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038/2022 
                              
                       Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 17/11/2022. 

 
  Aos dezesete dias do mês de novembro 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, Karin Spier, Neudir Hubler, Selvino José 
Boettcher e Valdir Lubenow. A mesa foi presidida pela Vereadora Adriane Marconi Mielke e 
secretariada pelo Vereador Neudir Hubler A Senhora Presidente colocou em discussão a Ata nº 
037/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 
037/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente solicitou que à secretária 
lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de Lei Nº 096/2022 – 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 096/2022, que trata da contratação emergencial de 06 (seis) 
Atendentes da Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental. As 
contratações emergenciais para o cargo de Atendente da Educação em Tempo Integral na 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, decorrem da necessidade de acompanhamento 
específico de crianças matriculadas no 3º ano da E.M.E.F Santa Joana Francisca; turma A de 5 
anos e turma B de 5 anos da E.M.E.I. Quatro Estações; 3º ano da E.M.E.I.E.F. Amiguinho; e 
E.M.E.F. 25 de Julho. Registra-se também a necessidade de 01 Atendente para a turma de 3 anos 
da E.M.E.I. Quatro Estações tendo em vista que a servidora efetiva, Sra. Daniele Taís Kintschner, 
atualmente está exercendo Cargo em Comissão de Chefe de Setor da Equipe do Ensino 
Fundamental. Cabe salientar que as referidas contratações serão para suprir as necessidades das 
Escolas Municipais a partir de 09 de janeiro de 2023. As contratações deverão permanecer pelo 
período máximo de 01 (um) ano, limitado a homologação de Concurso Público e/ou retorno da 
servidora efetiva ao cargo de origem. Pelos motivos apresentados, solicitamos aprovação do 
Projeto de Lei. Atenciosamente Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 097/2022 – 
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 097/2022, 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 E.M.E.I.F. Amiguinho, tendo em vista 
o aumento de alunos matriculados na referida escola, além do aumento de mais uma turma para 
o ano letivo de 2023. Cabe salientar que a referida contratação será para suprir a necessidade da 
escola a partir de 09 de janeiro de 2023. A contratação deverá permanecer pelo período de 01 
(um) ano, limitado a homologação de Novo Concurso Público. Assim, para que a rede de ensino 
municipal não fique desatendida deste profissional, pedimos a aprovação do presente Projeto de 
Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei 098/2022 – Altera Lei 
Municipal nº 1.544/2013 que institui Código Tributário Municipal do Município de Picada Café, 
consolida a Legislação Tributária e dá outras providencias. Justificativa. Senhora Presidente, 
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Senhores Vereadores: Encaminhamos para vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 
098/2022, que versa sobre a alteração da Lei Municipal nº 1.544/2013. O presente Projeto de Lei 
visa ajustar a Lei Municipal do Código Tributário Municipal com vistas a diminuir o valor da 
multa as pessoas jurídicas que deixam de entregar a DEISS nos prazos fixados e/ou entregar a 
DEISS com atraso em período que extrapola o mês de obrigação, tendo em vista que a punição 
anteriormente prevista apresentava-se manifestamente excessiva, prejudicando, inclusive, a 
possibilidade de regularização cadastral das empresas no Município. Para a adequação da Lei 
Municipal solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein 
Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 099/2022 – Altera a Lei Municipal Nº 928/2005 que dispõe 
sobre a reserva de vagas especiais para portadores de necessidades especiais, nos termos do Art. 
37, VIII, da Constituição Federal e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: Encaminhamos para vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 
099/2022, que versa sobre a alteração da Lei Municipal nº 928/2005. O presente Projeto de Lei 
visa acrescentar o inciso III ao Art.3º da referida Lei, tendo em vista a necessidade de ajuste da 
Lei Municipal às orientações do Tribunal de Contas do Estado. Para a adequação da Lei 
Municipal solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein 
Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 100/2022 – Autoriza a conceder repasse de recursos 
financeiros para a Fundação Assistencial de Picada Café e dá outras providencias. Justificativa. 
Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para vossa apreciação e votação o 
Projeto de Lei nº 100/2022, considerando a necessidade de ampliação do repasse a ser concedido 
à Fundação Assistencial de Picada Café. A complementação no valor de R$ 213.652,00 
(duzentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais) ao repasse a ser concedido à Fundação 
Assistencial para o segundo semestre de 2022, faz-se necessária, após pedido exarado pela 
Diretoria da Fundação, tendo em vista a o aumento significativo nos custos da entidade, que, teve 
de realizar novas contratações de profissionais a fim de suprir a demanda de atendimentos 
ofertados. Os valores solicitados a título de complementação, decorrem de uma estimativa de 
gastos da Fundação para os próximos meses, considerando as despesas com folha de pagamento, 
encargos sobre a folha, transporte de funcionários, honorários contábeis, mensalidade sindical, 
provisões de férias e décimo terceiro salário e impostos incidentes, sendo que, constará de 
eventual termo aditivo a ser realizado entre a entidade e o Município de Picada Café a 
necessidade de prestação de contas , bem como a necessidade de devolução de valores em caso 
de sobra de recursos ou aplicação fora do objeto contratual. Registre-se que o valor a ser 
repassado, decorre pedido de alteração do plano de trabalho, com as devidas justificativas e 
comprovações para o complemento. Tal pedido, passou pelo crivo do Gestor do Termo de 
Colaboração firmado entre a Fundação e o Município e também do Conselho Municipal de 
Educação, sendo que ambos exararam parecer favorável ao pedido de complementação 
formulado, cujo repasse se solicita autorização legislativa dos nobres Vereadores. O repasse 
objetiva garantir o pleno atendimento às necessidades das crianças em sua primeira fase da vida, 
com o objetivo de garantir o acesso das crianças de zero a cinco anos e 11 meses de idade nas 
Escolas de Educação Infantil, oportunizando o desenvolvimento dos aspectos afetivos, 
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cognitivos, sociais e psicomotores, identificando suas limitações e possibilidades. Esse 
atendimento de educação, por sua vez, é realizado através de parceria com a Fundação 
Assistencial de Picada Café, visando a descentralização do serviço público mediante repasse 
financeiro. Pelos motivos expostos solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, 
Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 101/2022 – Autoriza a abertura de crédito 
suplementar e dá outras providencias. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 
Encaminhamos para vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 101/2022, considerando a 
necessidade de adaptação do orçamento vigente. O referido crédito é necessário considerando a 
necessidade de ajuste no orçamento para realização de serviços gráficos. Pelos motivos expostos 
e para utilização imediata dos recursos, solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei 102/2022 – Autoriza a 
abertura de crédito especial e suplementar e dá outras providencias. Justificativa: Senhora 
Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de 
Lei nº 102/2022, considerando a necessidade de adaptação do orçamento vigente para adequação 
do orçamento à atual realidade do Município. Os referidos recursos serão destinados para a 
construção de uma ponte de concreto na localidade do Jamerthal. Pelos motivos expostos e para 
utilização imediata dos recursos, solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, 
Luciano Klein Prefeito Municipal. Portaria Legislativa 003/2022 de dezessete de novembro de 
dois mil e vinte dois. Nomeia como encarregada pelo Tratamento dos Dados Pessoais conforme 
o artigo 2º da Resolução 03/2022 que implementa a LGPD na Câmara Municipal de Vereadores 
de Picada Café. Adriane Marconi Mielke, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 
Picada Café, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, nomeia a servidora 
Marilei Wittmann como encarregada pelo Tratamento de dados Pessoais, nos termos da 
Resolução 03/2022 que implementa a LGPD na Câmara Municipal de Vereadores de Picada 
Café. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Picada Café, 17 de novembro de 
2022. Adriane Marconi Mielke Presidente da Câmara. Portaria Legislativa 004/2022, de 
dezessete de novembro de dois mil e vinte e dois. Nomeia Comissão de Implementação da LGPD 
conforme artigo 6º da resolução 03/2022. Adriane Marconi Mielke, Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de Picada Café, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, nomeia a Comissão de Implementação da LGPD no Poder Legislativo 
Municipal conforme artigo 6º da Resolução 03/2022 que que implementa a LGPD na Câmara 
Municipal de Vereadores de Picada Café: I – Presidente: Ver. Eloir Lairosn Bauer; II – Relator: 
Ver. Adão Pereira dos Santos; III – Secretária: Ver. Karin Spier; IV – Suplente: Ver. Egon 
Hansen. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Picada Café, 17 de novembro 
de 2022. Adriane Marconi Mielke Presidente da Câmara.  Portaria Legislativa 005/2022 de 
dezessete de novembro de dois mil e vinte dois. Nomeia o Grupo de Trabalho de Implementação 
da LGPD no Poder Legislativo Municipal conforme artigo 9º da resolução 03/2022. Adriane 
Marconi Mielke, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Picada Café, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, nomeia o Grupo de Trabalho de Implementação 
da LGPD no Poder Legislativo Municipal conforme artigo 9º da resolução 03/2022 que 
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implementa a LGPD na Câmara Municipal de Vereadores de Picada Café: I – Marilei Wittmann 
(Setor Administrativo); II – Josmar Marcelo de Quadros (Setor Jurídico). Sala de Sessões da 
Câmara Municipal de Vereadores de Picada café, 17 de novembro de 2022. Adriane Marconi 
Mielke Presidente da Câmara. Câmara dos Vereadores de Picada Café/RS. Senhora Vereadora 
Adriane Marconi Mielke. Em resposta ao oficio nº 249/2022, de 09 de novembro de 2022, o 
Município de Picada Café está com uma ação de controle populacional de cães e gatos, onde 
primeiramente estamos realizando um levantamento do número de animais não cadastrados, que 
possuímos no município, e juntamente a isso, credenciamos uma Protetora Animal, conforme 
Chamamento Público da Secretaria de Estado de Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e 
Assistência Social, Edital nº 01/2022, para esterilização  cirúrgica de animais em vulnerabilidade, 
comunitários, resgatados de maus tratos ou tutelados por famílias inscritas no CadÚnico. Neste 
processo Estadual, estamos aguardando a finalização das licitações, e próximas orientações. 
Hoje, já temos em mãos alguns dados dos animais que possuímos no município, estamos no 
aguardo de mais planilhas em falta, tendo em vista, que tivemos o retorno de apenas 3 Agentes 
de Saúde, e neste primeiro levantamento, apenas cinco famílias são cadastradas no CadÚnico, 
após este processo, iremos realizar um estudo dos emergenciais em avaliação de vulnerabilidade 
e iniciar o plano de ação. Envolvendo uma campanha de castração a valores mais acessíveis, sendo 
assim, primeiramente estamos em estudo de como proceder e o processo de microchipagem. 
Levantamento prévio de animais não cadastrados, salientando que ainda estamos no aguardo de 
mais dados. Cães 237, gatos 173. Embasamento de apenas três agentes de saúde. Ficando claro 
que estes dados, são de animais tutelados, e o município de Picada Café RS, possui o Decreto 
Municipal nº 142, o qual Regulamenta a Castração de Animais no âmbito do Município de Picada 
Café e dá outras providencias. O referido decreto permite que cães e gatos, que sejam 
encaminhados para procedimento de castração, prevendo, inclusive, que o Município deverá 
suportar as despesas da castração, medicação e inerentes, bem como as despesas com hospedagem 
para recuperação, sendo que, após, os animais serão destinados para a adoção. Saliento também, 
que o controle de zoonoses é realizado anualmente, com o “Programa Comunitário de vacinação 
contra raiva e controle de Zoonoses em cães e gatos”. Este ano de 2022, este programa foi 
realizado no dia 27 de agosto, com intermédio da Clínica Veterinária Dr. Álvaro Abreu. O 
Governador do estado do Rio Grande do Sul Ranolfo Vieira júnior e o Secretário de Estado da 
Segurança Pública Vanius Cesar Santarosa, têm a honra de convidar Vossa Excelência para o Ato 
de entrega de Viaturas à Brigada Militar, a realizar-se às 11h30min do dia 18 de novembro de 
2022, na Academia de Policia Militar, Rua Cel. Aparicio Borges, 2001, Partenon, em Porto 
Alegre. Passamos para o Grande Expediente onde consta o Projeto de Lei 096/2022, 097/2022, 
098/2022, 099/2022, 100/2022, 101/2022 e 102/2022.  A Senhora Presidente colocou a palavra 
a disposição. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que o Projeto de 
Lei nº 096,2022, autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo 
determinado e dá outras providencias e explicou que esse projeto trata da contratação 
emergencial de seis atendentes da Educação em Tempo Integral, da Educação Infantil e Ensino 
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Fundamental. Disse que essas contratações decorrem da necessidade de acompanhamento 
especifico de crianças do terceiro ano da Escola Santa Joana Francisca da Escola Quatro 
Estações, da Escola Amiguinho e da escola 25 de Julho. Relatou que uma atendente da Escola 
Quatro Estações, a Sra. Daniele Tais Kintschner está exercendo um cargo de Comissão de Chefe 
de Setor e as contratações são a partir de nove de janeiro de dois mil e vinte e três e pediu a 
urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei 097/2022 autoriza a contratação de pessoal em 
caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias e explicou que esse projeto 
trata da contratação emergencial de um auxiliar de serviços gerais para a Escola Amiguinho e 
também a partir do dia nove de janeiro de dois mil e vinte e três, devido ao aumento dos alunos 
matriculados na referida escola e também ao aumento da turma para o ano letivo de dois mil e 
vinte e três e pediu a urgência urgentíssima.  Falou que o Projeto de Lei nº 098/2022, altera a Lei 
Municipal nº 1544/2013 que institui código tributário municipal do Município de Picada Café, 
consolida a Legislação Tributária e dá outras providencias e explicou que esse projeto trata da 
alteração da Lei Municipal 1544/2013, visando diminuir o valor da multa para as empresas que 
deixam de entregar a DEISS fora do prazo ou entregam com atraso. Destacou que a multa 
anteriormente estipulada, prevista era muito alta, prejudicando a regularização cadastral das 
empresas do município e pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei 099/2022, 
altera a Lei Municipal nº 928/2005 que dispõe sobre a reserva de vagas especiais para portadores 
de necessidades especiais, nos termos do artigo 37, VIII, da Constituição Federal e dá outras 
providencias e explicou que esse projeto versa da alteração sobre a Lei Municipal 928/2005, 
acrescentando o inciso III ao artigo 3º da referida lei, ajustando a Lei Municipal às orientações 
do Tribunal de Contas do Estado. Disse que o Projeto de Lei 100/2022 autoriza a conceder 
repasse de recursos financeiros para a Fundação Assistencial de Picada Café e dá outras 
providencias e explicou que se trata da ampliação do repasse a ser concedido à Fundação 
Assistencial de Picada Café num montante de duzentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e dois 
reais, e se faz necessário devido ao aumento significativo dos custos da entidade, principalmente 
na contratação dos profissionais para suprir a demanda de atendimentos ofertados. Contou que 
será feito um termo aditivo entre a Fundação Assistencial de Picada café e o Município de Picada 
Café, de prestação de contas e de devolução de valores, caso aja sobras de recursos. Relatou que 
esse pedido de aumento de repasse passou pelo crivo do Gestor do Termo de Colaboração 
firmado entre a Fundação e o Município e também pelo Comitê Municipal de Educação, ambos 
deram um parecer favorável ao pedido de complementação e pediu a urgência urgentíssima. 
Falou que o Projeto 101/2022 autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providencias 
e explicou que trata da necessidade de adaptação do orçamento vigente para a realização de 
serviços gráficos e pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei nº 102/2022, 
autoriza a abertura de crédito especial e suplementar e dá outras providencias e explicou que esse 
projeto trata da necessidade de adaptação do orçamento vigente para a adequação do orçamento 
à atual realidade do Município. Destacou que os recursos serão destinados para a construção de 
uma ponte de concreto na localidade do Jamerthal e pediu a urgência urgentíssima. Ninguém fez 
uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de 
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Lei nº 096/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação 
a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 097/2022, que foi aprovado por unanimidade. A 
Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 098/2022, 
que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
urgentíssima do Projeto de Lei nº 099/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 100/2022, que foi 
aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima 
do Projeto de Lei nº 101/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 102/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde consta o Projeto de Lei nº 095/2022, 
096/2022, 097/2022, 098/2022, 099/2022, 100/2022, 101/2022 e 102/2022. A Senhora 
Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador Adão Pereira dos Santos: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, jurídico e a todos que assistiam 
pelas redes socias. Disse que queria falar um pouquinho sobre o Projeto 095/2022, referente a 
LOA, Lei Orçamentaria Anual. Disse que olhando dá para ver que todas as áreas servidas, os 
recursos bem distribuídos e como todos os anos, gosta de fazer uma explanação sobre os recursos 
e onde foram alocados e o povo também gosta de saber disso. Disse que novamente irá fazer o 
mesmo caminho que fez em outros anos. Contou que a Câmara de Vereadores vai ficar com 
quatrocentos e dez mil reais, com 1,14%, onde por lei poderiam consumir até 6% do orçamento. 
Gabinete do Prefeito ficou com um milhão, quinhentos e trinta e nove mil reais, onde representa 
4,28%, Secretaria de Administração, dois milhões, novecentos e quarenta mil reais, representa 
8,17%, Secretaria de Planejamento seiscentos e dois mil reais com 1,67%, Secretaria de Obras 
quatro milhões, oitocentos e quarenta e dois mil reais com 13,45%, Secretaria da Agricultura três 
milhões, novecentos e dezenove mil reais, com 10,89%, Secretaria de Educação, onze milhões, 
setecentos e sessenta e oito mil reais com 32,69%, onde por lei teria que ser gasto no mínimo 
25%, então está bem acima. Secretaria de Saúde, oito milhões quatrocentos e quarenta e oito mil 
reais, com 23,47%, por lei teriam que ser 15%, também está acima. Secretaria de Turismo, um 
milhão trezentos e cinquenta e dois mil reais com 3,76%. Destacou que todos os anos sempre 
comentou que a Secretaria de Turismo sempre ficava com um por cento, e alguma coisa, e este 
ano, vai ficar com 3,76%, que é mais ou menos o que agente sempre falava que para alavancar o 
turismo em nosso município, teria que alocar mais recursos para a Secretaria de Turismo e aqui 
já está 3,76% e já é um bom recurso e acredita que já da pra começar a trabalhar o turismo dentro 
de nosso município. Reforçou que é um pedido que vem fazendo desde que está nesta Casa, há 
seis anos atras, que para trabalhar o turismo precisava deixar mais recursos alocados para esta 
Secretaria. Disse que acha que a Secretaria ficou bem servida com um milhão, trezentos e 
cinquenta e dois mil reais, com 3,76%, e que era um pedido que vinha fazendo e agora, neste 
orçamento, o prefeito também se preocupou com esta secretaria, para que a gente consiga daqui 
a pouco dizer que o nosso município também é um município turístico, frisou. Segundo o 
vereador, para a reserva de contingencia ficou cento e oitenta mil, com 0,5%, então, num total de 
trinta e seis milhões, que é o orçamento do ano. Destacou que todas as Secretarias ficaram bem 
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colocadas, bem distribuídos os recursos. Segundo o vereador, muita gente pergunta assim, “tá, 
mas e no orçamento aparece a minha rua, se vai ser asfaltada, não vai ser asfaltada, tal obra vai 
ser feita, não vai ser feita” e explicou que o orçamento é uma baliza para o prefeito trabalhar e 
não quer dizer que tudo o que está ali dentro ele vai fazer, ou é obrigado a fazer e se não quiser 
fazer vai ser penalizado, não, e destacou que é uma baliza, uma projeção que o governo faz todo 
o ano. Disse que pode ser que obras que não estejam dentro do orçamento, sejam feitas, e o que 
estão no orçamento, deixam de ser feitas. Relatou que a vontade do prefeito, sempre que faz um 
orçamento, é concluir aquilo que está no orçamento, e muitas vezes, dependendo de como o 
orçamento se comporta durante o ano, assim a Administração trabalha. Disse que também queria 
falar do projeto 102/2022, que autoriza a abertura de credito especial e suplementar, que é para 
a construção da ponte da Rua João Sander Sobrinho e frisou que esse valor que ficou estimado, 
para que o povo fique sabendo, é de um milhão, trinta e três mil, oitenta e nove reais e setenta e 
cinco centavos. Disse que provavelmente será uma ponte com duas passagens, porque é uma 
ponte que ficou bem cara e o pessoal do Jamerthal precisa saber que o município investiu nesta 
Administração, mais do que em todas as Administrações naquela comunidade, onde ficou um 
milhão e pouco para a pavimentação da Vicente Prieto, mais aquela outra ponte que já foi feito, 
que não recorda quanto foi, mas foi investido, e agora mais um milhão e trinta e três mil reais, 
que vai ser investido naquela ponte da Rua João Sander Sobrinho. Disse que achou um valor bem 
alto, mas a gente não entende de engenharia e obras, e a gente sabe que o material é alto mesmo 
e a gente não tem que questionar, a gente tem que aprovar, porque os munícipes precisam daquela 
ponte. Relatou para que o povo fique sabendo de onde saiu o recurso para construir essa ponte, 
saiu do gabinete do prefeito oitenta e oito mil reais, Secretaria de Educação quatrocentos e setenta 
e um mil reais, Secretaria da Agricultura sento e sessenta e dois mil reais, Secretaria de Obras 
duzentos e sessenta e nove mil e novecentos e quarenta e dois reais e Secretaria de Administração 
cinquenta mil reais. Falou que teve que ser feito um remanejo de recursos para conseguir levantar 
esse recurso para construir essa ponte que o povo tanto necessita e que os vereadores tanto 
cobraram e agora veio este projeto e a gente ficou feliz com isso, frisou. Agradeceu. Do 

Vereador Selvino José Boettcher. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 
jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes socias. Disse que está de pleno acordo com 
o colega Adão e que não vai repetir o que ele falou, que ele está muito certo. Disse que o Projeto 
095/2022, como o Turismo e a Agricultura, estão dando muito retorno para o nosso comércio, 
para as nossas industrias, para os nossos agricultores, porque são duas Secretarias que estão 
crescendo. Frisou que a Agricultura, ano após ano, está crescendo e o nosso Turismo também 
cresceu muito de uns anos pra cá, e é muito louvável que a Administração olhe para estes dois 
setores. Também falou que o valor referido no Projeto 102/2022, o assustou e segundo o 
vereador, refletiu e começou a pesquisar os valores do metro quadrado construído e realmente, a 
construção civil ficou muito cara, principalmente uma ponte assim. Falou que para a ponte, 
precisa ser feito um bom projeto e precisa ser uma ponte que dura, não cinco, dez anos, pra cem 
anos a mais. Vai ser uma ponte dupla, de ir e vir, e realmente, ela ficou caríssima, mas os valores 
são um absurdo da construção civil, principalmente na construção de estradas, de pontes, estas 
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coisas, frisou. Disse estar muito satisfeito e torcendo para que a empresa que ganhar a licitação, 
comece logo e o projeto que os moradores daquela localidade tanto esperam. Agradeceu. 
Ninguém fez uso da palavra. A senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 
095/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o 
Projeto de Lei nº 096/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação o Projeto de Lei nº 097/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 098/2022, que foi aprovado por unanimidade. 
A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 099/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 100/2022, que foi 
aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 
101/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o 
Projeto de Lei nº 102/2022, 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 pelas redes sociais. Disse que não se manifestou referente aos projetos, porque são 
projetos a favor do nosso município e que realmente a construção da ponte do Jamerthal é muito 
necessária e se torna caro, mas o quanto antes for feito a licitação e o quanto antes a ponte estiver 
pronta, os moradores do Jamerthal precisam e ficarão muito agradecidos, assim que estiver 
pronta. Disse que acha muito importante tocar esse projeto, fazer a licitação e que a coisa 
aconteça o quanto antes melhor, para os moradores poderem usar a ponte nova que será 
construída. Disse que no dia vinte a Paroquia Santa Joana Francisca de Chanthal irá promover 
um almoço e convidou a todos para prestigiarem e agradeceu a todos que estão organizando e 
colaborando com este evento. Agradeceu. Do Vereador Selvino José Boettcher: Saudou a todos 
novamente. Disse que queria fazer um convite para o pessoal votar na Consulta Popular que 
acontecerá no dia vinte e três de novembro. Falou que sempre são recursos muito bem vindos, 
são recursos que são distribuídos na região, são regionais, e a votação é pela internet. Disse que 
acha que o colega irá divulgar no jornal e está no site da Prefeitura. Disse que é louvável e muito 
importante se organizar e votar para a nossa região. Contou que a nossa região vai de Picada Café 
até São Francisco de Paula e que é bom, pois são cinquenta milhões que serão distribuídos para 
o COREDI, como pavimentações e diversos. Contou o que os municípios precisam, e que é 
decidido o que é mais necessário e era um apelo que estava fazendo. Disse que queria comentar 
a ida do Prefeito e o secretário da Fazenda e Agricultura a Brasília e destacou que quem não é 
visto, não é lembrado. Contou que foram visitar deputados reeleitos, os senadores e que foram 
muito bem recebidos, além de levar a documentação para o pessoal não esquecer de Picada Café. 
Falou que os projetos vão em fevereiro, depois que eles tomaram posse e ao menos colocar Picada 
Café no orçamento das emendas e que ninguém foi esquecido, principalmente na área da Saúde 
e contou que a Bancada do PDT está pressionando. Contou que a saúde precisa de mais uma Van 
para levar os pacientes para os grandes centros e destacou que estão avançados nas conversas 
para conseguir bons recursos da bancada federal para comprar essa Vam para a saúde, além de 
recursos, e o que vier será de bom grado. Contou que na Agricultura precisam fazer o pedido e 
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fazer os caras lembrar de nós, frisou. Contou que a Secretaria de Obras também precisa de 
equipamentos, caminhões, máquinas e o prefeito e os secretários levaram aos nossos amigos 
deputados, senadores, o que Picada Café necessita. Contou que a Secretaria de Obras e 
Agricultura, necessitam ao menos de uma máquina pesada e nós sabemos que os custos estão nas 
alturas, frisou. Deu o exemplo de um Trator Esteira, uma PC maior, um caminhão bom trucado 
com um alçapão que é muito caro, e que a gente tem que ver, tem que batalhar pra conseguir 
esses recursos. Disse que viu isso no passado e agora a pouco tempo conseguimos em torno de 
quatro milhões para pavimentação da Rua Vicente Prieto e outras que estão em andamento. 
Segundo o vereador, temos que lutar, senão conseguirmos lutar, eles não lembram da gente e por 
isso sempre digo, temos que tirar a casquinha da ferida, aí eles se lembram. Contou que no dia 
seguinte será a entrega da Viatura para a brigada Militar e o convite já foi feito e convidou para 
quem quer ir junto, e que é bom mostrar que estão aí. Segundo o Vereador, como a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente já havia colocado antes, através do texto que a secretária leu o 
pedido do dia vinte e seis de junho, e pediu para as Agentes de saúde que não devolveram a 
planilha, que o Secretário estaria pedindo com urgência para colocar as coisas em dia e assim 
fica bom para cada um. Disse que também conversou com o Claus e o Vice-Prefeito referente 
aos brinquedos do Parque e contou que estão comprados e irão ser instalados logo e segundo o 
vice-prefeito, provavelmente este ano ainda serão instalados. Agradeceu. Da Vereadora 

Adriane Marconi: Saudou a todos novamente. Lembrou que na próxima terça-feira, dia vinte e 
dois, vamos ter uma palestra na Câmara de Vereadores, as dezenove horas e contou que o Dr. 
Irineu irá estar ministrando esta palestra referente a saúde do homem e que acha extremamente 
importante e convidou os vereadores e a comunidade em geral para se fazerem presentes na 
próxima terça-feira. Contou que no dia seguinte, estarão indo para Porto Alegre, no ato oficial 
da entrega da viatura para Picada Café e destacou que foi uma luta de todos os vereadores, 
juntamente com o executivo e que estarão lá recebendo a viatura melhorando assim o trabalho 
dos policias e também pela segurança deles e de Picada Café. Agradeceu. Ninguém fez uso da 
palavra. A Senhora Presidente convocou os vereadores para a próxima sessão no dia 22 de 
novembro de 2022, as 20 horas, no local de costume. Declarou encerrada a sessão.  

 

 

 

 


