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                         Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 12/07/2022. 
 
Aos doze dias do mês de julho 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 
021/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata 
Nº 021/2022, que foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente solicitou que à 
secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de Lei 063/2022 –. 
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 063/2022, considerando a necessidade de adaptação do 
orçamento vigente, tendo como finalidade a ampliação do repasse a ser concedido para 
realização do Evento 3ª Feira de Artesanato. A Fides Art Associação de Artesãos de 
Picada Café apresentou a proposta inicial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no 
prazo determinado no referido Edital e logrou-se selecionada. No entanto, a mesma 
apresentou novo plano de trabalho solicitando a complementação ao repasse no valor de 
R$ 5.998,00 (cinco mil, novecentos e noventa e oito reais) para a realização do evento, 
tendo em vista o aumento considerável dos custos para a realização do mesmo. No edital 
nº 084/2022, de chamamento público aberto para seleção de proposta de celebração de 
parceria com Entidade para execução do evento 3ª Feira de Artesanato, constou a 
possibilidade de apresentação de plano de trabalho até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) e outro até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por sua vez, a Secretaria 
Municipal de Turismo, Indústria e Comércio aprovou o plano de trabalho apresentado 
pela proponente, no qual o repasse da municipalidade passa a ser de R$ 15.998,00 (quinze 
mil e novecentos e noventa e oito reais), ou seja, dentro da possibilidade prevista no Edital 
de apresentação de proposta até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). É de 
conhecimento e interesse público que a terceira edição da Feira do Artesanato de Picada 
Café atrai o público local e visitante, trazendo visibilidade e conotação turística para o 
município. Para que isso ocorra, além da atração principal (feira de artesanato), é 
necessário rechear e preencher a programação dos dois dias (09 e 10 de julho de 2022) 
com atividades e apresentações que adornem o contexto geral do evento. Com isso, as 
despesas realmente tornam-se superiores e justificáveis, visto que tem o objetivo de 
agregar a feira como um todo e promover atrações de cunho cultural e artístico, 
vinculados ao ramo artesanal. Além disso, este investimento gera interesse do visitante 
no município e seus atrativos turísticos, e, principalmente, gera valorização do artesanato 
e dos artesãos municipais que se dedicam a este belo trabalho. Ademais, não se pode 
perder de vista que, caso os recursos não sejam utilizados, os mesmos serão devolvidos 
ao erário público. Dessa forma, buscamos a referida autorização legislativa para o 
aumento de R$ 5.998,00 (cinco mil, novecentos e noventa e oito reais), garantindo à 
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entidade que possa cumprir com todos os compromissos assumidos e não deixar 
quaisquer pendências financeiras do evento, devolvendo ao Município o recurso que não 
utilizar em conformidade com o Termo de Colaboração a ser assinado. Pelos motivos 
expostos, solicitamos a aprovação do Projeto de Lei, em regime de urgência urgentíssima. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 064/2022 – 
Autoriza a Abertura de Crédito Especial e Suplementar e dá outras providências. 
Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa 
apreciação e votação o Projeto de Lei nº 064/2022, considerando a necessidade de 
adaptação do orçamento vigente para adequação do orçamento à atual realidade do 
Município. Os referidos recursos serão destinados para o custeio dos serviços de atenção 
primária em saúde; custeio dos serviços de assistência hospitalar de ambulatorial; 
aquisição de Chromebooks para utilização dos alunos da Rede de Ensino Municipal; 
aquisição de material odontológico; aquisição de merenda escolar para o segundo 
semestre, visto que os valores previstos se tornaram insuficientes devido a variação 
inflacionaria nos alimentos e a mudança na legislação. Pelos motivos expostos e para 
utilização imediata dos recursos, solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 065/2022 – 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Recursos Financeiros para Associação 
das Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café e dá outras providências. Justificativa. 
Senhora presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para vossa apreciação e 
votação o Projeto de Lei nº 065/2022, com o objetivo de obter autorização legislativa para 
destinar auxílio de auxílio financeiro à Associação das Malharias de Nova Petrópolis e 
Picada Café, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O referido repasse terá 
como objetivo o apoio financeiro à Entidade para a realização da Tricofest, na qual 
ocorrerá nos dias 16 a 31 de julho de 2022, no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn. 
O auxílio financeiro, ajudará nos custos da entidade para realização do evento, sendo que, 
a aplicação dos recursos destinados deverá ter a devida prestação de contas. De bom 
alvitre salientar, que apesar da solicitação de repasse no valor de R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais) por parte do município, a Associação beneficiada oferece como contrapartida a 
contratação e disponibilização de estruturas de stands, pirâmides de lonas e tablados, 
visando contemplar os dois finais de semana da XIII Festa do Café, Cuca e Linguiça e IV 
Expoveste de Picada Café (06, 07, 13 e 14 de agosto de 2022). Tal situação, é 
extremamente vantajosa ao Município, pois evitará a utilização de recursos públicos com 
tais despesa no montante aproximado de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos 
reais), conforme orçamentos realizados. Como se não bastasse, a entidade beneficiada 
também ofereceu como contrapartida a municipalidade, toda a otimização de extensão do 
PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – da Tricofest para a XIII Festa 
do Café, Cuca e Linguiça e IV Expoveste, o que também é benéfico ao Município e 
acarreta diminuição de despesas, eis que evita o investimento financeiro que o município 
teria que aportar, se elaborasse PPCI exclusivo aos seus eventos. Ou seja, na prática, ao 
que se percebe o Município está ofertando recursos em montante menor do que a previsão 
de contrapartida da entidade, caso o Município resolvesse realizar a contratação de stands, 
pirâmides de lonas e tablados, além do PPCI, por conta própria para a XIII Festa do Café, 
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Cuca e Linguiça e IV Expoveste. Portanto, a Administração Municipal entende que estas 
contrapartidas ofertadas junto à solicitação de aporte de recurso financeiro municipal são 
positivas a auxiliarão o município na realização dos seus eventos. Além disso, tem-se que 
a Tricofest é um evento consolidado que proporcionará visibilidade turística, 
movimentará o comercio local, trabalhará com o incentivo da cultura e arte da cidade, 
além de proporcionar aos Malheiros e demais empreendedores da cidade um suporte 
comercial (principalmente pós pandemia). Por essas razões, solicitamos a aprovação do 
Projeto de Lei em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luciano Klein 
Prefeito Municipal. Projeto de Lei 066/2022 – 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 066/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) 
Operário. A contratação emergencial para o cargo de Operário, decorre da necessidade 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, tendo em vista que o Contrato 
Emergencial e por Tempo Determinado nº 020/2020, do Sr. Lucas Juaskulski Niewinski, 
é vigente até 02 de agosto de 2022. A contratação deverá permanecer pelo período de 01 
(um) ano, podendo ser renovado pelo mesmo período em caso de interesse público, 
limitado a homologação de Novo Concurso Público. Pelos motivos apresentados, 
solicitamos aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito 
Municipal. Pedido de Licença.O Vereador que esta subscreve, pelo presente solicita, de 
acordo com o Regimento Interno da Câmra Municipal de Vereadores, Licença Interesse 
de suas funções do Legislativo a partir do dia 27 de julho de 2022. Atenciosamente, 
Vereadora Janice Seibt. Oficio 112/2022 – ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: 
Encaminhamos cópias do Contrato nº 027/2022, 028/2022,029/2022,030/2022,031/2022, 
7º Termo Aditivo ao Contrato nº 0012019, Termo de Colaboração nº 003/2022, 8º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 025/2018, 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2018, 2º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 015/2022, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 067/2020, 6º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 029/2018, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2018, Termo de 
Colaboração nº 004/2022, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Picada 
café Art. 7º, § 4º. Passamos para O Grande Expediente, onde constam os Projetos de Lei 
063/2022, 064/2022, 065/2022 e 066/2022. A Senhora Presidente colocou a palavra a 
disposição. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, imprensa, os Bombeiros Voluntários e a todos que 
assistiam pelas redes sociais e de forma presencial. Falou que o projeto 063/2022, autoriza 
a abertura de crédito suplementar e dá outras providências e explicou que esse projeto tem 
como finalidade a ampliação do repasse para a realização da 3ª Feira de Artesanato. Disse 
que o montante de cinco mil, novecentos e noventa e oito reais, é o reforço da dotação 
orçamentária já existente. Comentou que a Fides Art Associação de Artesãos de Picada 
Café, apresentou uma proposta inicial de dez mil reais, quando da seleção da entidade, no 
entanto, ela apresentou um novo plano de trabalho solicitando uma complementação. 
Falou que no edital 84/2022, no chamamento público para a seleção da entidade para a 
execução da feira do artesanato, constou a possibilidade do Plano de Trabalho até o limite 
de dez mil reais, e outro, até trinta mil reais. Comentou que o repasse passa a ser então de 
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quinze mil, novecentos e noventa e oito reais, ou seja, dentro da possibilidade prevista no 
edital. Falou que o evento atraiu um excelente público, foi um sucesso e trouxe muita 
visibilidade e conotação turística para o município. Frisou que desta forma buscou-se a 
autorização legislativa para o aumento de cinco mil, novecentos e noventa e oito reais, 
para que a entidade possa cumprir com todos os compromissos assumidos e pediu a 
urgência urgentíssima. Falou que o Projeto 064/2022, autoriza a abertura de crédito 
especial e suplementar e dá outras providencias e explicou que esse projeto refere-se a 
necessidade de adaptação do orçamento vigente para a adequação do orçamento à 
realidade do município. Falou que os recursos serão destinados para o custeio dos serviços 
de atenção primária em saúde e educação, visto que os valores previstos serão insuficientes 
devido a inflação dos alimentos e na mudança da legislação e pediu a urgência 
urgentíssima. Falou que o Projeto 065/2022, autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder Recursos Financeiros para a Associação das Malharias de Nova Petrópolis e 
Picada café e dá outras providencias e explicou que esse projeto tem como objetivo obter 
autorização legislativa para destinar auxílio financeiro à Associação das Malharias de 
Nova Petrópolis e Picada Café, no valor de quarenta mil reais, para a realização da 
Tricofest. Contou que o evento irá acontecer de dezesseis a trinta e um de julho de dois 
mil e vinte e dois, no Parque Histórico Jorge Khun, e haverá prestação de contas deste 
auxilio repassado a Associação. Destacou que, apesar desta solicitação de repasse no valor 
de quarenta mil reais, a Associação de Malheiros de Nova Petrópolis e Picada Café, 
ofereceu como contrapartida a contratação e a utilização da estrutura dos stands, das 
pirâmides de lonas, dos toldos, nos dois finais de semana da XIII Festa do Café, Cuca e 
Linguiça e IV Expovest de Picada Café, evento que acontecerá logo em sequência a 
Tricofest, nos dias seis e sete, treze e quatorze de agosto, o que somou um montante de 
quarenta e um mil e quinhentos reais, conforme os orçamentos já feitos. Explicou que, 
além disso, também ofereceu em contrapartida ao município, toda a otimização da 
extensão do PPCI da Tricofest, para a realização da Festa do Café, Cuca e Linguiça e da 
Expovest, o que diminuirá e muito as despesas, uma vez que o município não terá que 
elaborar um novo PPCI para esses eventos. Frisou que esse repasse de recursos é muito 
menor, do que a previsão da contrapartida da entidade, além da grande visibilidade 
turística que o evento trará ao município, e pediu a urgência urgentíssima. Falou que o 
Projeto 066/2022, autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo 
determinado e dá outras providencias. Explicou que esse projeto trata da contratação 
emergencial de um operário e decorre da necessidade da Secretaria de Obras e serviços 
públicos, uma vez que o contrato emergencial do Sr. Lucas Niewinski, termina no dia dois 
de agosto de dois mil e vinte e dois e pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu.  Ninguém 
fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do 
Projeto de Lei 063/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 
colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 064/2022, que foi aprovado 
por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do 
Projeto de Lei 065/2022, que foi aprovado por unanimidade.  A Senhora Presidente 
colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 066/2022, que foi aprovado 
por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde constam os Projetos de Lei 
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063/2022, 064/2022, 065/2022, 066/2022 e o Pedido de Licença Interesse da Vereadora 
Janice Seibt. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da 
palavra. A Senhora presidente colocou em votação o Projeto de Lei 063/2022 que foi 
aprovado por unanimidade. A Senhora presidente colocou em votação o Projeto de Lei 
064/2022 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora presidente colocou em votação 
o Projeto de Lei 065/2022 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora presidente 
colocou em votação o Projeto de Lei 066/2022 que foi aprovado por unanimidade. A 
Senhora Presidente colocou em votação o Pedido de Licença Interesse da Vereadora 
Janice Seibt, que foi aprovado por unanimidade. Neste momento a Senhora Presidente 
interrompeu a sessão por tempo indeterminado e convidou o Coordenador de Marketing 
da Tricofest, Sr Jonas Knorst, para estender o convite a todos os vereadores e a população 
de Picada Café e região para prestigiarem o evento da Tricofest. Jonas Knorst convidou 
a todos para o evento da Tricofest e relatou um pouco da iniciativa para criar este evento. 
A Senhora Presidente reabriu a sessão e 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 e presencial. Disse que queria falar de um assunto que vem 
sendo cobrado dentro do município e que pediu para que a Administração olhasse com 
carinho, a questão da iluminação pública, e destacou que tem muitas lâmpadas queimadas 
em todos os bairros e localidades. Falou que o pessoal estaria pedindo encarecidamente 
que seja feito esses reparos, até porque, eles pagam caro pela iluminação pública, e não 
estão tendo. Pediu para que a Administração tome providencias em trocar as lâmpadas 
que estão queimadas. Disse que não se manifestou referente aos projetos, porque são 
projetos técnicos e que só vem pra desenvolver o nosso município, mas queria falar do 
projeto 065/2022, que concede auxílio financeiro de quarenta mil reais, para a realização 
da Tricofest. Destacou que a Associação das Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café, 
está de parabéns por esse evento, em especial ao Presidente Marcio Kny, o Vice 
Presidente André Schmitt e o Coordenador e organizador Jonas Knorst. Segundo o 
Vereador, são eventos como esse que a gente precisa, eventos que visam alavancar a 
economia do Município com um custo baixíssimo para a realização deste evento e que, 
inclusive, o Município sairá ganhando ao invés de investir neste evento. Parabenizou pela 
parceria que buscaram entre os municípios, e o Município de Picada Café para a 
realização deste evento. Segundo o Vereador, com certeza é um evento que vai ficar, que 
já está consolidado, que vai trazer visibilidade para o Município e vai gerar muita 
economia por estar otimizando os recursos públicos investidos. Frisou que são eventos 
assim que os municípios precisam buscar, essas parcerias com Associações, para a 
realização de eventos, que no fim, se tornam baratos e vão alavancar o comércio do 
município, que está tão judiado em toda a região pós pandemia. Agradeceu e parabenizou 
a iniciativa da Associação e a parceria da Administração Pública do Município, e segundo 
o vereador, é isso aí que a gente precisa, e que é por isso aí que sempre irão tirar o chapéu 
e bater palmas. 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. Falou que o Deputado Pompeu de Matos, destinou 
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uma emenda para Picada Café, no valor de cem mil reais, para a Saúde. Frisou que a 
Administração e os vereadores do PDT, sempre trabalhando para dar o melhor para a  
População Cafeense. Deixou um agradecimento a Casa pelo espaço. Agradeceu. Da 

Vereadora Karin Spier: Saudou a todos novamente: Disse que queria parabenizar, em 
nome do Jonas, pela iniciativa, e destacou que já havia parabenizado pela edição que 
aconteceu em Nova Petrópolis, o sucesso que foi a Tricofest. Segundo a vereadora, 
esperamos que aqui também seja um grande sucesso. Contou que além das malharias, 
também tem um espaço mix, que é um outro comércio, para outros comerciantes, 
cervejeiros, além de inúmeras atrações culturais que vai ter no evento, durante estes três 
finais de semana. Enfatizou o convite do Jonas, para que todos participem, visitantes, 
munícipes, para prestigiarem este grande evento na edição de Picada Café. Também fez 
um convite para a Noite Cultural da Associação Cultural de Picada Café, que acontecerá 
no dia dezenove de julho, na Sociedade Aliança, as dezenove horas. Disse que haverá a 
participação do Vocal e Coral Municipal, das danças alemãs e a reestreia da Banda 
Marcial. Destacou que também haverá a participação especial de dois grupos do 49° 
Festival Internacional do Folclore de Nova Petrópolis que é o Ballet Ucraniano Roksolana 
da Argentina e o Trupe Teatro de Bonecos de Alagoas. Comentou que haverá um jantar 
no valor de trinta reais, para quem tiver interesse, mediante reservas até o dia doze de 
julho e também haverá venda de lanches na noite. Disse que haverá um ingresso simbólico 
de dois reais e convidou a todos para prestigiarem o evento. Agradeceu.  Da Vereadora 

Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. Disse que queria agradecer o 
Governo do Estado, através do Deputado Classmann e segundo a vereadora, em dois mil 
e vinte e um, esteve em Porto Alegre e fez o pedido de uma viatura semi-blindada para a 
Brigada Militar de Picada Café. Relatou que esse pedido foi junto ao Secretário de 
Segurança e o Vice- Governador, que hoje é o atual Governador, o Sr. Ranolfo Vieira 
Junior. Segundo a vereadora, para a sua alegria, recebeu nestes últimos dias a confirmação 
que Picada Café, vai ser contemplada com a Viatura Semi Blindada. Relatou que essa 
viatura irá proporcionar segurança aos policiais no desenvolvimento do seu trabalho e 
também poderão prestar um serviço de mais qualidade e segurança para a comunidade. 
Também relatou que na semana passada, no dia sete de julho, houve uma reunião com os 
moradores da Rua Alberto Ruppenthal, onde ficou definido que será feito um calçamento 
de bloqueto. Falou que a licitação está em andamento e será incluído a Rua Alfredo 
Loeser no Serra Verde. Agradeceu a presença do Coordenador da Tricofest, pelo convite 
e destacou que será um momento importante para Picada Café e para o comércio local.  
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores 
para a sessão no dia 02 de agosto as 19h30min no local de costume e lembrou que a 
Câmara de Vereadores entrará em recesso durante duas semanas, conforme Regimento 
Interno. Declarou encerrada esta sessão.  


