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                        Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 26/04/2022. 
 

Aos vinte e seis 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, Adriane Marconi Mielke, André 

Peiter, Egon Hansen, Eloir Bauer, Ivo Marconi, Neudir Hubler, Roque Nobles 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 011/2022. Ninguém fez uso 

da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 011/2022, que foi aprovada por 

unanimidade. A Senhora Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. 

Pequeno Expediente. Projeto de Lei Nº 035/2022 – Autoriza a Abertura de Crédito Suplementar 

e dá outras providencias. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos 

para Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 035/2022, considerando a necessidade de 

adaptação do orçamento vigente, tendo como finalidade a ampliação do repasse a ser concedido 

para a Associação dos Universitários de Picada Café. A complementação no valor de R$ 6.741,00 

(seis mil, setecentos e quarenta e um reais) ao repasse a ser concedido à Associação dos 

Universitários de Picada Café, faz-se necessária, após pedido exarado pela Presidente da 

Entidade, considerando a necessidade de adequação do plano de trabalho, em razão do aumento 

considerável dos custos de prestação de serviços de contabilidade, bem como, de hospedagem do 

site da Entidade, não previstos inicialmente no Plano de Trabalho. Cabe mencionar que a 

Entidade é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos que possui o objetivo de 

proporcionar integração, união e companheirismo recíprocos entre os universitários, instituições 

de ensino e membros dos cursos técnicos, como foco principal voltado à educação. Dessa forma, 

buscamos a referida autorização legislativa para o aumento de R$ 6.741,00 (seis mil, setecentos 

e quarenta e um reais), garantindo à entidade o êxito dos serviços, mantendo o auxílio como 

forma de incentivo aos Munícipes que desejam fazer uma formação ou até se aperfeiçoar em suas 

profissões, com o intuito de ter um diferencial no mercado de trabalho, além do Município poder 

contar com profissionais qualificados nas mais diversas áreas. Pelos motivos expostos, 

solicitamos a aprovação do Projeto de Lei, em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, 

Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 036/2022 – Altera dispositivos da Lei 

Municipal Nº 1.774/2017, que institui o Programa Municipal para Inseminações Artificiais 

realizadas em gado leiteiro para os Produtores Rurais de Picada Café. Justificativa. Senhora 

Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para vossa apreciação e votação o Projeto de 

Lei nº 036/2022, que versa sobre a alteração da Lei Municipal nº 1.774/2017. O presente Projeto 

de Lei visa aumentar a produtividade do setor primário, que representa expressiva parcela do 

retorno de recursos do ICMS do Município através da venda de leite. De longa data o Município 

tem fomentado localmente a inseminação artificial de gado leiteiro, através de leis específicas e 

chamamento público, o que tem limitado a opção de sêmens e empresas participantes. Atualmente 

o produtor efetua o pagamento de 20% do valor do sêmen diretamente à empresa e o Município 

paga o restante dos 80% para a empresa. Considerando que o chamamento público anteriormente 

realizado se encerrou e não possui possibilidade de prorrogação e, após realizadas pesquisa com 

empresas fornecedoras de sêmen sobre seu interesse em participar do chamamento público, 
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obteve-se informação de que todas elas não participariam, por conta da forma que o município e 

produtores realizam o pagamento do sêmen, pois não conseguem efetuar suas respectivas 

prestações de contas. Tal fato, inclusive, ocorre com a empresa que atualmente fornece o sêmen. 

Assim, há a necessidade de o Município remodelar a Lei que trata acerca da matéria, buscando 

maior amplitude e economicidade tanto para os produtores rurais, como para o município, tudo 

isso com vistas a manter os benefícios aos produtores locais, aumentando, consequentemente, a 

produtividade do setor primário. Ademais, a referida alteração terá sua vigência a contar de 1º de 

maio de 2022. Para a adequação da Lei Municipal solicitamos a aprovação do presente Projeto 

de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Moção de Aplausos. a Câmara de 

Vereadores do Município 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 Aplausos pelo 

aniversário de 26 anos do CTG Encosta da Serra. O CTG Encosta da Serra foi fundado em 02 de 

abril de 1996 por amigos tradicionalistas que gostavam do tradicionalismo gaúcho e desejavam 

ter um CTG em Picada Café. Tudo começou no Galpão Rancho Alegre e com o passar do tempo 

foram evoluindo e hoje fica situado próximo ao Parque Jorge Khun. O primeiro Patrão foi o Sr. 

Darci Mewius e o atual Patrão é o Sr. Douglas Eduardo Pereira dos Santos. O CTG Incentiva e 

divulga o tradicionalismo, promovendo cursos de danças integrando jovens e adultos no centro 

das Tradições Gaúchas para juntos cultivarem nossas raízes. No mês de maio de cada ano, o CTG 

Encosta da Serra é o ponto de chegada ou partida da Cavalgada da Serra, evento este, que faz 

manter viva as tradições gaúchas. Por este motivo, entende-se ser justo que esta Câmara 

Municipal torne público o seu reconhecimento a esta entidade que preza pelas tradições gaúchas 

em nosso Município. Requer-se a votação da urgência urgentíssima. Atenciosamente, Adriane 

Marconi Mielke, Vereadora Presidente Proponente. Moção de Aplausos. a Câmara de Vereadores 

do Município 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 Aplausos a Associação 

Cultural e Esportiva Canelinha. Fundada em 14 de abril de 1989, está situada na localidade de 

Canelinha, no interior de Picada Café. No último dia 14 de abril comemorou seus 33 anos de 

fundação. Ao longo destes 33 anos foram muitos os avanços do clube que começou num pequeno 

e improvisado bar, ao lado do campo de futebol montado pelos associados que nunca mediram 

esforços em busca de avanços e da tão sonhada sede social. Anualmente, fazem eventos sociais 

como Festa Junina, Baile da Linguiça, Churrasco dos Sócios, Festa de Natal, encerramento do 

ano, bem como sedia festas particulares. A Associação recebe muitos visitantes e o Clube também 

é sede de torneios e jogos festivos. Uma das marcas carregadas pelo União Canelinha é a 

conquista do primeiro título de futebol de Picada Café, no ano de 1993. Atualmente, a Associação 

Cultural e Esportiva União Canelinha é presidida por José Francisco Schaab. Por toda a 

importância social da nossa Associação Cultural e Esportiva Canelinha é que aplaudimos pela 

passagem do 33º aniversário de sua fundação ocorrido no dia 14 de abril do ano corrente. 

Parabéns.Requer-se votação em urgência urgentíssima. Atenciosamente, Adriane Marconi 

Mielke, Vereadora Presidente Proponente. Moção de Aplausos. a Câmara de Vereadores do 

Município 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 Aplausos a Associação Cultural 

e Esportiva 11 Amigos. A Associação Cultural e Esportiva 11 amigos foi fundada no dia 01 de 

abril de 1993, o atual presidente é o Sr. Perci Kunz e fica situado na comunidade do Lichtenthal, 
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mas sempre abraça todas as comunidades com o intuito de crescer e auxiliar no desenvolvimento 

de Picada Café. Conta com inúmeros amigos e parceiros e também tem uma parceria com o Clube 

Festivo Flamenguinho, que já dura mais de 25 anos. Outro parceiro é o Clube de Mães Anna 

Lichtenthal, que realiza muitas ações no local, seja voltado a cultura do Natal, seja com ações 

voltadas as famílias necessitadas ou no entretenimento da comunidade. Por este motivo, 

aplaudimos a Associação e todos os seus associados pela passagem dos 39 anos de uma bela 

história promovida por gerações e inspirado no futuro da sociedade. Requer-se votação em 

urgência urgentíssima. Atenciosamente Adriane Marconi Mielke, Vereadora Presidente 

Proponente. Pedido de Licença. O Vereador que esta subscreve, pelo presente solicita, de acordo 

com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, Licença Interesse de suas funções 

do Legislativo a partir do dia 27 de abril de 2022. Atenciosamente, Vereador Roque Nobles. 

Oficio Nº 07/2022. Para Câmara de Vereadores. O SIMPCAF, através de seus representantes 

legais, solicita voz no Plenário da Sessão da Câmara de Vereadores no dia 03 de maio de 2022. 

Ocupando este tempo de forma respeitosa, objetiva e clara para os vereadores e público em geral. 

Também, saliente que está em acordo ao Regimento Interno e informa que o assunto a ser pautado 

é a Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município, apresentado pela vereadora Adriane 

Marconi no mês de dezembro de 2021, solicitação de implantação de insalubridade e 

periculosidade e solicitação de melhorias nas condições de trabalho dos profissionais da saúde 

do município. Desde já agradecemos a atenção. Cordialmente, Valdoir Cabrera de Almeida. 

Pedido de Indicação. Exma. Senhora Presidente da Câmara De Vereadores de Picada Café. Ivo 

Marconi, Vereador com assento nesse Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições 

constantes do art. 164, do Regimento Interno, vêm perante Vossa Excelência, propor o seguinte 

Pedido de Indicação no sentido que seja estendido o turno integral das professoras municipais até 

as 18 horas. Requer, portanto, seja a presente indicação submetida ao Poder Executivo, rogando 

por seu atendimento, com maior brevidade possível. Ivo Marconi Bancada do PTB.  Pedido de 

Indicação. Exma senhora Presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café. Ivo Marconi, 

Vereador com assento nesse Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições constantes do art. 

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

Indicação no sentido de que seja fornecido um vale rancho de R$ 500,00 (quinhentos reais) para 

as professoras do turno integral das Escolas de Educação Infantil Joaninha e Dona Martha. 

Requer, portanto, seja a presente indicação submetida ao Poder Executivo, rogando por seu 

atendimento, com a maior brevidade possível. Ivo Marconi Bancada do PTB. Oficio 021/2022. 

Vice- Presidente da Câmara de Vereadores: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 

Picada Café recebeu vosso oficio (a saber: Nº 100/2022). Esclarecemos que o pedido de 

providências para abrigos nos locais em que os ônibus param em frente a todas as escolas 

existentes no município parece estar atendido, porque atualmente todas as instituições contam 

com esses abrigos, conforme imagens abaixo destacadas: Colocamo-nos a disposição para 

averiguarmos em conjunto quais seriam as demandas diferenciadas do cenário já existente e 

também para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Cristiane Backes Welter Secretária 

Municipal de Educação e Cultura de Picada Café.Passamos para o Grande Expediente onde 

constam os Projetos de Lei Nº035/2022, 036/2022, a Moção de Aplausos para o CTG Encosta da 

Serra, a Moção de Aplausos para o Clube Canelinha e a Moção de Aplausos para o Clube 11 

Amigos. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador Neudir Hubler: 
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Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, o colega Laércio 

Lamberty e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que o Projeto de Lei 035/2022, 

autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providencias e destacou que essa abertura 

se faz necessário para adequação do orçamento vigente e tendo em vista ampliar os recursos da 

Associação dos Universitários de nosso Município e explicou que o complemento se dá no valor 

de seis mil setecentos e quarenta e um reais e pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto 

036/2022, altera o dispositivo da Lei Municipal nº 1.774/2017 que institui o Programa Municipal 

para inseminações artificiais realizadas em gado leiteiro para os produtores rurais de Picada Café. 

Explicou que o projeto visa aumentar a produtividade do setor leiteiro com a inseminação 

artificial. Contou que atualmente o produtor paga 20% do valor e o município 80% do valor, 

considerando que o chamamento público anterior encerrou e para isso a necessidade de o 

município remodelar a lei e isso se faz necessário para que os produtores não fiquem 

desatendidos. Pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 

Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 035/2022, que foi 

aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima 

do Projeto de Lei Nº 036/2022, que foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 

em votação a urgência urgentíssima a Moção de Aplausos para o CTG Encosta da Serra, que foi 

aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima a 

Moção de Aplausos para o Clube Canelinha, que foi aprovada por unanimidade. A Senhora 

Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima a Moção de Aplausos para o Clube 11 

Amigos, que foi aprovada por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde consta o 

Projeto de Lei Nº 035/2022, 036/2022, a Moção de Aplausos para o CTG Encosta da Serra, a 

Moção de Aplausos para o Clube Canelinha, a Moção de Aplausos para o Clube 11 Amigos, o 

Pedido de Licença Interesse do Vereador Roque Nobles e o Pedido do uso da Tribuna para o 

Presidente do Sindicato dos Municipários 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 035/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 

em votação o Projeto de Lei Nº 036/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 

Presidente colocou em votação a Moção de Aplausos para o CTG Encosta da Serra, que foi 

aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a Moção de Aplausos para 

o Clube Canelinha, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação 

a Moção de Aplausos para o Clube 11 Amigos, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 

Presidente colocou em votação o Pedido de Licença Interesse do Vereador Roque Nobles, que 

foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Pedido do uso da 

Tribuna para o Presidente do Sindicato dos Municipários de Picada Café, que foi aprovado por 

unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. O Senhor Presidente colocou a palavra a 

disposição. Do Vereador Ivo Marconi: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 

secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Referente ao pedido de quinhentos 

reais para as professoras do turno integral da Escola de Educação Infantil Dona Martha, falou que 

isso era um incentivo, pois temos professoras de qualidade para as nossas escolinhas e cuidar de 

nossas crianças, e destacou que todas as professoras recebem esses quinhentos reais e elas não, e 

reforçou que seria um incentivo para que elas continuem e não fiquem trocando de professoras a 

toda hora. Disse que as nossas crianças precisam de professoras competentes e que tenham tempo 
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junto com as crianças e seria um prazer muito grande se fossem atendidas e seria um incentivo 

muito grande pra elas. Falou que referente ao pedido para estender o turno integral até as dezoito 

horas, é um pedido dos pais e seria uma boa para as empresas não precisando largar mais cedo e 

com tempo para buscar as suas crianças e trazer para o bem estar da família. Pediu para que seja 

tratado com carinho e para que seja encaminhado ao executivo. Agradeceu. Da Vereadora 

Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. Disse que fizeram uma Moção de 

Aplausos para os Clubes, sendo eles a Associação Cultural Esportiva 11 Amigos que foi fundado 

em primeiro de abril de mil novecentos e noventa e três, completando trinta e nove anos de uma 

bela história. Disse que também merecem os aplausos a Associação Cultural e Esportiva 

Canelinha que foi fundada em quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e nove, completando 

trinta e três anos de fundação. Falou que o CTG Encosta da Serra foi fundado em dois de abril de 

mil novecentos e noventa e seis por amigos tradicionalistas gaúchos e que desejavam um CTG, 

completando vinte e seis anos e hoje está sobre a direção de Douglas Eduardo Pereira. Disse que 

os três clubes estão de parabéns e que merecem os nossos aplausos. Ninguém fez uso da palavra.  

A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a sessão no dia 03 de maio as 20 

horas no local de costume. Declarou encerrada a sessão. 

 
 
 

 


