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                         Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 28/06/2022. 
 
Aos vinte e oito 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 019/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em 
votação a Ata Nº 019/2022, que foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente 
solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de 
Lei 057/2022 –. 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 
057/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Monitor Educacional de 
Informática – 20 Horas. A contratação emergencial para o cargo de Monitor Educacional 
de Informática, decorre da necessidade deste profissional para a demanda das escolas 
municipais, visto que atualmente o Município conta apenas com 01 (um) Monitor 
Educacional de Informática – 20 Horas, Sr. Geovane Rinker. A contratação deverá 
permanecer pelo período máximo de 01 (um) ano, podendo ser renovado pelo mesmo 
período em caso de interesse público, limitado a homologação de Concurso Público.  
Pelos motivos apresentados, solicitamos aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, 
Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 058/2022 – 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 058/2022, que trata da contratação emergencial 
de: 01 (um) Atendente da Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. A contratação emergencial para o cargo de Atendente da Educação em 
Tempo Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental, decorre da necessidade 
urgente de profissional visto que a Contratada Sra. Maysa dos Santos Ferreira está 
afastada de suas atividades laborais conforme orientação médica, visto que a mesma 
entrará de licença maternidade. A contratação deverá permanecer pelo período máximo 
de 01 (um) ano, limitado a homologação de Concurso Público e/ou retorno da contratada. 
Pelos motivos apresentados, solicitamos aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, 
Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 059/2022- 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 
059/2022, considerando a necessidade de adaptação do orçamento vigente, tendo como 
finalidade a ampliação do repasse a ser concedido para realização dos Eventos 13ª Festa 
do Café, Cuca e Linguiça e 4ª Expoveste. No edital nº 090/2022, de chamamento público 
aberto para seleção de proposta de celebração de parceria com Entidade para execução 
dos eventos 13ª Festa do Café, Cuca e Linguiça e 4ª Expoveste., constou o seguinte: “§ 
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1º É limitado o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) como repasse financeiro por 
conta do Município. a) O projeto deverá ser apresentado em duas dimensões: uma, com 
despesas máximas de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e outra contemplando a totalidade 
das atividades que pretenda desenvolver até R$ 100.000,00 (cem mil reais). b) Caso o 
Plano de Trabalho seja aprovado na íntegra, com despesas superiores a R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) até o limite de 100.000,00 (cem mil reais) será buscada autorização 
legislativa para complementação da dotação orçamentária para o devido repasse. Não 
havendo autorização legislativa a execução do projeto deverá observar o limitador de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais). c) As despesas com o evento poderão ser superiores ao 
repasse financeiro do Município mediante captação ou recursos próprios da Organização 
da Sociedade Civil de acordo com o § 3º.” A Associação Cultural de Picada Café 
apresentou a referida proposta conforme os termos acima e logrou-se selecionada. Dessa 
forma, buscamos a referida autorização legislativa para o aumento de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), garantindo à entidade que caso não obtenha êxito nas captações de recursos, 
possa cumprir com todos os compromissos assumidos e não deixar quaisquer pendências 
financeiras do evento. Caso a entidade tenha sucesso, devolverá ao Município o recurso 
que não utilizar em conformidade com o Termo de Colaboração a ser assinado. Pelos 
motivos expostos e para continuidade da organização do evento, solicitamos a aprovação 
do Projeto de Lei, em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luciano Klein 
Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 060/2022 – Altera o Perímetro Urbano e define o 
Perímetro Rural do Município de Picada Café e dá outras providências. Justificativa. 
Senhora presidente, senhores Vereadores: Encaminhamos para vossa apreciação e 
votação o Projeto de Lei nº 060/2022, que altera o perímetro urbano e define o perímetro 
rural do Município de Picada Café. Tal alteração tem como finalidade a adequação ao 
Art. 321 do Decreto Estadual nº 23.430/1974, que aprova regulamento que dispõe sobre 
a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. Cabe salientar que tal proposta foi 
apreciada pelo Conselho Municipal do Plano Diretor, em reunião realizada no dia 02 de 
junho de 2022, e deferida pelos participantes, conforme Ata nº 003/2022. Para a 
adequação Municipal ao referido Decreto, pedimos a aprovação do Projeto de Lei. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Legislativo 002/2022- 
Institui a Semana da Bíblia no Município de Picada Café. Justificativa: Senhora 
presidente, Senhores Vereadores: A lei federal nº 10.335, de 19.12.2001, instituiu a celebração 
do Dia da Bíblia sempre no segundo domingo de dezembro em todo território nacional. No Brasil, 
a data passou a ser celebrada em 1850, com a chegada, da Europa e dos Estados Unidos, dos 
primeiros missionários que para cá vieram. A fé e a religiosidade sempre estão muito presentes 
no cotidiano dos munícipes de Picada Café. O presente projeto visa instituir a “Semana da Bíblia”, 
na segunda semana de dezembro, culminando com o dia da bíblia no segundo domingo do mês 
de dezembro, já regulamentado pela Lei supra referida. Por essas razões, solicitamos a aprovação 
do Projeto. Atenciosamente, Adriane Marconi Mielke Bancada do PTB. Oficio 01/2022 – À 
Câmara de Vereadores de Picada Café. Senhora Adriane Marconi Mielke, Presidente da Câmara 
de Vereadores de Picada café. Cumprimentando-a cordialmente venho solicitar a V.Sª e a Colenda 
Câmara de Vereadores, a autorização para utilizar o espaço físico dessa Casa no dia 09 de julho 
de 2022, sábado, no horário das 09 horas ás 11 horas da manhã para realização da Convenção 
Partidária do Partido democrático Trabalhista (PDT). Certos de podermos contar com a vossa 
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colaboração neste sentido, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Selvino Boettcher, 
Presidente do partido Democrático Trabalhista (PDT). Oficio Nº 104/2022 – ADM. Senhora 
Presidente: No momento em que dirigimo-nos a Vossa Excelência, honra-nos cumprimenta-la 
cordialmente e, em retorno ao Oficio nº 154/2022, recebido em 22/06/2022, ficamos lisonjeados 
de vossa preocupação com o bem estar e controle populacional de cães e gatos. Entretanto, 
conforme resposta do Oficio nº 119/2021, de 04 de novembro de 2021, solicitamos as informações 
referente ao número de animais, subdivididos por espécie, sexo, idade aproximado, de todos os 
munícipes cadastrados no CAD Ùnico, para realizarmos um levantamento e darmos continuidade 
a esta ação de suam importância para o Município. no intuito de auxilia-los encaminhamos o 
Anexo I, para preenchimento dos dados que necessitamos para darmos andamento. Ademais 
informamos a existência do decreto municipal nº 142/2019, de 29 de novembro de 2019, que 
regulamenta a castração de animais no âmbito do município de Picada Café, e solicitamos o apoio 
dos Senhores(as) Vereadores (as) no processo de adoção e acolhimento de animais abandonados, 
visto que o Município não conta com ONGs ou Canil Municipal para nos auxiliar. 
Atenciosamente, josé Carlos Linck Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
Câmara dos Deputados Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Prezados: A Câmara 
dos Deputados, por intermédio da Consultoria e Fiscalização Financeira, disponibiliza á 
sociedade de forma simples e sintética, informações das transferências de recursos da União 
(constitucional, legal e voluntária) aos municípios, conforme anexo. A presente iniciativa 
relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em promover a transparência na alocação, 
execução e fiscalização dos recursos públicos, por meio da reunião, em documento único, de 
informações sobre a execução orçamentária dos recursos federais em seu município. 
Atenciosamente, Ricardo Alberto Volpe Diretor da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização 
Financeira. Convite. Exma. Senhora Presidente Adriane Marconi Mielke: Venho através deste, 
convidar vossa senhoria e os Srs. e Sras. Vereadores do Município de Picada Café para a 
solenidade de abertura do campeonato de futsal divisão de acesso, categoria livre masculino que 
será realizado no dia 01 de julho de 2022 (sexta-feira) no ginásio da Joaneta. Contamos com a 
sua presença e dos vereadores do município para prestigiarem nosso evento. Atenciosamente, 
Rnato Schmitt, Gestor do departamento de Desporto e Lazer de Picada Café. Passamos para O 

Grande Expediente, onde constam os Projetos de Lei 057/2022, 058/2022, 059/2022, 
060/2022 e o Projeto Legislativo 002/2022. 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 057/2022, autoriza a contratação de pessoal em 
caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias. Disse que esse 
projeto trata da contratação de um monitor educacional de informática vinte horas, devido 
à grande demanda nas escolas municipais desse profissional. Contou que atualmente o 
município tem um monitor educacional de informática vinte horas e pediu a urgência 
urgentíssima. Falou que o projeto 058/2022, 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 atendente da Educação em Tempo Integral na Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, pois a contratada a Sra. Maysa dos Santos Ferreira, está afastada 
de suas atividades laborais por orientação médica, e ela também entrará em licença 
maternidade. Devido a necessidade urgente desse profissional, pediu a urgência 
urgentíssima. Falou que o projeto 059/2022, autoriza a abertura de crédito suplementar e 
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dá outras providências. Disse que esse projeto tem como finalidade a ampliação do repasse 
para a realização da 13ª Festa do Café, Cuca e Linguiça e da 4ª Expovest, num montante 
de vinte mil reais. Disse que a Associação Cultural de Picada Café, foi a entidade 
selecionada para realizar o evento e necessita da autorização legislativa para o aumento 
desse repasse do recurso, caso a captação do recurso, não seja o suficiente para cumprir 
com todos os compromissos assumidos. Destacou que o recurso que não será utilizado será 
devolvido ao município e pediu a urgência urgentíssima. Falou que o projeto 060/2022, 
altera o Perímetro Urbano e define o Perímetro Rural no Município de Picada Café e dá 
outras providências. Explicou que esse projeto altera o perímetro urbano e define o 
perímetro rural e essa alteração tem por finalidade a adequação do artigo 321 do Decreto 
Estadual 23.430/1974, que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde 
Pública. Falou que essa proposta foi apreciada pelo Conselho Municipal do Plano Diretor 
em recente reunião, realizado no dia dois de julho deste ano. Explicou que a zona rural 
compreende a região de campo destinada a agropecuária, ao cultivo de alimentos e a 
criação dos animais. Ao definir a área rural, o projeto ajuda na preservação ambiental e 
evitando a proliferação das doenças na área urbana e pediu a urgência urgentíssima. Da 

Vereadora Adriane Marconi Mielke: Justificou o Projeto Legislativo 002/2022 e 
explicou que a Lei Federal 10.335 de 19/12/2001, institui a celebração do dia da Bíblia, 
sempre no segundo domingo de dezembro. Falou que essa data passou a ser celebrada no 
ano de mil oitocentos e cinquenta, com a chegada da Europa e dos Estados Unidos, através 
dos primeiros missionários que vieram pra cá. Destacou que a fé a religiosidade sempre 
estão muito presentes no cotidiano dos munícipes de Picada Café. Disse que acredita que 
esse projeto é de extrema importância ser implantado no Município de Picada Café. 
Explicou que seria então, a Semana da Bíblia e sugeriu que nas escolas se façam palestras, 
teatros, e outras coisas referente as escrituras sagradas. Pediu também que nas igrejas, 
indiferente das denominações, que sejam feitos cultos, missas e outras atividades 
referentes ao que está no contexto bíblico. Acredita que é um projeto muito importante e 
pediu a aprovação desse projeto. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 057/2022, que 
foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
urgentíssima do Projeto de Lei 058/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 059/2022, que 
foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
urgentíssima do Projeto de Lei 060/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Legislativo 
002/2022, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde 
constam os Projetos de Lei 057/2022, 058/2022, 059/2022, 060/2022, o Projeto 
Legislativo 002/2022 e o pedido de autorização do espaço para a Convecção do Partido 
Democrático Trabalhista PDT. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. 
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 
057/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação 
o Projeto de Lei 058/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 
colocou em votação o Projeto de Lei 059/2022, que foi aprovado por unanimidade. A 
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Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 060/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Legislativo 
002/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação 
o pedido do uso do espaço para a Convenção do PDT, que foi aprovado por unanimidade. 
Neste momento a Senhora Presidente interrompeu a sessão por tempo indeterminado e 
convidou o Pastor Nelson Altevogt e o Missionário Samuel Ribeiro de Deus para explanar 
sobre a importância da Semana da Bíblia. A senhora Presidente agradeceu pelas palavras 
ditas pelo Pastor e pelo Missionário e reabriu a sessão. Passamos para as Explicações 

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

Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, 
a todos que se fizeram presente e a todos que assistiam pelas redes sociais. Agradeceu a 
Administração pelo ótimo trabalho que está acontecendo em nosso município. Também 
agradeceu o Secretário de Obras, o Beto pelo ótimo trabalho que vem desenvolvendo em 
nosso município e por sempre poder contar com ele em todos os sentidos, pela paciência 
e dedicação. Agradeceu o pessoal da iluminação pública, pelo empenho e por sempre 
deixar tudo em dia e para a nossa segurança. Agradeceu. Da Vereadora Janice Seibt: 
Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, a todos 
que se fizeram presente e a todos que assistiam pelas redes sociais. Agradeceu ao 
Secretário Beto, por ter atendido o pedido que fez na quinta-feira passada, por ter feito 
uma parte do Morro Hansen que estava complicado em função das chuvas dos últimos 
dias e que possa continuar assim. Aproveitou e fez um pedido, para que neste mesmo 
trecho em que solicitou o pedido, que possa ser feito um concreto para melhorar o fluxo 
e a acessibilidade para os moradores e também para os turistas, pois vai atrair gente pra 
cá. 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 em todo o País está acontecendo o Censo Demográfico do IBGE e 
que tem recenseadores visitando as casas e que Picada Café também tem. Disse que já 
conversou com dois dos recenseadores que aqui estão e que são pessoas de índole, pessoas 
do bem, e pediu para que os munícipes não tenham medo de abrir o portão de sua casa e 
receber essas pessoas, pois é muito importante que façam esse senso. Contou que durante 
a semana, recebeu através das redes sociais, mensagens onde as pessoas estariam 
alertando que tem um cidadão se passando por recenseador com crachá e tudo, entrando 
nas casas e assaltando. Disse que isto está apavorando o povo de Picada Café. Disse que 
percebeu ao olhar bem na imagem que tem junto na mensagem, que a Brigada Militar que 
aparece é de São Paulo. Pediu para que as pessoas tomem cuidado e não fiquem 
espalhando este tipo de notícia, fake news, para apavorar as pessoas e daqui a pouco uma 
pessoa mais idosa vai pensar que não vai dar pra receber esse pessoal. Disse que é 
importante fazer o censo e que as pessoas tomem cuidado na hora de repassar essas 
noticias porque está bem visível Brigada Militar de São Paulo, que não é no nosso 
município e as pessoas ficam apavoradas achando que é aqui. Reforçou que tomem muito 
cuidado com isso e que recebam sim, mas cuidar na hora de receber essas pessoas pra ver 
se estão bem identificadas, e se tiverem alguma dúvida, podem ligar para a Prefeitura, se 
informem par ver se essa pessoa é realmente é do IBGE fazendo o censo no município. 
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Reforçou para que não deixem de receber estas pessoas que isso é muito importante. 
Agradeceu as palavras do Pastor Nelson e do Missionário Samuel, e disse que esse projeto 
é muito bom, que é louvável e parabenizou a Vereadora Adriane por instituir a semana 
da bíblia. Falou que a Bíblia é um livro sagrado e recordou que o Pastor Nelson 
mencionou, que a gente busca o nosso alimento espiritual, e que não necessitamos só do 
alimento para manter o corpo e que precisamos também manter o espírito. Pediu para que 
as pessoas leiam mais a bíblia e que ensinem os filhos, pois é muito importante porque a 
Bíblia Sagrada traz a palavra de Deus. Disse que tanto faz a religião e que sabe que em 
Picada café é diferente de outros municípios, onde se vê muitas vezes onde o pastor 
Nelson e o Padre André e outros pastores de outras igrejas juntos, fazendo a sua oração, 
comungando da mesma palavra sempre. Disse que vemos em outros municípios, em 
outros estados, a disputa entre as religiões e não precisa, Deus é o mesmo e a Bíblia 
Sagrada é a mesma e frisou o que está na Bíblia dos evangélicos, também está na Bíblia 
dos católicos. Disse que esta disputa não leva a nada, mas aqui na Picada Café, temos a 
união das religiões que faz com que a juventude e as nossas crianças, no colégio, possam 
ter já esse aprendizado da Bíblia desde pequenos, porque os exemplos dos nossos pastores 
e que o padre vem dando, só vem a agregar, e que as crianças e os jovens entendam que 
não existe uma disputa religiosa. Falou que tanto faz qual a religião que a pessoa é, desde 
que siga aquilo que está dentro da escritura sagrada que é a nossa Bíblia. Agradeceu. Do 

Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 
jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais e presencial. Disse que 
inicialmente queria parabenizar o Corpo de Bombeiros Voluntários, que no último dia 
vinte e cinco, prestaram socorro a um bebê de apenas três meses de vida que estava 
engasgado. Destacou que salvar uma vida, não tem preço e parabenizou os bombeiros que 
sempre estão prestando um ótimo serviço para a nossa comunidade. Também parabenizou 
o atleta Vilson kaiser que no último domingo foi campeão do Circuito do SESC de são 
Leopoldo. Disse que ele também já foi campeão do circuito de Caxias do Sul e com esses 
dois campeonatos que ele venceu, se credenciou para participar da grande final, que será 
realizado no dia vinte e três de outubro em Porto Alegre. Disse que é muito gratificante 
para o município em ter um representante como ele, e quem o conhece, sabe que é um 
rapaz dedicado, que corre toda a hora, faça chuva, faça sol. Disse que o admira muito e 
que merece mais apoio, porque onde ele vai, representa o município. Disse que todo o 
povo de Picada café vai estar torcendo por ele. Falou que também queria convidar a todos 
para participar da Abertura do Campeonato de Segunda Divisão de acesso. Explicou que 
no começo, nas reuniões, estava meio difícil para arrumar times, e hoje, há onze times. 
Disse que era gratificante, depois de uma longa parada e destacou que a primeira divisão 
foi um sucesso e que tem certeza que a segunda divisão também será um sucesso. 
Convidou toda a população e os vereadores a participar da abertura e disse que vai ser 
gratificante ver novamente todos os atletas praticando esporte. Agradeceu. Da Vereadora 

Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. Disse que queria falar mais um 
pouco sobre o projeto legislativo e destacou que a Bíblia é um livro importante e que é o 
mais usado para leituras e estudos, e no segundo domingo do mês de dezembro se 
comemora o Dia da Bíblia. Disse que se sente privilegiada em propor este projeto 
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legislativo referente a Semana da Bíblia. A Bíblia Sagrada orienta a vida do ser humano 
quando lida e colocada em prática, e destacou que é o livro mais vendido de todos os 
tempos, pois é uma espécie de guia que contém todas as informações relevantes para áreas 
específicas. Agradeceu o apoio de todos os vereadores, que apoiaram este projeto e mais 
uma vez agradeceu a presença do Pastor Nelson e do Missionário Samuel e de todos os 
presentes nesta Casa e todos que assistiam pelas redes sociais. Agradeceu. Ninguém fez 
uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a sessão no 
dia 05 de julho as 19h30min no local de costume. Declarou encerrada esta sessão.  

 

 

 

 

 

 

 


