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 003/2022 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 15/02/2022. 
 

Aos quinze 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 Mielke, André 
Peiter, Egon Hansen, Eloir Bauer, Karin Spier, Neudir Hubler, Silvania Link 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 002/2022. Ninguém fez uso 
da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 002/2022, que foi aprovada por 
unanimidade. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. 
Pequeno Expediente. Projeto de Lei Nº 017/2022 – 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 
017/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais. A 
contratação emergencial para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, decorre da concessão de 
Licença para Tratar de Interesses Particulares à servidora pública, Sra. Adriana Dilkin, pelo 
período de 02 (dois) anos, a contar de 07 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 028/2022, 
de 03/02/2022. A contratação deverá permanecer pelo período máximo de 01 (um) ano, podendo 
ser renovado por igual período em caso de interesse público, limitado ao retorno da servidora 
efetiva. Pelos motivos apresentados, solicitamos aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, 
Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 018/2022- 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 018/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Motorista. A contratação 
emergencial para o cargo de Motorista, decorre da necessidade deste profissional junto a 
secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, tendo em vista o aumento da demanda para 
o deslocamento de pacientes para hospitais e serviços de saúde de referência. 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 019/2022- 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 
019/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Atendente da Educação em Tempo 
Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental. A contratação emergencial para o cargo de 
Atendente da Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental, decorre 
do retorno seguro das aulas presenciais, na qual o COE Municipal, exige a presença de monitores 
no transporte escolar para a aferição da temperatura, uso de álcool gel na entrada e saída dos 
veículos, além da fiscalização de cumprimento das normas de segurança e higiene dentro do 
mesmo. Ademais, o atendente atuará também dentro das escolas municipais no intuito de orientar, 
acompanhar e atender os alunos de inclusão quanto a segurança e higiene no espaço escolar. Cabe 
mencionar que o mesmo estava sendo suprido através do contrato de pessoal em caráter 
emergencial e por tempo determinado nº 032/2022, da Sra. Auanna Gabrielle da Silva Zeppe, na 
qual solicitou rescisão do mesmo a contar do dia 14 de fevereiro de 2022 não trabalhado. A 
contratação deverá permanecer pelo período máximo de 01 (um) ano, podendo ser renovado por 
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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 Legislativo Nº 001/2022. Dispõe sobre o Índice de Revisão 
Geral dos Subsídios dos Servidores do Poder Legislativo e dá outras providências. Justificativa. 
O presente projeto de Lei trata da revisão geral anual dos servidores do Legislativo Municipal. 
Importante observar que o valor do subsídio, a teor do que preceituam o art. 29, § 3°, da Lei 
Orgânica Municipal e o art. 1°, da Lei Municipal n. 873/2004, não poderá adotar índices diversos 
daqueles concedidos aos servidores do Poder Executivo. Assim, adota-se para a revisão geral 
anual dos servidores do Legislativo Municipal o índice de 10,96%, ao passo que o vale 
alimentação será de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) conforme também proposto aos servidores 
do Poder Executivo através do projeto de Lei n. 001/2022, que aportou nesta Casa Legislativa. 
Com vista ao exposto, roga-se pela aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Sala 
de Sessões, 15 de fevereiro de 2022. Vereadora Adriane Marconi Mielke, Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores. Oficio Nº 031/2022-ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: 
Encaminhamos cópias do Contrato nº 001/2022, 002/2022,003/2022,004/2022,005/2022, 3º 
Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 063/2020, 4º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 063/2020, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 063/2020, 6º 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. Passamos para o Grande 

Expediente onde constam os Projeto de Lei Nº 017/2022, 018/2022, 019/2022, e o Projeto 
Legislativo 001/2022. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora 

Karin Spier. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária jurídico, imprensa, e 
todos que assistiam pelas redes sociais. Contou que tem três Projetos de Contratação de Pessoal 
em caráter emergencial.  Falou que o Projeto de Lei 017/2022, autoriza a Contratação de Pessoal 
em Caráter Emergencial por tempo determinado e dá outras providências e explicou que é para a 
contratação de auxiliar de serviços gerais para a Secretaria de Educação. Falou que a Servidora 
Sra. Adriana Dilkin, solicitou licença interesse pelo período de dois anos e pediu a urgência 
urgentíssima. Disse que o Projeto de Lei 018/2022, autoriza a Contratação de Pessoal em caráter 
emergencial por tempo determinado e dá outras providências e explicou que é para a contratação 
de um motorista para a Secretaria da Saúde, devido ao aumento da demanda para levar pacientes 
aos hospitais e aos serviços de saúde. Pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei 
019/2022, autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e 
dá outras providências. Disse que se refere a contratação de uma Atendente de Educação em 
Tempo Integral da Educação Infantil e Ensino Fundamental, para que se possa ter um retorno 
seguro na volta as aulas presenciais, com a presença dos monitores no transporte escolar, para 
que se faça a aferição da temperatura, o uso do álcool gel, que se possa fiscalizar as normas de 
segurança e higiene necessárias do Covid-19 e pediu urgência urgentíssima. Ninguém fez uso da 
palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 
017/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a 
urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 018/2022, que foi aprovado por unanimidade. A 
Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 019/2022, 
que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
urgentíssima do Projeto de Lei Legislativo nº 001/2022, que foi aprovado por unanimidade. 
Passamos para a Ordem do Dia, onde constam os Projetos de Lei nº 017/2022, 018/2022, 
019/2022 e o Projeto Legislativo 001/2022. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. 
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 
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017/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto 
de Lei nº 018/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação 
o Projeto de Lei nº 019/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação o Projeto de Lei Legislativo nº 001/2022, que foi aprovado por unanimidade. 
Passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. 
Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, jurídico, 
secretária, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que não se manifestou sobre 
os projetos, porque são todos projetos técnicos, projetos que se fazem necessários para que 
tenhamos um bom andamento na nossa Administração. Falou referente ao Projeto Legislativo 
001/2022, que dispõe sobre o índice de revisão geral dos subsídios dos servidores do Poder 
Legislativo e da outras providencias. Disse que queria deixar claro que se trata da revisão dos 
servidores e dos vereadores de 10,96% e do aumento do vale refeição para quinhentos e dez reais 
e que o vereador não recebe o vale alimentação e que é só para os servidores do legislativo e não 
para os vereadores. Explicou que era só para esclarecer a população, senão no outro dia vão dizer 
que os vereadores passaram a ganhar o vale alimentação de quinhentos e dez reais. Reforçou que 
fica bem claro que o vereador não recebe o vale alimentação. Disse que queria comentar o que o 
colega Vereador André Peiter falou na semana passada, da possível emenda que provavelmente 
iremos receber, referente a aquisição do Tomógrafo para o Hospital de Nova Petrópolis. Disse 
que a ideia partiu da sua pessoa e que deveriam fazer um esforço para a aquisição desse aparelho, 
e que sabe que vai trazer muitos benefícios para a nossa comunidade e toda a região. Disse que é 
esse tipo de ideia que traz pra cá e que foi bem aceito pelo Hospital, que logo se interessou em 
ter esse aparelho, e que isso iria ajudar muito para o Hospital e pra Região. Falou do prestigio do 
nosso ex-prefeito que logo copiou a ideia, gostou e entrou em contato com o deputado federal e 
logo marcou uma reunião e o comunicou. Disse que teria outro compromisso no dia e que não 
poderia participar dessa reunião, e que inclusive, foi o Vereador André e o Ex-Prefeito Daniel 
Rückert. Comentou que o Prefeito teria sugerido mudar a data, já que não poderia ir junto e a 
ideia teria partido de sua pessoa. Falou que respondeu ao prefeito que não interessava de quem 
era a ideia, ou quem colhe os bônus, ou quem estaria representando, ou quem conseguiu. Disse 
que o que interessa é a população ter esse benefício, não interessando quem foi atras, quem não 
foi atras, de quem partiu a ideia, desde que sejam ideias que podem se tornar realidade. Disse que 
ficou feliz por ter levantado essa ideia e as pessoas foram atras e provavelmente vão conseguir 
essa Emenda de um milhão de reais para a aquisição desse Tomógrafo. Disse que ficou feliz com 
isso e agradeceu ao Vereador André pela disponibilidade de ter ido junto com o ex-prefeito e ter 
feito a solicitação dessa demanda, e que provavelmente vai ser atendido e que vão torcer por isso, 
e a comunidade toda vai sair ganhando com isso. Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier: 
Saudou a todos novamente. Disse que queria falar um pouco dos recursos que Picada Café 
recebeu neste ano de dois mil e vinte e dois. Falou que desde janeiro a Administração Municipal 
já assinou três milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil em convênios para o nosso Município, 
além de todas as Emendas recebidas. Disse que muitos são os programas do Governo do Estado, 
que agora destinam recursos aos municípios do Estado do Rio Grande do Sul e Picada Café foi 
identificada com vários deles. Falou que o primeiro o Programa Pavimenta RS, onde foi destinado 
um milhão noventa e nove mil quinhentos e noventa e nove reais, para a pavimentação asfáltica 
da Vicente Prieto. Destacou também que no Programa Avançar do Turismo, foi destinado um 
milhão quatrocentos e vinte e nove mil e quinhentos reais, também para a pavimentação da 
Vicente Prieto. Falou que no Programa Avançar no Esporte, novecentos e trinta e sete mil e 
novecentos e nove reais, para o investimento do Projeto Luzes para o Esporte e Viva as Praças, 
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onde será feito a iluminação da Praça do Bairro Esperança, a iluminação da Pista de Skate, a 
revitalização dos espaços esportivos do Bairro Esperança e a revitalização da Pista de Skate. 
Falou que o Programa Avançar das Obras e Habitação, o valor de cento e dezoito mil cento e 
cinquenta e seis reais, para a perfuração do poço na localidade do Colina Verde que é o Canto 
Maas. Disse que queria agradecer ao Secretário Estadual de Turismo, Sr. Ronaldo Santini, ao 
Secretário Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, o Sr. José Carlos Buzatto, ao 
Secretário do Esporte e Lazer, o Sr. Danrlei de Deus, ao Secretário de Estado de Obra e Habitação, 
o Sr. José Stedille pelos recursos recebidos e que todos ficaram muito felizes com a destinação 
destes recursos ao nosso município. Disse que não pode deixar de parabenizar o Secretário Daniel 
e toda a sua Equipe da Secretaria de Planejamento, pelos Projetos muito bem elaborados que 
efetivamente abordaram todas as demandas da nossa comunidade, razão pela qual, fomos 
beneficiados com tantos Projetos aprovados e com tantos recursos em diversas áreas. Falou que 
a tarde, em Porto Alegre, recebeu a notícia de mais uma Emenda de duzentos mil do Deputado 
Federal Mauricio Dziedricki, a quem agradeceu em nome de todos. Por último deu as boas-vindas 
a nova Secretária de Saúde, a Sra. Rubia Laideker e desejou sucesso e um excelente trabalho. 
Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que referente aos 
Projetos, assim como o colega Vereador Adão comentou, que são de praxe, mas teria que ver para 
fazer um concurso público, porque ao seu ponto de vista teria muitas contratações emergências e 
futuramente poderiam ser apontados. Disse que é a favor do concurso público, ao invés de tantas 
contratações. A Vereadora Karin pediu licença da palavra e disse que infelizmente ainda estão 
sobre o efeito da Lei Complementar 173, que é a Lei do Combate a Pandemia, que encerrou em 
dois mil e vinte e um. Explicou que o Município já está se preocupando, assim como diversos 
municípios, em realizar um concurso, mas isso demanda um tempo e que precisa ser feito todo 
um trabalho, ver os cargos vagos, chamar uma empresa, licitar, mas que o Município já está se 
preocupando como diversos outros. Falou que infelizmente nestes dois anos, entre dois mil e vinte 
e dois mil e vinte um, a única forma de contratação foi a emergencial e agora temos que trabalhar 
para fazer o concurso. Agradeceu. O Vereador Egon disse que quanto antes pudessem fazer, 
estaria a favor. Falou que referente a Pista de Skate, da Joaneta no Loteamento Terra Nova e disse 
que fez a indicação no dia nove de setembro, que já passaram vários meses e que o pessoal estaria 
questionando se iria acontecer ou não a questão dos banheiros públicos. Disse que também falou 
na semana com o Presidente do Consepro, e que ele passou que iriam ver para colocar as câmeras 
de monitoramento. Destacou que isso é muito importante e necessário, se por acaso alguém fizer 
uma desordem ou algum vandalismo ou algum mal ao Poder Público, teriam as câmeras de 
monitoramento, ou até se ocorrer um roubo, sempre é bom ter e os PMS podem ver as placas de 
veículos e também as pessoas que fazem escândalos nas praças. Falou que seria muito bom se 
fizessem o quanto antes. Falou que é necessário verificar a questão dos banheiros públicos e das 
câmeras de monitoramento. Também disse que o Presidente do Consepro estaria vendo para 
colocar câmeras no Quatro Cantos e no América e que até agora não aconteceu. Agradeceu. Do 

Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, secretária, os colegas vereadores, jurídico, 
imprensa e a todos que assistiam em suas casas. Disse que os agradecimentos iriam para o 
Deputado Federal Mauricio Dziedricki, o assessor Maicon e o Elton Braz, por tê-los recebido em 
Porto Alegre e ter encaminhado o valor de duzentos mil para o nosso município. Agradeceu a 
todos pela ótima recepção e também aproveitou para agradecer os colegas vereadores, Adriane, 
Karin, Kego, e o Vice Max, que foram junto a Porto Alegre para conquistar esta Emenda. 
Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
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secretária, jurídico, Jair do Diário e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que também 
queria falar destes duzentos mil reais, que foi conquistado para o município e, destacou que 
sempre é importante conseguir recursos e agradeceu aos colegas que sempre estão juntos e 
pensando o melhor para o município. Falou que é importante todos os colegas vereadores 
conseguirem recursos para qualquer área do nosso município e se entrar uma emenda, isso é 
necessário. Disse que a visita foi importante e que também é muito importante que o município 
seja sempre muito bem atendido. Referente a questão da Pista de Skate que o colega Egon falou, 
disse que o Projeto já está pronto, que ele será executado e explicou que não será feito de uma 
hora pra outra. Falou que existem prazos e que precisam ser respeitados. Falou que sabe que o 
Projeto está pronto, vai ficar maravilhoso, e que a Pista de Skate, como hoje ela está, não pode 
ficar. Contou que vai ter banheiros, campo e futebol de areia, campo de vôlei, brinquedos para as 
crianças. Falou que as pessoas até podem cobrar os banheiros, mas passou um ano de mandato, 
que estamos no segundo mandato e que as pessoas podem ficar tranquilas que logo vai ser feito. 
Falou que há quatro anos atras, foi colocado esta Pista de Skate e como já falou no começo, que 
deveriam começar e terminar, e que não foi feito.  Pediu para que a população fique tranquila e 
com certeza será terminado, que vai ficar muito bom e toda a comunidade ficará muito feliz. 
Destacou que não vai ser só na Joaneta, que várias praças serão revitalizadas e que vão ficar muito 
lindas para a população. Agradeceu.  Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou a todos 
novamente. Disse que mais uma vez queria agradecer o apoio de todos os vereadores pela eleição 
da nova Mesa Diretora. Disse que neste dia, quinze de fevereiro, é marcado como o dia 
Internacional do Câncer na Infância e que dados do Instituto Nacional do Câncer estima que entre 
dois mil e vinte e dois mil e dois mil e vinte e três, 8,4 mil crianças e adolescentes, desenvolvam 
a doença em todo o País. Explicou que para alertar sobre esta incidência, o dia quinze de fevereiro 
é marcado como o dia Internacional do Câncer. Falou que o diagnóstico precoce é o melhor 
alternativo e ficar atento aos sinais e sintomas, levar as crianças para consultas de rotina com 
pediatra ou médico da família e dar apoio a essas famílias que enfrentam essa enfermidade. Falou 
que tiveram demandas atendidas da Secretaria de Obras e a pedido dos moradores da Joaneta, foi 
colocado uma lixeira na Praça, em frente a Cooperschoes e uma na Rua Berlim, que também é 
no Bairro da Joaneta. Disse que também queria comentar assim como os colegas Karin, Eloir e 
Neudir falaram da Emenda de duzentos mil, que foi destinado para Picada Café, e que será 
utilizada para a pavimentação. Fez um agradecimento ao Deputado Mauricio por essa Emenda e 
agradeceu ao Vice Max Mallmann que também esteve presente. Falou que foi bem interessante 
estar lá e contribuir para o crescimento do município. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A 
Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 22 de 
fevereiro de 2022, às 20 horas, no local de costume e lembrou a todos que neste dia haverá a 
apresentação da Secretaria de Administração e Fazenda e da Secretaria de Saúde e Assistência 
Social sobre a avalição do cumprimento das metas fiscais referente ao 3º quadrimestre de 2021. 
Declarou encerrada a sessão.   
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