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033/2022 

                              

                         Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 11/10/2022. 
 

Aos onze 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 colocou em discussão a Ata nº 032/2022. Ninguém fez uso da palavra. 
A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 032/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno 
Expediente. Pequeno Expediente. Pedido de Indicação. Exma. Sra. Presidente da 
Câmara de Vereadores de Picada Café. Eloir Lairson Bauer, Vereador com assento nesse 
legislativo Municipal, no uso de suas atribuições constantes do artigo 164, do Regimento 
Interno, vêm perante Vossa Excelência, propor o seguinte pedido de Indicação. Indica ao 
Sr. Prefeito que sejam contratados uma Psicomotricista e uma Terapeuta Ocupacional. As 
terapias devem ser para todas as crianças, não só para os autistas.  A Psicomotricista é 
essencial para a aprendizagem da escrita para crianças com atraso. Psicomotricista é o (a) 
profissional que age na interface saúde, educação e cultura, avaliando, prevenindo, 
cuidando e pesquisando o individuo na relação com o ambiente e processos de 
desenvolvimento, tendo por objetivo atuar nas dimensões do esquema e da imagem 
corporal em conformidade com o movimento, a afetividade e a cognição. Terapeuta 
Ocupacional é um (a) profissional dotado de formação nas áreas de Saúde e Sociais. Sua 
intervenção compreende avaliar o cliente, buscando identificar alterações nas suas 
funções práxicas, considerando sua faixa etária e/ou desenvolvimento, sua formação 
pessoal, familiar e social. É indispensável a contratação destas profissionais para que 
nossas crianças possam ser melhor atendidas. Requer, portanto, seja a presente indicação 
submetida ao Poder Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior brevidade 
possível. Picada café, 07 de outubro de 2022. Eloir Lairson Bauer Bancada do PTB. 
Oficio nº 169/2022 – ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Informamos que o 
Prefeito Municipal, Sr. Luciano Klein, gozará 15 (quinze) dias de férias, no período de 
13 de outubro a 27 de outubro de 2022, de acordo com o Art. 50-A da Lei Orgânica do 
Município de Picada Café. Deverá assumir o Governo Municipal, no período de férias do 
Sr. Luciano Klein, o Vice-Prefeito, Sr. Marco Afonso Mallmann, em conformidade com 
o Art. 49 da Lei Orgânica do Município de Picada Café. Sendo o que se oferecia de 
momento e colocando-nos à disposição para qualquer eventualidade. Atenciosamente, 
Luciano Klein Prefeito Municipal. Como não consta nada no Grande Expediente e nem 
na Ordem do dia passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou 
a palavra a disposição. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, 
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colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, a todos os presentes e a todos que 
assistiam pelas redes sociais. Disse que primeiramente queria falar do master e do 
veterano de futsal que iria iniciar nesta sexta feira, e explicou que como está muito em 
cima, ficou programado para a semana que vem o inicio do campeonato. Disse que 
também queria comentar sobre as pinguelas do Jamerthal e destacou que foi uma 
indicação sua, que foi feito desde o inicio da gestão e que já fazia um tempo que estavam 
arrebentadas com o efeito da enchente que deu. Falou que a comunidade sempre estava 
pedindo sobre as pinguelas, que tem pessoas que precisam delas e hoje, como o turismo 
rural está crescendo a cada dia mais, vai ser muito bom para o nosso município. Fez um 
agradecimento ao Secretário Beto e todos os funcionários que estiveram envolvidos para 
fazer estas pinguelas. Destacou que vai ser muito bom para o nosso município ter 
novamente estas pinguelas, assim como outras também já foram feitas. Agradeceu. Do 

Vereador Selvino Boettcher: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, imprensa, a todos os presentes. Disse que queria falar da agricultura 
familiar, do pessoal que vende no Parque. Contou que no domingo foi visitar o pessoal e 
o vereador Kego e Eloir estavam com ele, além dos demais vereadores. Disse que achou 
os produtos muito bons e que várias vezes já comprou lá. Contou que esses dias um amigo 
de Gramado o levou para a feira do agricultor no Parque de Gramado, e explicou que lá 
eles têm uma casa antiga tipo uma cabana que é referência, claro, é uma cidade turística, 
frisou. Disse que comentou com o pessoal daqui e sugeriu para a Administração, o pessoal 
do Parque, da Secretaria do Turismo fazer um estudo e achou que para o futuro próximo, 
deveriam fazer algo para a agricultura familiar, para o pessoal que vende lá e para as 
agroindústrias. Destacou que como o Município e a Secretaria da Agricultura está 
trabalhando muito na agroindústria e que para os agricultores isso é uma boa, 
principalmente o pessoal que estão planejando com a ajuda da Emater, do Sindicato Rural 
e até da Sicredi, sobre a Associação do Apicultores de Picada Café. Explicou que quando 
isto estiver em andamento, tiver definitivo, assim como várias outras agroindústrias, acha 
isso muito bom, muito louvável e seria um baita ponto de referência para o pessoal das 
cidades. Destacou que acha que isso não sai muito caro construir um prédio tipo colonial 
como está no Parque, construir num ponto onde o pessoal da agroindústria e da agricultura 
familiar, iriam conseguir vender os produtos durante o final de semana e também nos 
feriados. Disse que acha que isso seria muito bom para o município e para os agricultores, 
comerciantes e o pessoal das indústrias. Falou que isso é uma coisa que o executivo 
deveria começar a pensar para gerar renda, receita e emprego e acha que seria muito 
louvável, já que estamos entrando na onda do turismo e que está vendo que o turismo dá 
um retorno muito bom para o município, para as pessoas que investem no turismo. 
Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: 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 um pouquinho sobre essas profissionais e 
destacou que elas são muito importantes porque não tratam só em autistas, ajudam em 
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várias outras terapias e frisou que crianças em atraso, é essencial para aprendizagem da 
escrita e muito mais. Disse que conhecendo o nosso prefeito e vice, tem a certeza que irão 
avaliar com muito carinho e dedicação esse pedido, junto com os pais das crianças que 
precisam destes profissionais e com o apoio dos vereadores que sempre apoiam estas 
iniciativas. Fez um agradecimento ao Secretário da Agricultura, o Neco, que sempre ajuda 
em várias questões do município. Também fez um agradecimento ao Secretário de Obras, 
o Beto, como sempre, fazendo o melhor para todos em todas as localidades. Agradeceu. 
Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. Disse que queria 
falar de alguns pedidos que foram atendidos pela Secretaria de obras e mencionou que na 
entrada do pórtico, onde um caminhão bateu em uma parte e estava tudo caído no chão e 
que foi feito na semana passada e como é a entrada para a cidade, ficou muito bom. 
Contou que a pinguela do Bairro Bela Vista que dá acesso ao Bairro Alto da Colina 
também ficou pronto, e frisou que estava em péssimas condições de uso. Falou que na 
Rua Carlos Utzig foi feito o recapeamento do asfalto e este mesmo recapeamento foi feito 
no asfalto que faz divisa com linha Nova, antes da ponte. Falou que essas melhorias 
trazem segurança aos usuários dessas vias, evitando acidentes. Disse que também falou 
com o Secretário de Obras referente a pintura dos meio fios e das faixas de segurança e 
contou já iniciou no centro e vai se estender para os demais bairros e frisou que está bem 
feio e na hora de ser feito essas pinturas. Disse que algumas lâmpadas de diversos bairros 
foram trocadas. Contou que participou do Sarau Literário na Escola Santa Joana Francisca 
em parceria com as demais escolas municipais. Parabenizou a Secretária Municipal de 
Educação e Cultura, a Sra. Cristiane Backes Welter, pela iniciativa e todos os alunos e 
professores que participaram. Disse que estão todos de parabéns, que estava muito bonito 
e que ali os alunos foram premiados, tendo o primeiro, segundo e terceiro lugar. Disse 
que queria deixar uma homenagem pelo dia do professor que será no próximo dia quinze 
e destacou que ser professor, é acima de tudo, ser um pai, um educador é ser um 
orientador, um consultor de sonhos em meio a tantas dificuldades. É um sonhador de uma 
sociedade mais justa e humana para todas aquelas que nela habitam. É ser um formador 
de ideias, caráter e opinião. Ser professor é um dom, uma arte, é o prazer de ensinar. Ser 
professor é árduo, mas é história. Ser professor é um título nobre, uma profissão, um 
sacerdócio gravado na memória de uma sociedade. Ser professor é um instrumento de 
libertação para a salvação de uma nação. Parabenizou todos os professores do município 
de Picada Café. Disse que também queria parabenizar todas as crianças de picada café 
pelo dia das crianças e contou que estão com a Campanha Doe um Brinquedo e Faça uma 
Criança Feliz e que estarão arrecadando brinquedos até a próxima sexta-feira. Agradeceu 
pelas doações do comércio e da comunidade em geral e também pelo apoio dos colegas 
vereadores. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra.  A Senhora Presidente convocou os 
Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 18 de outubro de 2022, as 20 horas no 
local de costume. Declarou encerrada esta sessão.  
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