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039/2022 
                              
                       Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 22/11/2022. 

 

  Aos vinte e dois 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 

038/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 

038/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente solicitou que à secretária 

lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. 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. O Município de Picada Café é uma 

cidade turística que recebe milhares de turistas por ano. Aliás, na Lei do Orçamento aprovada para 

o ano de 2023, foi previsto três vezes mais o valor dos anos anteriores, o que é muito importante 

para que se posa alavancar cada vez mais o turismo em nosso Município.  Uma das áreas turísticas 

visitadas no Município é a área que foi tombada pelo Patrimônio Histórico, a região Rua 

Emancipação, em frente a Sociedade Recreativa Aliança, onde, inclusive, existe um restaurante 

que recebe milhares de turistas em busca da ótima gastronomia que ele oferece. Inclusive, também 

é a principal entrada de um dos pontos turísticos mais visitados no verão que é a prainha do rio 

Cadeia. Ocorre que o calçamento da Rua Emancipação se encontra em péssimas condições e 

necessita ser reformado com urgência, não só por estar em ponto turístico, mas, também, por 

encontrar-se no centro da cidade. Assim, estando o calçamento mal conservado, com buracos que 

formam poças d’água, causa má impressão da cidade. Como dissemos, o local foi tombado pelo 

Patrimônio Histórico, portanto, o calçamento não pode ser retirado, mas sim restaurado. 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 para 

atendimento com prioridade de urgência. Picada café, 18 de novembro de 2022. Adão Pereira dos 

Santos Bancada do PSD. Oficio Nº 227/2022 – ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: 

Encaminhamos cópias do Contrato nº 064/2022, 065/2022, 066/2022, 067/2022, Termo de 

Colaboração nº 008/2022, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2021, 1º Termo Aditivo ao 

Contrato nº 021/2022, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2022, 1º Termo Aditivo ao Contrato 

nº 028/2022, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2022, 2º Termo Aditivo ao contrato nº 

021/2022, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2022, 1º Termo Aditivo ao Contrato 005/2022, 

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 060/2022, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 071/2020, 2º Termo 

Aditivo ao Contrato nº 029/2022, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2022, 3º Termo Aditivo 

ao Contrato 021/2022, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2022, em conformidade com a Lei 

Orgânica do Município de Picada café Art. 7º, § 4º. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito 

Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Picada Café/Emater. Convite para Dia de Campo. 
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Prezada Presidente: Tendo em vista a realização de Dia de campo sobre floricultura, a realizar-se 

no Parque Histórico Jorge Kuhn, no próximo dia 02 de dezembro de 2022, com início às 

13h30min. Para tanto, a equipe da EMATER/RS-ASCAR junto com a Administração Municipal, 

convida vossa senhoria e demais vereadores para prestigiarem o evento, bem como, auxiliar na 

divulgação do mesmo, junto à comunidade local e especialmente às agricultoras e agricultores e 

familiares do nosso município. Neste Dia de Campo, haverá uma entrega de resultados da 10ª fase 

do projeto Flores para todos, objetivos do Projeto e participação de famílias participantes de 

Picada Café e demais municípios do regional Caxias do sul que participam do projeto. A 

realização do evento é do Projeto Flores para todos, PhenoGlad, EMATER/RS-ASCAR, 

Universidade Federal de Santa Maria e Prefeitura Municipal de Picada Café. Para tanto, contamos 

com a participação de todos. Em anexo encaminhamos o card do referido Dia de Campo. 

Atenciosamente, Elisete Beatriz Benke, responsável pelo projeto em Picada Café. Rafael Hoss, 

chefe da Emater Municipal de Picada Café. Passamos para o Grande Expediente onde consta o 

Pedido de Providências para restauração da Rua Emancipação A Senhora Presidente colocou a 

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

urgência urgentíssima do Pedido de Providencias para restauração da Rua Emancipação, que foi 

aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde consta o Pedido de 

Providencias da restauração da Rua Emancipação. A Senhora Presidente colocou a palavra a 

disposição. Do Vereador Selvino José Boettcher: Saudou a Senhora presidente, colegas 

vereadores, secretária, imprensa e a todos que assistiam em suas casas. Disse que queria falar um 

pouquinho sobre o pedido de providencias e contou que no dia anterior esteve na prefeitura e 

ficou a par sobre a Rua Emancipação. Disse que o calçamento que está na frente da Sociedade, 

realmente está feio. Falou que a prefeitura tem um projeto que está em andamento, em discussão 

com os moradores e com o pessoal da Sociedade, sendo que tem uns a favor e uns contra, e para 

não errar, a prefeitura está conversando com o pessoal e vendo com o pessoal do Patrimônio 

Histórico, porque realmente este calçamento é uma história de Picada Café e que isso precisa ser 

muito bem planejado a reforma e as melhorias em volta. Disse que simplesmente arrancar e 

colocar as pedras de volta, não resolve o problema e que conversou com o Secretário de 

Planejamento e destacou que o projeto está em andamento e que bem logo ele vai sair do papel 

para o serviço ser concluído e que está na fase de licitação e falta uns diálogos, algumas 

conversas, frisou. Contou que ali vai sair um projeto bem elaborado, bem no capricho e que 

agrada a todo mundo e isso que é importante. Falou que o Secretário de Planejamento pediu para 

que os vereadores passem lá e que ele iria colocar todo mundo a par do projeto. Agradeceu. 

Ninguém fez uso da palavra. A senhora Presidente colocou em votação o Pedido de Providencias 

da restauração da Rua Emancipação, 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 todos novamente. Justificou que não pôde estar presente na 

explanação do Doutor Irineu e disse que é muito louvável levar informação para a população. 

Disse que teve uma reunião com dois moradores da Rua Vicente Prieto, referente ao projeto da 

luz trifásica e destacou que a maioria dos vereadores estão a par e que a Administração está em 
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conversa, em diálogo com a RGE e o pessoal do Planejamento está vendo o que dá pra fazer ali. 

Disse que lá são vários pequenos agricultores que tem uma luz monofásica e destacou que todo 

o agricultor que não tem uma luz trifásica, é um problema. Contou que os motores a gasolina, a 

diesel, são coisas ultrapassadas. Falou que a tarde esteve na prefeitura visitando o Engenheiro, o 

Secretário de Planejamento e conversando com o Vice-Prefeito, assim como teve uma conversa 

com o Prefeito. Disse que essa rede trifásica já estaria com mais de doze anos em discussão e 

segundo o vereador, “vamos ver o que vai acontecer daqui por diante, porque já teve várias 

reuniões com os moradores e com a RGE”. Falou que provavelmente em dezembro a empresa 

que ganhou a licitação da retro escavadeira, ficaram de entregar a máquina para a Secretaria de 

Agricultura e a Secretaria de Obras e frisou que é mais uma máquina que vai servir a população 

de Picada Café e isso é muito louvável. Contou que o Secretário de Planejamento passou um 

relatório tendo em vista projetos que estão em andamento, projetos que estão em fase de licitação. 

Falou que são referentes ao projeto Além da Escola, praça do centro com os banheiros, elevador 

para o UBS do centro e destacou que tem um problema na Escola 25 de Julho que vai para o 

segundo piso, que tem um elevador, mas que não é para cadeirante e que o projeto precisa ser 

revisto. Disse que tem vários projetos para asfaltamento para o Bairro Esperança e que está tudo 

na Secretaria e quem quiser conferir, pode ir lá. Disse que também está em discussão com as 

igrejas e com a população de Picada Café, um Cemitério Público Municipal. Disse que o nosso 

Cemitério Público está ficando pequeno e que tem algumas vagas ainda, mas a discussão e o 

projeto ainda está em aberto, porque o Município precisa rever com todas as igrejas para fazer 

um cemitério comunitário que serve para toda a população de Picada Café. Disse que também 

tem a reforma, o cercamento do Cras e da Brigada Militar e que isso precisa ser feito e que 

também está em projeto. Falou que a sinalização de vias horizontais, vias públicas, pinturas de 

faixas o centro e as laterais, é para acontecer assim que o asfalto estiver pronto na rua Vicente 

Prieto e explicou que aí o município vai entrar para fazer todas as ruas asfaltadas, sinalizar para 

ficar bom. Disse que tem um projeto para reformar o Parque, o restaurante e o depósito e a 

cozinha e que isso está em andamento. Falou que tem um prédio onde uma senhora fazia as cucas 

e contou que chove para dentro e que precisam rever o telhado e que isso está em fase de projeto. 

Disse que já tem várias coisas concluídas como a garagem dos bombeiros de dez por vinte, acesso 

a um aviário na BR116, concluído. Contou que a rota para aceso a Linha Nova, o projeto está 

pronto, concluído e na fase de licitação. Falou que as paradas de ônibus, duas na BR116, estão 

em licitação. Contou que o arquivo público municipal está em execução e destacou que estão 

trabalhando na Joaneta, que está criando forma, que foi olhar e que realmente está ficando bom. 

Frisou que a ponte de concreto e a pavimentação que está sendo feito na Rua Vicente Prieto, está 

em projeto. Falou que a ponte nova de concreto do Jamerthal da Rua João Sander Sobrinho está 

em licitação. Contou que tem várias obras que estão em licitação. Falou que tem duas salas na 

Escola Quatro Estações, em execução, estão trabalhando. Disse que sabe que verbas públicas que 

vem do Governo Federal vem pingado e tem que trabalhar aos poucos. Contou que na Escola 

Amiguinho tem dias salas em execução. Disse que queria falar um pouquinho sobre a 

pavimentação da Rua Vicente Prieto e contou que a obra está andando e que agora durante quinze 
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dias o tempo colaborou e que conversou com o Secretário de Planejamento, e assim que chover, 

os caminhões e as máquinas da prefeitura e o pessoal da secretaria de obras estarão atentos, 

colocando saibro e colocando brita deixando a rua transitável. Falou que há várias fases e lá 

pertinho do Jamerthal, tem um poste que queria cair e tinha uma entrada para uma propriedade. 

Falou que ali teria que ser feito um desvio um pouco da Rua Vicente Prieto e destacou que levou 

duas semanas de serviço. Falou que a detonação de rocha, que no mínimo tem a licitação, licenças 

do meio ambiente, do exército, ambientais, contratação de empresas, dois meses, está pronto, foi 

detonado. Disse que o prefeito garantiu que esse ano ainda irão começar a pavimentação e até o 

final de janeiro, essa obra vai estar concluída. Disse que o projeto já está pronto e que 

conversaram com autoridades estaduais que se elegeram, buscando recursos a partir de dois mil 

e vinte e três recursos para pavimentar o resto dos três quilômetros que faltam e o município vai 

ter que colocar uma coisa em cima da área para asfaltar até a entrada do Jamerthal, frisou. Disse 

que esse dinheiro que veio do Estado, não chega e que vai dar em torno de trezentos mil reais 

que a prefeitura tem que colocar em cima. Relatou que são algumas coisas que estão em 

andamento, a lista está grande e tem bastante coisa que já foi licitado e concluída. Falou o que 

mais está em fase de execução é a praça do centro que vai sair em dois mil e vinte e três com 

banheiro público e a ampliação da praça do centro que fica em frente ao Mercado Piá. Disse que 

vai ser um lugar, bonito, caprichado, uma praça bem aconchegante com banheiros limpos e 

caprichados como uma cidade turística merece. Segundo o vereador, a mesma coisa é a Pista de 

Skate que também está na reta, o pessoal está trabalhando e também vai ser concluída. Destacou 

que a pavimentação de várias ruas irá falar na próxima sessão, porque são várias, e frisou que 

algumas já estão concluídas e as outras vão acontecer no início de dois mil e vinte e três. Disse 

que o executivo prometeu e que está lá e eles esperam conversar com todos os vereadores. 

Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 

secretária, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria fazer um convite 

especial para os vereadores e para a população em geral, para o fandango do CTG Encosta da 

Serra que acontecerá no dia vinte e seis de novembro. Disse que queria falar de um assunto que 

algumas pessoas cobraram e destacou que o Posto de Saúde atende vinte e quatro horas por dia 

e nos finais de semana, mas que tem, porém, aos domingos não tem nenhuma farmácia aberta no 

município. Disse que aconteceram vários casos onde as pessoas tiveram que se deslocar em 

municípios vizinhos para adquirir os seus remédios e não poderiam esperar até uma segunda-

feira. Disse que a tempos atras essas farmácias já estavam abertas aos domingos e que conversou 

com um proprietário da farmácia da Joaneta e este havia dito que iriam rever e conversar de novo 

e de repente fazer um plantão, cada farmácia fizesse um final de semana e depois o outro, porque 

um município que nem o nosso que pensa no turismo, crescendo a cada dia mais, que vem os 

turistas e não tem uma farmácia e que não pode acontecer e que precisam de um plantão sim. 

Disse que poderiam fazer um rodizio e segundo o vereador, é uma ideia que tenho porque muitas 

vezes as três abertas num domingo, de repente não vale a pena pagar funcionário, mas um rodizio 

seria necessário. Disse que também queria fazer um agradecimento ao Dr. Irineu que veio 

palestrar para os homens sobre o novembro azul e destacou que é muito importante e que todos 



 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 

 

 

os homens se preocupam com a saúde também e que vão fazer seus exames periódicos, todos os 

anos e que todos se cuidem. Frisou que não é só exames de próstata, mas exames periódicos, e 

muitas vezes chegam lá e não fizeram exames e precisam fazer todos os exames para poder 

concluir o que a pessoa tem. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora 

Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. 

Fez um agradecimento ao Dr. Irineu e a Secretária de Saúde Rúbia, por explicar sobre a saúde 

do homem nesta noite e que é muito importante para todas as pessoas do município e quero 

agradecer por se preocuparem por nossa saúde, frisou. Fez agradecimentos ao Secretário da 

Agricultura Neco, por sempre estar à disposição de todos. Fez agradecimentos ao Secretário de 

Obras, o Beto, por sempre o receber com muita dedicação fazendo o melhor a todos do município. 

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

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

queria agradecer ao Dr. Irineu que explanou sobre a saúde do homem e que acha muito 

importante isso. Disse que sabe que o homem não tem o costume de fazer os exames preventivos 

e que o homem vai ao médico quando realmente precisa e as vezes já é tarde. Relatou que 

conscientizar a população da importância de fazer esses exames preventivos para que o homem 

também possa chegar a uma longevidade quanto as mulheres hoje tem, e a gente vê em nosso 

município e em toda a região, que várias mulheres na idade de setena, setenta e cinco, oitenta 

anos, viúvas, e as vezes são várias as causas  e o pessoal diz que o homem trabalha demais, bebe 

de mais ou fuma, mas a grande causa mesmo é a falta de prevenção, é a falta de fazer consultas 

e exames periódicos. Pediu para que a população se conscientize e acha que podem mudar esses 

índices e segundo o vereador, acredita que uma palestra que nem o Dr. Irineu fez hoje, uma 

explanação sobre a saúde do homem, se fosse a dez anos atras, não viria ninguém, e hoje, é pouco 

os homens que compareceram, em torno de onze, doze homens e algumas mulheres. Disse que 

estamos engatinhando e que temos que mudar este costume porque sabe que as mulheres a muitos 

anos, vem se cuidando, vem fazendo os seus exames e os homens hoje, estão indo mais em 

médicos porque as mulheres estão puxando-os, fazendo com que eles vão. Relatou que o mês de 

novembro que é o novembro azul que trata da saúde do homem que tem as campanhas de exames 

de próstata e não é só próstata, são várias as causas, que o homem pode e deve fazer os exames 

preventivos. Disse que acha que é muito importante trazer esse tipo de palestra, e destacou que a 

Secretária Rubia se esforçou para fazer isso e a Presidente da Câmara Adriane Marconi também 

buscou trazer o Dr. Irineu pra cá, pra fazer essa palestra e que foi muito válido, muito proveitosa 

e lamentou pelos poucos homens destacando que no outubro rosa tinha mais de quarenta 

mulheres na palestra e hoje iniciou com onze, mas acredita que isso pode mudar, deve mudar e 

vai mudar e que depende de cada um botar na cabeça, se conscientizar que a coisa pode melhorar 

e muito, frisou. referente a questão do plantão da farmácia que o Vereador Kego havia 

comentado, disse que concorda e que Picada Café precisa ter uma farmácia que esteja de plantão 

no final de semana e até mesmo a noite e frisou que não precisa estar aberta, mas que tenha um 

telefone de plantão. Contou que ele mesmo já foi na semana passada para Nova Petrópolis e 

relatou que fez uma consulta com sua filha no Posto, mandaram ir para Nova Petrópolis para 
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fazer um Raio-X, levou o exame, à noite, para o médico do Posto da Picada Café olhar e o médico 

mandou ir novamente para Nova Petrópolis comprar o remédio, pois ela precisava do remédio. 

Falou que precisam se deslocar muitas vezes para Nova Petrópolis por não ter uma farmácia de 

plantão e destacou que não precisaria estar aberta, mas deixar um telefone pra ligar e vão lá e te 

atendem e deu, frisou. Segundo o vereador, “é muito válido sim Vereador Kego, acho que a tua 

ideia está certa e acho que temos que brigar por isso”, frisou. Falou que referente ao Pedido de 

Providencias, para recuperar o calçamento na frente da Sociedade Aliança na Rua Emancipação, 

disse que não tem o porquê a comunidade ser contra uma melhoria que o município vai prestar 

para os moradores de lá, porque não vai ter custo para os moradores. Explicou que simplesmente 

a prefeitura precisa fazer uma reforma naquele calçamento que está feio, cheio de buracos e é um 

lugar onde passam muitos turistas que vão para a prainha no verão, e os visitantes que vão 

almoçar na Sociedade Aliança, e aquilo ali causa uma má impressão ao Município e o pessoal 

leva a impressão de desleixo, frisou. Disse que está na hora sim, da Prefeitura ver isso e que até 

pensa que por ser um patrimônio histórico, tem que ter um projeto e fazer conforme as leis do 

patrimônio Histórico e destacou que não é tão difícil assim fazer uma retirada do calçamento e 

fazer uma recolocação para ele ficar mais bonito, mais apresentável porque faz muitos anos que 

não foi feito nada. Frisou que se o município já tem um projeto, está no caminho certo e 

precisamos sim que aquilo seja resolvido o quanto antes possível. Agradeceu. Da Vereadora 

Adriane Marconi: Saudou a todos novamente. Trouxe uma informação da Secretaria de 

Turismo através da Gestora Ivete Galhardo e contou que nos próximos dias será instalado 

brinquedos no Parque e frisou que tiveram a aprovação do Projeto referente aos brinquedos 

especiais e explicou que um dos brinquedos será para as crianças especiais e fez um 

agradecimento a Casa. Relatou que no final de ano, no Natal, haverá um espaço reservado para 

as crianças especiais e que o atendimento será um pouco diferente para que possam dar mais 

atenção para estas crianças e que é bem importante isso. Falou que terá mais brinquedos para o 

ano que vem e explicou que eles já estão vendo o espaço para a colocação de mais brinquedos e 

acrescentou que vai ter algumas reformas dos brinquedos já existentes. Fez um agradecimento 

ao Dr. Irineu que palestrou falando da importância e do cuidado da saúde do homem. Disse que 

não é somente o câncer de próstata, mas são diversas doenças que acometem os homens em geral. 

Agradeceu a todos que estiveram presentes e frisou que os Vereadores Adão, o Vereador Neudir 

e o Vereador Eloir estavam presentes e que foi muito importante a presença deles, destacando 

que o convite foi para todos e frisou que somos multiplicadores de informações e que estão em 

contato direto com a comunidade e quanto mais souberem, mais estarão falando e informando a 

nossa população, frisou. Fez um agradecimento a Secretaria da Saúde pela parceria, através da 

gestora Rúbia Laindeker, que se dispôs e conversou com o profissional e fizemos com que 

acontecesse essa palestra nesta noite, frisou. Disse que também achou muito válida a colocação 

do Vereador Neudir sobre a questão de não termos atendimento nas farmácias no final de semana.  

Destacou que é bem necessário sim ter esse plantão e que se faça esse revezamento entre as 

farmácias para que o nosso povo não fique sem esse atendimento ou tenha que se deslocar para 

as cidades vizinhas, e reforçou que é bem importante essa colocação para atender bem os nossos 
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munícipes e as pessoas que passam pela cidade, e como é uma cidade turística, que possam ter 

esse atendimento. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, 

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

essa noite foi falado sobre os projetos e que concorda para que o município vá pra frente, porém, 

disse que só com projetos o município não cresce, tem que acontecer, frisou. Disse que já foi 

falado que lá por fim de janeiro, depois de voltarem do recesso, provavelmente estará pronto o 

asfalto para o Jamerthall e que é muito importante. Disse que os vereadores se colocam a 

disposição para votar em algum projeto para suplementação, vamos estar de acordo, frisou. 

Torceu para que essa obra termine o quanto antes. Disse que conversou com um morador 

referente a uma rua da BR 116 na Tenda do Guri, até a entrada do Bairro Kaffeeck e destacou 

que os moradores estão de acordo e pelo que o morador havia falado, que estava tudo ok e que 

em breve iriam começar, porém, até agora não começaram a pavimentação daquela rua. Segundo 

o vereador, o morador pediu para incluir aquela rua também e o quanto antes, melhor. Agradeceu. 

Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os vereadores para a próxima 

sessão no dia 06 de dezembro de 2022, as 20 horas, no local de costume, e lembrou que na semana 

que vem não haverá sessão por se tratar da quinta terça-feira do mês.  Declarou encerrada a 

sessão.  

 

 

 

 

 


