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                                                         011/2022 
 
                        Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 19/04/2022. 

 

Aos dozenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, reuniu-se na Câmara Municipal. 

Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, André Peiter, Egon Hansen, Eloir Bauer, 

Ivo Marconi, Neudir Hubler, Roque Nobles e Valdir Lubenow. A mesa foi presidida pelo 

Vereador Eloir Bauer e secretariada pelo Vereador Neudir Hubler. Após o Senhor-Presidente no 

exercício da presidência solicitou que a secretária lesse a convocação do suplente a vereador, Ivo 

Marconi. Convocação: Da Câmara Municipal de Vereadores. Para: Sr. Ivo Marconi. Ao 

cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, informar-lhe que o Senhor que a Vereadora 

Karin Spier se ausentará de seus trabalhos no Legislativo, por motivos particulares, nos dias 18 

de abril a 18 de maio de 2022. Tendo em vista a ausência do primeiro suplente a vereador Sr. 

Régis Link, fica a Vossa Senhoria convocada, na condição de segundo suplente a assumir a 

cadeira nesta Colenda Casa Legislativa, no mesmo período. Adriane Marconi Mielke, Presidente 

da Câmara Municipal de Vereadores de Picada Café. A pedido do Vice-Presidente, em exercício 

da presidência o Senhor Ivo Marconi foi até a Tribuna, estendeu a mão direita e fez o seu 

juramento.O Senhor Vice- Presidente, no exercício da presidência colocou em discussão a Ata nº 

010/2022. Ninguém fez uso da palavra. O Senhor Vice- Presidente colocou em votação a Ata Nº 

010/2022, que foi aprovada com uma abstenção. O Senhor Vice- Presidente, solicitou que à 

secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 034/2022- 

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 034/2022, que trata da contratação emergencial 

de: 01 (um) Professor de Geografia – 25 Horas. A necessidade de contratação emergencial para 

o cargo de Professor de Geografia decorre do desligamento do servidor público, Sr. José Urbano 

Utzig, em virtude de aposentadoria. A referida contratação se dará pelo período de 01 (um) ano 

e/ou homologação de Novo Concurso Público. 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. 

Moção de Apelo.  A Câmara de Vereadores do Municipio de Picada Café, nos termos do art. 166 

do Regimento Interno, solicita que, após ouvido o Soberano Plenário desta Casa Legislativa, se 

envie Moção de Apelo à Brigada Militar Nova Petrópolis, Comando da BM em Gramado, 

Secretaria de Segurança Pública e CONSEPRO. O Município de Picada Café não possui 

guarnição fixa da Brigada Militar durante à noite. Com isto, começaram a haver crimes em 

escalada, desde furto de bicicleta, lixeira, até casos mais graves como invasão e assalto em 

residências, onde, inclusive, foram levados móveis, causando prejuízo de difícil reparação a 

pessoas humildes, sem falar no trauma psicológico, muitas vezes irreparável. Continuando assim, 

a tendência é o aumento da criminalidade. Os crimes vêm aumentando na medida em que a 

bandidagem sabe que a cidade fica desguarnecida à noite, e leva muito tempo até que venha uma 

viatura de Nova Petrópolis para atender aos munícipes. Os contribuintes pagam seus impostos, 

que não são poucos, e, portanto, tem direito à contraprestação do Estado para que seja prestada 

segurança pública adequada, que no Município de Picada Café no momento é insuficiente. Neste 

viés é que apelamos aos órgãos de segurança pública para que aumentem o efetivo de soldados 

no Município, principalmente com permanência à noite. Requer-se votação em urgência 

urgentíssima. Picada Café, 19 de abril de 2022. Atenciosamente, Adão Pereira dos Santos 
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Vereador e apoiadores André Peiter, Egon Hansen, Eloir Bauer, Ivo Marconi, Neudir Hubler, 

Roque Nobles e Valdir Lubenow. Pedido de Providencia. Sr. Vice-Presidente no exercício da 

Presidência da Câmara de Vereadores de Picada Café: Ivo Marconi, Vereador com assento nesse 

Legislativo Municipal, no uso de suas prerrogativas legais, constantes do artigo 164 do 

Regimento Interno, vêm perante Vossa Excelência, propor o seguinte Pedido de Providências de 

serviço a ser executado com o máximo de urgência pelo Executivo Municipal: Que sejam 

providenciados abrigos nos locais em que os ônibus param em frente de todas as escolas 

existentes no Município. Justificativa: O pedido se justifica pelo fato de pais, crianças e 

professores ficarem expostos às intempéries climáticas como Sol, chuva e nevoeiro. 

Atenciosamente, Ivo Marconi Vereador. Picada Café, 19 de abril de 2022. Oficio 061/2022 – 

ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Encaminhamos cópias do Contrato nº 020/2022, 

021/2022, 1º Termo de Alteração ao Termo de Colaboração nº 001/2022, 4º Termo de Alteração 

ao Convênio nº 001/2020, 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 063/2020, em conformidade com a 

Lei Orgânica do Munícipio de Picada Café Art. 7º, § 4º. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito 

Municipal. Passamos para o Grande Expediente onde consta o Projeto de Lei Nº034/2022 e a 

Moção de Apelo com pedido de aumento de efetivos. O Senhor Presidente colocou a palavra a 

disposição. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores, 

secretária, jurídico, imprensa, e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que o Projeto de 

Lei 034/2022, autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado 

e dá outras providências e explicou que esse projeto se trata da contratação de um professor de 

geografia 25 horas e que esta contratação se faz necessária pelo desligamento do professor o Sr. 

José Urbano Utzig. Falou que a contratação é de um ano podendo ser renovado se há interesse 

público e pediu a urgência urgentíssima. Ninguém fez uso da palavra. O Senhor Vice-Presidente 

colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 034/2022, que foi aprovada por 

unanimidade. O Senhor Vice-Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima da Moção 

de Apelo, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde consta o 

Projeto de Lei Nº 034/2022 e a Moção de Apelo com pedido de aumento de efetivos. O Senhor 

Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. O Senhor Presidente 

colocou em votação o Projeto de Lei Nº 034/2022, que foi aprovado por unanimidade. O Senhor 

Presidente colocou em votação a Moção de Apelo, que foi aprovado por unanimidade. Passamos 

para as Explicações Pessoais. O Senhor Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador 
Adão Pereira: Saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa e a todos 

que assistiam pelas redes sociais. Falou que sabe que em nosso País a burocracia emperra, e hoje, 

enquanto estava vindo para esta Casa Legislativa, pôde presenciar o absurdo dos absurdos, onde 

o DAER segurou todos os ônibus das Empresas e ainda estavam a quinze minutos atras, em frente 

ao Colégio Estadual Décio Martins Costa, e todos os funcionários que saíram das empresas, 

parados, juntando moedinhas para comprar um salgadinho ou alguma coisa pra comer porque 

estavam com fome e sem saber que horas viria outro ônibus para levar eles. Disse que o DAER 

tem o direito de fazer isso, e que até é bom para os trabalhadores que estão sendo transportados 

que os ônibus sejam fiscalizados e que estejam em dia e tenham a lista de passageiros, que é o 

que eles mais observam. Questionou o porquê não fazem isso na parte da manhã, quando os 

ônibus chegam nas empresas, pra não ficar com esses funcionários sem saber até que horas, e que 

tem gente de Novo Hamburgo, Portão, que vem trabalhar em nosso município e estão parados na 

rua sem uma definição de que horas poderão se deslocar para as suas casas, tomar um banho. 

Falou que inclusive, tem mulheres com crianças que trazem para as creches, e que isso é um 

absurdo, desumano, e que ninguém pode aceitar uma coisa assim. Acredita que estas pessoas 
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deveriam ter uma consciência de que o trabalho deles precisa ser feito mas que tem que ter 

horário, não podendo priorizar uma coisa que vá deixar essas pessoas de castigo todo esse tempo, 

depois de uma jornada de trabalho, ficar parado na rua sem ter o que comer, sem ter horário para 

chegar em casa, pois eles também tem as suas famílias e disse que era lamentável o que estava 

acontecendo. Falou sobre a Moção de Apelo que adentrou nesta Casa e disse que sabe que já a 

muito tempo o nosso município está defasado na parte da segurança, e que sempre estão lutando 

para ter mais soldados na Brigada Militar e que precisamos da Brigada para que permaneça a 

noite também. Falou que muitas vezes a população se refere ao Prefeito e ao Consepro 

questionando porque não dão um jeito. Explicou que a segurança pública não é obrigação do 

município, é obrigação do Estado e que o Estado não cumpre com as suas obrigações e ficam 

cobrando do Consepro. Disse que o Consepro sozinho não pode fazer nada, o prefeito sozinho 

não pode fazer nada e por isso estão se mobilizando nesta  Casa mandando um oficio para as 

Instituições de Segurança para que tomem uma providencia e que o nosso município merece ser 

melhor atendido com a segurança pública, e se não der resultado essa moção de apelo, será feito 

um baixo assinado pegando a assinatura de todos os munícipes e vamos enviar para a Secretaria 

de Segurança e para o Comando da Brigada para que eles tenham mais consideração pelo nosso 

município. Destacou que é um município pequeno, mas que pagamos os nossos impostos e que 

os empresários e a população estão cobrando isso e temos que nos mobilizar e não deixar nas 

mãos do Consepro ou do prefeito, pois todos precisam se mobilizar e com uma boa mobilização 

podemos alcançar os nossos objetivos e agradeceu a todos os colegas que votaram com 

unanimidade essa Moção de Apelo, e que sabe que todos tem a consciência que é necessário esse 

aumento do efetivo e que a brigada permaneça a noite também. Agradeceu. Do Vereador Ivo 
Marconi: Saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que 

assistiam pelas redes sociais. Agradeceu a Karin por ter dado a oportunidade de trabalhar pelo 

município e que a pesar de ser pouco tempo, dá para ajudar um pouco. Disse que queria falar um 

pouco sobre o pedido que fez da parada, tipo uma cobertura nos colégios, uma vez que os pais 

vieram pedir isso. Explicou que nos dias de chuva os alunos se molham até entrarem nas escolas 

e que será encaminhado para o executivo para que seja providenciado logo uma vez que o inverno 

está próximo e as crianças precisam estar protegidas. Disse que também queria dar os parabéns a 

todos os vereadores, para a Presidente pelo belo trabalho que vem fazendo e que é isto que o 

município precisa, de gente que se esforça e trabalha pelo bem do município. Disse que 

acompanhou durante quatro anos o trabalho dos vereadores e que os vereadores não brincam, 

trabalham mesmo. Também parabenizou o prefeito pelo Frigorifico que abriu na Joaneta e disse 

que o Prefeito estaria fazendo um bom trabalho e que precisamos de emprego e trazer mais 

empresas pra cá. Parabenizou também os empresários que nestes dois anos de pandemia 

souberam administrar e conseguiram trabalho para toda comunidade de Picada Café. Falou que 

é assim que se trabalha, se esforçando e fazendo o que a população precisa. Novamente 

parabenizou os pequenos e os grandes empresários que trabalharam e deram a volta por cima. 

Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores, 

secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria reforçar o pedido 

sobre a iluminação pública que a vereadora Adriane havia comentado na semana passada. 

Explicou que um trecho da Avenida Fridolino Ritter falta iluminação pública e que o pessoal 

havia cobrado a umas duas semanas. Disse alegaram que tinha crianças que passavam ali a noite 

e que realmente é perigoso porque é tudo escuro. Destacou que só queria reforçar o pedido que 

foi feito na semana passada e pediu que isso não fique no papel e que agradece se for feito.  Falou 

que vai sair a canastra nos bairros e contou que cobrou o Renato para que os campeonatos de 
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canastra e schofkhop fossem feitos novamente. Explicou que isso é algo que movimenta os 

bairros e as comunidades dos bairros pequenos que não tem muita renda, acaba ajudando para 

gerar alguma renda porque sempre vai ser consumido uma bebida, um lanche. Contou que as 

inscrições já estão com as comunidades e estarão abertas até o dia vinte e seis, sendo no masculino 

e feminino. Falou que os jogos serão primeiro entre os bairros e depois quem se classificar, irá 

jogar o municipal. Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou todos novamente. Disse 

que queria falar sobre o primeiro campeonato de skate que aconteceu na Pista de Skate na Joaneta. 

Falou que foi um sucesso e que esteve lá no sábado e viu amadores e profissionais participando. 

Falou que foi uma iniciativa muito boa do Renato Schmitt e acredita que em todos os setores ele 

está fazendo campeonatos tentando integrar todo mundo, inclusive crianças e idosos. Disse que 

está sendo muito legal e assim como o colega André falou, vai ter a canastra e destacou que todas 

as terças feiras quando vem na sessão vê o Renato trabalhando a noite e que ele trabalha com 

amor e que merece todo o respeito porque se dedica muito e o parabenizou pelo trabalho que está 

fazendo. Em relação a Moção de Apelo, disse que acredita que Picada Café merece muito mais 

guarnição da Brigada e não só de dia porque nunca se sabe quando vai acontecer alguma coisa e 

que concorda em fazer um baixo assinado caso não forem atendido e explicou que não podemos 

ficar à mercê de bandidos sendo que hoje em dia Picada Café está crescendo cada vez mais e os 

marginais já sabem que não tem guarnição, e quantos antes isso for resolvido, vai ser melhor para 

o nosso município. Parabenizou o colega André que estava de aniversário. Agradeceu. Do 
Vereador Egon Hansen: Saudou o Senhor Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, 

imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria falar um pouco sobre 

segurança e que concorda com as palavras do Adão e que é muito importante a Brigada circular 

a noite e isto já é um bom motivo para os assaltantes ficarem fora de nosso município e não 

agirem durante a noite e durante o dia também. Destacou se tivesse mais brigada a noite, isso 

seria muito interessante. Falou que referente ao DAER, concorda que seria melhor fiscalizar em 

outro horário, pela manhã, e que na volta para casa o pessoal estaria cansado e querem ir para as 

suas casas, tem suas famílias, tem seus compromissos e aí ficam muito tempo parados por causa 

dessa fiscalização e sugeriu que a fiscalização fosse feita pela manhã, ou então que conversassem 

com as empresas para regularizarem esta questão antes e não serem pegos de surpresa. Falou que 

queria se referir um pouco sobre a doença da dengue e fez um apelo que o pessoal em suas casas, 

terrenos e em seus pátios, não mantenham água parada e passar uma vez por semana para que 

pudessem evitar que este mosquito se prolifere e que esta doença não vire uma pandemia, e para 

que o nosso município tenha mais tranquilidade quanto a essa doença e destacou se essa doença 

da dengue começar, vai ficar complicado. Referente ao campeonato de Skate que aconteceu no 

sábado, disse que foi muito bom e viu que tinha quatro banheiros químicos, mas pelo projeto que 

foi feito e pelo que foi falado, de repente na próxima competição já vai ter os banheiros fixos e 

prontos e destacou que é uma reivindicação do povo e do pessoal do loteamento. Reforçou que 

provavelmente vá ter banheiros na próxima competição e que vai ter uma obra bem bonita e 

também com terraplanagem, campo de areia, com árvores pra sombra e agradeceu pela atenção 

e pelo pedido que foi feito e que aos poucos vai acontecer. Agradeceu. Ninguém fez uso da 

palavra.  O Senhor Presidente convocou os Senhores Vereadores para a sessão no dia 26 de abril 

as 20 horas no local de costume. Declarou encerrada a sessão. 

 

 
 


