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                                                         007/2022 
 
                        Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 15/03/2022. 
 

Aos quinze dias do mês de março 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, Karin Spier, Neudir Hubler, Régis Link, Silvania Linck e Valdir Lubenow. A mesa 
foi presidida pela Vereadora Adriane Marconi Mielke e secretariada pelo Vereador André Peiter. 
A Senhora Presidente colocou em discussão a Ata nº 006/2022. Ninguém fez uso da palavra. A 
Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 006/2022, que foi aprovada por unanimidade. 
A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno 

Expediente: Projeto de Lei Nº 023/2022- Autoriza a Abertura de Crédito Especial e dá outras 
providências. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores. Encaminhamos pra Vossa 
apreciação e votação o Projeto de Lei nº 023/2022, 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 Profissional da área de Psicologia para 
projeto de Capacitação sobre Competências Sócio Emocionais. Sinale-se que a profissional é uma 
pessoa física que não possui empresa, sendo necessário a abertura do crédito especial para 
contratação especifica nessa modalidade. 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 024/2022 - Autoriza a Abertura de Crédito Suplementar e dá outras 
providências. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa 
apreciação e votação o Projeto de Lei nº 024/2022, considerando a necessidade de adaptação do 
orçamento vigente, tendo como finalidade a ampliação do repasse a ser concedido para realização 
da 30ª Kaffeeschneis’Fest. A complementação no valor de R$ 73.864,30 (setenta e três mil, 
oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) ao repasse a ser concedido à Associação 
Cultural de Picada Café, faz-se necessária, após pedido exarado pela Presidente da Entidade, 
considerando a necessidade de adequação do plano de trabalho do evento, em razão do aumento 
considerável dos custos envolvidos no mesmo. Conforme destaca a Associação Cultural, após a 
pandemia, houve considerável aumento nos custos ordinários de eventos como a 
Kaffeeschneis’Fest, que elevou sobremaneira os custos praticados no mercado relativos a eventos 
da mesma natureza antes da pandemia.  Outrossim, nesse ano, a festa contará também com o 
evento que escolhe as Soberanas, que em períodos anteriores era realizado em outra data, com 
custos a parte. Porém, nesse ano, agregando-se a escolha das Soberanas a Kaffeeschneis’Fest, 
automaticamente, os custos de tal evento se somarão as despesas da Kaffeeschneis’Fest. Como 
se não bastasse, justifica-se o aumento do repasse pelo fato de que nessa edição, a organização 
do evento arcará com o custo total da estrutura de 39 pontos de venda, que ficarão localizados 
dentro do Parque, e que possibilitarão a 39 empresas e entidades a oportunidade de 
incrementarem sua renda na festa. Registre-se que, em outras edições da festa, tal custo era 
suportado pelas empresas e, nesse ano, o objetivo é que a organização arque com tais custos, 



 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 

 

notadamente se considerarmos que todos os empresários do Município foram duramente 
impactados com a Pandemia nestes dois anos e, por sua vez, tal circunstância, com a plena 
certeza, fomentará as atividades de empresas locais que sofreram muito nesse período. A única 
despesa dessas empresas, ao fim do evento, será o pagamento do percentual de 10% sobre o total 
comercializado na festa, exceto espaços de imobiliária e consórcio. Dessa forma, buscamos a 
referida autorização legislativa para o aumento de R$ 73.864,30 (setenta e três mil, oitocentos e 
sessenta e quatro reais e trinta centavos), garantindo à entidade que caso não obtenha êxito nas 
captações de recursos, possa cumprir com todos os compromissos assumidos e não deixar 
quaisquer pendências financeiras do evento. Caso a entidade tenha sucesso, devolverá ao 
Município o recurso que não utilizar em conformidade com o Termo de Colaboração a ser 
assinado. Pelos motivos expostos e para continuidade da organização do evento, solicitamos a 
aprovação do Projeto de Lei, em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luciano 
Klein Prefeito Municipal. Pedido de Indicação. Senhor Vice – Presidente: A vereadora Adriane 
Marconi Mielke, com assento nesta Casa Legislativa, apresenta Indicação ao Poder Executivo 
Municipal, na forma do art. 164, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, no 
sentido de que seja regulamentada, através de Decreto próprio, a facultatividade do uso de 
máscaras, em ambientes públicos e privados, no Município de Picada Café. A indicação, além de 
ser decorrência de clamor popular, tem fundamento científico na expressiva redução do número 
de casos diagnosticados de COVID-19 e, especialmente, na grande redução do número de óbitos 
em todo o território nacional, estimado pelo Ministério da Saúde em mais de 60% nos últimos 
dois meses. Vale ressaltar, também do ponto de vista científico, que os dados da Secretaria 
Estadual de Saúde revelam que 90,8% da população adulta do Estado já conta com esquema 
vacinal completo (disponível em https://vacina.saude.rs.gov.br/). A eficácia da vacina, da mesma 
forma, vem sendo demonstrada através de inúmeros estudos científicos desenvolvidos em âmbito 
mundial. Vale destacar, por fim, o movimento de flexibilização do uso de máscaras, conforme 
aqui indicado, em diversos Municípios do Estado, dentre eles Porto Alegre e Caxias do Sul. 
Requer, portanto, seja a presente indicação submetida ao Poder Executivo, rogando por seu 
atendimento, com a maior brevidade possível, na forma do art. 165, do Regimento Interno desta 
Casa. Picada Café, 15 de março de 2022. Adriane Marconi Mielke, Vereadora. Passamos para o 

Grande Expediente onde constam os Projetos de Lei 023/2022 e 024/2022.  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. Disse que o Projeto 023/2022, autoriza a Abertura de Crédito Especial e dá outras 
providências. Falou que esse projeto trata da abertura de crédito especial referente a contratação 
de um profissional da área de psicologia e por se tratar de uma pessoa física que não tem empresa, 
necessita-se desse ajuste no orçamento vigente e pediu a urgência urgentíssima. Falou que o 
Projeto 024/2022, autoriza a Abertura de Crédito Suplementar e dá outras providências. Disse 
que esse projeto tem a finalidade da ampliação do repasse a ser concedido para a realização da 
30ª Kaffeeschneis’Fest. Falou que a complementação no valor de setenta e três mil, oitocentos e 
sessenta e quatro reais e trinta centavos se deve principalmente pelo aumento nestes últimos dois 
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anos, de todos os custos com o envolvimento com feira era um valor. Falou que em dois mil e 
dezenove, após a pandemia, todos sabem que tudo aumentou muito. Contou que outros dois 
fatores que são de grande importância pelo aumento destes custos, que o evento da escolha das 
Soberanas, foi agregado esse ano a Kaffeeschneis’Fest e essa despesa com esse evento na sexta 
a noite, também será agregado a Kaffeeschneis’Fest. Também disse que a organização do evento 
irá arcar esse ano, com o custo da montagem dos trinta e nove espaços de venda dos expositores 
que vão comercializar os produtos, no final de semana da Kaffeeschneis’Fest. Explicou que em 
edições anteriores (2018- 2019) este custo sempre foi custeado pelas empresas, mas em função 
da pandemia e de tudo o que as empresas já passaram nestes últimos dois anos com portas 
fechadas e poucas vendas, optou-se então esse ano, de cobrar unicamente o percentual de 10% 
no final do evento, do que essas empresas vão comercializar. Em função disso ediu a urgência 
urgentíssima. Agradeceu.  Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação 
a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 023/2022, que foi aprovada por unanimidade. A 
Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 024/2022, 
que foi aprovada por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde constam os Projeto de 
Lei Nº 023/2022 ,024/2022 e o Pedido de Indicação da facultatividade do uso de máscaras no 
Município de Picada Café. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez 
uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nº 023/2022, que foi 
aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nº 
024/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Pedido 
de Indicação da facultatividade do uso de máscaras no Município de Picada Café, que foi 
aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente 
colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Silvania Linck: Saudou a Senhora Presidente, 
colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse 
que em relação aos projetos, eles são de necessidade na questão da festa e do valor que será 
acrescentado é como se fossem duas festas, porque um momento é da escolha das Soberanas 
também tem um valor que seria custeado, então se justifica essa complementação. Falou que o 
Projeto referente a questão da psicóloga, disse que não se manifestou porque acha importante que 
se tenha, mas que gostaria de saber como o projeto realmente acontece. Também se manifestou 
sobre a solicitação da flexibilização do uso da máscara e falou que por muito tempo e até agora, 
ela vem nos protegendo, mas entende com a questão das vacinas, isso vem se tornando possível 
uma flexibilização e principalmente com as crianças que estão em fase de desenvolvimento da 
fala e que se prejudicam bastante com isso. Disse que queria aproveitar para dizer que fez um 
pedido de requerimento de um quebra-molas na Rua Pedro Artur Staudt, na Joaneta. Disse que 
era a rua lateral da Escola de Educação Infantil Quatro Estações e contou que se preocupou muito 
depois de uma cena que assistiu um dia desses quando foi buscar o neto. Contou que entrou um 
veículo em alta velocidade e relatou que tem crianças que brincam naquela rua, tanto que tinha o 
desenho do corpo deles desenhado no chão e ficou se perguntando o momento que entrasse um 
carro em alta velocidade e que não daria tempo de tirar uma criança e imagina se tiver outras 
crianças junto, ou até mesmo um adulto. Disse que se sentiu na obrigação de fazer a solicitação 
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junto a prefeitura. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que 
muita gente já estaria sabendo pelas redes sociais que juntamente com o Adão Pereira e o Egon 
Hansen, foram a Porto Alegre na semana passada, agradecer aos belos trabalhos que o DNIT 
realizou na BR 116 e junto com essa viagem, fora até o Legislativo junto com o Deputado Juliano, 
o Gaúcho da Geral que foi junto até o DNIT. Disse que aproveitaram a oportunidade e pediram 
uma terceira pista na subida de Nova Petrópolis. Acredita que a demanda de caminhões é grande 
e muita gente precisa ir trabalhar. Falou que os receberam muito bem, mas não disseram que 
podem fazer isso rápido, mas prometeram fazer alguns estudos. Agradeceu novamente a eles pela 
excelente recepção e falou que isso seria muito necessário. Disse que queria colocar aos 
produtores rurais que durante esse mês teria todos os pedidos de semente de milho, adubo 
orgânico, produto químico, frutíferas e reforçou que os pedidos estão abertos até o final deste 
mês. Disse que era só para lembrar os produtores, para que façam o seu pedido. Disse que também 
queria falar um pouco da máscara e falou que acha que poderia dar uma flexibilidade, porque 
muita gente trabalha e precisa usar a máscara. Disse que quando tem bailes ou festas, ninguém 
usa e por isso acha que daria para dar uma flexibilidade. Agradeceu. Do Vereador Neudir 

Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a 
todos que assistiam em suas casas. Disse que também queria se manifestar sobre o Decreto do 
Governador, porque desde o domingo, o povo já falando que iriam tirar o uso de máscaras, 
principalmente nas fábricas, porque nos finais de semana ninguém usa máscaras, tudo é livre, 
mas nos dias de semana, o povo que trabalha nas firmas, precisam trabalhar com máscaras e é 
muito difícil. Falou que no município temos só quatro casos ativos, a população praticamente 
quase toda vacinada e pelo decreto do nosso Governador, ao seu ponto de vista, tudo já está 
acontecendo, pois ao ar livre ninguém mais usa máscara. Disse que essa semana as pessoas 
estavam cobrando se iriam liberar as máscaras e disse que ficaria feliz se já tivessem liberado as 
máscaras e acha que o município deveria fazer que usem de forma opcional e se a pessoa quiser 
usar, que use. Falou que tanto tempo já estão com essas máscaras e o pessoal já estão enjoadas. 
Falou que daqui a pouco vai começar o campeonato, vai ter festa e vamos supor já que o Ginásio 
não é ao ar livre, então o jogador vai jogar de máscara? Disse que precisam pensar um pouco 
mais e os vereadores mesmo, teriam que tentar achar um jeito. Falou que vê outros municípios se 
manifestando, querendo a retirada das máscaras e por isso acha que deveria ser opcional já porque 
a pandemia, pode se transformar em uma bola de neve e estaria na hora de pensar pra frente, 
trabalhar e esquecer um pouco da pandemia, porque no final está sendo difícil e estaria sendo 
mais por dinheiro do que para ajudar a população. Disse que no dia seguinte irá voltar para a 
empresa e o pessoal vai estar triste dizendo que só deu um bafafá e não deu nada e que o nosso 
Governador não ajudou em nada.  Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes 
sociais. Agradeceu. Disse que queria fazer um agradecimento a Secretaria de Obras e também ao 
Vice-Prefeito e contou que havia solicitado um quebra-molas no Loteamento Jardim da Lagoa, 
em frente a casa do seu Décio Nedel, e esse quebra-molas foi colocado. Disse que se fazia 
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necessário, porque o pessoal vinha da estrada de chão, sendo uma reta ali, em alta velocidade 
levando poeira para os moradores e de nada estaria adiantando o asfalto pois igual estava virando 
muito pó para os moradores. Falou que com esse quebra-molas, resolveu o problema e agradeceu 
por terem atendido esse pedido. Disse que também fez duas solicitações esta semana, e uma delas 
foi o pedido de um estudo e a possibilidade de reformar a ponte de madeira do Jamerthal, onde 
deixa a Vicente Prieto entra pro Jamerthal, e destacou que a estrutura dela estaria toda podre e 
que teve a garantia do vice-prefeito que também já está preocupado com a situação e que vai ser 
feito um estudo lá, pra reformar aquela ponte também. Disse que também pediu uma roçada no 
Loteamento Água dos Lírios, antes de chegar no Cooperschoes, no Loteamento novo e destacou 
que o mato está tomado conta das ruas. Falou que garantiram a roçada, talvez não para essa 
semana em função da festa, mas que na semana que vem será feito essa roçada. Agradeceu ao 
pessoal das obras pelos pedidos que estão sendo atendidos. Quanto a flexibilização da máscara, 
acredita ser uma boa ideia e falou que temos que confiar na ciência, que o povo de Picada Café 
está praticamente todo vacinado e aos poucos ir retornando a vida normal e esquecer esta máscara, 
até porque é bem difícil para as pessoas que trabalham dentro das fábricas, usarem as máscaras, 
pois suam bastante e acha que está na hora de confiar na ciência e que as pessoas fizeram a vacina  
pra isso mesmo e deixar pra uso facultativo, quem quer usar, usa e quem não quer usar, não usa. 
Acredita que a Indicação foi boa e que talvez daqui a uma ou duas semanas as pessoas vão estar 
deixando essa máscara de lado. Mencionou também a ida para Porto Alegre, assim como o colega 
André já havia falado, que foram muito bem recebidos pelo pessoal do DNIT. Explicou que foi 
uma agenda que o Deputado Juliano, o Gaúcho da Geral, marcou com o DNIT e que foram lá. 
Comentou que já haviam pedido essa agenda a mais tempo e como as coisas lá são bastante 
corridas, eles não conseguem de um dia pro outro fazer uma agenda e explicou que a ideia era 
levar a Moção de Apelo que haviam feito, pedindo a pintura da nossa BR e nesse espaço de 
tempo, eles vieram e fizeram essa pintura. Disse que foram lá e agradeceram a poda que foi feito, 
pelo recapeamento da BR, mais essa pintura que eles voltaram atras, e aproveitaram e pediram 
que fosse feito algum ponto de terceira pista na subida de Picada Café até Nova Petrópolis. Disse 
que o Diretor do DNIT pediu que os vereadores encaminhassem uma nova moção de apelo 
solicitando essa terceira pista e que isto seria possível sim, e que já vinham fazer um estudo. Disse 
que falaram que eram quinze quilômetros e que não tem nenhum refúgio para o caminhão e que 
fica bem complicado e que o Diretor havia dito que até para a segurança do trânsito vai ficar bom. 
Disse que está torcendo para que isso aconteça e que irão conversar com o Rodrigo para fazer 
essa Moção nos primeiros dias, e encaminhar novamente para eles e que realmente nos atendam. 
Disse que ficou agradecido ao Deputado Juliano e ao Diretor do DNIT, que atendeu com muita 
seriedade e respeito e que muita gente fala que esses órgãos federias não atendem ou atendem 
muito mal, mas que isso não é verdade. Falou que foram muito bem atendidos e que o pessoal foi 
muito solícito com a ida deles até lá. Agradeceu a todo o pessoal que se empenhou, aos vereadores 
que também se empenharam e que novamente quando entrarem com essa moção de apelo para 
que consigam enviar esse oficio solicitando essa terceira pista. Agradeceu. Do Vereador Egon 

Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a 
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todos que assistiam em suas casas. Disse que também queria fazer uma colocação, agradecendo 
as pessoas que trabalham no município em especial aqueles que trabalham na água, que fazem os 
plantões nos finais de semana, e procuram fazer os concertos quando são chamados. Contou que 
no domingo fizeram um concerto no Jamerthal, que era muito necessário. Falou que aos sábados 
ou a noite, o pessoal sempre que possível, atendem e fazem os concertos.  Disse que viu um 
concerto no Bairro Arroio Terra na água e que logo passou para o pessoal do plantão e assim que 
tiveram um tempo, fizeram. Falou que isso era importante um plantonista estar disponível, porque 
esperar até segunda feira se perde muita água, e como a água já é escassa, acha necessário esse 
trabalho e também merece uma atenção, um agradecimento. Agradeceu. Da Vereadora Adriane 

Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. Mencionou a Indicação ao Poder Executivo 
Municipal e pediu que seja regulamentado através de Decreto próprio o uso facultativo de 
máscaras em ambientes públicos e privados. Disse que acredita que não é fácil o pessoal das 
empresas, das fábricas, estar o dia todo de máscara no seu trabalho, sendo que em outros 
momentos nos finais de semana, ninguém usa máscara e o pessoal que trabalha e as nossas 
crianças nas escolas, estão sofrendo com a questão da máscara. Falou que em relação as vacinas 
o Município de Picada Café, tem uma porcentagem muito boa da população que está imunizada 
e acredita sim que deve ser flexibilizado o uso da máscara e como o vereador Neudir colocou que 
o decreto de hoje não resolve em nada porque na verdade o pessoal já está bastante tempo em 
lugares ao ar livre e não estão mais usando máscaras. Disse que o povo quer o fim das máscaras 
e fica a critério de cada um em usar ou não, pois cada um é livre e pode fazer o que quiser. Disse 
que na semana passada esteve no setor de fisioterapia e que conversou com os profissionais Paola 
e Manuel. Disse que eles relataram a falta de alguns equipamentos de extrema importância para 
o tratamento dos pacientes e que levou essa demanda para a Secretária de Saúde a Sra. Rúbia e 
ela atendeu essa demanda. Disse que ela foi lá, conversou com o pessoal e foi passado uma relação 
dos equipamentos que precisam vir para dar mais agilidade ao tratamento para esses pacientes. 
Explicou se um paciente está na lista de espera e por acaso trocou o numero de telefone precisa 
avisar o setor de fisioterapia, porque muitas vezes eles tentam ligar para o paciente e ele não 
atende o telefone e acaba indo para o final da fila. Destacou que é bem importante avisar a este 
setor quando trocar o contato, e quem ganha com essas demandas atendidas é a população. Disse 
que queria falar sobre a questão da dengue e comentou que em Picada Café foi confirmado o 
primeiro caso de dengue e como se vê nas notícias, os municípios vizinhos também já têm casos 
confirmados, e alertou que precisamos cuidar mais dos nossos pátios, combater esses mosquitos 
eliminando os locais de proliferação e pelo menos uma vez por semana olhar os pátios. Falou que 
os Agentes de Endemias passam para orientar, mas não estaria sendo o suficiente e cada um de 
nós precisa fazer a sua parte porque a dengue chegou em Picada Café. Falou que dengue mata e 
prevenir é uma responsabilidade de todos. Mencionou que a Fundação Assistencial de Picada 
Café, promove coxa e sobrecoxa no dia dois de abril a partir das onze horas na Comunidade 
Evangélica São João e quem quiser comprar um cartão pode entrar em contato com a Fundação 
Assistencial, com a Diretora Sandi e com os demais profissionais que atendem ali. Também 
avisou que o Setor de Covid do Posto está fechado e caso as pessoas que precisarem podem se 
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dirigir a recepção do Posto que vão ser todos atendidos.  Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. 
A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 22 de 
março de 2022, às 20 horas no local de costume. Declarou encerrada a sessão.  

 

 

 

 

 


