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035/2022 
                              
                                             Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 25/10/2022. 

 
  Aos vinte e cinco 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 034/2022. Ninguém fez uso da 

palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 034/2022, que foi aprovado por 

unanimidade. A Senhora Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno 

Expediente. Projeto de Lei Nº 093/2022 – Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras 

providencias. Justificativa. Senhora presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa 

apreciação e votação o Projeto de Lei nº 093/2022, considerando a necessidade de adaptação do 

orçamento vigente. O referido crédito é necessário considerando a necessidade de ajuste no orçamento 

para a continuação de diversas obras importantes para o Município. Pelos motivos expostos e para 

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

Afonso Mallmann Vice-Prefeito em exercício de Prefeito Municipal. Pedido de Providências. 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. A Rua Leonila Hansen é a única rua de chão batido 

na área central do Bairro Joaneta, possuindo apenas 200m de extensão, não havendo justificativa para 

que não seja pavimentada. A referida rua dá acesso à Escola Municipal de Educação Infantil Quatro 

Estações, e, por isso, possui muito tráfego de automóveis e ônibus, por isso deve ser pavimentada com 

urgência. Ruas de chão comumente no inverno produzem barro. Os veículos, automóveis, ônibus e 

outros que transitam no local, ficam sujos e com os pneus embarrados, sujando as outras ruas que são 

asfaltadas, e causando prejuízo aos contribuintes que tem que lavar ou mandar lavar seus veículos com 

frequência. No verão, o problema é a poeira. Ela gruda nas roupas, na pele, entra nas residências ao 

redor, e, também, na Escola, sem se falar dos problemas respiratórios que pode causar ou piorar 

naqueles que já possuem, tornando sem dúvida o ar inadequado para respirar, causando uma situação 

insalubre, principalmente, para as crianças. Acabamos de passar por uma pandemia, onde vimos a 

importância do ar que respiramos e da saúde dos pulmões. Assim, não faltam motivos para que seja 

dada prioridade a esta pavimentação. 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. Picadaq café, 19 de outubro de 2022. Adão Pereira dos Santos, Bancada 

do PSD. Pedido de Providências. 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 artigo 164, do Regimento Interno, vêm propor o Pedido de Providências que segue. A 

rua Vicente Prieto está em obras de asfaltamento ficando só uma pista livre. Com isto, a pista fica bem 

embarrada quando chove, dificultando a passagem, principalmente onde ficam as máquinas. O asfalto 

que está sendo feito é um progresso para a localidade e foi aguardado por muito tempo. Porém, a 

ponte que dá acesso ao Jammerthal está interditada há quatro meses e ainda nada foi feito oficialmente, 

sendo uma demora inexplicável, assim como ocorre com outras obras no município. Estando a ponte 

interditada, o único caminho para o Bairro Jammerthal é a Vicente Prieto, justamente onde está sendo 

feita a obra. E, esta via é usada, principalmente pelos ônibus que transportam funcionários das fábricas. 

Há casos relatados de atolamento de caminhões com frequência. Se a pista ficar interditada, os 
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funcionários não poderão ir pra empresa e/ou voltar para casa, nem é possível o transporte de urgência 

de pessoas acidentadas ou doentes, por exemplo, causando transtornos irreparáveis à população. Há 

notícia que o projeto para arrumar a ponte ficará pronto apenas em 12 de novembro, ou seja, mais de 

quatro meses após a interdição da ponte. E o conserto, segundo previsões do Executivo, só ocorrerá 

em fevereiro. O que totalizará aproximadamente 08 meses, se não houver atraso na obra. Porém, ainda 

deve-se levar em conta o período de festas de fim de ano e férias.  O cidadão, o contribuinte para os 

cofres públicos, a população em geral, necessitam solução urgente. Requerem, portanto, os vereadores 

infra-assinados, 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, 25 

de outubro de 2022. Adão Pereira dos Santos, Bancada do PSD. Oficio Nº 175/2022 ADM. 

Excelentíssima Senhora Presidente: Encaminhamos cópias dos contratos nº 

057/2022,058/2022,059/2022,060/2022,061/2022,062/2022,063/2022, Termo de Alteração ao 

Convênio nº 001/2020, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2020, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 

067/2020, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 072/2020, 19º Termo de Alteração ao Convênio nº 

002/2018, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 045/2021, em conformidade com a Lei Orgânica do 

Município de Picada Café Art. 7º, § 4º. Atenciosamente, Marco Afonso Mallmann Vice-Prefeito em 

exercício de Prefeito Municipal. Passamos para o Grande Expediente onde consta o Projeto de 

Lei nº 093/2022, o Pedido de Providencias para a pavimentação da Rua Leonila Hansen e o 

Pedido de Providências de uma solução urgente para normalizar o acesso dos moradores do 

Jamerthal. 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 

093/2022 autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providencias, e explicou que 

esse projeto se trata da adaptação do orçamento vigente, e que esse crédito é necessário considerando 

a necessidade de ajuste no orçamento para a continuidade de diversas obras importantes para o nosso 

município, e para que as obras não fiquem paradas, pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu. 

Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 

urgentíssima do Projeto de Lei nº 093/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 

Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima o Pedido de Providências para 

pavimentação da Rua Leonila Hansen que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 

Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Pedido de Providencia de uma 

solução urgente para normalizar o acesso dos moradores do Jamerthal, que foi aprovado por 

unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde consta o Projeto de Lei nº 093/2022, o 

Pedido de Providencias para a pavimentação da Rua Leonila Hansen e o Pedido de 

Providência de uma solução urgente para normalizar o acesso dos moradores do Jamerthal. A 

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

Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 093/2022, que foi aprovado por 

unanimidade. A senhora Presidente colocou em votação o Pedido de Providências para 

pavimentação da Rua Leonila Hansen, que foi aprovado por unanimidade. A senhora 

Presidente colocou em votação o Pedido de Providências de uma solução urgente para 

normalizar o acesso dos moradores do Jamerthal, que foi aprovado por unanimidade. 

Passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição: 

Do Vereador Selvino José Boettcher: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 

secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam presencialmente e pelas redes sociais. 
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Disse que queria novamente falar um pouco da RGE e contou que tiveram inúmeros 

problemas no nosso município. Disse que não consegue entende-los e segundo o vereador, 

eles vêm olhar, fazem vistoria e não tomam providências e que isso é lamentável. Disse que a 

tarde foi conversar com o Secretário da Agricultura e Meio Ambiente e resolveram que irão 

entrar em contato e marcar uma reunião na prefeitura com o pessoal da RGE. Relatou que 

tiveram inúmeras queixas de falta de luz nos últimos dias, quebra de postes que caíram na Rua 

Arroio Terra, onde fizeram toda a rede nova a um tempo atras, mas deixaram três ou quatro 

postes de madeira ruim, e desses três, um caiu estes dias e colocaram uma escora junto e não 

sabe porque não trocaram. Disse que no dia anterior foi ver a rede de luz no Jamerthal e que 

já faz muito tempo que vem pedindo, inúmeros protocolos foram feitos pela Câmara de 

Vereadores, pelo Executivo, pela Secretaria da Agricultura e contou que lá tem um poste que 

realmente está colocando em risco a vida de alguns agricultores porque ele está à beira de um 

galpão de animais e ainda não foi trocado. Também disse que na várzea dos Hansen, tem dois 

postes escorados, sendo que um que estava no meio, eles trocaram, e os outros não e isso eu 

não entendo e terão que explicar, frisou. Disse que dão tanto tempo pra eles e o que é bom, 

nada. Relatou que esteve conversando com o Vice-Prefeito Max, com o Neco Linck e com o 

Beto, falando sobre maquinários e que já fazia muitos anos que não foi investido no parque 

de máquinas, caminhões e máquinas pesadas. Disse que estes dias tiveram reunião do 

Conselho da Agricultura, o que os agricultores e a Secretaria de Obras também sentem é a 

falta de um trator esteira. Disse que no município não há empresa que tenha um trator esteira, 

mas em Nova Petrópolis sim, mas é uma máquina ultrapassada, o pessoal ou a empresa que 

tem a máquina faz o que pode, eles não vencem e não dão conta do serviço. Disse que 

questionou o pessoal do executivo sobre o pagamento dessas horas e explicou que essas 

máquinas alugadas saem caro. Segundo o vereador, acha que estaria na hora de pensar 

seriamente do município adquirir um trator esteira bom, e destacou que vai ter um superavit 

na virada do ano. Disse que é para pensar onde vão investir esse dinheiro, porque hoje temos 

um grande problema no município para alargamento da Rua Vicente Prieto, e, empresas aqui 

do município não dão conta e quando a gente pede ficam empurrando com a barriga, frisou. 

Destacou que ficam prometendo, mas não conseguem cumprir. Reforçou que está na hora do 

município pensar seriamente em adquirir um trator esteira para a Secretaria de Obras e para a 

Secretaria da Agricultura, porque isso dá lucro. Disse que sabe que tem pedidos de 

terraplanagem pra construir mais aviários, porque a agricultura cresce bem acima da indústria 

e do comércio e está na hora de pensar nisso, frisou. Falou que o poço de água da Rua Arroio 

Terra, já deu problemas durante várias semanas e que tiveram que revestir ele porque a rocha 

presa ali, de pedra de areia é muito macia e este poço tem bastante água e a empresa que fez 

o serviço, ficou pronto. Contou que esse poço tem muita vazão de água e consegue abastecer 

toda a Rua Arroio Terra e o centro da Joaneta, e que valeu a apena investir nesse poço. Falou 

sobre o assunto da ponte do Jamerthal e contou que na sexta-feira, os vereadores tiveram uma 

reunião com o prefeito, com o Planejamento e disse que teve a sua opinião. Disse que está 

cansado de ouvir reclamações, e segundo o vereador, se eu morasse lá e tivesse o mato de 

eucalipto que tenho na Joaneta, eu garanto que iria colocar lá o meu trator e iria fazer um 

acesso, queira ou não queira a prefeitura, e não sei porque o Planejamento diz que não dá. 

Disse que sabe que nos anos oitenta, oitenta e um, quando teve a enchente na Picada Café, na 
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Joaneta, seu pai era criador de frango e tinham na época trinta e dois mil frangos, pertenciam 

a Nova Petrópolis, era um relaxamento. Contou que os caminhões de ração não vieram na 

época nos aviários do seu pai, e relatou que o seu pai junto com os vizinhos, contrataram um 

trator esteira particular, limparam a rua e construíram uma ponte de madeira para os 

caminhões vazios, os carros e para a gurizada que iam para a escola, para que tivessem uma 

passagem no arroio. Disse que essa ponte de madeira foi feita com cinco paus de eucalipto, 

tinham a média de mais ou menos quatorze metros na época e que ficou por vários anos, até 

que a prefeitura de Nova Petrópolis conseguiu fazer a ponte que está lá até hoje, no Arroio 

Terra. Disse que tinha uma sugestão para o Jamerthal de fazer uma ponte estreita que só cabe 

carro, de dois metros de largura, trator vazio, e aí a gente se vira e os caminhões ou algo 

pesado terão que se virar. Disse que sabe que fazer uma ponte não é bem assim e que vai 

demorar ainda e frisou que era uma opinião sua com os moradores de lá. Contou que 

conversou com vários agricultores de lá e todos eles se prontificaram em ajudar como doar 

eucalipto ou outras coisas. Segundo o vereador, até eu me prontifiquei pra doar três eucaliptos 

bons para serrar pra pranchas e destacou que mediram e que mais ou menos um eucalipto de 

quinze metros de cumprimento chega. Disse que isso seria a solução para os moradores para 

irem na vila do Jamerthal, na igreja lá no centro deles e ter acesso. Falou que essa ponte seria 

para meio ano, talvez um pouco mais e depois daria pra desmontar de novo e não é para passar 

ônibus e caminhão. Disse que a opinião foi dada e que o engenheiro teria que dar uma solução 

e destacou que sabe como é difícil para aquelas pessoas e que sabe o que é passar por isso. 

Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira dos Santos: Saudou a Senhora presidente, colegas 

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

Agradeceu aos colegas que se comoveram com o seu pedido e votaram por unanimidade e 

aprovaram os pedidos de providencia. Também falou que na sexta-feira, assim como já relatou 

o colega, tiveram uma reunião com o Vice-Prefeito que é o prefeito em exercício, o Sr. Max 

e que ele os colocou a par da situação principalmente a questão da Rua Vicente Prieto que 

está sendo asfaltada e que ainda não tem a ponte da Rua João Sander Sobrinho. Falou que 

referente ao projeto, o Sr. Daniel Rosa colocou que no começo de novembro estará pronto e a 

previsão da construção da nova ponte será pra fevereiro se não der nada de atraso e nenhum 

problema na licitação. Disse que ficaram meio que de mãos atadas e falou que questionaram 

porque começaram a Rua Vicente Prieto sem antes ter a solução daquela ponte, deixando o 

pessoal sem alternativa e o Daniel explicou que era necessário iniciar a obra porque é um 

dinheiro que veio do Estado, e como estamos em ano de eleição pode trocar o governo, e se a 

obra não estiver iniciada podemos acabar perdendo o recurso. Disse que foi uma justificativa 

bem plausível mesmo e acredita que hoje o pessoal de Nova Petrópolis deu início a obra de 

asfaltamento da Vicente Prieto de Nova Petrópolis até a divisa do município, também 

pensando no mesmo motivo e se essa obra não estiver iniciada, há a possibilidade de se perder 

esse recurso. Falou que isso os vereadores não sabiam e nem o povo do Jamerthal sabiam e 

com certeza era necessário iniciar esta obra, mesmo dando todos esses transtornos. Disse que 

também conversaram sobre a possibilidade de construir uma pontezinha pra dar passagem 

pelo menos aos automóveis, até que a ponte de material fique pronta. Relatou que o Secretário 

de Planejamento ficou de estudar, dar uma olhada, mas não garantiu se vai acontecer ou não. 

Contou que uma passagem para máquinas agrícolas já foi feita lá e já foi conversado com os 
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proprietários daquelas terras de lá e cederam onde já foi construído uma passagem para trator 

e máquinas agrícolas, mas ainda tem dificuldade de locomoção de veículos, ônibus e 

caminhões. Disse que espera que seja resolvido da melhor maneira possível e o mais rápido 

possível. Falou que fez o pedido da pavimentação da Rua Leonilda Hansen porque é uma das 

únicas ruas do centro que ainda não foi pavimentada, que dá acesso ao Colégio Municipal de 

Educação Infantil Quatro Estações. Reforçou que essa rua é muito necessária que seja 

asfaltada e o Secretário de Planejamento, o Sr. Daniel Rosa, confessou que já está com o 

projeto pronto e que essa licitação já está sendo providenciada e que muito em breve essa rua 

estará sendo asfaltada. Disse que conversou com ele que já havia feito um pedido de 

providencia e que ele havia dito para deixar o pedido de providencia ir adiante e que irá 

responder sem problema nenhum. Segundo o vereador, “ele explicando que tem muitas obras 

que vão acontecer e se a gente quisesse fazer um pedido de providencia, poderíamos ficar bem 

à vontade, porque é o papel do vereador e que o vereador é mais cobrado que a própria 

administração sobre estas pequenas obras, e que, é uma resposta que temos que dar para a 

comunidade, então ele disse, continuem fazendo estes pedidos de providencia”. Falou que 

conversaram e acharam que estava um pouco demorado acontecer as obras necessárias dentro 

do município e destacou que Daniel passou uma relação de várias obras que estão previstas 

para acontecer no ano que vem e que pretendem acelerar, para que essas obras aconteçam 

dentro do município. Segundo o vereador, “nos deixou muito contentes, foi muito proveitosa 

essa reunião que teve, e sugeria que acontecesse mais essas reuniões com todos os vereadores 

e administração, para colocar a gente a par do que está acontecendo no município.” Falou que 

os vereadores sugeriram ao secretário e ao executivo, que produzam ao menos os projetos 

destas obras, porque sempre comentaram que o vereador tem a obrigação de ir atras de seus 

deputados, senadores, também para buscar recursos para o município, mas não tem como 

buscar recursos para uma obra se não tiver um projeto pronto, frisou. Reforçou que sugeriram 

ao Secretário de Planejamento, que produzam os projetos das obras necessárias dentro do 

município e coloque o vereador a par destes projetos para que possam auxiliar na captação de 

recursos para que essas obras aconteçam. Disse que sabe que dentro da Administração Pública, 

tem uma equipe de captação de recursos, mas o vereador tem a obrigação e todos os vereadores 

tem se esforçado em buscar recursos, mas a gente consegue mais para o custeio de saúde, 

custeio da área agricultura, mas pra obras, se não tiver projeto não tem recursos e explicou 

que não pode pedir recursos para uma ciclovia, principalmente uma rua ou coisa parecida se 

não tiver com um projeto elaborado em mãos, não tem nem como conversar com um deputado, 

senador, alguém que tenha acesso a algum Ministério pra buscar recursos. Novamente disse 

que foi muito proveitosa essa reunião e que o secretário disse que vai sim, começar a colocar 

os vereadores a par dos projetos que já tem elaborados, para que os vereadores consigam 

através de seus representantes auxiliar nesta busca de recursos. Agradeceu. Do Vereador 

Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa 

e a todos que assistiam pelas redes sociais. Fez um agradecimento ao Prefeito em exercício 

Max, por atender os vereadores para falar sobre várias prioridades em nosso município que 

vão acontecer em breve e sempre trabalhando para as pessoas do nosso município. Também 

fez um agradecimento ao Secretário Daniel Rosa que também estava nessa reunião, porque 

ele falou de vários projetos que estão em andamento e que em breve vão acontecer, e que esse 
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diálogo é muito importante para todos nós, frisou. Fez agradecimento ao Secretário da 

Agricultura Neco e a Marucia que também atendem sempre que precisa de uma mão e sempre 

estão ajudando. Disse que o outro agradecimento iria para o Secretário de Obras o Beto, como 

sempre, fazendo o melhor para todos, inclusive hoje, saímos para vários bairros onde ele 

sempre faz o melhor para a nossa comunidade, frisou. Agradeceu. Do Vereador Egon 

Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a 

todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que referente ao projeto do executivo que 

aprovaram esta noite, fomos felizes, porque visa a abertura de crédito suplementar que é a 

soma de duzentos e quarenta mil, que é para o serviço de máquinas que tem como finalidade 

preparar a base da estrada a ser pavimentada. Relatou que quando se trata de pavimentação o 

município ganha e todos nós e é um investimento que dá retorno e todo o munícipe que não 

tem pavimentação, espera ter uma pavimentação. Disse que referente as indicações do 

Vereador Adão Pereira dos Santos, aprovamos e fomos felizes em poder falar sobre esses 

assuntos que são de muita importância para os munícipes que é a ponte do Jamerthal, como já 

foi falado que em breve vai sair e quanto o antes melhor, e não adianta só falar e fazer, mas 

tem que tomar uma atitude e ir atras para que a coisa aconteça, frisou. Falou que os munícipes 

do Jamerthal estão esperando o quanto antes uma solução. Falou que referente a indicação do 

mesmo vereador, Adão Pereira dos Santos, referente a Rua Leonila Hansen, do Bairro Joaneta 

que vai para a creche da Educação Infantil Quatro Estações, concorda plenamente porque no 

verão tem bastante poeira e no inverno sujam as ruas que estão pavimentadas e com isso seca 

e levanta poeira para as pessoas que moram onde tem asfalto. Segundo o vereador, já pediram 

pra mim para que fosse feito esse pedaço de asfalto, que uns três ou quatro meses falou com 

o Vice-prefeito Max Mallmann, que agora é o Prefeito em exercício, me passou que está em 

orçamento e que estão vendo que em breve vai ser feito. Disse que torce para que seja feito o 

quanto antes e como o executivo falou, tem vários projetos e vários pensamentos em 

andamento, mas tem que tomar atitude, tem que acontecer e não adianta estar só no papel. 

Agradeceu. Do Vereador Remi Schneider: Saudou a Senhora Presidente, colegas 

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

que está feliz por poder ter participado um mês com todos os vereadores e com todos os seus 

amigos, que já passou e que tem novos vereadores aqui, frisou. Destacou novamente que ficou 

feliz por poder participar mais um mês nesta Casa Legislativa. Referente aos projetos e os 

pedidos de providencia que o Adão fez, disse estar plenamente de acordo e que o Max 

Mallmann foi feliz naquele projeto, todo mundo já explicou do porquê e sempre trabalhando 

pelo povo de Picada Café. Fez um agradecimento a Vereadora Karin Spier por ter dado essa 

oportunidade e também aos vereadores suplentes que o antecederam e agradeceu a todos. 

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

secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam em suas casas. Disse que também esteve 

na reunião de sexta-feira, a respeito da ponte do Jamerthal e que também acha que precisa ser 

tomado uma providência e o quanto antes melhor. Disse que também comentaram que tinham 

bastante projetos para serem feitos, e como o amigo Adão falou, que não adianta querer pegar 

uma verba sem ter projetos. Disse que também sugeriu a eles um pedaço de asfalto em frente 

a Comunidade da Sociedade América e também do comércio do Stoffel e que acha que já 

existe há cinquenta anos e que ele está pagando imposto, tanto que o Beno Stoffel já não vive 
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mais, mas que está na direção da Liane e do Laércio. Contou que eles reclamam muito e que 

é verdade que tem muita poeira lá, pois tem bastante acesso pra Joaneta como caminhão, além 

do acesso para o mirante e que também desse bastante movimento. Disse que se eles 

reclamarem, dará toda a razão para eles, porque são muitos anos que eles pagam impostos e 

merecem ter asfalto na frente. Agradeceu.  Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a todos 

novamente. Disse que sobre a reunião de sexta-feira, foi bem produtiva e que acha muito 

importante os vereadores participarem dessa reunião e como já foi falado bastante aqui, que 

tem vários projetos e como o Adão também fez estes dois pedidos de providencias, também 

diz que são muito importantes, e na reunião foi falado que isso vai ser feito, frisou. Disse que 

também queria fazer um agradecimento especial para o Gestor do Desporto, Sr. Renato 

Schmitt que está se despedindo, deixando o cargo do Desporto do Município e fez um 

agradecimento pelos quase dois anos e desejou sucesso a ele nesta nova etapa em Portugal, 

onde irá trabalhar. Deu as boas vindas ao novo Gestor do Desporto, o Sr. Jairo Heylmann, que 

já na sexta feira esteve junto no futsal do veterano que iniciou na Escola Décio, desejou 

sucesso e destacou que todos estão a disposição para ajudar no que for necessário. Agradeceu.  

Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. Disse que queria fazer 

um agradecimento especial a todos os voluntários e pessoas envolvidas na tarde da alegria que 

ocorreu no sábado, dia vinte e dois. Contou que tiveram a presença de muitas crianças e o 

evento desse ano foi maior do que no ano passado, e de coração agradeceu a cada um que 

doou brinquedo, as pessoas que fizeram e doaram lanches e doces. Disse que a participação 

de cada um foi muito importante para que esse evento pudesse acontecer. Agradeceu e disse 

que ver a alegria das crianças, dos nossos pequenos não tem preço e segundo a vereadora, 

“como já tenho falado, que no próximo ano estaremos indo para os outros bairros fazendo 

esse trabalho.” Também fez um agradecimento ao Prefeito em exercício, Sr. Marcos Afonso 

Mallmann, por ter sancionado o projeto que institui a campanha solidária de brinquedos em 

Picada Café. Agradeceu.Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os 

vereadores para a próxima sessão no dia 01 de novembro de 2022, as 20 horas, no local de 

costume. Declarou encerrada a sessão.  

 


