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                        Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 22/03/2022. 
 

Aos vinte e dois 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 007/2022. Ninguém fez uso da palavra. A 
Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 007/2022, que foi aprovada por unanimidade. 
A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno 

Expediente: Projeto de Lei Nº 025/2022- 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 
025/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Professor de Educação Física – 25 
Horas. A necessidade de contratação emergencial para o cargo de Professor de Educação Física 
decorre do afastamento da sala de aula, bem como do atendimento ao público externo, do servidor 
municipal, em medida cautelar expedida pela Administração Municipal. A referida contratação 
se dará pelo período de 01 (um) ano e/ou homologação de Novo Concurso Público limitado ao 
retorno do servidor efetivo, de acordo com a decisão proferida nos autos do Processo 
Administrativo Disciplinar. Para que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como, 
a rede de ensino municipal não fique desatendida deste profissional, pedimos a aprovação do 
presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de 
Resolução 001/2022 – Dispõe sobre Medidas Relacionadas ao Controle da Pandemia causada 
pela Covid-19. A Mesa da Câmara Municipal de Vereadores de Picada Café, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica e o Regimento Interno, e considerando a 
expressiva redução no caso de contaminados pela COVID-19 no Município de Picada Café, que 
hoje, segundo registro da Secretaria Municipal de Saúde, é de apenas quatro casos ativos; 
considerando que 94,93% da população adulta do Município de Picada Café conta com pelo 
menos uma dose da vacina contra a COVID-19, e 90,04% com o esquema vacinal completo; 
considerando o adiantado estágio do esquema vacinal completo no Estado do Rio Grande do Sul, 
que chega a 90,8% dos adultos, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde; considerando o 
advento do Decreto Municipal nº 26/2022, que torna facultativo o uso de máscaras em locais 
abertos ou fechados, públicos ou privados, faz saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou 
e a MESA promulga a seguinte: Resolução Art. 1º É facultativo o uso de máscaras faciais de 
proteção individual no ambiente da Câmara de Vereadores do Município de Picada Café; Art. 2º 
É facultativo, pelos vereadores(as), a utilização de seus microfones individuais ou da tribuna da 
Câmara de Vereadores, para fazerem uso da palavra. Art. 3º As cadeiras para utilização do 
público ficarão limitadas àquelas que puderem ser acomodadas no espaço da Câmara Municipal 
de Vereadores com a observância de distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre estas, 
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respeitando-se o espaço de 4m² por pessoa. Art. 4° Esta Resolução vigorará por prazo 
indeterminado, podendo ser modificada em caso de alteração do cenário que a justificou. Art. 5º 
Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6º Revogam-se todas as 
disposições em contrário, em especial a Resolução 004/2020 e suas alterações, e a Resolução 
001/2021 e suas alterações. Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores, aos 22 dias do mês 
de março de 2022. Registre-se e Publique-se. Adriane Marconi Mielke Presidente. Requerimento. 
Senhor Vice-Presidente: A vereadora Adriane Marconi Mielke, com assento nesta Casa 
Legislativa, apresenta Requerimento ao Poder Legislativo Municipal, na forma do art. 169, inciso 
XIV, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, no sentido de que seja 
convidado o Sr. Renato Schmitt, Chefe do Setor do Desporto, para que explane sobre os recentes 
projetos voltados ao Desporto que vem sendo postos em prática no Município, bem como sobre 
as metas e perspectivas para o segmento nos próximos anos. O requerimento se funda na 
necessidade de fomentar-se, tanto quanto possível, a prática desportiva na população, como forma 
de prevenção de doenças e de equilíbrio geral de saúde e bem-estar. Sugere-se que o uso da 
palavra pelo convidado ocorra durante a Sessão Plenária ordinária do dia 05/04/2022. Requer, 
portanto, seja a presente indicação submetida à aprovação pelo Plenário, convidando-se, após, 
através de ofício, o servidor acima nominado para que compareça e faça o uso da palavra na 
sessão ordinária desta Casa, no dia 05/04/2022. Picada Café, 22 de março de 2022. Adriane 
Marconi Mielke, bancada do PTB. Oficio nº 02/2022 – Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Prezados Vereadores de Picada Café. Cumprimentando-os cordialmente, venho informar que o 
Município de Picada Café recebeu no mês de janeiro de 2022 o valor de R$ 120.000,00(cento e 
vinte mil reais) referente ao convênio FPE nº 3378/2021 para aquisição de uma ambulância tipo 
B, que contará com contrapartida do Município. Sendo o que tinha para o momento nos 
colocamos a disposição para eventuais dúvidas. Rúbia Leindecker, Secretária Municipal de Saúde 
e Assistência Social. Ofício nº 05/2022. Aos excelentíssimos Vereadores do Município de Picada 
Café. Solicitamos de Manifestação de apoio a oferta de Cursos pelo Polo UAB. Ao cumprimentá-
los cordialmente, venho solicitar à Vossas Senhorias um documento oficial indicando apoio à 
oferta de cursos para o Polo Universitário de Picada Café, no âmbito do sistema Universidade 
Aberta do Brasil – UAB. A solicitação se dá, pois, as Instituições Públicas de Ensino Superior 
estão em tratativas de articulações das proposições de cursos da Fase 2 do Edital 09/2022 CAPES 
e necessitamos de subsídios para indicar as nossas demandas para a formação e qualificação de 
nossos agentes públicos, trabalhadores e comunidade em geral. Abaixo indicamos a lista dos 
cursos que solicitamos apoio: Bacharelado em Administração; Bacharelado em Engenharia da 
Produção; Tecnologia em Gestão Ambiental; Tecnologia em Gestão de Turismo; Tecnologia em 
Processos Escolares; Tecnologia em Sistemas para Internet; Pós- Graduação – Especialização em 
Gestão Pública; Pós-Graduação – Especialização em Agroecologia, Educação do Campo e 
Inovações Sociais. Ciente da parceria e do trabalho que realizamos em coletivo, o Polo UAB de 
Picada Café agradece a atenção e o auxílio nesta luta constante para a formação dos indivíduos, 
trazendo a possibilidade de alcançar o tão sonhado título de graduação e pós-graduação. 
Atenciosamente, Geovane Rinker Coordenador do Polo Universitário UAB de Picada Café. 
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Oficio Nº 042/2022 – ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Encaminhamos cópias do 
contrato nº 006/2022, 007/2022, 008/2022, 009/2022, 010/2022, 011/2022, 012/2022, 013/2022, 
014/2022, 015/2022, 016/2022, 017/2022, 018/2022, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022, 
Termo de Colaboração nº 001/2022, 14º Termo de Alteração ao Convênio nº 002/2018, 2º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 011/2021, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Picada 
Café ARt. 7º, § 4º. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Ilma. Sra. Presidente da 
Câmara de Vereadores. Convite. Saudamos através de Vossa Senhoria a todos os vereadores de 
nosso município de Picada Café, e os convidamos cordialmente para participarem da nossa Festa 
Anual, que acontecerá no dia 27 de março de 2022, nas instalações do Pavilhão de Festas da 
Comunidade Evangélica São João. Do Programa consta: 10 horas: Culto na Igreja Evangélica 
São João; 11h30: Almoço; 14h30: Domingueira com a Banda Exemplo. Contando com a vossa 
presença e dos demais edis, despedimo-nos. Fraternalmente, Edio Kunz Presidente. Passamos 
para o Grande Expediente onde consta o Projeto de Lei Nº 025/2022 e o Projeto de Resolução 
Legislativo Nº 001/2022.  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 de Lei 025/2022, autoriza a 
contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado dá outras providencias. 
Falou que esse projeto trata da contratação de um professor de educação física devido ao 
afastamento em sala de aula bem como de atendimento de público externo do servidor municipal 
em medida cautelar expedida pela Administração Municipal. Para que a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura não fique desatendida desse profissional, pediu a urgência urgentíssima pela 
aprovação desse projeto. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação 
a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 025/2022, que foi aprovada por unanimidade. 
Passamos para a Ordem do Dia, onde consta o Projeto de Lei Nº 025/2022, Projeto de Resolução 
Legislativo 001/2022, o Requerimento para Explanação do Chefe do Setor do Desporto, Sr. 
Renato Schmitt e o Pedido de Licença da Vereadora Silvania Linck. A Senhora Presidente 
colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em 
votação o Projeto de Lei Nº 025/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 
colocou em votação o Projeto de Resolução Legislativo Nº 001/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Requerimento da Explanação do Chefe 
do Desporto, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o 
Pedido de Licença da Vereadora Silvania Linck 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 e a Adriele que se fez presente. 
Agradeceu aos colegas pela aprovação de sua licença e disse que permanecerá acompanhando as 
solicitações da comunidade aqui feitas, para atender as demandas e pediu para que as mesmas 
não demorem a serem realizadas, entre elas, a parada na Rua Beira Rio perto do Encosta da Serra. 
Disse que o inverno vai chegar e as crianças não podem ficar na chuva esperando o transporte 
escolar e destacou que são várias crianças naquele bairro. Disse que continua à disposição dos 
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munícipes e desejou ao colega Roque um bom trabalho e possa ter a oportunidade de estar 
cumprindo aquilo que é da função dele e de quem confiou no trabalho dele também. Agradeceu. 
Da Vereadora Karin Spier: Saudou a todos novamente. Disse que não se manifestou em relação 
ao requerimento do Professor Renato Schmitt e disse que achou muito bom porque no setor do 
Desporto várias atividades estão sendo estudadas, entre eles vários campeonatos. Disse que vai 
ser bem boa a participação dele na sessão, para explicar todo esse trabalho que está sendo 
pensado, elaborado, que será feito não só este ano, mas também nos outros anos. Falou que no 
último domingo, dia vinte de março, comemoramos os trinta anos de Emancipação Política e 
Administrativa e parabenizou a todos que fizeram parte desta história, dessa cidade pequena, uma 
cidade acolhedora, mas também uma cidade de muito trabalho, com uma Educação de excelência, 
com uma Saúde de muita qualidade. Falou que é isto que todos os administradores, todos os 
prefeitos até a atual gestão, sempre se preocuparam no bem estar das pessoas e da comunidade, 
e comunidade esta, que em mil novecentos e noventa e dois se uniu, trabalhou, para emancipar o 
Município de Picada Café. Disse que na época, tinham três dos sete vereadores de Nova 
Petrópolis e gerávamos muita receita para o nosso município mãe, e foi assim que se formou uma 
comissão de emancipação, onde todos os setores da economia, indústria, comércio, agricultura, 
sindicatos e assim por diante, formaram essa comissão e após uma tentativa na década de oitenta, 
não conseguiram a emancipação, e no ano de noventa e dois, conseguiram então, emancipar. 
Disse que foram trinta anos de uma bela história, muitos investimentos foram feitos, cada prefeito 
deixou a sua marca sempre se preocupando com o desenvolvimento e o crescimento do Município 
de Picada Café. Lembrou que estamos comemoramos trinta anos de muita história e temos que 
seguir este caminho, seguir crescendo, seguir trabalhando para que sempre possamos atingir e 
crescer mais. Falou que na Abertura Oficial no sábado de manhã e também na sexta à noite na 
escolha das Soberanas, foi passado um vídeo os trinta anos de Picada Café. Disse que queria 
parabenizar este belo trabalho feito por dois jovens cafeenses, o Régis Klauck e a Vanessa 
Cristina da JACK CAT FILMES, que elaboraram esse belo vídeo dos trinta anos da nossa cidade. 
Falou que são pessoas aqui, da Picada Café, fazendo um excelente trabalho. Agradeceu. Do 

Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária, jurídico, 
imprensa e a todos que assistiam em suas casas. Disse que queria falar um pouco de como está a 
situação do Loteamento Terra Nova na Joaneta, referente ao projeto da pista de skate com 
banheiros, cancha de futebol de areia e também como está o projeto da câmera de monitoramento. 
Falou que o pedido foi feito em setembro de dois mil e vinte e um. Pediu se o Consepro tem 
alguma posição ou algum estudo sobre a colocação das câmeras de monitoramento e destacou 
que ficou sabendo que no Quatro Cantos estariam vendo como fazer e que tem um estudo para 
colocar essas câmeras de monitoramento, na Sociedade América. Pediu que incluam ou que 
vejam também para a Joaneta no Loteamento Terra Nova. Agradeceu. Da Vereadora Adriane 

Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. Disse que no dia vinte e cinco, próxima sexta feira, 
as dezenove horas e trinta minutos, haverá a Abertura dos Jogos na Escola Décio e destacou que 
é bem importante o retorno dos jogos e que estarão lá os times femininos. Falou que praticar 
esportes é cuidar da saúde. Disse também que o CTG Encosta da Serra irá promover no sábado 
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dia vinte e seis um fandango com janta e inicio as vinte horas com a animação do Grupo Estribo 
de Prata. Destacou que como já havia falado antes, que é muito importante este grupo cultural de 
Picada Café, retomando as atividades. Também disse para quem estiver interessado em adquirir 
um cartão poderá procurar pelos representantes do CTG e com o Jair do Diário. Disse que queria 
parabenizar o Jair que é o representante do Jornal O Diário de Picada Café, pelo excelente 
trabalho de divulgar Picada Café pelos trinta anos de emancipação. Ninguém fez uso da palavra. 
A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a sessão no dia 05 de abril as 20 
horas no local de costume e lembrou que na próxima semana não haverá sessão por se tratar da 
quinta terça-feira do mês. Declarou encerrada a sessão. 
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