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                         Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 21/06/2022. 

 

Aos vinte e um 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, Karin Spier, 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 018/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em 

votação a Ata Nº 018/2022, que foi aprovada com uma abstenção. A Senhora Presidente 

solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de 

Lei 053/2022 –. Autoriza firmar contrato de Comodato entre o Município de Picada Café 

e a Mitra da Diocese de Novo Hamburgo e dá outras providências. Justificativa. Senhora 

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

Projeto de Lei nº 053/2022, que trata da autorização para firmar contrato de comodato 

entre o Município de Picada Café e a Mitra da Diocese de Novo Hamburgo. O comodato 

em questão, será de uso gratuito de um prédio de alvenaria, da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Visconde de Pelotas, edificado em 1998 e desativada em 13 de 

março de 2002, com área total de 165,68m², situada na localidade do Jammerthal deste 

Município, sob o imóvel com área de 3.002,40m², de propriedade da Mitra da Diocese de 

Novo Hamburgo. O imóvel acima mencionado já está sendo utilizado pela Comunidade 

Católica da mesma localidade, desde a desativação acima mencionada. Entretanto, a 

entidade que responde legalmente pela Comunidade mencionada é a Mitra da Diocese de 

Novo Hamburgo, sendo, portanto, a comodatária neste ato. Ademais, cabe mencionar que 

a presente autorização legislativa se faz necessária, para que haja nova firmatura de 

contrato de comodato, em virtude de estar expirando a relação contratual vigente. 

Considerando que o comodato em questão traz benefícios àquela comunidade, bem como 

que atende ao princípio da economicidade, visto que os custos de manutenção do prédio 

desativado serão assumidos integralmente pela comodatária, solicitamos a aprovação do 

presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de 

Lei Nº 054/2022 – 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 

054/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Fonoaudiólogo 20 horas. A 

necessidade de contratação emergencial para o cargo de Fonoaudiólogo decorre da 

concessão de licença para tratar de interesses particulares, pelo período de 02 anos, à 

servidora efetiva Sra. Anna Cláudia Silva de Araújo Prates, a contar do dia 1º de julho de 

2022. 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. Projeto de Lei 

055/2022 – Altera a Lei Nº 1.544/2013 e a Tabela III do CTM e dá outras providências. 

Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para vossa 
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apreciação e votação o Projeto de Lei nº 055/2022, que altera a Lei Municipal nº 

1.544/2013 e a Tabela II do CTM. Tal alteração se deve ao fato de haver a cobrança de 

percentuais distintos sobre o VRM para uma demanda que gera o mesmo tempo e volume 

de trabalho para análise. Assim, com a adequação legal que se pretende realizar, se impõe 

um valor limite a taxa, com objetivo de evitar que se onere em demasia os contribuintes, 

eis que, independentemente da metragem da área, o tempo e o volume de trabalho da 

Prefeitura Municipal para realização da demanda é o mesmo. Ademais, houve a inclusão 

da nomenclatura “extinção de condomínio”, antes não prevista para a cobrança de tal taxa, 

situação essa, que causava insegurança jurídica quanto a cobrança da mesma pelo 

Executivo. Pelos motivos apresentados, pedimos a aprovação do Projeto de Lei. 

Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei 056/2022 – Dispõe 

sobre criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de 

Direitos do Idoso e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores 

Vereadores: Encaminhamos para vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 

056/2022, que trata da criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso e do Fundo 

Municipal de Direitos do Idoso. O referido Conselho é um órgão permanente, consultivo, 

deliberativo, formulador de controlador das políticas públicas e ações voltadas ao idoso, 

sendo acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social que lhe dará 

apoio estrutural e funcional. Cabe salientar que o mesmo será responsável por formular, 

acompanhar fiscalizar e avaliar a Política Municipal dos Direitos do Idoso, zelando pela 

sua execução. Além disso, caberá ao Conselho elaborar proposições, objetivando 

aperfeiçoar a legislação pertinente à Política Municipal dos Direitos do Idoso, bem como, 

propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos, programas e pesquisas 

voltados para a promoção, a proteção e a defesa dos direitos do idoso. Também, cabe ao 

Conselho participar ativamente da elaboração das políticas públicas de atendimento ao 

idoso, velando pela sua inclusão nas peças orçamentárias municipais (Plano Plurianual – 

PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA), 

observando se a dotação orçamentária destinada à construção da referida política é 

compatível com as reais necessidades e prioridades estabelecidas, zelando pelo seu 

efetivo cumprimento, entre outras atribuições que se apresentem. Dessa forma, 

considerando que o Conselho constitui um importante instrumento de controle 

democrático das ações governamentais e privadas desenvolvidas para um efetivo 

atendimento ao idoso, garantindo o direito de participação do cidadão na definição das 

políticas de atenção ao idoso, solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. 

Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Senhor Vice-Presidente: A 

Vereadora Adriane Marconi Mielke, com assento nesta Casa Legislativa, apresenta 

Indicação ao Poder Executivo Municipal, na forma do art. 164, do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Vereadores. Que sejam criadas políticas públicas para o controle 

de cães e gatos. Que seja criado programa de castração de caninos e felinos, como método 

de controle populacional e, também, de zoonoses. Que sejam realizados estudos sobre o 

número da população destes animais no Município. Que seja estudada a possibilidade e 

previsão orçamentária para convênio com veterinário para castração destes animais. A 

existência de um programa de controle populacional de cães e gatos é fundamental para 
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evitar abandono e maus tratos aos animais, além de servir como método de controle de 

proliferação de doenças ao ser humano. Há, portanto, interesse público sob o prisma 

ambiental, e, também, de saúde pública. Requer, portanto, seja a presente indicação 

submetida ao Poder Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior brevidade 

possível. Picada Café, 20 de junho de 2022. Adriane Marconi Mielke Bancada do PTB. 

Passamos para O Grande Expediente, onde constam os Projetos de Lei 053/2022, 

054/2022, 055/2022 e 056/2022. 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 e de forma presencial.Falou 

que o Projeto de Lei 053/2022, autoriza firmar contrato de Comodato entre o Município 

de Picada Café e a Mitra da Diocese de Novo Hamburgo e dá outras providências. 

Explicou que esse projeto trada da autorização para firmar contrato de comodato entre o 

Município de Picada Café e a Mitra da Diocese de Novo Hamburgo. Destacou que o 

comodato será gratuito de um prédio de alvenaria da Escola Fundamental Visconde de 

Pelotas, que foi construído em mil novecentos e noventa e oito, e desativado em março de 

dois mil e dois. Explicou que quem utiliza o imóvel é a Comunidade Católica do Jamerthal 

e a entidade que responde legalmente por essa comunidade é a Mitra da Diocese de Novo 

Hamburgo. Falou que é necessário a autorização legislativa, pois o atual contrato está 

expirando. Contou que esse comodato traz benefícios a Comunidade do Jamerthal, visto 

que, os custos da manutenção do prédio são integralmente assumidos pelo comodatário. 

Pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto 054/2022, autoriza a contratação de 

pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias. 

Explicou que esse projeto trata da contratação de um Fonoaudiólogo devido a licença 

interesse da servidora Anna Claudia Silva de Araújo Prates e para que a Secretaria de 

Educação e Cultura não fique desatendida pediu a aprovação desse projeto em urgência 

urgentíssima. Falou que o Projeto 055/2022, altera a Lei nº 1.544/2013 e a Tabela III do 

CTM e dá outras providências. Segundo a Vereadora, esse projeto altera a Lei Municipal 

1.544/2013 e a Tabela III do Código do CTM, Código Tributário Municipal. Explicou que 

primeiramente houve a alteração da Tabela III para a cobrança de taxa e licença de 

execução de obras e serviços de engenharia, onde no item cinco, foi incluído a 

nomenclatura extinção de condomínio que não estava prevista anteriormente. Relatou que 

houve ainda a adequação legal impondo um valor limite de taxa em doze VRM para que 

não onere demais os contribuintes, independente da metragem da área, pois o tempo e o 

volume de trabalho pela Prefeitura Municipal é o mesmo, sendo a área de dez ou quinze 

mil metros quadrados, por exemplo. Pediu a urgência urgentíssima. Disse que o Projeto 

056/2022, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo 

Municipal de Direitos do Idoso e dá outras providências. Explicou que esse projeto trata 

da criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso e do Fundo Municipal de Direitos 

do Idoso e destacou que o referido Conselho é um órgão permanente, consultivo, 

deliberativo, formulador e controlador das políticas públicas e ações voltadas ao idoso. 

Destacou que quem faz o acompanhamento é a Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social, que também, dá o apoio estrutural e funcional. Esse Conselho, segundo 

a vereadora, constitui um importante instrumento de controle democrático das ações 
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governamentais e privadas para o atendimento ao idoso. Pediu a urgência urgentíssima. 

Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 

urgentíssima do Projeto de Lei 053/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 

Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 054/2022, que 

foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 

urgentíssima do Projeto de Lei 055/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 

Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 056/2022, que 

foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde constam os Projetos 

de Lei 053/2022, 054/2022, 055/2022 e 056/2022. A Senhora Presidente colocou a 

palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em 

votação o Projeto de Lei 053/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 

Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 054/2022, que foi aprovado por 

unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 055/2022, que 

foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de 

Lei 056/2022, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações 

Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador Valdir 

Lubenow: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, as pessoas 

presentes e a todos que assistiam pelas redes sociais. Comentou que na gestão passada já 

havia sido comentado sobre esse assunto, que no Jamerthal tem o kerpe, e este ano será 

no dia vinte e quatro e a Escola Décio tem a Festa de São João no mesmo dia. Questionou 

como o povo vai se dividir para ir nas duas festas, e destacou que depois os comentários 

são que os vereadores não foram, ou que, o pessoal não foi. Disse que não sabe o que está 

acontecendo, se o pessoal não se organiza ou não querem fazer em diferentes dias. Falou 

que em município pequeno todo mundo se conhece e acredita ser muito invalido, e que 

precisam comentar mais com o pessoal da organização e destacou que no Jamerthal tem 

todos os anos, no dia vinte e quatro, numa sexta feira, acontece essa festa e na Décio não 

sabe se os diretores não quiseram fazer outro dia. Agradeceu. Da Vereadora Karin 

Spier: Saudou a todos novamente. Disse que queria fazer um agradecimento ao Secretário 

Beto que sempre está pronto para atender a todas as demandas solicitadas. Falou que tem 

muito trabalho a ser feito e agora com o inverno, a chuva, prejudica bastante o andamento 

de todas as tarefas, todos os trabalhos e nem sempre tudo consegue ser entregue e feito 

no prazo estipulado. Frisou que uma das obras concluídas recentemente foi a ponte de 

madeira do Jamerthal, que foi totalmente reformada, e como o próprio Secretário Daniel 

do Planejamento havia dito, que as madeiras estavam em estado precário e que estava 

comprometendo muito a segurança de toda a comunidade e de todos que transitavam e 

passam por essa ponte. Fez um agradecimento a Secretaria de Educação e a Secretária 

Cristiane, pela reativação do Centro de Atendimento Educacional Especializado, onde 

seis profissionais de diferentes áreas atendem alunos das escolas da Rede Municipal, da 

Fundação Assistencial e também da Escola Estadual Décio Martins Costa, dando um 

atendimento especial, ou seja, com fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, ou 

atendimento com uma professora especializada para avaliar e ajudar as crianças com mais 

dificuldades de aprendizado, contribuindo ainda mais na formação dos alunos do nosso 

município. Por fim, fez um convite da Associação Cultural que está provendo um chá em 
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formato Drive Thru, com o objetivo de angariar fundos para produzir vídeos nos grupos 

que matem o Coral Municipal, o Vocal de Picada Café, a Banda Marcial, o Grupo de 

Danças Criativas, o Grupo de Danças Alemãs, além da Orquestra de Sopros que tantas 

vezes representou o Município culturalmente. Falou que os cartões estão à venda com 

integrantes da diretoria da Associação Cultural, escolas municipais de ensino 

fundamental, e integrantes dos grupos. Pediu para que colaborassem a divulgar a cultura 

de Picada Café, através do Projeto “A Cultura de Picada Café está ON”. Contou que esse 

chá será no dia dois de julho, sábado à tarde, das quinze as dezessete horas, no portão 

principal da Escola 25 de julho, ao valor de trinta reais. Convidou a todos para 

prestigiarem o evento da Associação cultural. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: 

Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, a todos 

que se fizeram presente e a todos que assistiam pelas redes sociais. Referente aos projetos 

que foram aprovados, disse que são projetos tranquilos, bons, e ao menos um 

representante do Jamerthal se fez presente, já que foi um projeto especifico para o 

Jamerthal. Disse que esse imóvel de Ensino Fundamental Visconde de Pelotas, está sendo 

utilizado pela Comunidade Católica do Jamerthal, e que eles possam continuar usando 

esse espaço e por isso foi necessário fazer esse Projeto de Lei através do Executivo. 

Agradeceu a presença do Marcio Schoons que representou a Comunidade do Jamerthal, 

e que já estavam pedindo a um tempinho para que isso fosse feito. Fez um agradecimento 

ao Executivo e ao pessoal do Jamerthal pela renovação do contrato.  Agradeceu. Do 

Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 

jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais e presencial. Em nome da 

Comunidade Católica Sagrado Coração de Jesus do Jamerthal, fez um convite para o 

pessoal participar do Kerpfest em Jamerthal, que acontecerá no dia vinte e quatro de 

junho, com o valor do cartão de trinta e cinco reais antecipado e no dia quarenta reais. 

Falou um pouco do cardápio e contou que haverá missa as dezenove horas, a janta será 

servida as vinte horas, e o início do baile será as vinte e uma horas e trinta minutos no 

Salão da Paróquia, com a animação da Banda 0800. Disse que ainda tem cartões 

disponíveis para venda e convidou a todos para participarem. Fez um agradecimento ao 

Prefeito, em nome da Comunidade do Jamerthal, por ter atendido o pedido que solicitaram 

referente a reforma da Ponte daquela localidade. Disse que o prefeito prontamente os 

atendeu e fez uma ponte totalmente nova, e destacou, que realmente estava muito 

perigoso. Contou que esteve no local olhando a ponte antes de ser reformado e que 

realmente era um caso muito urgente essa reforma. Falou que agora é hora de agradecer 

em nome do Jamerthal e também pela cedência do prédio do colégio desativado, que já 

era ocupado pela comunidade católica e que o prefeito novamente fez o contrato de 

comodata. Falou que o prédio poderia acabar se perdendo, se danificando, um prédio que 

foi construído novo e que só foi usado durante quatro anos como colégio e já foi 

desativado. Disse que ao menos assim, a comunidade católica está utilizando e está 

preservando o prédio, fazendo os reparos necessários que é muito bom para a 

comunidade, e para o poder público que investiu esses recursos, e o prédio acabou sendo 

desativado bem novo com quatro anos de uso só. Reforçou o agradecimento a 

Administração Pública, por terem feito um novo contrato de comodato com a 
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Comunidade do Jamerthal. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: 

Saudou a todos novamente. Disse que queria falar sobre a terceira Feira de Artesanato 

que vai acontecer nos dias nove e dez de julho no Parque Municipal. Disse que acredita 

ser uma excelente iniciativa, pois valoriza os artesões de Picada Café e região. Falou que 

as pessoas terão a oportunidade de conhecer e adquirir os produtos feitos por eles. Disse 

que também queria agradecer a Sandi, que é diretora da Fundação Assistencial, da Creche 

Dona Martha, que mandou uma lembrancinha para os vereadores, referente a Festa de 

São João e o Dia da família. Disse que esteve na Escola Dona Martha fazendo uma visita 

e que foi relatado alguns problemas, como a falta de pintura nas salas, que olhou, e que 

estava bem feio. Disse que essas demandas já foram encaminhadas ao Executivo e 

destacou que espera que seja executado porque, melhorando essas salas, melhora também 

o atendimento as crianças. Referente a indicação sobre os animais, disse que sabe que tem 

muitos animais abandonados nos bairros, no centro e uma grande parte desses animais 

são de outros lugares, mas muitos deles são do município. Pediu que sejam criadas 

políticas públicas para o controle de cães e gatos, que seja criado programa de castração 

de caninos e felinos, como método de controle populacional e também de zoonoses. 

Também pediu, que seja realizado estudos sobre o número da população destes animais 

e que seja estudado a possibilidade de previsão orçamentária para convênio com 

veterinário para a castração desses animais. Explicou que com a castração, com o tempo 

diminui os animais que estão na rua passando frio, passando fome e sendo muitas vezes 

maltratados. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os 

Senhores Vereadores para a sessão no dia 28 de junho as 19h30min no local de costume. 

Declarou encerrada esta sessão.  

 

 

 

 

 

 


