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                         Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 14/06/2022. 
 
Aos quatorze dias do mês de junho 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, Janice Seibt, 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 
017/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata 
Nº 017/2022, que foi aprovada com a ausência da Vereadora Karin Spier. A Senhora 
Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. 
Projeto de Lei 051/2022 – Cria o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública 
Municipal – GGI-M, e dá outras providências. Justificativa. Senhora residente, Senhores 
Vereadores: Encaminhamos para vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 
051/2022, que trata da criação do Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública 
Municipal - GGI-M. O presente projeto tem como finalidade a criação de um órgão 
deliberativo e executivo que opera por consenso e sem hierarquia entre as Corporações, 
respeitando a autonomia individual de cada instituição que o compõe, objetivando o 
controle, o desenvolvimento, a avaliação e o monitoramento dos programas e ações 
estratégicas dirigidas à prevenção e ao combate à violência e a criminalidade no 
Município, por meio de atuação conjunta, coordenada e sistêmica entre a Brigada Militar, 
Polícia Civil e demais órgãos. Entre as competências do Gabinete de Gestão estão 
promover a integração, em âmbito local, dos órgãos de segurança pública federal, estadual 
e municipal, além de gerir, de modo integrado, problemas relacionados à segurança 
pública, promovendo a cooperação e o compartilhamento de informações entre as 
instituições que o compõe, contribuir para a integração e harmonização dos órgãos do 
sistema de justiça criminal, na execução de diagnósticos, planejamentos, implementação 
e monitoramento de políticas de segurança pública; monitoramento e avaliação da 
execução dos planos municipais de segurança pública. Pelos motivos expostos, 
solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein 
Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 052/2022 – 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 052/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) 
Auxiliar de Serviços Gerais. A necessidade de contratação emergencial para o cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais decorre da exoneração, a pedido, da servidora efetiva Sra. 
Tatiane de Paula, a contar do dia 13 de junho de 2022, sendo que neste dia não mais 
exercerá suas funções. Para que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como 
a rede de ensino municipal não fiquem desatendidas deste profissional, pedimos 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 artigo 166 do regimento Interno, solicita que, após ouvido o Soberano 
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Plenário desta Casa Legislativa, se envie Moção de Aplausos ao cafeense Thierry 
Jaguszewski. Thierry é um filho de picada café, nascido aqui, hoje com 21 anos de idade, 
menino que fez o ensino fundamental na Escola Municipal 25 de julho e parte do ensino 
médio na Escola Estadual Décio Martins Costa. Sempre foi um menino estudioso, mas 
que tinha um sonho: ser jogador de voleibol profissional! Aos 13 anos convenceu a mãe 
a deixar ele seguir sua vontade, ir morar e estudar em Nova Petrópolis, o que facilitaria 
seu acesso ao consagrado Projeto Vôlei Nova Petrópolis. Treinava diariamente e foi neste 
projeto que aprendeu e iniciou a carreira no voleibol. Em 2017, durante a Taça Paraná de 
Voleibol, teve sua dedicação premiada e foi jogar no famoso time de Suzano, em São 
Paulo, onde ficou até novembro de 2019. Retornando para casa, jogou no APAV, equipe 
de Canoas que disputou a superliga do Brasil. Um ano depois, em 2020, foi desfilar seu 
voleibol em Portugal, obtendo sua primeira experiência internacional. Em 2021, o jovem 
cafeense, que tanto orgulha nossa cidade, partiu para um novo desafio:  jogar e colocar o 
nome de Picada Café na Superliga Nacional de Vôlei, a elite do nosso voleibol. Desta 
vez, foi defendendo as cores do Farma Conde, equipe profissional de São João dos 
campos, São Paulo. O atleta cafeense foi, inclusive, premiado com o Viva Vôlei, troféu 
que premia o melhor em cada um dos jogos da superliga. Neste ano de 2022, Thierry vai 
realizar mais um sonho na sua ascensão no esporte que escolheu para praticar. No mês de 
agosto ele se apresenta ao novo Clube – Spacer's Toulouse Volley – equipe tradicional 
do voleibol da França – equipe na qual deve permanecer na temporada 2022/2023 pelo 
período de 10 meses. Esse é o reconhecido atleta do vôlei Thierry Jaguszewski que leva 
o nome de Picada Café para o Brasil e para o mundo através do voleibol, filho que muito 
orgulha nossa cidade. cidade. Ser um atleta reconhecido é o sonho de muitos meninos que 
desejam participar campeonatos e alcançarem o sucesso na carreira. É o caso de Thierry 
Jaguszewski que merece este reconhecimento pelo Município, por ter se destacado, 
inclusive internacionalmente, como atleta do voleibol. É uma singela, mas justa 
homenagem a este cidadão cafeense que está deixando seu nome nos anais da história do 
Município. Por toda a relevância do atleta do vôlei Thierry Jaguszewski, é que aplaudimos 
através desta Moção, reconhecendo sua importância para o Município. Parabéns. Picada 
Café, 09 de junho de 2022. Atenciosamente, Vereadora Adriane Marconi Mielke Bancada 
do PTB Proponente. Moção de Aplausos. A Câmara Municipal de Vereadores de Picada 
Café, nos termos do Artigo 166, do Regimento Interno, solicita que, após ouvido o 
Soberano Plenário desta Casa Legislativa, se envie Moção de Aplausos para a modelo 
Miss Julia Suelen Buss. Julia é modelo desde os 11 anos de idade. Já representou Picada 
Café em diversos municípios do Rio Grande do Sul. E, também, já representou nossa 
cidade e estado no Paraná e Mato Grosso do Sul. Julia é capa da Revista Ilumine 2019, 
possui mais de 40 títulos de miss, entre eles se destacam o Miss Turismo RGS 2019, Miss 
Universe RGS 2020, e, atualmente conquistou o título de Miss Brasil Disney Star em 
Campo Grande/MS. Ser Miss é o sonho de muitas meninas que desejam participar de 
concursos de beleza e alcançarem o sucesso e o glamour da carreira. O concurso de beleza 
de Miss é a oportunidade para realizar seu sonho e mostrar todo o seu potencial, charme, 
carisma e personalidade na passarela. Por toda a importância é que aplaudimos através 
desta Moção, reconhecendo sua importância para o Município. Parabéns. Picada Café, 10 
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de junho de 2022. Atenciosamente, Vereadora Adriane Marconi Mielke Bancada do PTB 
Proponente. Oficio nº 11/2022.Prezados Vereadores de Picada Café. Cumprimentando-
os cordialmente, em resposta ao oficio 139/2022, venho informar que está sendo avaliado 
pela gestão a viabilidade para contratação do serviço de fonoaudióloga para pacientes 
acamados que tenham orientação médica par esta especialidade, considerando que hoje 
na Secretaria de Saúde do Município possui apenas um(a) paciente que necessita deste 
atendimento. Sendo o que tinha para o momento nos colocamos a disposição para 
eventuais dúvidas. Rubia Leindecker, Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social 
de Picada Café. Oficio nº 091/2022 – ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: 
Encaminhamos cópias do Contrato nº 025/2022, 026/2022, 1º Termo de Alteração ao 
termo de Colaboração nº 004/2021, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2019, Termo de 
Permissão de Uso de Bem Público, 6º Termo de Alteração ao Convênio nº 001/2020, 2º 
Termo Aditivo ao Contrato nº 042/2021, Termo de Permissão de Uso de Bem Público, 4º 
Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2019, Termos de Colaboração nº 002/2022, 8º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 063/2020, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2022, em 
conformidade com a Lei Orgânica do Município de Picada Café Art. 7º, § 4º. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. À Câmara de Vereadores do 
Município de Picada Café. Sr (a). Presidente: Na oportunidade em que cumprimentamos 
Vossa Excelência, viemos por meio desta, informar à essa egrégia Câmara Municipal que 
até 31 de maio do ano em curso, o programa Juro Zero do Governo do Estado realizado 
por meio desta Secretaria de Desenvolvimento Econômico injetou recursos na economia 
do Rio Grande do Sul, da região das Hortênsias e do Município de Picada Café, conforme 
detalhado a seguir. Vinculado ao programa Avançar, o Juro Zero viabilizou que empresas 
de pequeno porte (EPPs), microempresas (ME), e microempreendedores individuais 
(MEIs)realizassem operações de crédito com juros subsidiados. O Estado aportou R$ 100 
milhões para o pagamento de juros com limites por operação fixados em R$ 10 mil para 
Microempreendedores individuais; R$ 30 mil para Micro Empresas e R$ 100 mil para 
Empresas de Pequeno Porte. O programa concede carência de três meses para todos os 
portes e prevê 12 meses de amortização para Microempreendedores Individuais e 36 
meses para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte. Em todo o Estado, o programa 
movimentou R$ 368.551.351,00, em 15.561 contratos. Na região do Hortênsias, foram 
realizadas 117 operações, mobilizando R$2.855.920,03 (Dois milhões, oitocentos e 
cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte reais e três centavos). Os recursos na região 
foram acessados por 25 Empresas de Pequeno Porte, 43 Micro Empresas e 49 
Microempreendedores individuais. No município de Picada Café, foram concedidos 4 
financiamentos que representam um total de R$ 81.475,51 que circulam na economia 
local. Foram beneficiadas 1 empresas de pequeno porte do município acessaram um total 
de R$ 36.153,26 em recursos, enquanto que 1 microempresas locais acessaram R$ 
29.322,25 e 2 microempreendedores individuais tiveram operações aprovadas no valor 
de R$ 16.000,00. Sendo o que havia para informar, subscrevo agradecendo a atenção 
dispensada e destaco que esta secretaria permanece a sua inteira disposição para mais 
informações. Atenciosamente, Edson Brum Secretário de Desenvolvimento Econômico 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Passamos para O Grande Expediente, onde 
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constam os Projetos de Lei 051/2022 e 052/2022 A Senhora Presidente colocou a palavra 
a disposição. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou 
que o Projeto de Lei 051/2022, cria o Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública 
Municipal GGIM, e dá outras providencias e explicou que esse projeto tem como 
finalidade que as corporações trabalhem em conjunto, respeitando a autonomia individual 
de cada instituição e que se faz necessário para que a policia militar e a policia civil e 
outros órgãos de segurança possam trabalhar em conjunto para combater a violência e a 
criminalidade no nosso município e pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto 
052/2022, autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo 
determinado e dá outras providencias e explicou que esse projeto trata da contratação de 
um auxiliar de serviços gerais e que se faz necessário devido a exoneração da servidora a 
Sra. Tatiane de Paula e pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém fez uso da 
palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de 
Lei 051/2022, que foi aprovado com a ausência da Vereadora Karin Spier. A Senhora 
Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 052/2022, que 
foi aprovado com a ausência da Vereadora Karin Spier. Passamos para a Ordem do Dia, 
onde constam os Projetos de Lei 051/2022 e 052/2022. A Senhora Presidente colocou a 
palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em 
votação o Projeto de Lei 051/2022, que foi aprovado com a ausência da Vereadora Karin 
Spier. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 052/2022, que foi 
aprovado com a ausência da Vereadora Karin Spier. Neste momento a Senhora Presidente 
interrompeu a sessão e convidou o Jovem Thierry Jaguszewski que fosse até a tribuna, 
para explanar sobre sua trajetória no esporte. Em seguida a Senhora Presidente convidou 
a jovem Modelo Julia Suelen Buss para que fosse até a tribuna explanar sobre suas 
conquistas durante a sua trajetória nas passarelas. Depois da explanação dos jovens a 
Presidente reabriu a sessão e passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora 
Presidente colocou a palavra a disposição. O Vereador Valdir Lubenow, pediu licença 
para se retirar por motivos particulares. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, as pessoas presentes e a 
todos que assistiam pelas redes sociais. Agradeceu a Administração, o Prefeito Luciano 
e o Vice Max, o Daniel Rosa, o Beto do setor de Obras e todas as pessoas envolvidas 
neste ótimo trabalho referente a iluminação pública, que foi feito na Avenida Fridolino 
Ritter. Falou que uma pessoa ligou dizendo estar muito feliz com mais essa conquista e 
que pediu para agradecer de uma forma muito especial a todos. Agradeceu. Da 

Vereadora Janice Seibt: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 
jurídico, imprensa, todos que assistia pelas redes sociais e a todos que estavam presentes. 
Disse que queria falar sobre o empilhamento da lenha que é feito sempre na beira da 
estrada e explicou que ela cai devido ao mau empilhamento e que isto acaba atrapalhando 
o trânsito. Também falou que acaba dando transtornos a Prefeitura que precisa ir até o 
local remover e desativar o fluxo, prejudicando a manutenção das estradas. Disse que 
alguns trechos das estradas são bem estreitos, dificultando o acesso de caminhões e 
veículos de grande porte. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora 
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Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, a todos que se fizeram 
presente e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que referente aos projetos, não 
se manifestou porque são de boa vantagem para o município e na questão da segurança, 
quanto mais gente envolvido, melhor. Falou que referente ao projeto do contrato 
emergencial que foi aprovado, disse que já foi falado e que irá falar novamente, que aos 
poucos precisam ver a questão do concurso público e que inclusive, já haviam falado que 
estariam vendo esta questão porque realmente tem muitos contratos emergenciais e 
perante o Tribunal de Contas, daqui a pouco, poderá ser apontado e reforçou que teriam 
que ver esta questão do concurso público. Também parabenizou os esportistas, ao Thierry 
e a Julia e como já foi falado, representaram o Município de Picada Café pra fora do 
Brasil em outros países, inclusive em outros Estados do Brasil. Disse que o esporte é 
muito importante para a juventude e com isso os estudos. Falou que a pessoa precisa se 
esforçar, ir atras de seus sonhos, insistir, treinar bastante, se esforçar e se dedicar ao 
máximo porque lá adiante os frutos virão. Destacou que as pessoas que praticam esportes 
irão ter uma cultura diferente e as pessoas que não se esforçam, que não praticam esportes, 
não estudam, essas pessoas realmente vão ter pensamentos diferentes e vão atras de outras 
coisas que não prestam para a juventude e para o futuro. Frisou que as pessoas que se 
esforçam, estudam e fazem algum esporte e se dedicam, com certeza, serão pessoas do 
bem e lá no futuro, vão ser pessoas que vão estar bem financeiramente e vão ajudar as 
pessoas a serem melhores neste mundo. Disse que acredita muito no esporte e no estudo 
para que o mundo possa melhorar. Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a 
todos novamente. Disse que queria falar um pouco sobre a reforma da ponte de madeira 
que dá acesso a Rua Vicente Prieto até o Jamerthal. Contou que hoje iniciou a obra e que 
foi falado bastante nesta Casa. Disse que vai durar uns quatro dias até que fique pronta e 
que neste momento, as pessoas que moram na localidade do Jamerthal, precisam fazer 
um pequeno desvio pela Rua João Sander Sobrinho e no mais, provavelmente, até o inicio 
da semana que vem, vai estar pronta e vai ficar muito bom esse acesso. Disse que também 
queria comentar sobre as pessoas que vão até o centro para fazer seus negócios, pagar 
contas e muitas pessoas vão de bicicleta e não tem onde deixar a sua bicicleta. Disse que 
pediram se não tem como fazer um guarda bicicleta e poder trancar ela, porque hoje em 
dia tem muita gente que anda de bike e que as bicicletas são de alto valor e que assim 
possam tranca-las e poder fazer seu devido serviço, pagar suas contas. Disse que 
conversou com a administração e que em vários pontos do centro vai ter espaço para 
guardar as bicicletas. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas 
redes sociais e presencial. Disse que não se manifestou quanto aos projetos que são bons. 
Destacou que o projeto 051 que cria o Gabinete de Gestão Integrado de Segurança Pública 
é muito bom e que até pensa em futuramente, que se pode ter uma guarda municipal no 
município e que esse mesmo gabinete pode gerenciar as nossas câmeras de segurança. 
Frisou que não podemos ficar só esperando que o Consepro instale câmeras de segurança 
em nosso município e que a nossa Administração Pública também tome providencias e 
ajude neste cercamento com câmeras de segurança que vai favorecer muito a nossa 
Brigada e vai diminuir a criminalidade em nosso município como roubos e assaltos. Disse 
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que esse gabinete que está sendo criado agora, no futuro vai ser muito útil para que a 
segurança seja integrada e que seja compartilhada entre as nossas forças de segurança, 
nossa policia civil, nossa policia militar, enfim, acha muito bacana tudo isso aí. Falou que 
referente a ponte do Jamerthal, que foi um pedido que fez várias vezes e agora, neste 
momento, a administração está atendendo e que vai dar um pouco de transtorno, sim, mas 
é necessário. Disse que era uma coisa muito urgente e que a ponte estava pra cair mesmo 
e poderia causar um grande acidente. Contou que ela vai custar mais de cinquenta mil 
reais, mas isso não são gastos, é um investimento e é uma coisa que se faz muito 
necessário. Agradeceu a Administração Pública, o Secretário de Obras que irão fazer essa 
obra, e vão tirar o povo daquele perigo iminente que tinha de um dia cair um caminhão, 
um carro ou até mesmo algumas pessoas. Também parabenizou os jovens Thierry e Júlia, 
e disse que estão de parabéns, que são dois jovens, pessoas que se esforçaram muito pra 
chegar até aqui e que não desistam dos seus sonhos, vão a diante. Falou que esta Casa 
Legislativa vai estar sempre a disposição deles se precisarem buscar alguma coisa através 
da Administração Pública, ou da Câmara de Vereadores e que se sintam a vontade de 
procura-los e que também sempre estarão à disposição. Pediu que os jovens continuem 
levando o nome de Picada Café adiante, que é muito importante para o município e 
também pra toda a população, e, para eles próprios que moram num município pequeno, 
mas, um município em que muita gente gostaria de estar morando, um município como o 
nosso, bem organizado e que tem uma saúde financeira boa. Pediu que continuassem se 
esforçando, trabalhando, que com certeza vão chegar no topo e que todos estaremos 
aplaudindo. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos 
novamente. Disse que temos na Casa o José Oscar Lamb Junior, que é um dos filhos do 
seu José Lamb que era a figura do Papai Noel. Disse que essa Casa Legislativa, em 
conjunto fizeram uma Moção de Pesar a família. Destacou que ele foi uma pessoa 
humilde, trabalhadora, sempre praticou o bem, ajudava sem cobrar, carismático e deixou 
toda a comunidade triste. Disse que foram quarenta anos dedicados à magia, ao amor, o 
dom de levar alegria através do personagem do Papai Noel que alegrava todo o município, 
principalmente as crianças. Disse que a figura do Papai Noel representa por um lado a 
esperança e a generosidade da doação e o amor ao próximo que é muito bom. Contou que 
por outro lado representa o primeiro contato da criança com a ilusão culturalmente 
compartilhada e através da presente moção, portanto, pretende-se apresentar condolências 
e prestar solidariedade desta Casa neste momento de dor, uma vez que esta Câmara não 
poderia deixar de se associar ao pesar dos familiares de cidadão tão comprometido com 
sua comunidade, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados com a perda 
do ente querido. Disse que também queria agradecer ao Prefeito Luciano Klein, que 
atendeu a sua indicação e também o pedido de vários moradores nas proximidades da Rua 
Edwino Phul e parte da Rua Fridolino Ritter. Disse que já havia feito esse pedido no ano 
passado e agora, nessa semana foi concretizado. Agradeceu em nome de todos os 
moradores que agora poderão fazer as suas caminhadas a noite mais tranquilos por ter 
iluminação pública por lá. Reforçou os agradecimentos aos gestores por terem atendido 
o seu pedido. Disse que também queria parabenizar a RGE, que trocou os postes de 
madeira por postes de concreto nas Ruas 25 de Julho, Balduino Klein e outras ruas. Disse 
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que sabe que ainda tem vários postes de madeira em todos os bairros do município pra 
serem trocados, mas que tudo será no seu tempo. Falou que é uma conquista o que eles 
estão fazendo e é um direito que temos, pois pagamos impostos e as contas de luz em dia 
e que irão continuar cobrando que cada vez seja feito mais melhorias em nosso município. 
Agradeceu novamente aos jovens Thierry e Julia, por representarem Picada Café e serem 
um exemplo para outros jovens. Destacou que as lutas vêm, mas não podemos desistir e 
que outros jovens que estão nos escutando, possam seguir os exemplos desses jovens aí. 
Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores 
Vereadores para a sessão no dia 21 de junho as 19h30min no local de costume. Declarou 
encerrada esta sessão.  

 

 

 

 

 


