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002/2022 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 08/02/2022. 
 

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, reuniu-se na Câmara Municipal. 
Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, Adriane Marconi, André Peiter, Egon 
Hansen, Eloir Bauer, Karin Spier, Neudir Hubler, Silvania Link e Valdir Lubenow. A mesa foi 
presidida pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Neudir Hubler. A Senhora 
Presidente colocou em discussão a Ata nº 043/2021, de 21 de dezembro de 2021. A Senhora 
presidente colocou em discussão a Ata nº 001/2022.Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente colocou em votação a Ata Nº 043/2021, que foi aprovada por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação a Ata nº 001/2022, que foi aprovada por unanimidade. A Senhora 
Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. Projeto 
de Lei Nº 008/2022 – Autoriza a Contratação de Pessoal em caráter emergencial e por tempo 
determinado e dá outras providências. Justificativa: Senhora presidente, Senhores Vereadores: 
Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 008/2022, que trata da 
contratação emergencial de: 01 (um) Professor de Língua Alemã - 25 Horas. A contratação 
emergencial para o cargo de Professor de Língua Alemã - 25 Horas, decorre da exoneração, a 
pedido, da servidora Sra. Isabela Cristina Gressler, a contar de 1º de abril de 2021, sendo que 
neste dia não mais exerceu suas funções, conforme Portaria nº 149/2021, de 24/03/2021. A 
contratação deverá permanecer pelo período máximo de 01 (um) ano, podendo ser renovado por 
igual período em caso de interesse público, limitado a homologação de Concurso Público. Pelas 
razões apresentadas, solicitamos aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein 
Prefeito Municipal.  Projeto de Lei Nº 009/2022- Autoriza a Contratação de Pessoal em caráter 
emergencial e por tempo determinado e dá outras providências. Justificativa: Senhora presidente, 
Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 
009/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Professor de Língua Inglesa - 25 
Horas. A contratação emergencial para o cargo de Professor de Língua Inglesa - 25 Horas, decorre 
da convocação da Professora Municipal, Sra. Carla Eloiza Backes Klauck, para as atividades de 
Supervisão Escolar Pedagógica nas Escolas Municipais, conforme Portaria nº 051/2021, de 
12/01/2021. A contratação deverá permanecer pelo período máximo de 01 (um) ano, podendo ser 
renovado por igual período em caso de interesse público, limitado a homologação de Concurso 
Público e/ou retorno da servidora efetiva ao cargo de origem. Pelas razões apresentadas, 
solicitamos aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. 
Projeto de Lei Nº 010/2022- Autoriza a Contratação de Pessoal em caráter emergencial e por 
tempo determinado e dá outras providências. Justificativa: Senhora presidente, Senhores 
Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 010/2022, que 
trata da contratação emergencial de: 01 (um) Secretário de Escola. A contratação emergencial 
para o cargo de Secretário de Escola, decorre da exoneração, a pedido, do Sr. Éderson Leandro 
Wickert, a contar do dia 1º de janeiro de 2021 não mais trabalhado, conforme Portaria nº 
260/2020, de 04/12/2020. A contratação deverá permanecer pelo período máximo de 01 (um) 
ano, podendo ser renovado por igual período em caso de interesse público, limitado a 
homologação de Concurso Público. Pelas razões apresentadas, solicitamos aprovação do Projeto 
de Lei.  Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 011/2022- Autoriza 
a Contratação de Pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras 
providências. Justificativa: Senhora presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para a 
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Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 011/2022, que trata da contratação emergencial 
de: 01 (um) Agente de Combate de Endemias – 40 Horas. A contratação emergencial para o cargo 
de Agente de Combate de Endemias - 40 Horas, decorre do pedido de rescisão do contrato da 
Sra. Janine Godoi, sendo que a partir do dia 19 de janeiro de 2022 não mais exerceu suas funções, 
conforme Protocolo nº 041/2022. Ademais, a referida contratação visa suprir a necessidade do 
serviço tendo em vista o Ofício nº 002/2020 do Núcleo Regional de Vigilância em saúde da 5ª 
Coordenadoria Regional de Saúde, na qual orienta que, a cada 800 (oitocentos) imóveis tenha-se 
01 (um) Agente de Combate de Endemias. Sendo assim, esta contratação é necessária e 
imprescindível para o controle de vetores no Município de Picada Café. A contratação deverá 
permanecer pelo período máximo de 01 (um) ano, podendo ser renovado por igual período em 
caso de interesse público, limitado a homologação de Concurso Público. Pelas razões 
apresentadas, solicitamos aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito 
Municipal. Projeto de Lei Nº 012/2022- Autoriza a Contratação de Pessoal em caráter 
emergencial e por tempo determinado e dá outras providências. Justificativa: Senhora presidente, 
Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 
012/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Psicólogo. A contratação 
emergencial para o cargo de Psicólogo, decorre da concessão para tratar de interesses particulares 
à servidora efetiva, Sra. Morgana Timm Justen, pelo período de 02 (dois) anos, a contar de 1º de 
março de 2022, conforme Portaria Municipal nº 025/2022. A contratação deverá permanecer pelo 
período máximo de 01 (um) ano, podendo ser renovado por igual período em caso de interesse 
público, limitado ao retorno da servidora efetiva. Para que a secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social, bem como, os Munícipes atendidos junto CRAS não sejam prejudicados pela 
falta deste profissional, solicitamos aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein 
Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 013/2022- Autoriza a Contratação de Pessoal em caráter 
emergencial e por tempo determinado e dá outras providências. Justificativa: Senhora presidente, 
Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 
0132022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Eletricista. A contratação emergencial 
para o cargo de Eletricista, decorre da grande demanda do referido serviço no Município. Cabe 
mencionar que o Município já contou com 02 (dois) Eletricistas junto ao quadro de servidores, 
mas desde que um de nossos servidores veio a óbito em 2018, por opção da administração 
municipal na época, optou-se pelo não preenchimento da segunda vaga, sendo assim, requer-se a 
contratação emergencial de mais 01 (um) Eletricista para a execução e manutenção da rede e 
iluminação pública e demais afazeres pertinentes ao cargo. A contratação deverá permanecer pelo 
período máximo de 01 (um) ano, podendo ser renovado por igual período em caso de interesse 
público, limitado a homologação de Concurso Público. Para que a Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos, bem como, os Munícipes não fiquem desatendidos deste profissional, 
solicitamos aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. 
Projeto de Lei Nº 014/2022- Autoriza a Abertura de Crédito Especial e dá outras providências. 
Justificativa: Senhora presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa apreciação e 
votação o Projeto de Lei nº 014/2022, na qual trata-se da abertura de crédito especial, 
considerando a necessidade de ajuste do orçamento vigente. O referido crédito é necessário 
considerando a necessidade de contratação de consultoria e assessoria na área de Turismo. Para 
que possamos fazer o ajuste ao orçamento vigente, solicitamos a aprovação do presente Projeto 
de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 015/2022- Autoriza 
a Contratação de Pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras 
providências. Justificativa: Senhora presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para a 
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Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 015/2022, que trata da contratação emergencial 
de: 02 (dois) 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, decorre do pedido de exoneração da 
servidora Sra. Michele Daiane Kuhn, a contar de 15 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 
103/2021, de 12/02/2021, e da Sra. Ellen Natalí Gaedicke, a contar do dia 07 de fevereiro de 
2022, conforme Portaria nº 027/2022, de 02/02/2022. A contratação deverá permanecer pelo 
período máximo de 01 (um) ano, podendo ser renovado por igual período em caso de interesse 
público, limitado a homologação de Concurso Público. Pelos motivos apresentados, solicitamos 
aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei 
Nº 016/2022- Autoriza a Contratação de Pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado 
e dá outras providências. Justificativa: Senhora presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos 
para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 0162022, que trata da contratação 
emergencial de: 01 (um) Professor para Educação Infantil. A contratação emergencial para o 
cargo de Professor para Educação Infantil, decorre da designação da servidora efetiva, Sra. 
Patrícia Wobeto, para o cargo de Direção da Escola Municipal de Educação Infantil Quatro 
Estações, a contar do dia 11 de janeiro de 2021, conforme Portaria nº 043/2021, de 11/01/2021. 
A contratação deverá permanecer pelo período máximo de 01 (um) ano, podendo ser renovado 
por igual período em caso de interesse público, limitado ao retorno da servidora efetiva ao cargo 
de origem. Pelos motivos apresentados, solicitamos aprovação do Projeto de Lei. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Proposição de Moção de Apelo. O Vereador 
signatário solicita que, após ouvido o Soberano Plenário desta casa, se envie Moção de Apelo ao 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, solicitando que reveja a 
demarcação da pista de rolamento do trajeto da BR-116 que liga os Municípios de Picada Café/RS 
e Nova Petrópolis/RS, fixando trechos para ultrapassagem segura. Recentemente, foi com muita 
alegria a comunidade de Picada Café/RS recebeu a obra de recapeamento do trecho da BR-116, 
que o interliga com o Município de Nova Petrópolis/RS. Ocorre que, não obstante a louvável 
iniciativa de pavimentar o trecho, reivindicação legítima e antiga de ambos os Municípios, as 
pistas de rolamento foram demarcadas, em sua integralidade, como faixa contínua, ou seja, sem 
nenhum ponto que permita a ultrapassagem entre veículos. Embora não se descuide da prioridade 
à segurança no trânsito, o local requer trechos demarcados como de ultrapassagem permitida, 
uma vez que a via é utilizada com múltiplas finalidades, interligando cidades que possuem desde 
vocação turística até comercial. Há pessoas que transitam no local a passeio, mas outras que 
dependem desta para deslocarem-se a trabalho. Entendemos, portanto, fundamental que, sempre 
atentos à primazia da segurança e da preservação à vida, sejam demarcados na pista trechos de 
ultrapassagem permitida – que de fato já existiam antes da recente obra de recapeamento – para 
melhor garantir a fluidez do trânsito, atendendo ao propósito múltiplo da via. Contamos, pois, 
com a aprovação da presente moção de apelo, rogando-se pela expedição de ofício à direção do 
DNIT nesse sentido. Picada Café, 07 de fevereiro de 2022. Atenciosamente, Adão Pereira dos 
Santos Vereador. Oficio Nº 021/2022-ADM. Senhora Presidente: No momento em que dirigimo-
nos a Vossa Excelência, honra-nos cumprimentá-lo cordialmente e, na oportunidade solicitar o 
pré agendamento para o dia 22 de fevereiro de 2022 para a apresentação, da Secretaria de 
Administração e Fazenda e da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, em Audiência 
Pública da avaliação de cumprimento de metas fiscais, atendendo ao disposto no § 4º do artigo 
9º da Lei Complementar nº 101/2000, referente ao 3º Quadrimestre/2021, ressaltando que deve 
ser registrado em Ata a manifestação do Poder Legislativo sobre a apresentação. Atenciosamente, 
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Luciano Klein Prefeito Municipal. Pedido de Renúncia. Senhores Vereadores: O atual Presidente, 
Primeiro Secretário, Segundo Secretário da Mesa desta Casa, composta pelos membros abaixo 
assinados, honrosos com o voto de confiança depositado pelos colegas vereadores para as funções 
diretivas que foram incumbidas, vimos pela presente, apresentar a renúncia dos cargos de 
Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário do Legislativo Municipal, em caráter 
irrevogável a partir da próxima sessão legislativa (08/02/2022). A título requerimento e de forma 
sugestiva, requer seja realizado a votação para a composição dos cargos da Mesa vagos mediante 
da realização de nova eleição dos Termos do Artigo 25 § 7º de forma imediata. Agradecidos pela 
confiança. Atenciosamente, Karin Spier Presidente da Câmara Municipal de Picada Café, Eloir 
Bauer, Primeiro Secretário da Câmara Municipal de Picada Café, Neudir Hubler, Segundo 
Secretário da Câmara Municipal de Picada Café. Pedido de Renúncia. Senhores Vereadores: Eu, 
Selvino José Boettcher, ocupante do cargo de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Picada 
Café, honroso com o voto de confiança depositado pelos colegas vereadores para a função 
diretiva que foi incumbida, venho pela presente, apresentar a renuncia do cargo de Vice-
Presidente do Legislativo Municipal, em caráter irrevogável, a partir da próxima sessão 
Legislativa (08/02/2022). A título de requerimento e de forma sugestiva requer seja realizada a 
votação para a composição dos cargos da Mesa vagos mediante a realização de nova eleição dos 
termos do Artigo 25 § 7º de forma imediata. Atenciosamente, Selvino José Boettcher Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Picada Café. Oficio Nº 022/2022-ADM. 
Excelentíssima Senhora Presidente: Encaminhamos cópias do Contrato nº 054, Termo de 
Colaboração nº 007/2021, Termo de Colaboração nº 008/2021, Termo de Colaboração nº 
009/2021, Termo de Colaboração nº 010/2021, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 128/2016, 2º 
Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2019, 3º Termo Aditivo de Permissão de Uso nº 063/2018, 3º 
Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 002/2018, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 
032/2021, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2021, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2021, 
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 063/2020, em conformidade com a Lei Orgânica do Município 
de Picada Café Art. 7º, § 4º. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Oficio  Nº 
023/2022-ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Encaminhamos cópias do Contrato nº 
055/2021, 056/2021, 057/2021, Termo de Credenciamento nº 003/2021, Termo de 
Credenciamento nº 004/2021, Termo de Credenciamento nº 005/2021, Termo de Credenciamento 
nº 006/2021, Acordo de Cooperação nº 001/2021, Termo de Cessão de Uso de Materiais e 
Equipamentos, Termo de Colaboração nº 012/2021, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2021, 
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2021, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021, 1º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 039/2021, 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 
003/2017, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2021, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2021, 
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 037/2021, 3º Termo aditivo ao Termo de Credenciamento nº 
001/2018, 7º Termo aditivo ao Termo de Credenciamento nº 001/2017, 1º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 002/2021, 4º Termo aditivo ao Termo de Credenciamento nº 001/2018, 2º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 071/2020, 4º Termo Aditivo ao termo de credenciamento nº 002/2018, 1º 
Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2021, 1º Termo Aditivo ao contrato nº 006/2021, 2º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 036/2021, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 044/2021, 1º Termo Aditivo 
ao Contrato nº 041/2021, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2021, em conformidade com a 
Lei Orgânica do Município de Picada Café Art. 7º, § 4 Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito 
Municipal. Passamos para o Grande Expediente onde constam os Projeto de Lei Nº 008/2022, 
009/2022, 010/2022, 011/2022, 012/2022, 013/2022, 014/2022, 015/2022 e 016/2022. A Senhora 
Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Adriane Marconi. Saudou a Senhora 
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Presidente, colegas vereadores, jurídico, imprensa, suplente de vereador Roque Nobles, e a filha 
Adriele que se fez presente. Falou que o Projeto de Lei 008/2022, é referente a contratação 
emergencial de um professor de língua alemã vinte e cinco horas. Falou que devido a exoneração 
a pedido da servidora a Senhora Isabela Cristina Gressler, se faz necessário essa contratação e 
pediu a urgência urgentíssima.  Falou que o Projeto de Lei 009/2022 é referente a contratação de 
um professor de língua inglesa de vinte e cinco horas. Explicou que devido a convocação da 
Senhora Carla Eloiza Backes Klauck, para as atividades de supervisão escolar pedagógica nas 
Escolas Municipais e por essas razões apresentadas, pediu a urgência urgentíssima. Disse que o 
Projeto de Lei 010/2022 é referente a contratação emergencial de um Secretário de Escola. Falou 
que o Senhor Ederson Leandro Wikert pediu exoneração do cargo e por essas razões pediu a 
urgência urgentíssima. Disse que o Projeto de Lei 011/2022, é referente a contratação 
emergencial de um Agente de Combate de Endemias de quarenta horas. Explicou que decorre do 
pedido de rescisão de contrato da Senhora Janine Godói a partir do dia dezenove de janeiro não 
exerceu mais as suas funções e pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei 
012/2022, é referente a contratação emergencial de um psicólogo. Explicou que a Senhora efetiva, 
Morgana Timm Justen, entrará em licença para tratar de interesses particulares no período de dois 
anos e para que os munícipes não fiquem desatendidos desse profissional, pediu a urgência 
urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei 013/2022 é referente a contratação de um eletricista e 
explicou que temos uma grande demanda do referido serviço no município e pediu a urgência 
urgentíssima. Disse que o Projeto de Lei 014/2022, trata da Abertura de Crédito Especial, 
considerando a necessidade de ajustes do orçamento vigente e pediu a urgência urgentíssima. 
Falou que o Projeto de Lei 015/2022, é referente a contratação emergencial de dois Atendentes 
da Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental. Explicou que 
devido a exoneração apedido de duas servidoras, a Senhora Michele Daiane Kuhn e a Senhora 
Ellen Natalí, pediu a urgência urgentíssima deste projeto. Falou que o Projeto de Lei 016/2022 é 
referente a contratação emergencial de um Professor para Educação Infantil. Explicou que 
decorre dessa contratação devido a designação da servidora efetiva, a Senhora Patricia Wobeto, 
para o cargo de Direção de Escola Municipal de Educação Infantil Quatro Estações e pelos 
motivos apresentados pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: 
Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, imprensa, Assessor Jurídico, o Suplente de 
Vereador Roque Nobles, Adriele, secretária, e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou 
que receberam oito projetos de contratação emergencial e um com abertura de crédito e explicou 
que são projetos que se fazem necessários e destacou que volta a insistir que em nosso município, 
com muita urgência precisa ser feito um concurso público e parar com as contratações 
emergências, principalmente na área da saúde e na área da educação, porque não podem ficar só 
de contratação emergencial. Falou que concorda com os projetos, que são necessários mesmo, 
mas que o nosso Município e a Administração pensem que as coisas voltando ao normal, 
possamos fazer um concurso público e contratar principalmente os servidores para a área da saúde 
e educação, através do concurso público que é o correto em uma Administração Pública. Disse 
que também queria falar da Proposição de Moção de Apelo que estaria apresentando na Câmara 
e pediu o apoio dos colegas e também pediu a Senhora Presidente se pudesse votar em urgência 
urgentíssima, explicando que se faz necessário e que já foi discutido algumas vezes nesta Casa. 
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima 
do Projeto de Lei nº 008/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 009/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de 
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Lei nº 010/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação 
a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 011/2022, que foi aprovado por unanimidade. A 
Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 012/2022, 
que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
urgentíssima do Projeto de Lei nº 013/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 014/2022, que foi 
aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima 
do Projeto de Lei nº 015/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 016/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde constam os Projetos de Lei nº 008/2022, 
009/2022, 010/2022, 011/2022, 012/2022, 013/2022, 014/2022, 015/2022, 016/2022, a Moção de 
Apelo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes- DNIT, o Pedido de pré 
agendamento para a apresentação da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e da 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social para avaliação do cumprimento das metas 
fiscais referente ao 3º Quadrimestre/2021 e o requerimento para a realização de nova eleição da 
Mesa Diretora. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. 
A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 008/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 009/2022, que foi 
aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 
010/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o 
Projeto de Lei nº 011/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação o Projeto de Lei nº 012/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 013/2022, que foi aprovado por unanimidade. 
A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 014/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 015/2022, que foi 
aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 
016/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a Moção 
de Apelo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes- DNIT, que foi aprovado 
por unanimidade. A Senhora Presidente colocou e votação o Pedido de pré agendamento para a 
apresentação da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e da Secretaria Municipal de 
Saúde e Assistência Social para avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao 3º 
Quadrimestre/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em 
votação o requerimento para a realização de nova eleição da Mesa Diretora que foi aprovado por 
unanimidade. Neste momento passou para a eleição de Presidente, Vice-Presiente, 1º Secretário 
e 2º Secretário da Câmara de Vereadores. A eleição aconteceu por meio de voto aberto conforme 
o Artigo 22 do Regimento Interno da Câmara. Primeiro ocorreu a eleição para Presidente, onde 
foi eleito, por unanimidade, a Vereadora Adriane Marconi Mülke.  Depois passou para a eleição 
do Vice- Presidente, onde foi eleito por unanimidade o Vereador Eloir Bauer. Após, passou para 
a eleição do 1º Secretário, onde foi eleito, por unanimidade, o Vereador Neudir Hubler. 
Posteriormente, passou para a eleição do 2º Secretário, onde foi eleito, por unanimidade, o 
Vereador André Paiter. A Senhora Presidente proclamou eleito Presidente da Câmara a 
Vereadora Adriane Marconi Mülke, Vice-Presidente o Vereador Eloir Bauer, 1º Secretário o 
Vereador Neudir Hubler e 2º Secretário o Vereador André Peiter. A Senhora Presidente lembrou 
que a nova Mesa Diretora assumirá a partir da próxima Sessão Legislativa. Passamos para as 
Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora 
Silvania Linck. Cumprimentou a nova Presidente desta Casa, desejando um excelente trabalho. 
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Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, Jair do Diário, a todos que 
assistiam pelas redes sociais, a Adriele e o colega Roque que se fez presente. Disse que referente 
aos projetos, não se manifestou porque todos são de utilidade pública e conforme o Adão colega 
disse, que com tantas exonerações que estão vindo, há a necessidade de um concurso público e 
que concorda com a colocação do colega vereador.  Disse que queria aproveitar o momento para 
cumprimentar a nova Secretária da Saúde, a Senhora Rúbia, que está iniciando os seus trabalhos 
na Saúde e desejou que ela tenha uma ótima gestão. Disse que queria falar um pouquinho sobre 
o Projeto de Férias e falou que é a favor desses Projetos de Férias, que sempre trabalhou em 
Projetos de Férias, sabe que as famílias precisam e o melhor seria se pudéssemos ficar com as 
nossas crianças em casa, mas sabe que a realidade não é bem essa. Falou que durante o período 
de projeto, teve duas situações que a deixaram muito chateada e, enquanto mãe e educadora, não 
poderia deixar de falar sobre isso. Disse que uma delas foi a questão do uso de máscara durante 
o projeto e de pessoas que estão lá para educar as crianças e quando a criança quer ficar de 
máscara e dizer pra ela que não precisa, tira. Explicou que foi questionada em sua casa, por sua 
filha de oito anos, porque a orientação que foi dada pra ela, que não tire a sua máscara.  Falou 
que depois de dois dias de Projeto, ela ficou doente e que a orientaram muito bem. Disse que ela 
questionou porque teria que usar máscara se no Projeto ninguém usa máscara e porque não 
poderia tirar a máscara se a professora diz “tira a máscara”, “se eu fosse você iria tirar a máscara” 
e também disse que viu no transporte escolar na última quinta feira durante o retorno, somente a 
sua filha e o motorista estavam de máscara e o Posto de Saúde estava lotado de crianças com 
Covid, crianças gripadas e as educadoras dando este exemplo. Falou que tem muito respeito pela 
Secretária de Educação, gosta muito do trabalho dela, mas pensa que faltou uma orientação sobre 
os protocolos da Saúde em função das crianças no Projeto. Disse que espera que agora com o 
início das aulas e aproveitando que tem formação de professores, que esse assunto seja trazido 
para os educadores e que isso não se repita mais. Falou que as crianças também tem direito de se 
manifestarem e serem respeitadas. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Disse que queria 
parabenizar a Mesa Diretora que comandou os trabalhos nessa Casa, no ano de dois mil e vinte e 
um. Disse que foi um belo trabalho da maneira que conduziram os trabalhos dessa casa e também 
desejou a nova diretoria que tenham sucesso e que saibam conduzir também com imparcialidade 
o trabalho nessa Casa. Destacou, para que todos saiam ganhando e para que o Município venha 
a se desenvolver precisamos de união, precisamos trabalhar todos focados no bem estar de Picada 
Café. Disse que também queria agradecer aos colegas vereadores que hoje, votaram nesta 
Proposição de Moção de Apelo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, DNIT. 
Disse que mora em Picada Café há quarenta e dois anos e sempre teve estes pontos de 
ultrapassagem na BR 116 e de uma hora pra outra, depois de um reparo que ficou muito bom na 
nossa BR116, os pontos de ultrapassagem sumiram. Falaram que com a nova demarcação 
deixaram tudo em faixa contínua, proibindo ultrapassar. Disse que pessoas que se deslocam de 
Morro Bock até Nova Petrópolis, as vezes levam uma hora atras de um caminhão ou se 
ultrapassarem e a polícia estiver aí, vão multar assim como aconteceu neste final de semana, 
sendo que estavam com duas viaturas em Picada Holanda e pegando todo mundo que estava 
ultrapassando. Falou que não estavam dando conta de pegar, principalmente motoqueiros e falou 
que não adianta se não deixarem ponto de ultrapassagem, vão ultrapassara igual. Disse que queria 
levar em mãos essa Moção de Apelo e talvez vai levar um oficio junto e pedir ao DNIT que reveja 
isso e pedir qual o estudo que fizeram para fazer essa demarcação, se sempre teve ponto seguro, 
de uma hora pra outra, sumiram. Falou que não é só turista que anda na BR e que tem muita gente 
que usa a BR para ir trabalhar e que estão chegando atrasados no serviço ou, precisam sair meia 
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hora antes de casa e estão sendo prejudicados com isso e não está fluindo o trânsito como deveria. 
Espera que o DNIT faça um estudo e volte com aqueles pontos de ultrapassagem com segurança 
e que não está pedindo que façam ultrapassagem em qualquer lugar, mas naqueles pontos mais 
seguros e que sejam novamente colocados à disposição dos usuários da BR ou então, façam uma 
terceira pista, pois sabem que um caminhão carregado  sobe a Nova Petrópolis a dez ou vinte por 
hora e os carros pequenos vão formando aquela fila atras, não tendo como ultrapassar e se 
ultrapassarem estão infligindo as Leis de Trânsito e sujeito a uma multa pesada, que é uma multa 
gravíssima de ultrapassagem em lugar proibido. Disse que não sabe qual foi o estudo, o que 
pensaram neste momento e isso o levou a fazer essa Moção de Apelo. Disse que queria falar da 
Academia da Saúde no Bairro do Jardim da Figueira. Falou que essa academia estaria em desuso 
a muito tempo e se fosse possível voltar o quanto antes com atividades dentro daquela academia, 
contratar de novo um Professor de Educação Física que pudesse orientar as pessoas a se exercitar 
lá, porque ela está em total abandono. Falou que na semana passada passou por lá e que o mato 
estava muito alto e que tirou fotos e se alguém duvidar poderia mostrar e que agora foi feito uma 
roçada. Falou que a parte de madeira dos equipamentos de se exercitar lá, estão apodrecendo, 
falta uma pintura, falta uma manutenção, falta uso daquilo lá. Disse que os próprios moradores 
estão pedindo que seja feito uma revitalização naquela praça de saúde e que seja colocado de 
novo. Falou que as outras academias estão abertas, estão funcionando e porque a Academia de 
Saúde do Município está fechada e não tem autorização para os nossos munícipes usarem. Disse 
que também queria falar que no domingo esteve no Parque e novamente o banheiro do Parque, 
está funcionando, mas do lado da porta do banheiro feminino havia um saco de papel higiênico 
rasgado e espalhado e o Parque cheio. Falou que isso não fica legal e que também tem foto se 
alguém duvidar ou se alguém quiser ver, pode mostrar as fotos. Falou que são coisas que causam 
uma má impressão, pois faz parte do nosso cartão de visita e que temos que ter o máximo de 
cuidado no nosso Parque. Falou que isso é muito feio logo na entrada, aqueles papeis espalhados 
em volta do banheiro e não sabe se um bicho rasgou, e alguém tirou do banheiro, porque não deu 
o destino correto ao invés de deixar no chão para os bichos rasgarem e que precisam ter cuidado 
com isso. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou a todos novamente. Agradeceu 
a todos os colegas vereadores pelo apoio e também agradeceu a Karin e a diretoria de dois mil e 
vinte e um, pelo trabalho que fizeram nesta Casa Legislativa. Convidou todos os munícipes a 
prestigiarem e acompanharem as sessões, ver o que é falado e destacou que isso é muito 
importante. Disse que não haverá oposição e a situação é que irão estar trabalhando juntos, para 
o crescimento do município. Falou que se por ventura vierem a discutir alguma questão aqui, será 
pelo bem da comunidade. Disse que tem uma prioridade através Câmara Municipal, que é ir em 
busca de recursos para o crescimento de nosso município. Falou que está de acordo com a 
Proposição de Moção de Apelo e disse que é necessário ter um local de ultrapassagem que seja 
permitido, que ninguém vá correr nenhum risco e destacou que é bem importante e que tem o seu 
apoio. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, secretária, os 
colegas vereadores pelo apoio e pelo voto que deram, agradeceu a Karin pelo ótimo trabalho 
desenvolvido nestes anos, agradeceu ao Jair que sempre está presente, o suplente Roque Nobles, 
o Renato, a Adriele e o jurídico. Agradeceu ao Prefeito e ao Secretário de Obras e a equipe, por 
sempre prestar ótimos trabalhos a comunidade. Sabe que está difícil trabalhar com poucos 
funcionários. Também agradeceu ao Ricardo o Kadi, que sempre está à disposição da 
comunidade. Disse que hoje não poderia deixar de agradecer ao Jorge e ao Amauri e o Corpo de 
Bombeiros, por terem prestarem um serviço muito importante e perigoso e por toda dedicação a 
uma família que estava a muito tempo esperando isso acontecer. Agradeceu em seu nome e em 
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nome de toda a família agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a Senhora Presidente, 
colegas vereadores, secretária, jurídico, Jair do Diário, Adrieli, Roque, Renato e a todos que 
assistem nas redes sociais. Disse que queria fazer um pedido pra a Secretaria de Obras, para fazer 
uma roçada e uma patrolada nestas ruas, porque está difícil. Disse que está tudo cheio de mato, 
pode causar acidentes e tem muitos buracos e valos, principalmente no Mirante, na Rua 
Farroupilha, na entrada principal do Quatro Cantos e a subida do Canelinha. Parabenizou a nova 
Presidente Adriane e disse que a Karin fez muito bem o serviço dela no ano passado até este 
momento. Disse que também queria falar que juntamente com o Ex-Prefeito Daniel, levaram um 
oficio a Porto Alegre, no início de janeiro e que pediram um aparelho de Tomografia. Disse que 
estavam na Bancada dos Deputados do PSD. Explicou que será destinado ao Hospital de Nova 
Petrópolis, para atender o nosso município e que é quase certo que irão ganhar e não garantiu que 
seria para este ano, e que o mais provável seria para o ano que vem. Contou que este aparelho 
custa um milhão de reais e acredita que vai ser muito bom pra todos, porque se alguém precisa 
fazer uma tomografia, precisa ir pra Caxias ou Porto Alegre e o custo é muito alto. Acredita que 
vão conseguir. Agradeceu.Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, Jair do Diário, Roque Nobles, Renato, Adriele e a todos que 
assistiam pelas redes sociais. Disse que queria agradecer o voto recebido dos colegas para 1º 
Secretário e também parabenizou a Secretaria de Turismo e o Departamento de Esportes que 
estão fazendo uma bela programação neste verão de Picada Café. Disse que todos os finais de 
semana têm várias atividades físicas e esportivas e é muito importante para a volta do Desporto 
do nosso Município e que está sendo muito legal, todas as pessoas participando, mesmo que 
muitas vezes a pessoa não pratica futebol, vôlei ou qualquer outro tipo de atividade. Falou que é 
uma boa iniciativa para o período deste ano, podermos voltar com toda a força do desporto em 
nosso município. Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a todos novamente e o Renato 
do Desporto. Disse que queria agradecer a todos os colegas vereadores, a secretária e o jurídico, 
por esse ano de trabalho que esteve à frente da presidência dessa Casa Legislativa. Agradeceu a 
confiança depositada de cada um, o apoio recebido e o diálogo que tiveram no ano passado. Disse 
que estamos iniciando um ano de muito trabalho, um ano de muita união assim como os colegas 
vereadores já falaram, e se manter unidos para sempre trabalhar pelo melhor de Picada Café. 
Também disse que queria fazer um agradecimento a Secretaria de Turismo juntamente com o 
Desporto, como o colega vereador falou, que a programação do Verão de Picada café, está muito 
bonito está envolvendo o turista com a parte desportiva, com pessoas daqui, com pessoas de fora, 
com uma programação bem diversificada e bem divertida. Parabenizou a secretária Ivete e ao 
Renato do Desporto. Disse que também queria parabenizar a Presidente eleita Adriane, ao Vice 
Eloir, ao 1º Secretário Neudir e ao 2º Secretário André e se colocou à disposição de todos, 
principalmente para a Adriane, para ajudar no que for preciso. Desejou sucesso para a nova Mesa 
Diretora. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores 
para a próxima sessão no dia 15 de fevereiro de 2022, as 20 horas no local de costume. Declarou 
encerrada a sessão. 
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