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034/2022 
                              
                                             Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 18/10/2022. 
 

  Aos dezoito 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 033/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 
033/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente solicitou que à secretária 
lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de Lei Nº 092/2022 – 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 092/2022, que trata da contratação emergencial 
de: 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais. A contratação para o cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais decorre da necessidade desse profissional junto a Secretaria Municipal de 
Administração e Fazenda, tendo em vista o afastamento da servidora efetiva, Sra. Maria Noeli 
Kaefer Kunz, para tratamento de saúde. Ademais, a referida contratação será limitada ao 
retorno da servidora efetiva às suas atividades laborais. Assim, para que a Secretaria 
Municipal de Administração e Fazenda não fique desatendida deste profissional, pedimos a 
aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Marco Afonso Mallmann Vice-
Prefeito em exercício de Prefeito Municipal. Projeto de Lei Legislativo Nº 004/2022. Institui 
a campanha Brinquedo Solidário. Justificativa. Senhores(as) Vereadores (as):  Com foco 
exclusivamente social, observando a necessidades de promover políticas que busquem 
garantir a proteção, bem como fazer e satisfazer o direito ao bem estar da criança e do 
adolescente, o presente Projeto é proposto. As entidades civis de nosso município lutam 
arduamente para atender as necessidades das crianças e dos adolescentes, bem como o poder 
público se envolve e desdobra-se em planos e projetos para alcançar o mesmo fim. O Projeto 
propõe a aproximação dos Poderes Legislativo e Executivo, no caso, a Secretaria da Educação, 
de uma forma mais específica, uma vez que as necessidades envolvendo as questões da criança 
e do adolescente sempre estarão presentes. 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, 18 de outubro de 2022. Atenciosamente, Vereadora Adriane Marconi Mielke 
Bancada do PTB. Pedido de Providencias. Exma. Sra. Presidente da Câmara de Vereadores 
de Picada Café. Adão Pereira dos Santos, Vereador com assento nesta Casa Legislativa, no 
uso de suas atribuições constantes do art. 164, do Regimento Interno, vêm propor o Pedido de 
Providências que segue. Que seja construída uma ciclovia na Rua Carlos Utzig, desde a 
BR116 até a entrada do Bairro Esperança. As pistas dedicadas ao tráfego de bicicletas têm 
uma alta relação custo-benefício, segundo pesquisas. Além disso, as pistas oferecem vários 
benefícios, incluindo: Significativamente menos lesões e acidentes para ciclistas. Mais 
pessoas andando de bicicleta nas cidades porque se sentem mais seguras, o que ajuda a 
controlar a obesidade e promove o condicionamento físico na população local. Motoristas têm 
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mais conforto e confiança para dirigir devido ao espaço adicional criado por ciclovias. O 
espaço adicional melhora a capacidade dos motoristas de navegar e fazer paradas rápidas. 
Espaço disponível para veículos que precisam parar temporariamente devido a uma 
emergência ou quebra, como se fossem os estacionamentos de rodovias. Melhores chances de 
que os motoristas possam evitar acidentes ou possam tornar acidentes inevitáveis menos 
graves. Requeiro, portanto, que seja o presente Pedido de Providências submetido ao plenário, 
sendo votado em regime de urgência urgentíssima, e, após aprovado, seja enviado ao Poder 
Executivo. Picada Café, 13 de outubro de 2022. Adão Pereira dos Santos Bancada do PSD, 
André Peiter Bancada do PSD, Egon Hansen Bancada do PSD, Valdir Lubenow Banda do 
PSDB. Moção de Aplausos. A Câmara de Vereadores do Município de Picada café, nos 
termos do art. 166 do Regimento Interno, solicita que, após ouvido o Soberano Plenário desta 
Casa Legislativa, se envie Moção de Aplausos ao Sindicato local dos Professores (as) e à 
Secretaria Municipal de Educação. O Dia do Professor é comemorado no Brasil em 15 de 
outubro, e foi estabelecido em 1963, durante o governo de João Goulart. É uma data que 
homenageia a importância do professor e é comemorada em dias diferentes em outros países. 
Consideramos uma categoria de alta relevância social, fundamental para a formação das novas 
gerações de crianças e jovens para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna, com 
igualdade de oportunidades para todos e todas. O magistério é a maior categoria profissional 
do nosso país, eminentemente feminina, contando com mais de 90% de mulheres nas séries 
iniciais do ensino fundamental. Profissionais que possuem uma formação qualificada e 
passam por rigorosos concursos de provas e títulos para o exercício da profissão nas 
instituições públicas. Uma categoria que historicamente luta pela qualidade da educação 
socialmente referenciada e está diuturnamente trabalhando em escolas muitas vezes 
inadequadas, com problemas de toda ordem, mas a quem milhares de pais e mães 
trabalhadores/as confiam seus filhos e filhas. Por toda a importância social dos nossos 
professores (as) é que os aplaudimos pela passagem do seu dia. Parabéns. Requer-se votação 
em urgência urgentíssima. Picada café, 14 de outubro de 2022. Atenciosamente, Adriane 
Marconi Mielke Vereadora Presidente Proponente. Pedido de Indicação. Exma. Sra. 
Presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café. Neudir câmara Hübler, Vereador com 
assento nesse Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições do art. 164 do Regimento 
Interno, vêm perante Vossa Excelência, propor a Indicação que segue. A Rua Vicente Prieto 
inicia no Município de Picada Café e vai até a localidade de Pinhal Alto na divisa com Nova 
Petrópolis. É de conhecimento público que na via citada existe intenso movimento de veículos 
o que causa enorme risco à segurança da população em geral, aos agricultores, principalmente 
do Bairro Joaneta. Os condutores não respeitam o limite de velocidade de 50km/h nas placas 
que existem no local, assim podendo causar danos de difícil reparação ou irreparáveis, como 
exemplo, a perda de vidas. Nada justifica se colocar em risco a integridade física e a vida das 
pessoas. Portanto, são necessárias medidas urgentes como campanha de conscientização dos 
motoristas, colocação de redutores de velocidade, renovar a sinalização, inclusive de que ali 
transitam máquinas agrícolas, e, se possível, solicitar à Brigada Militar para que aumente a 
fiscalização no local, identifique e oriente os condutores. Requer, portanto, seja a presente 
Indicação submetida ao Poder Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior 
brevidade possível. Reiteramos votos de mais alta estima e consideração. Picada Café, 18 de 
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outubro de 2022. Neudir Hübler Bancada do PTB. Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Oficio nº 18/2022. Prezados Vereadores de Picada Café. Cumprimentando-os cordialmente, 
em resposta ao oficio 236/2022, venho informar que está sendo avaliado pela gestão a 
viabilidade para contratação do servidor de Psicomotricista e Terapeuta Ocupacional para as 
crianças e pacientes que tenham orientação médica para estas especialidades, considerando 
que hoje o Munícipio possui os serviços de psicologia, fonoaudiologia, assistente social, 
nutricionista, serviços estes imprescindíveis às crianças que necessitam destes atendimentos. 
Sendo o que tinha para o momento nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas. Rubia 
Leindecker Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social. Passamos para o Grande 

Expediente onde consta o Projeto de Lei nº 092/2022, Projeto Legislativo nº 004/2022, o 
Pedido de Providencias da construção da ciclovia e a Moção de Aplausos para todo os 
professores do Município. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador 

Neudir Hübler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, 
imprensa, todos que estavam presentes e os que assistiam pelas redes socias. Falou que o 
Projeto 092/2022 autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo 
determinado e dá outras providencias, e explicou que esse projeto se trata da contratação de 
um auxiliar de serviços gerais. Falou que a contratação se faz necessária devido ao 
afastamento da servidora efetiva Sra. Maria Noeli Kaefer Kunz, para tratamento de saúde e 
para que a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda não fique desatendida pediu a 
urgência urgentíssima. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos 
novamente: Disse que queria falar do Projeto Legislativo e explicou que é um projeto 
extremamente social, doe um brinquedo e faça uma criança feliz, e contou que na verdade 
estão com essa campanha desde o ano passado, onde atingiram em torno oitenta crianças e a 
ideia para o próximo ano, é estar indo em todos os bairros para fazer este trabalho, e para que 
isto aconteça, precisam de mais incentivo e de mais ajuda das comunidades e destacou que 
este ano, vários empresários, a comunidade, pessoas de lojas, mercados, todos estão doando e 
também os colegas vereadores. Disse que a necessidade de brincar faz parte do cotidiano de 
uma criança e favorece a autoestima da criança, proporciona situações de aprendizado e 
desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. Contou que por meio de jogos a criança 
aprende a agir e tem a sua curiosidade estimulada e exercita sua autoestima. Destacou que é 
bem importante e pediu o apoio dos colegas vereadores para a aprovação deste projeto e disse 
que é muito gratificante estar à frente deste trabalho com as crianças, e se na sua época, na 
sua infância alguém tivesse feito uma campanha assim, porque passou a sua faze de criança 
sem nenhum brinquedo para brincar, e hoje, entregar um brinquedo para uma criança e ver o 
sorriso e ver essa criança sair feliz, não tem preço, e não só pra mim, mas acredito que pra 
muitos de nossa comunidade, frisou. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 092/2022, que 
foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
urgentíssima do Projeto Legislativo nº 004/2022, que foi aprovado por unanimidade. A 
Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima o Pedido de Providências 
para construção de ciclovia, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação a urgência urgentíssima da Moção de Aplausos para todos os professores do 
Munícipio pelo Dia do Professor, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem 
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do Dia, onde consta o Projeto de Lei nº 092/2022, Projeto Legislativo nº 004/2022, o Pedido 
de Providencias da construção da ciclovia e a Moção de Aplausos para todo os professores do 
Município. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. 
A senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 092/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. A senhora Presidente colocou em votação o Projeto Legislativo nº 004/2022, 
que foi aprovado por unanimidade. A senhora Presidente colocou em votação o Pedido de 
Providências da construção da ciclovia, que foi aprovado por unanimidade. A senhora 
Presidente colocou em votação a Moção de Aplausos para os professores, 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 e a todos que assistiam presencialmente e pelas redes 
sociais. Contou que no dia dezoito de outubro é o dia do médico e dia de homenageá-los, esse 
profissional da área da saúde que se preocupa com o bem estar do paciente e cura-lo de sua 
doença. A todos os médicos que exercem a sua função, em especial aos médicos do Posto de 
Saúde de Picada Café, que exercem muito bem as suas funções. Disse que quando ficamos 
doentes, em primeiro lugar procuramos um médico e isso é interessante e, portanto, que sejam 
citados e homenageados na Câmara de Vereadores de Picada Café, em consideração do 
serviço que prestam para os nossos munícipes. Falou que referente a construção da ciclovia, 
na Rua Carlos Utzig desde a BR116 até a Rua das Camélias, é muito válido e na área da saúde 
é muito importante, porque controla a obesidade, os motoristas tem mais conforto e confiança 
para dirigir, e nunca é demais um exercício físico, e andar de bicicleta faz muitos membros 
do corpo funcionarem ao mesmo tempo, e que o uso da bicicleta é muito interessante. Falou 
que essa indicação da construção da ciclovia na Rua Carlos Utzig foi muito boa. Falou que 
referente a indicação do Vereador Neudir Hubler, está totalmente de acordo e frisou que lá 
tem muito movimento e gente que abusa da velocidade, que tem o pessoal dos tratores que 
usam esta rua. Contou que quando as firmas largam, passam ônibus, carros, motos e cada um 
quer estar primeiro em casa. Disse que para evitar acidentes, acha muito certo que sejam, 
revistas algumas questões de sinalização, e de repente uma lombada eletrônica ou algo 
semelhante para evitar que corram tanto nesta rua que é muito movimentada. Agradeceu. Do 

Vereador Selvino José Boettcher: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam presencialmente e pelas redes sociais. 
Disse que queria agradecer ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Picada Café, e contou que 
essa semana houve um incêndio na Rua Arroio Terra, na casa do Dirceu Malakoski, onde não 
sobrou nada. Explicou que o Sr. Dirceu levou a irmã para uma consulta no hospital de Caxias, 
e teve a triste noticia que a casa estava pegando fogo. Fez um agradecimento aos vizinhos que 
comunicaram aos bombeiros e também aos bombeiros que foram rápidos no atendimento. 
Disse que sabe que andar com um caminhão pesado, carregado de água, não é fácil. Lamentou 
que realmente no incêndio não sobrou nada. Disse que também queria parabenizar os 
professores que são verdadeiros heróis e lamentou que em nosso País os professores não são 
levados a sério. Falou que muitas crianças que vão na escola, assim como pais também, só 
sabem cobrar os direitos e não conhecem os deveres. Segundo o vereador, para a gente se 
formar em uma profissão, seja médico, advogado, um bom agricultor, a gente passa por uma 
escola, passa por mãos de um mestre que é o professor.  Destacou que sem um professor, não 
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somos nada e disse que crê firmemente que o País vai sair dessas crises, só com a valorização 
da educação com a valorização dos professores. Falou que nos países que deram valor aos 
professores, como nos países de primeiro mundo, como a Europa, Alemanha, Correia do Sul, 
Japão onde os professores são muito valorizados, porque tudo começa pelo professor e sem 
professor nós não teríamos médicos, advogados e nenhuma outra profissão. Disse que quando 
queremos ser um bom profissional precisamos de um mestre e o mestre é o professor. 
Agradeceu as pessoas que se dedicam e que tem a vocação de ser um bom professor e 
realmente estão de parabéns. Disse que quando era jovem, passou por algumas escolas 
técnicas sobre a agricultura e que tem muitas boas lembranças desse professore e até hoje é 
eternamente grato a eles. Disse que queria falar um pouquinho sobre a ponte do Jamerthal e 
contou que esteve com o prefeito e o vice-prefeito Max e com o engenheiro e que ao menos 
começaram um dialogo com os vizinhos sobre a passagem com máquinas agrícolas. Falou que 
ontem começaram com a limpeza, segundo prefeito. Disse que o pessoal do Planejamento 
garantiu que até fevereiro vai ter uma ponte totalmente nova e com duas passagens. Disse que 
todo mundo sabe que hoje, a burocracia é muito grande neste País e que não é fácil trabalhar 
em serviços públicos. Disse que também queria falar um pouquinho sobre a medicina e os 
médicos. Disse que não tem ninguém melhor do que aquele que sofre com uma doença e que 
não importa o tipo de doença, mas principalmente quem sofre do câncer, os cardíacos, e 
comentou que hoje, temos muitos problemas muito sérios nos grandes centros, nos grandes 
hospitais, que são referência em cirurgias e referência em câncer. Contou que é uma 
testemunha viva, sabe o que está passando, sabe o que investe em dinheiro na medicação que 
não há nos hospitais e que no passado tinha e hoje não tem. Lamentou que o Governo Federal 
não leva a sério o Sistema de Saúde do País, o SUS. Disse que já falou muitas vezes que o 
SUS é um dos melhores planos de saúde que existe no mundo e que só basta governar ele e 
administrar seriamente. Disse que hoje, quem não acredita, visita os grandes hospitais, visita 
a Santa Casa de Porto Alegre, visita o Hospital Clinicas, visita o Hospital Conceição e aí vão 
ver o que falta de medicamentos e que inclusive falta medicamentos para cirurgias, para parar 
o sangramento. Disse que tem pessoas, famílias cardíacas onde tem um paciente que é 
cardíaco onde estão pagando os insumos. Disse que ganhou a sessenta dias atras, um recurso 
na justiça, onde obriga o SUS a pagar o medicamento para o transplantado. Disse que os 
transplantados que sofrem de câncer e que entram na justiça, recebem a ganha de causa, mas 
o Ministério da Saúde não paga. Contou que o Hospital de Clinicas está a receber por sua 
pessoa, pelo tratamento que teve lá, um medicamento que estava tomando como transplantado 
e que está na base de doze mil reais por mês e o Ministério da Saúde não está pagando. Disse 
que isso é lamentável e que precisam se virar quando não tem nada para vender ou conseguir 
um dinheiro e simplesmente esperar o dia da morte. Disse que isso é lamentável e vergonhoso 
para um País que no futuro quer ser um País de primeiro mundo. Falou que no estrangeiro isso 
não existe e um País sem educação, sem saúde, sem cultura, nunca vai ser um País de primeiro 
mundo. Disse que também queria falar um pouco da ciclovia da Rua Carlos Utzig e que faz 
muitos anos que a população está pedindo isso. Falou que não é de hoje e não é de amanhã, 
mas é louvável o pessoal se preocupar e pedir isso, mas foi esquecido algo e contou que o 
pessoal do PDT, há dois meses atras, quando tiveram um encontro, cobraram os deputados e 
uma semana depois tiveram uma audiência em Porto Alegre, onde foi levado o problema da 



 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 

 

 

Rua Carlos Utzig, e não só da Carlos Utzig, como problema da Rua Vicente Prieto e a rua 
para Presidente Lucena. Disse que lá falta um acesso e que a turma do PDT levou isso aos 
seus deputados, onde o suplente Roque Nobles puxou a frente, levando um projeto para o 
DINIT fazer um acesso e pediu para providenciar uma emenda, um recurso para a ciclovia. 
Disse que isso deveria acontecer porque a ciclovia não foi terminada até a Joaneta, o que falta, 
na Carlos Utzig nem foi começado, e na Rua Presidente Lucena também estão pedindo 
ciclovia. Disse que o projeto está em discussão, mas e a verba, frisou. Disse que todo mundo 
sabe que o município não consegue atender todas essas demandas com recursos próprios, 
porque há muitas demandas, muitas coisas na Saúde que faltam, muitas coisas na Educação 
que faltam e outras na agricultura onde também não podemos deixar de olhar. Contou que a 
ciclovia está em discussão na prefeitura, mas uma ciclovia completa, com acesso a BR 116, 
um trevo acredita que não é possível ali, mas isso é problema da engenharia, e do DINIT, 
basta a prefeitura trabalhar e cobrar, frisou. Disse que todos os vereadores tem o dever de 
buscar recursos para essas obras, e contou que juntamente com os seus suplentes e como o 
Presidente do PDT, estão se virando como podem, cobrando os deputados. Falou que esta 
discussão está no gabinete lá em Brasília, no gabinete do Pompeu de Mattos e do Afonso 
Motta. Relatou que o pessoal do PDT fez a sua parte e espera que os outros também façam a 
sua parte, pois cobrar é fácil e a população deveria cobrar muito mais e sabe que isto está 
sendo cobrado no mínimo uns dez anos, já. Lamentou que não aconteceu, mas nunca é tarde 
e que as pessoas precisam se movimentar na Câmara e que essa Casa é do povo, e toda a 
discussão, todo o diálogo, e que estes assuntos deveriam acontecer mais vezes e se preocupar 
com isso, achar maneiras, buscar recursos, e cobrar os políticos estaduais e federais. Fez um 
agradecimento aos professores e aos médicos, que são os verdadeiros heróis que trabalham 
neste País, se viram como podem e disse que sabe como é difícil, pois já foi parar em um 
pronto socorro no Hospital Pompéia em Caxias, quando teve um AVC e soube da doença da 
leucemia. Disse também, que conhece o pronto socorro do Clínicas e lá os médicos, os 
enfermeiros e as pessoas fazem verdadeiros milagres e são uns heróis. Do Vereador Adão 

Pereira dos Santos: Saudou a Senhora presidente, colegas vereadores, jurídico, secretária, 
impressa e a todos que assistiam de forma presencial e pelas redes sociais. Disse que queria 
parabenizar os médicos pela passagem do dia dos médicos, que é na data de hoje, e destacou 
que tem muito carinho e respeito por essa profissão, assim como os professores pela passagem 
do dia do professor, no dia quinze de outubro, e frisou que também é uma classe que a gente 
tem muita admiração, respeito e carinho. Referente ao pedido de providencia da construção 
da ciclovia no Bairro Esperança, falou que isso é uma demanda antiga, de muitos anos, que o 
pessoal pede uma providencia na Rua Carlos Utzig, porque é uma rua que foi feita bem fora 
do padrão, muito estreita e ali é uma disputa de gente caminhando, de bicicleta e veículos. 
Falou que é muito necessária uma construção de uma ciclovia ou que seja aumentada a largura 
desse asfalto e depois pintada a afixa dos pedestres e dos bicicleteiros. Destacou que a Vicente 
Prieto também é uma rua estreita, que foi iniciado uma ciclovia até a Praça do Morro Pelado 
e o restante ficou e frisou que também é muito necessário que se termine esta ciclovia. Pediu 
também, que realmente se faça alguma coisa para evitar a velocidade desses veículos, assim 
como o vereador entrou com esse pedido de providencia de melhorias, algumas lombadas 
eletrônicas, placas indicando máquinas na pista, e tudo são coisas que são necessários. Contou 
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que tem três ruas, que são iminentes a acidentes, que são a Vicente Prieto, a Carlos Utzig e a 
Presidente Lucena. Disse que já passou aqui nesta Câmara, vários pedidos de providencia na 
sinalização e destacou que na Presidente Lucena, precisa de um acesso, uma rótula, que é na 
entrada da Linha Nova e que é extremamente necessário. São demandas que a gente traz, que 
a gente pede e com carinho pediu para o Prefeito e a Administração que olhem por essas 
demandas. Disse que já poderiam ter sido feitas no passado, assim com o vereador Selvino 
falou, mas são coisas que ainda não foram feitas e destacou que tem várias demandas 
reprimidas e se for listar, chega perto de cinquenta que estão reprimidas e que inclusive, 
reprimidas a trinta anos, que é a construção de um centro administrativo que é totalmente 
irregular o nosso centro administrativo a nossa prefeitura, que só o primeiro piso tem acesso 
a  pessoas com deficiência, o segundo piso não tem, a Câmara totalmente irregular. Contou 
que hoje mesmo viu o pessoal e senhoras de idade descendo, se agarrando e que são quarenta 
e dois degraus de escada. Segundo o vereador, a gente já pediu no mínimo, eu e muitos outros 
vereadores pediram que fosse instalada esta Câmara de Vereadores em algum lugar mais 
adequado, porque a Câmara de Vereadores é a casa do povo e tem restrição ao povo para 
assistir uma sessão ou uma palestra. Reforçou que são demandas reprimidas e que vai 
continuar pedindo, e se não sai nesta administração ou na próxima, e se não estiver mais aqui, 
tem a certeza que os vereadores que estarão nesta casa vão continuar cobrando estas 
demandas, porque se faz necessário. Disse que sabe que no Bairro Esperança, a pavimentação 
das ruas é muito importante também e contou que o Bairro Esperança é um dos bairros mais 
populosos de Picada Café e demanda muitos investimentos públicos lá, e que o pessoal merece 
e precisa. Disse que o engenheiro da prefeitura que veio a pouco tempo aqui, prometeu que já 
estava sendo feito um estudo para pavimentar todo o restante do bairro e torceu para que isso 
aconteça o mais breve possível. Disse que são coisas que vão continuar cobrando e não é 
porque não foi feito no passado, que a gente não vai continuar cobrando, é o papel do vereador 
e tem que continuar cobrando. Disse que queria agradecer o Secretário de Obras e a sua equipe, 
por alguns pedidos de providencia que fez a alguns dias e foi atendido, e que fica grato quando 
faz os pedidos de providencias e é atendido. Disse que o Secretário Beto tem demonstrado 
muita coerência em atender todos os vereadores e não é só um ou outro, são todos os 
vereadores, que tem deixado o pedido de providencia ou pedidos de serviços pequenos, mas 
que faz a grande diferença para a comunidade tem sido atendido. Agradeceu. Do Vereador 

Neudir Hubler: Saudou a todos novamente. Disse que queria falar um pouquinho de sua 
indicação e acredita que é uma indicação muito importante pelo desenvolvimento que está 
acontecendo em todo o município, mas principalmente na Joaneta, onde tem várias empresas. 
Disse que transita bastante nesta rua e que vê muitas vezes que por um fio, não acontece um 
acidente. Falou que tem vários agricultores morando nesta rua e que sempre há máquinas 
agrícolas que transitam lá e destacou que o fluxo de veículos é muito grande de manhã cedo, 
quando as empresas vão trabalhar é um movimento que parece uma metrópole, é ônibus, é 
carro, e ao meio dia também. Disse que tem placas de cinquenta por hora, mas sabe que 
ninguém anda cinquenta por hora, andam oitenta e até cem por hora, e vê isso principalmente 
ao meio dia, e que tem funcionários que almoçam no centro e o espaço de tempo é curto e 
parece que tem que andar toda a velocidade para chegar pra almoçar. Pensa que ainda acontece 
pouca coisa pelo movimento que temos, e mesmo sendo um pedido seu, também é um pedido 
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que os agricultores fizeram e a população em geral, porque tem as escolas, quando as crianças 
largam do ônibus, é ruim de atravessar. Falou que é preciso que se faça alguma coisa, uma 
sinalização. Relatou que já pediram para colocar quebra mola, e disse que não gosta da ideia 
de quebra mola, porque acha que não é o ideal e que já tem vários quebra-molas no município 
e que não deu muito certo, está irregular, mas acredita que um redutor de velocidade iria ajudar 
muito, sinalizar e acha a melhor maneira e também conscientizar os motoristas. Disse que 
ficará muito agradecido se atenderem este pedido. O Vereador Selvino pediu uma parte da 
palavra que lhe foi concedido pelo vereador Neudir. Selvino disse que na Vicente Prieto tem 
quatro placas e começa na curva onde mora o Sedemir até a oficina do Paulinho, onde diz 
travessia de máquinas agrícolas e saída de veículos pesados. Contou que essas placas foram 
colocadas na gestão passada, e os motoristas não respeitam isso e nem veem as placas e 
destacou que podem passar e que lá existem quatro placas de cinquenta por hora, que tem 
entrada e saída de veículos pesados e circulação de máquinas agrícolas. Disse que pediria para 
a brigada militar trabalhar e começar a segurar os apressadinhos. Contou que na sexta feira, 
as cinco e meia da tarde, saiu da oficina do Paulinho que fica na reta e que vieram dois 
Golzinhos fazendo peguinha. Disse que juntamente com os mecânicos que estavam lá, 
ouviram o barulho de quando estavam chegando na curva do Lino e parecia um raio. Disse 
que todo mundo estava consciente de que estavam em mais de cem por hora e os dois carros 
estavam ocupando as duas pistas. Disse que pediria a nossa Brigada Militar dar atenção em 
horários específicos e reforçou que é muito louvável este pedido. Disse que acredita que uma 
lombar eletrônica iria resolver um pouco esse problema. O Vereador Neudir tomou a palavra 
e afirmou que existe a placa de cinquenta por hora, mas que ninguém respeita. Explicou que 
a Brigada também está na indicação para que a Brigada dê suporte, e contou que vê a Brigada 
lá, mas um dia está e outro dia não está e acredita que isso pode amenizar um pouco, mas não 
vai resolver. Disse que concorda em colocar um redutor de velocidade e como o colega disse, 
que tem quatro placas, mas acredita que precisa ser mais sinalizado e que tem placas lá que já 
estão apagadas. O vereador Egon Hansen pediu parte da palavra que foi concedido pelo 
Vereador Neudir. O Vereador Egon deu a sugestão de quem caminha na hora que as fabricas 
largam, continuar a ciclovia, assim como o vereador Adão já havia falado, que seria do Morro 
Pelado até Joaneta, e o pessoal que caminha ao menos não precisa caminhar na beira do asfalto 
e isso ajudaria muito. Falou que tem alguns que andam de bicicleta e que também podem 
ocupar essa ciclovia se fosse feito, seria uma maneira de ajudar a amenizar estes acidentes. 
Neudir disse que concorda e que o Marcelo Adams que mora nessa rua, questionou que como 
tem a ciclovia até ali e nunca foi pensado em terminar ela até a Joaneta. Disse que conversou 
com o Vice-Prefeito Max e que ele disse que estava programado pata terminar, mas como as 
demandas são muitas e como tem demandas passadas como o Adão falou, que vários pedidos 
não foram feitos, mas não é porque a administração não quer fazer, muitas vezes não 
consegue. Destacou que se conseguissem terminar esta ciclovia, com certeza seria muito bom 
para todos os moradores da Joaneta e como a pavimentação está sendo feita até a divisa de 
Nova Petrópolis, também pedir para a administração colocar estas placas de indicação que há 
máquinas agrícolas. Acredita que este pedido vai ser muito bom, e que está aqui para trabalhar 
para a população, e quando a população pede é meu dever de vir aqui e trabalhar pelo povo, 
frisou. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. 
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Disse que está de acordo com o pedido de providencia referente ao Bairro Esperança, na Rua 
Carlos Utzig até a entrada do Bairro Esperança. Disse que no ano passado, em fevereiro, 
esteve conversando com o prefeito Luciano Klein, referente a esta ciclovia, inclusive também 
fez o pedido do projeto, já que tem que ser feito um projeto. Disse que acredita que assim que 
o projeto estiver pronto, poderão estar junto aos deputados buscando recursos, pra ficar mais 
fácil pra isso acontecer e frisou que tem outros bairros que também precisam dessa ciclovia 
como o Bairro São João que é necessário, terminar a ciclovia da Joaneta. Reforçou que está 
de acordo e tem que ser assim, cada um fazendo um pedido, ir até o prefeito para conversar, 
trocar ideias, e vamos juntos que aos poucos as coisas vão estar acontecendo. Frisou que como 
o Vereador Adão falou que tem muitas demandas paradas de muitos anos que precisam ser 
vistas, precisam ser pensadas a até a localização da Câmara de Vereadores. Disse que hoje, 
durante a palestra viu que muitas pessoas não vêm por causa das escadas em função da 
acessibilidade. Disse que muitas vezes idosos queriam estar aqui participando e não é viável 
e lamenta muito por isso. Disse que temos que ir pensando nessa situação, para que amanhã 
possamos juntos achar uma saída para esses problemas. Disse que também queria falar do 
Bairro Esperança e que iniciou ontem a limpeza das árvores, as podas e que na próxima quinta 
feiras, a empresa que ganhou a licitação da área de Lazer do Esperança, iniciarão a reforma 
dos banheiros, vai ter quadra nova e a acessibilidade também será melhorado. Falou que a 
empresa que ganhou a licitação é a Empresa Germânia Construção de Linha Nova. Contou 
que assim que a empresa terminar no Bairro Esperança, irá para Joaneta na Pista de Skate e 
acredita que ainda este ano ficará pronta. Falou que o projeto Doe um Brinquedo e faça uma 
Criança Feliz será no dia vinte dois de outubro as 14 horas e 30 minutos na Igreja 
Quadrangular e todas as crianças do município estão convidadas a participar com entrega de 
brinquedos, lanches e muita diversão. Contou da palestra da Dra. Regiane referente ao outubro 
rosa e agradeceu a parceria com a Secretária Rubia Leindeker e agradeceu o apoio de todos 
os colegas vereadores que Institui a Campanha Brinquedo Solidário.  Do Vereador Remi 

Schneider: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e 
a todos que assistiam presencialmente e pelas redes sociais. Convidou a todos em nome da 
Vereadora karin Spier, a participarem da Festa da Rádio Imperial que será realizado no 
domingo. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. Todos os vereadores deram uma forte 
salma de palmas para os professores e médicos pelo seu dia. A Senhora Presidente convocou 
os vereadores para a próxima sessão no dia 25 de outubro de 2022, as 20 horas, no local de 
costume. Declarou encerrada a sessão.  


