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016/2022 
                              
                         Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 24/05/2022. 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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, Laércio Lamberty, Neudir 
Hubler, 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 015/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou 
em votação a Ata Nº 015/2022, que foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente 
solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de 
Lei 043/2022 – Autoriza a Abertura de Créditos Suplementares e dá outras providências. 
Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa 
apreciação e votação o Projeto de Lei nº 043/2022, que pretende a abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2022, considerando a necessidade de utilização do recurso 
do FUNDEB. Pretende-se a utilização do recurso do FUNDEB para o pagamento do 
vale-alimentação aos profissionais do Magistério. Pelos motivos expostos solicitamos a 
aprovação do Projeto de Lei em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, 
Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei 044/2022 – 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 044/2022, que abre crédito suplementar. O referido crédito refere-se à ampliação do 
repasse à Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, mantenedora do Hospital Nova 
Petrópolis, através do Convênio nº 001/2020, considerando que a Secretaria de Saúde e 
Assistência Social solicitou o aditivo no valor de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos 
e cinquenta reais) para a realização de 35 endoscopias, tendo em vista o valor unitário 
de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Com a autorização legislativa haverá a 
adequação do termo de convênio e a respectiva prestação de contas. Pelos motivos 
expostos, pedimos a aprovação do Projeto de Lei em regime de urgência urgentíssima. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei 045/2022 – 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 045/2022, que trata da contratação 
emergencial de: I. 01 (um) Professor Séries Iniciais– 25 Horas. A necessidade de 
contratação emergencial para o cargo de Professor Séries Iniciais – 25 Horas decorre do 
afastamento da servidora efetiva, Sra. Anelise Heckler Dahmer, para tratamento de 
saúde. A referida contratação se dará pelo período de 01 (um) ano e/ou retorno da 
servidora efetiva às atividades laborais. Para que a Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, bem como, a rede de ensino municipal não fique desatendida deste profissional, 
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pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein 
Prefeito Municipal. Pedido de Indicação. Exma. Sra. Presidente da Câmara de 
Vereadores de Picada Café. Neudir Hubler, Vereador com assento nesse Legislativo 
Municipal, no uso de suas atribuições constantes do art. 202, do Regimento Interno, 
vêm perante Vossa Excelência, propor o Pedido de Informações que segue. É de 
conhecimento Público que no dia 05 de maio do corrente ano, o Congresso Nacional 
promulgou a EC 120 (Emenda Constitucional), que institui o piso salarial dos agentes 
de saúde e de combate às endemias, com um valor de até dois salários mínimos (R$ 
2.424,00 em 2022). A partir do momento em que ela é promulgada, essa legislação já 
tem força de lei. Deste modo, o piso salarial dos agentes de saúde e de combate às 
endemias já está em vigor. Vale destacar que as Emendas Constitucionais, como é este 
caso aqui, são promulgadas pelas Mesas da Câmara e do Senado, em sessão solene do 
Congresso. A PEC ainda determina que Estados, Distrito Federal e Municípios deverão 
estabelecer outras vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de 
valorizar o trabalho desses profissionais. A PEC estabelece que os vencimentos dos 
agentes sejam pagos pela União e que os valores para esse pagamento sejam consignados 
no Orçamento com dotação própria e específica. Conforme a proposta, os recursos 
financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para 
pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de 
saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo 
para fins do limite de despesa com pessoal. Assim, rogamos para este Digníssimo Sr. 
Prefeito para que encaminhe o presente à Secretaria competente para que informe quais 
os passos a serem seguidos para a efetiva implantação deste Direito no Município. 
Requer, portanto, seja o presente Pedido de Informações submetido ao Poder 
Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior brevidade possível. Reiteramos 
votos de mais alta estima e consideração. Neudir Hubler Bancada do PTB. Pedido de 
Indicação. Exma.Sra. Presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café. André Peiter, 
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 Bairro Joaneta, na Rua da Integração, antes do 
Abatedouro Leve Quintal, existe uma curva oferecendo risco à população, que necessita 
estudos pela Secretaria competente para ser devidamente arrumada e sinalizada. Na Rua 
da Integração passam caminhões bitrem romeu e julieta, caminhões truck e veículos 
escolares entre outros, que tem dificuldade de fazer a curva com plena segurança.   
Requer, portanto, seja a presente indicação submetida ao Poder Executivo, rogando 
por seu atendimento, com a maior brevidade possível. André Peiter Bancada do PSD. 
Pedido de Informações. Exmº Sr. Vice-Presidente da Câmara de Vereadores de Picada 
Café. Adriane Marconi Mielke, Vereadora com assento nesse Legislativo Municipal, no 
uso de suas atribuições constantes do art. 134, Inciso V, do Regimento Interno, vêm 
perante Vossa Excelência, propor o Pedido de Informações que segue. No nosso 
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Município existem várias pessoas enfermas que necessitam atendimento por 
fonoaudiólogo. Porém, é sabido que o Município só dispõe de fonoaudiólogo para 
crianças. Neste sentido solicitamos informação sobre a possibilidade de convênio com 
fonoaudiólogo para adultos para atender aos munícipes. Assim, rogamos para este 
Digníssimo Sr. Prefeito para que encaminhe o presente para a Secretaria competente para 
as providências cabíveis. Requer, portanto, seja o presente Pedido de Informações 
submetido ao Poder Executivo, rogando por seu atendimento, com maior brevidade 
possível. Reiteramos votos de mais alta estima e consideração. Adriane Marconi Mielke, 
Bancada do PTB. 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 03 de junho de 2022. 
Atenciosamente, Vereador Laércio Lamberty. Oficio Nº 078/2022 – ADM. A Câmara 
Municipal de Vereadores de Picada Café. Cumprimentando-os, cordialmente, segue em 
anexo a cópia do Plano de Trabalho, referente ao Termo de Convênio FPE nº 727, 
celebrado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria 
de Obras e Habitação e o Município de Picada Café, objetivando a construção de 1 (um) 
poço tubular profundo, para atendimento da localidade de Colina Verde, para fins de 
acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações pactuadas. Luciano Klein Prefeito 
Municipal. Oficio 008/2022. Câmara de Vereadores. Levando em consideração as 
reclamações da população nas redes sociais de um atendimento de baixa qualidade dos 
serviços de saúde e as queixas dos técnicos de enfermagem, o SIMPCAF, através de suas 
atribuições legais, solicita uma reunião com a presença do prefeito municipal, 
representante da Secretaria da Saúde e Vereadores, para tratar assuntos relativos ao Setor 
da Enfermagem com a seguinte pauta: 1. Carga horária de trabalho coerente e justa para 
todos os Técnicos de Enfermagem; 2. Repouso semanal; 3. Pagamento ou folga referente 
aos feriados civis e religiosos; 4. Ausência de Profissional Enfermeiro, para orientar 
conduta técnica, conforme determina o órgão fiscalizatório – COREN/RS, determinando 
a existência deste profissional em todos os turnos de atendimento, sendo que o UBS está 
aberto ininterruptamente todos os dias da semana e 24 horas por dia; 5. Insuficiência de 
profissionais para demanda de atendimentos; (há mais de dois anos que estamos 
reivindicando que faltam dois técnicos de enfermagem e um enfermeiro Padrão). 6. 
Discussão sobre o Decreto Municipal Nº 101/2018; 7. Demais assuntos sobre Rotinas do 
Setor que já foram apontadas em outros momentos e não foram solucionadas. Portanto, o 
SIMPCAF solicita esta reunião com as autoridades do Município acima mencionadas e 
solicita que também, se façam presentes os servidores municipais ocupantes dos cargos 
Técnico de Enfermagem, juntamente com o responsável Técnico Enfermeiro. Desde já 
agradecemos a atenção. Cordialmente, Valdoir Cabrera de Almeida Presidente. Passamos 
para O Grande Expediente, onde constam os Projetos de Lei 043/2022, 044/2022 e 
045/2022. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Karin 

Spier: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e 
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a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que o Projeto de Lei 043/2022, autoriza 
a abertura de créditos suplementares e dá outras providencias e explicou que esse projeto 
trata da abertura de crédito suplementar para a utilização dos recursos do FUNDEB para 
o pagamento do vale-alimentação aos profissionais do magistério e pediu a urgência 
urgentíssima. Referente ao Projeto de Lei 044/2022, autoriza a abertura de crédito 
suplementar e dá outras providencias e disse que esse projeto também é um projeto de 
abertura de crédito suplementar para ampliação do repasse à Ordem Auxiliadora de 
Senhoras Evangélicas e explicou que é uma solicitação da Secretaria da Saúde com o 
aditivo de quinze mil, setecentos e cinquenta reais para a realização de trinta e cinco 
endoscopias, no valor unitário de quatrocentos e cinquenta reais e se tratando de saúde, 
pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei 045/2022, autoriza a 
contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras 
providências e destacou que esse projeto trata da contratação de um professor de séries 
iniciais de vinte e cinco horas, em função do afastamento da servidora efetiva, Sra. 
Anelise Heckler Dahmer para tratamento de saúde e pediu a urgência urgentíssima. 
Agradeceu. Ninguém mais fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação 
a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 043/2022, que foi aprovado por unanimidade. 
A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 
044/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação 
a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 045/2022, que foi aprovado por unanimidade. 
Passamos para a Ordem do Dia, onde constam os Projetos de Lei 043/2022, 044/2022, 
045/2022 e o Pedido de Licença do Vereador Laércio Lamberty. A Senhora Presidente 
colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 
colocou em votação o Projeto de Lei 043/2022, que foi aprovado por unanimidade. A 
Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 044/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 045/2022, que 
foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Pedido de 
Licença do Vereador Laércio Lamberty, 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, secretária, 
jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que gostaria de falar 
do pedido de indicação do colega André Peiter, e que realmente na Rua Integração, 
naquela curva, precisa ser tomado providências e fazer alguma coisa, porque ela é muito 
fechada e como abriu um matadouro se faz necessário fazer algo diferente e sugeriu 
mudar a ponte ou cortar aquela curva e destacou que uma hora pode cair um caminhão 
e causar um acidente bem feio. Pediu que o quanto antes fosse tomado um providencia 
e que concorda plenamente com essa indicação. Disse que também queria falar da 
prestação de contas que havia pedido da Kaffeschneis’fest e das festas que ocorrem no 
município, sendo que a Administração deu a resposta na última sessão, que precisaria de 
cento e vinte dias para fazer essa prestação de contas e destacou que o prazo de quatro 
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meses é meio longo e que gostaria de saber se também os fornecedores que forneceram 
para esta festa, se também vão levar cento e vinte dias para serem pagos. Disse que acha 
que é um prazo de quatro meses é muito longo pra se fazer uma prestação de contas, mas 
tudo bem, e que irá aguardar que essa prestação de contas venha para esta Casa e para 
ficarem a par do que foi gasto, do que entrou, se deu lucro ou se deu despesa e que o 
povo quer saber e os vereadores também. Disse que na última audiência pública 
financeira do último quadrimestre, reparou que na Secretaria do Turismo ficou orçado 
quinhentos e dez mil reais, e no primeiro quadrimestre foi gasto quatrocentos e quinze 
mil reais, então em torno de noventa por cento foi gasto no primeiro quadrimestre. Disse 
que isso é um desiquilíbrio e deu como um exemplo, se uma pessoa tem mil reais pra 
gastar em um mês, não pode gastar novecentos em dez dias e questionou o que vai fazer 
nos outros vinte dias, ou vai tirar da sua poupança ou vai pegar emprestado porque 
precisa e que era isto que está acontecendo, estariam tirando do superavit que é a 
poupança do município, que é o que foi economizado para colocar no Turismo. Falou 
que o correto não é, e acredita que o superavit do município tem que ser gasto com 
educação, saúde, segurança pública, obras, agricultura e não em turismo. Disse que 
sempre defendeu sim, que precisam deixar mais orçamentos para o turismo e acredita 
que o comércio do nosso município é muito fraco e que só vai fortalecer, no momento 
conseguirem alavancar o turismo e que é uma saída para este fortalecimento, mas para 
isto precisa ser colocado no orçamento e que não se pode fazer um orçamento e executar 
outro. Disse que concorda, que precisamos sim utilizar mais recursos no turismo, mas 
tem que estar planejado e estar no orçamento e que não podemos tirar de outras 
secretarias para colocar no turismo ou pegar do superavit e que isto não pode ser feito. 
Disse que até então, não viu nenhuma ação muito contundente, impactante no turismo 
que viesse causar este impacto e destacou que talvez tenha se descuidado e que talvez 
tenha acontecido algo a mais que não perceberam. Pediu para que seja dado uma 
explicação, porque temos mais oito meses e não tem mais dinheiro para gastar no turismo 
e se continuarem gastando assim, irão gastar três vezes mais do que foi orçado. Falou 
que o correto é deixar no orçamento e se tiver que tirar, vai tirar de onde para completar 
o orçamento, da saúde, da educação e destacou que concorda que precisa ser cortado 
gastos e tirar do Gabinete do Prefeito e da Secretaria da Administração e Fazenda e falou 
que oito por cento de orçamento é muito e que dá para tirar um e meio por cento de cada 
secretaria e destinar para o turismo e que não concorda que tirem nem da educação, nem 
da saúde, nem da agricultura e nem das obras, mas a saída é por aí. Disse que irão ficar 
atentos ao orçamento e destacou que quando vem o orçamento nesta Casa, estudam e 
votam neste orçamento e é praticado outro, então não precisa vir orçamento para os 
vereadores e que estariam sendo feitos de bonecos, talvez. Falou que a pessoa que está 
na Secretaria do Turismo é formada em administração de empresas e acredita que não 
está sendo bem administrado o orçamento, mesmo a pessoa sendo formada em 
administração de empresas, sedo o que foi passado pra eles. Agradeceu. Do Vereador 
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Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, 
jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que há duas semanas atras, foi 
procurado pelos pais da Escola Santa Joana Francisca e passaram a questão da calçada 
na frente da escola que foi erguida por arvores de sombra. Disse que conversou com o 
Vice Prefeito e o Secretário de Obras e isso vai ser arrumado, pois uma criança pode 
cair, muitas vezes está chovendo e que isso é ruim mesmo e explicou que ainda não foi 
feito pelo fato de o tempo não estar ajudando, mas que o pedido foi feito e será 
concertado a calçada. Disse que a mesma situação acontece na frente da praça da Joaneta, 
onde ficam os banheiros, e contou que sempre tem água empossada e que também já foi 
feito o pedido e que será arrumado o mais breve possível. Deixou um agradecimento ao 
Secretário Beto e contou que na Rua Vicente Prieto, perto da casa do Sr. Miguel Utzig, 
o asfalto estava cheio de buracos e que foi concertado neste dia e por isso o 
agradecimento, pois ficou bem bacana. Disse que também queria fazer um convite 
especial para toda a população, para participarem do nosso campeonato da primeira 
divisão que está chegando as semifinais, nesta sexta feira a noite, no Ginásio da Décio 
Martins Costa. Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a todos novamente. 
Disse que a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, convida a comunidade para a 
Audiência Pública para a Revisão e Aprovação do Plano Municipal de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos e Urbanos de Picada Café. Falou que essa audiência será no dia dois 
de junho as nove horas da manhã, na Câmara de Vereadores. Também disse que vale 
lembrar que no dia vinte e seis é feriado de Ascenção de Nosso Senhor, e por isso, o bota 
fora que sempre é na última quinta feira do mês, será amanhã, e o material que não será 
recolhido neste dia, será recolhido na sexta feira. Parabenizou a Secretaria de Turismo 
Industria e Comércio, pela iniciativa do Projeto Domingo com a Bandinha nos 
estabelecimentos gastronômicos do nosso município. Contou que no domingo, 
aconteceu a segunda etapa em cinco estabelecimentos, com belas musicas da Banda 
Baila Baila. Os estabelecimentos visitados foram no Café Colonial Encosta da Serra, 
Café Colonial Rota, Restaurante Casa Schmitt, na Sociedade Aliança e no Restaurante 
Becker. Disse que a primeira etapa já ocorreu no dia vinte e quatro de abril no 
Restaurante Tia Nica, no Restaurante do Parque, no Dhein Haus Café Colonial, 
Restaurante Reicherd e na Tenda do Guri. Explicou que este projeto está em andamento 
e vai até o final do ano, levando muita música e animação aos frequentadores, 
comunidade e visitantes. Parabenizou a Secretária Ivete por iniciativas como esta que 
alegram e incentivam os empreendedores locais e principalmente, impulsionam o 
turismo no nosso município, que tem um polo gastronômico muito grande. Disse que a 
Secretaria da Saúde lembra a todos os munícipes, que se deve completar a vacinação 
contra a Covid-19. Falou que para idosos de setenta anos ou mais, devem receber as 
quatro doses, pessoas com doze anos ou mais, devem receber três doses e crianças de 
cinco a onze anos, duas doses. Falou que quem ainda não completou o esquema vacinal 
poderá fazer no próximo sábado, dia vinte e oito, das sete horas e trinta minutos até as 
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onze horas e trinta minutos, para maiores de dezoito anos, e a tarde, das treze horas e 
trinta minutos até as quatorze horas, para as crianças de cinco a onze anos. Agradeceu. 
Do Vereador Laércio Lamberty: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria 
fazer um agradecimento a todos pelo fato de ser sua última sessão e destacou que foi um 
mês de muito aprendizado, que a comunidade pode continuar contando com ele e 
também agradeceu ao colega de partido Selvino Boettcher, pelo espaço nesta Casa. Falou 
que inclusive esteve conversando com o Prefeito Luciano e o Vice Max, que eles podem 
continuar contando com seu apoio, mas que estará cobrando deles também, porque 
querendo ou não, a comunidade está querendo ver obras e a qualquer canto que vai, 
dizem que querem ver obras. Disse que o prefeito já garantiu que dentro de vinte dias, 
as coisas vão sair do papel e frisou que está demorando, mas que já prometeu e que listou 
vários projetos, sendo que alguns já estão em execução, outros em licitação e um já 
orçado e que a coisa vai começar a fluir. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A 
Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a sessão no dia 07 de junho 
as 19h30min no local de costume e lembrou que na próxima semana não haverá sessão 
por se tratar da quinta 3ª feira do mês, e conforme o Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores, as sessões nos meses de junho, julho e agosto começarão com 30 minutos 
de antecedência. Declarou encerrada esta sessão.  

 

 

 


