 
Plano de Trabalho seja aprovado na íntegra, com despesas superiores a R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) será buscada autorização 
legislativa para complementação da dotação orçamentária para o devido repasse. Não 
havendo autorização legislativa, a execução do projeto deverá observar o limitador de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais).” A Associação de Artesãos de Picada Café apresentou a 
referida proposta conforme os termos acima e logrou-se selecionada. Dessa forma, 
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buscamos a referida autorização legislativa para o aumento de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), garantindo à entidade que caso não obtenha êxito nas captações de recursos, possa 
cumprir com todos os compromissos assumidos e não deixar quaisquer pendências 
financeiras do evento. Caso a entidade tenha sucesso, devolverá ao Município o recurso 
que não utilizar em conformidade com o Termo de Colaboração a ser assinado. Pelos 
motivos expostos e para continuidade da organização do evento, solicitamos a aprovação 
do Projeto de Lei, em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luciano Klein 
Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 089/2022 – Altera a descrição do cargo de Médico 
Veterinário disposto no Anexo I da Lei Municipal Nº 883/2005 e dá outras providencias. 
Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa 
apreciação e votação o Projeto de Lei nº 089/2022, que altera a descrição do cargo de 
Médico Veterinário. No que se refere a alteração na descrição do cargo de Médico 
Veterinário, tal alteração faz-se necessário visto que o Município tem interesse em aderir 
ao SISBI-POA e a descrição do cargo deve ser compatível com o Sistema Brasileiro de 
Inspeção de Produtos de Origem Animal. Sinale-se que o SISBI-POA padroniza os 
conceitos, princípios e procedimentos de inspeção, para que as inspeções e fiscalizações 
de todas as esferas se tornem equivalentes e com isso possam alcançar os mesmos 
objetivos de inspeção, fiscalização, inocuidade e qualidade dos produtos permitindo-se 
assim que eles sejam comercializados em todo o território nacional. Contudo, para aderir 
ao SISBI-POA, os serviços de inspeção devem adequar-se aos processos e procedimentos 
estabelecidos pelo SUASA e implementados pelo MAPA. Cabe mencionar que quando a 
inspeção municipal realiza a adesão ao SISBI, os produtos fiscalizados por essas esferas 
passam a ter o direito de serem comercializados em âmbito nacional, resultando em 
abertura de mercado aos produtores rurais. Esta ampliação ao comércio nacional, estimula 
não somente as agroindústrias já instaladas no Município a crescerem significativamente 
em pouco tempo, mas também atrai novas empresas, gerando assim mais emprego, renda 
e impostos ao Município, tendo em vista que na região não há nenhum município próximo 
com Serviço de Inspeção Municipal aderido ao SISBI-POA. Sendo assim, a referida 
adesão é de suma importância para o desenvolvimento de agroindústrias de produtos de 
origem animal e seus derivados. Por fim, destaca-se que Picada Café, já possui 
estabelecimentos instalados e capacitados a receber este tipo de certificação, podendo 
assim ampliar sua comercialização em todo o território nacional. Em face às razões 
apresentadas, espera-se a aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein 
Prefeito Municipal. Projeto de Lei 090/2022 – Autoriza a abertura de crédito suplementar 
e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 
Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 090/2022, 
considerando a necessidade de adaptação do orçamento vigente. O referido crédito é 
necessário considerando a necessidade de ajuste no orçamento para a contratação de horas 
de roçadas para a manutenção de vias do Município, além da aquisição de veículos para 
a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; Secretaria Municipal de Educação 
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e Cultura; e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Pelos motivos 
expostos e para utilização imediata dos recursos, solicitamos a aprovação do Projeto de 
Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei 091/2022 – 
Autoriza a permissão de uso do Parque Histórico Jorge kuhn para a realização de evento. 
Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos o Projeto de Lei 
de nº 091/2022, que busca autorização legislativa para a firmatura de permissão de uso 
do Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn à Radio Imperial FM, para a realização do 
evento, em comemoração aos 33 anos da emissora. O evento será realizado no dia 23 de 
outubro de 2022, a partir das 10h, até aproximadamente as 22h. Cabe mencionar que o 
referido evento vem sendo realizado neste espaço desde 2005, trazendo visitantes de 
outros municípios, estados e até outros países. Vale ressaltar, que a festa de Aniversário 
da Rádio Imperial é um evento de grande importância para o ponto turístico municipal, 
dado como Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn, mas também para a economia de 
Picada Café. É importante ressaltar que, com a movimentação de turistas e visitantes que 
buscam a festa e seus atrativos, gerará economia estendida aos restaurantes, bares, 
lanchonetes e no comércio em geral. Por fim, destaca-se que este evento gera visibilidade 
turística e coloca o nome do Município nos principais canais de mídia comunicacional do 
estado. Ademais, não se pode perder de vista, que se trata de um evento gratuito, que 
possibilitará o acesso da comunidade de Picada Café, de forma universal, à atrações 
culturais, gastronômicas e musicais. Diante de tais circunstâncias e presente o interesse 
público, solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano 
Klein Prefeito Municipal. Moção de Aplausos. 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 Aplausos aos idosos 
cafeenses. O Dia Internacional do Idoso é comemorado anualmente no primeiro dia de 
outubro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1991, com 
o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da 
necessidade de proteger e cuidar da população idosa. Para a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), idoso é todo o indivíduo com 60 anos ou mais nos países em 
desenvolvimento, ou com 65 anos ou mais em países desenvolvidos. No Brasil, a data foi 
introduzida pelo Estatuto do Idoso, que foi publicado no dia 1° de outubro de 2003 e 
entrou em vigor no dia 1° de janeiro de 2004, onde caracteriza pessoas com sessenta anos 
ou mais como idosas. Hoje é dia de prestigiar os idosos e o que eles representam, pois 
tudo o que conhecemos devemos a eles. Queremos passar carinho, cuidado, respeito e 
atenção a essas pessoas, muitas vezes esquecidas pela sociedade e pela própria família. 
Que possamos retribuir tudo de bom que eles já nos proporcionaram e continuam 
proporcionando com seus ensinamentos. Ser idoso é ver o mundo com mais sabedoria e 
experiência. Por toda a importância que os idosos tem para a sociedade é que aplaudimos 
os idosos e desejamos um feliz dia do idoso. Requer-se a aprovação pelos pares e votação 
em urgência urgentíssima. Picada Café, 04 de outubro de 2022. Atenciosamente, 



 CÂMARA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

AV. FRIDOLINO RITTER, 379 – CENTRO – 3º ANDAR 

CEP: 95166-000 - FONE: (54) 3285.1230 

E-mail: camara@picadacafe.rs.gov.br 

 

 

vereadora Adriane Marconi Mielke, Bancada do PTB Proponente. Oficio Nº 164/2022 – 
ADM. Senhora Presidente: Informamos que se encontra disponível no site da Prefeitura 
Municipal de Picada Café: www.picadacafe.rs.gov.br no link – Transparência – 
Estimativa da Receita – Estimativa das Receitas para o Exercício de 2023, conforme 
prevê o Art. 12, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Permanecemos a disposição de 
Vossa Senhoria para maiores informações. 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 a 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 Expediente, onde constam os Projetos de Lei nº 088/2022, 
089/2022, 090/2022, 091/2022 e a Moção de Aplausos para todos os idosos cafeenses pelo 
Dia Internacional do Idoso. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Do 

Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 
jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que o projeto de lei 
088/2022 autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências e explicou 
que esse projeto se trata da necessidade de adaptação do orçamento vigente, tendo em vista 
conceder repasses para a realização dos eventos 3º Encontro de Cervejeiros e VII Encontro 
de Carros Antigos e o projeto será apresentado em duas dimensões, uma com despesas de 
no máximo vinte mil reais e outra contemplando o total de trinta mil reais, e para a 
realização desse evento com sucesso e poder cumprir com as despesas do evento, pediu a 
urgência urgentíssima. Falou que o projeto de lei 089/2022 autoriza altera a descrição do 
cargo de médico veterinário disposto no anexo I da Lei Municipal nº 883/2005 e dá outras 
providências e explicou que esse projeto se trata da alteração na descrição do cargo de 
Médico Veterinário. Disse que essa alteração se faz necessário, tendo em vista que o 
Município tem interesse em aderir ao SISBI-POA e a descrição do cargo deve ser 
compatível com o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Segundo 
o Vereador, cabe mencionar com essa adesão, os produtores fiscalizados por essas esferas 
passam a ter direito de serem comercializados em âmbito nacional e pediu a urgência 
urgentíssima. Falou que o Projeto 090/2022, autoriza a abertura de credito suplementar e 
dá outras providencias e explicou que esse projeto se faz necessário, considerando o ajuste 
no orçamento para a contratação de horas de roçada e para manutenção das nossas vias, 
além da aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistente Social, 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente e para que os munícipes não fiquem desatendidos pediu a urgência urgentíssima. 
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Falou que o Projeto de Lei 091/2022, autoriza a permissão de uso do Parque Municipal 
Jorge kuhn para realização de evento e explicou que esse projeto tem a finalidade de buscar 
autorização legislativa para a firmatura de permissão de uso do Parque Histórico Municipal 
Jorge Kuhn á Radio Imperial, para a realização do evento, em comemoração aos trinta e 
três anos da emissora. Contou que o evento será no dia vinte e três de outubro, a partir das 
dez horas, até aproximadamente vinte e duas horas. Destacou que vale mencionar que o 
referido evento é realizado no Parque desde dois mil e cinco, trazendo muitas visitas para 
o município. Ressaltou que a festa de aniversário da Rádio Imperial é um evento muito 
importante para o ponto turístico municipal, para a nossa economia, nossa cultura, 
gastronomia e o comércio em geral. Contou que também haverá muita música e muita 
diversão 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 
088/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação 
a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 089/2022, que foi aprovado por unanimidade. 
A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 
090/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação 
a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 091/2022, que foi aprovado por unanimidade. 
A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima da Moção de Aplausos 
a todos os idosos cafeenses, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem 

do Dia, onde constam os Projetos de Lei 088/2022, 089/2022, 090/2022, 091/2022 e a 
Moção de Aplausos a todos os idosos cafeenses pelo dia Internacional do |Idoso. A 
Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A 
Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 088/2022 que foi aprovado 
por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 089/2022 
que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto 
de Lei nº 090/2022 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em 
votação o Projeto de Lei nº 091/2022 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação a moção de Aplausos a todos os idosos cafeenses, que foi 
aprovado por unanimidade. 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, a todos os 
presentes e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que no dia primeiro de outubro 
foi constituído o dia do idoso, e sem dúvida merecem esta moção de aplausos. Falou que 
o idoso é uma pessoa especial e precisa ser valorizado e ser bem cuidado, assim como o 
pessoal falou como os presidentes e os demais que representam os idosos. Disse que acha 
muito justa esta homenagem e citou os que tem menos idade, tem compromisso de sempre 
prestigiar os bailes, de ajudar e fazer parceria com esses idosos. Contou que na área da 
Saúde tem a questão do tabagismo, que a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social de Picada Café, está formando um grupo para tratar o tabagismo e os interessados 
em participar, podem se inscrever e obter informações até o próximo dia sete de outubro, 
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das oito horas até as onze horas, pelo telefone 54 32851147 com o enfermeiro Nilton. 
Disse que acha muito interessante esta questão do fumo e do tabagismo, porque quem 
fuma se prejudica e também prejudica o colega do lado. Pediu se alguém tem um amigo 
ou alguém que tem interesse em parar com esse vício, em parar de fumar, é muito 
importante participar desse grupo e que estão se organizando e estão querendo formar 
para dar palestras e encaminhar para que com o tempo largar esse vício e para de fumar. 
Disse que fica o convite para quem tem interesse em participar desse grupo. Disse que 
também temos o outubro rosa, contra o câncer, principalmente o câncer de mama. Disse 
que a prevenção é muito importante e quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance de 
cura. Disse que também é importante que todos vejam esta questão do câncer que hoje 
em dia está avançando muito e graças a Deus o nosso município está se empenhando e 
ajudando muito estas pessoas que estão com esse problema no transporte e também nos 
exames. Fez um agradecimento ao Posto de Saúde e a prefeitura pela colaboração que 
tem com os nossos munícipes e na questão do câncer dar esse apoio. Segundo vereador, 
nesta questão eu vejo que a prefeitura e o Posto de Saúde dão o exemplo e estão ajudando 
muito as pessoas em levar quem faz as quimioterapias ou radioterapias, são pegas em 
casa e deixadas em casa, porque a pessoa que faz quimio ou radio, logo depois do processo 
não se sente muito bem. Relatou que é muito justo esta questão de pegar o paciente e levar 
em suas casas depois do tratamento, porque ninguém deseja este mal que está no mundo 
e que infelizmente está no nosso município também, ninguém tem culpa e todos estão 
sujeitos a este problema. Agradeceu novamente a Secretaria da Saúde, ao Prefeito pelo 
apoio e empenho desta questão do câncer. Relatou que no dia quatro de outubro é o dia 
internacional aos animais e destacou que quem tem um animal, que cuide bem dele, não 
abandonem, principalmente os cachorros que estão sendo soltos nas ruas e que eles não 
têm culpa se o dono o abandona. Contou que os soltam nas ruas e ficam a mercê da sorte. 
Disse que o município pode e já está tomando algumas providencias para castração e se 
alguém quiser adotar um cachorro, a Secretaria da Agricultura está bem antenada e está 
vendo esta questão. Segundo o vereador, nós vereadores sugerimos algumas opções, 
algumas alternativas, e que acha interessante se alguém quiser adotar um animal e quem 
tem um animal, que cuide bem dele e não o maltrate. Reforçou dizendo que hoje também 
temos o dia internacional dos animais e que eles não têm culpa se são maltratados e acha 
que quem trata bem um animal também é amigo daquele que trata bem. Agradeceu. Do 

Vereador Adão Pereira dos Santos: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Parabenizou os 
idosos pelo dia internacional do idoso que passou no dia primeiro de outubro, e falou que 
os idosos são a história e se a gente não lembrar dos nossos idosos a gente não está 
lembrando da nossa história, porque eles têm muito contribuído pro desenvolvimento e 
pro crescimento do nosso município e que fizeram muito até aqui. Disse que temos que 
ter muito carinho e muito respeito pelos idosos. Disse que também é muito importante 
falar do outubro rosa e que todos os anos tem essa campanha do outubro rosa, onde as 
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mulheres precisam sim, sempre manter seus exames em dia e que precisam detectar 
qualquer nódulo ou câncer que venha acontecer no útero ou no câncer de mama e só se 
detecta com os exames. Pediu para que as mulheres sempre se atentem a fazer estes 
exames anualmente, para que possam prevenir muitas mortes precoces por este maldito 
câncer. Falou que referente ao tabagismo, acha muito legal essa iniciativa do município 
em fazer essa campanha contra o tabagismo e destacou que o Vereador Egon foi muito 
feliz e contou que ele foi o autor da lei que proíbe a população em fumar em locais 
fechados dentro do nosso município. Relatou que a anos atras o vereador instituiu esta 
lei, que foi muito feliz quando fez essa lei, proibindo em fumar em locais fechados. Disse 
que está muito feliz em retornar a esta casa, ficou um mês fora e agradeceu a suplente 
Liliam Rückert e que ela fez um bom trabalho e desejou ao colega Remi que está voltando 
para esta casa, um bom trabalho e que tenha bastante sucesso. Agradeceu. Do Vereador 

Selvino Boettcher: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 
jurídico, imprensa, a todos os presentes. Disse que o Presidente do grupo Alexandre, o 
Lino Welter e a Terezinha estão de parabéns e comentou que está quase chegando 
naqueles anos da melhor idade. Disse que sempre colaborou e que sempre gostou muito 
de colaborar e teve a honra na Joaneta, quando era presidente associado da Joaneta, 
quando foi mudado o grupo da melhor idade. Segundo o vereador, sempre esteve ativo 
lá, mas nos últimos três anos a saúde me pregou uma peça e que realmente não conseguia 
mais participar de nenhum trabalho, porque cada minuto dependendo de como era, 
passava mal. Explicou que o câncer, a leucemia que tinha, era muito grave e que nunca 
se sabe o dia de amanhã. Falou referente a melhor idade e frisou que são pessoas sábias, 
vividos, passaram uma vida inteira. Segundo o vereador, muitas vezes comenta com as 
pessoas que os jovens acham que sabem tudo, coitados. Destacou que se uma pessoa quer 
ser inteligente, quer ser sábio, escuta o teu pai e tua mãe, teu avô, tua avó, porque essas 
pessoas são vividas, são sábias e assim você vai crescer e ser uma pessoa de bem, frisou. 
Disse que isso era uma coisa que aprendeu com os seus pais e teve a felicidade de 
conhecer o seu avô, mas era criança, e que tem até hoje muitas boas recordações do seu 
avô e de sua avó. Disse que é necessário orientar os jovens a sempre respeitar os idosos, 
cuidar bem deles e nunca abandonar eles. Relatou que a família que prega isso, tem a 
certeza que no futuro quando chegar na melhor idade, os filhos, os sobrinhos, os amigos 
dos filhos que estão na nossa volta, vão dar uma atenção muito melhor. Disse que teve 
uma grata surpresa e contou que uma idosa pediu para que sua esposa cuidasse dela e 
falou que ela vai completar noventa anos, e destacou que nunca esperou isso. Contou que 
a idosa á a Sibila Ott e segundo o vereador, desde que ela mora comigo e com a minha 
esposa, ela é muito bem atendida pela Vera. Agradeceu a sua esposa Vera e disse que ela 
tem um dom para cuidar bem de idosos e revelou que ela sempre foi muito querida com 
a própria mãe e contou que ela vive e está com o irmão da Vera, que é responsável por 
ela. Relatou que a Vera também cuidou muito bem de sua mãe, mesmo não sendo a 
responsável por ela, mas que tinha um carinho especial pela sogra. Contou que quando 
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esteve internado no hospital a sua mãe faleceu aos oitenta e um anos e isto foi muito triste 
pra mim, frisou. Lamentou não poder ter se despedido dela, e contou que naquela época 
estava internado em isolamento total no hospital em função da medula. Pediu para que os 
jovens cuidem bem dos seus pais e dos seus avós e destacou que tem uma eterna gratidão 
aos idosos e se colocou à disposição se precisarem, podem procurar e mencionou o 
Alexandre o Lino, a Terezinha e que podem contar com a sua pessoa. Disse que queria 
comentar sobre o projeto 089/2022 e falou que era um projeto muito louvável e que era 
bom para as agroindústrias. Relatou que hoje, num mundo moderno, as agroindústrias 
vendem pela internet, são muito louváveis, principalmente os produtos de origem animal. 
Explicou que hoje, a saída da agricultura familiar são as agroindústrias e que por ali se 
legaliza os produtos e se consegue melhorar o preço. Explicou que o preço pode chegar a 
dobrar quando estão em dia. Pediu a todos os agricultores, as agroindústrias, os 
comerciantes, os empresários que trabalham neste ramo neste setor, que este projeto 
chegou em uma boa hora. Agradeceu. Do Vereador Remi Schneider: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, a todos os presentes e a 
todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria falar do grupo de idosos 
presentes e comentou que também já está chegando nesta idade. Agradeceu a presença 
deles, ao Alexandre Schaab, a Dona Terezinha e ao Lino Welter e que continuem neste 
trabalho e que é o nosso futuro, frisou. Agradeceu a Vereadora Karin Spier pelo apoio 
que lhe deu e também ao Sr. Régis Link que como suplente de vereador também deu essa 
chance. Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a todos novamente. 
Parabenizou os idosos pela passagem do seu dia em primeiro de outubro e destacou que 
hoje em dia as crianças nascem e vão direto para as creches e contou que graças a Deus e 
com muita alegria, que foi criado por sua avó enquanto a sua mãe trabalhava e reforçou 
que teve esta grata alegria. Disse que como morador da Joaneta, sempre participa do 
Grupo Sorriso quando precisa trabalhar e acha que todos os vereadores dão sempre este 
apoio. Destacou que foi merecedor esta Moção de Aplausos e quando precisarem, estarão 
à disposição. Disse que queria falar um pouco do encerramento da segunda divisão, que 
aconteceu na sexta feira passada. Disse que tiveram a grande final e a equipe que se 
consagrou campeão foi a Unidos da Vila que ganhou nos pênaltis contra o time Kibalaca. 
Contou que a Unidos da Vila irá fazer parte da elite do futsal primeira divisão de Picada 
Café e o Kibalaca também. Falou que na disputa do terceiro e quarto lugar, quem levou 
o terceiro lugar foi o Brusque em cima do Amigos do Mago. Contou que o Brusque 
também vai fazer parte da elite do futsal primeira divisão. Fez um convite para os atletas 
veteranos e master do nosso município que queiram participar do campeonato e explicou 
que na próxima sexta feira, podem retirar as fichas na recepção da prefeitura, junto com 
a Janaina Klein. Destacou que as fichas deverão ser devolvidas na reunião técnica, 
agendada para as dezenove horas de segunda feira, dia dez, na sala de reuniões da 
prefeitura. Falou que a tabela de jogos será divulgada aos representantes e também nas 
redes sociais e imprensa, na quarta feira dia doze. Contou que a competição deverá iniciar 
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na sexta-feira, dia quatorze, as dezenove horas, no Ginásio da Escola Décio Martins 
Costa. Reforçou para quem quer participar que retire a sua ficha e segundo o vereador, 
parece ser meio em cima, já estamos em outubro e quando vermos, já terminou o ano. Fez 
um convite especial para as equipes porque são jogadores que sempre participam até da 
primeira divisão e que veterano e master sempre traz bastante público e que venham 
retirar as fichas e fazer parte desse campeonato, frisou. Da Vereadora Adriane Marconi 

Mielke: Saudou a todos novamente, em especial a Camile, filha do Jair, o suplente Régis 
Link e deu as boas vindas ao vereador Remi Schneider. Relatou que o Outubro Rosa 
nasceu na década de mil novecentos e noventa e o objetivo era estimular a participação 
da população no controle e prevenção do câncer de mama. Falou que todo o mês de 
outubro é relembrado a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. 
Disse que segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer, INCA, o 
câncer de mama é o segundo tipo de tumor que mais mata mulheres no Brasil. Falou que 
é importante o diagnóstico precoce e fazer o auto exame, mamografia, praticar atividades 
físicas e ter cuidado com a alimentação. Disse que também queria falar das ações da 
Secretaria de Saúde e Assistência Social para este mês do outubro rosa e contou que 
pacientes com solicitação e dentro da faixa etária dos quarenta e nove anos aos sessenta 
e nove anos, estão sendo encaminhados para mamografia em Nova Petrópolis. Falou que 
neste período de campanha, o município comprou cento e cinquenta mamografias. 
Explicou que as mulheres que estão na fila, estarão sendo encaminhadas para Nova 
Petrópolis. Falou que também estão sendo feitos exames de pré câncer, que são coletadas 
no UBS e na Joaneta, pela enfermeira Renata e com agendamento prévio. Contou que 
também foram distribuídas camisetas para todos os servidores da Saúde. Disse também 
que a Câmara de Vereadores e a Secretaria de Saúde e Assistência Social, estará 
realizando uma palestra referente a prevenção do câncer de mama e outros assuntos 
referentes a saúde da mulher. Relatou que a palestrante Dra. Fabiane Kruppa, irá palestrar 
na câmara de Vereadores no dia dezoito de outubro, às dezoito horas e convidou todas as 
mulheres cafeenses para estarem participando desta palestra. Disse que queria falar sobre 
a Moção de Aplausos para os nossos idosos, que no dia primeiro de outubro é o dia 
Nacional do Idoso e dia Internacional da Terceira Idade. Falou que não há livro no mundo 
que contenha a sabedoria de um idoso e parabenizou todos os idosos de Picada Café, pela 
passagem do seu aniversário. Falou que estava muito feliz e agradecida com a presença 
do Alexandre, da Terezinha e de todos os outros membros da diretoria dos grupos de 
idosos e salientou que é muito importante termos pessoas que estão a frente desses 
trabalhos. Também contou que o dia quatro de outubro é o dia do Agente de Saúde e 
Agente de Endemias e contou que também é agente de saúde e sabe que esses 
profissionais desenvolvem dentro do município e concluiu parabenizando todos esses 
profissionais. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou 
os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 11 de outubro de 2022, as 20 horas 
no local de costume. Declarou encerrada esta sessão.  
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