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                         Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 02/08/2022. 
 
Aos dois dias do mês de agosto 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, Neudir Hubler, Selvino José Boettcher 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 022/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em 
discussão a Ata nº 023/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou 
em votação a Ata Nº 022/2022, que foi aprovada com uma abstenção. A Senhora 
Presidente colocou em votação a Ata Nº 023/2022, que foi aprovada com uma abstenção. 
A Senhora Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno 

Expediente. Projeto de Lei 068/2022 – 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 068/2022, que trata da contratação emergencial de: I. 02 (dois) 
Atendentes da Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
As contratações emergenciais para o cargo de Atendente da Educação em Tempo Integral 
na Educação Infantil e Ensino Fundamental, decorrem do aumento da demanda de 
trabalho visto a necessidade de acompanhamento de uma criança matriculada em junho 
de 2022 no 3º ano sem estar alfabetizada, sendo necessário um plano de ação individual 
para essa criança e um acompanhamento pedagógico para suprir as lacunas na 
aprendizagem da mesma. Além da necessidade de atendimento, acompanhamento e 
orientação individual aos alunos que apresentam Autismo matriculados na rede de ensino 
municipal. As contratações deverão permanecer pelo período máximo de 01 (um) ano, 
limitado a homologação de Concurso Público. Pelos motivos apresentados, solicitamos 
aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto 
de Lei Nº 069/2022 – 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 069/2022, considerando a necessidade 
de adaptação do orçamento vigente, tendo como finalidade a ampliação do repasse a ser 
concedido para realização do Evento Natal no Parque. No edital nº 094/2022, de 
chamamento público aberto para seleção de proposta de celebração de parceria com 
Entidade para execução do evento Natal no Parque, constou o seguinte: “§ 1º É limitado 
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como repasse financeiro por conta do Município. 
a) O projeto deverá ser apresentado em duas dimensões: uma, com despesas máximas de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) e outra contemplando a totalidade das atividades que 
pretenda desenvolver até R$ 20.000,00 (vinte mil reais). b) Caso o Plano de Trabalho 
seja aprovado na íntegra, com despesas superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o 
limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) será buscada autorização legislativa para 
complementação da dotação orçamentária para o devido repasse. Não havendo 
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autorização legislativa, a execução do projeto deverá observar o limitador de R$ 
10.000,00 (dez 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$ 10.000,00 (dez 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, tendo em vista o aumento considerável dos custos para a realização 
do mesmo. 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. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei 
070/2022 – 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 
070/2022, que trata da contratação emergencial de: I. 01 (um) Técnico de Enfermagem. 
A contratação emergencial para o cargo de Técnico de Enfermagem, decorre da 
exoneração, a pedido, da servidora Caterine Noschang, a contar de 03 de novembro de 
2020, conforme Portaria Municipal nº 223/2020. Sinale-se que a demanda deste serviço 
atualmente é suprida através do Contrato de Pessoal em Caráter Emergencial e por Tempo 
Determinado nº 023/2020, do Sr. Dionei Miguel da Silva, na qual é vigente até 15 de 
agosto de 2022. A contratação deverá permanecer pelo período de 01 (um) ano, podendo 
ser renovado por igual período em caso de interesse público, limitado a homologação de 
novo Concurso Público. Para que a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e 
os munícipes não fiquem desatendidos desse profissional, solicitamos aprovação do 
presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de 
Lei Nº 071/2022 – 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 
071/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Motorista. A contratação 
emergencial para o cargo de Motorista, decorre da necessidade da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos, tendo em vista o desligamento do Sr. André Birk Ramos 
em 1º de julho 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. Projeto 
de Lei Nº 072/2022 – 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 
072/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais. 
A contratação emergencial para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, decorre da 
necessidade de suprir a demanda da EMEF Santa Joana Francisca, visto a concessão de 
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licença para tratamento de saúde à servidora efetiva, Sra. Dolores Wolfram. A contratação 
deverá permanecer pelo período de 01 (um) ano, podendo ser renovado pelo mesmo 
período em caso de interesse público, limitado ao retorno da servidora efetiva. Pelo 
motivo apresentado, solicitamos aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano 
Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 073/2022 – 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 073/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) 
Professor Séries Iniciais– 25 Horas. A necessidade de contratação emergencial para o 
cargo de Professor Séries Iniciais – 25 Horas decorre da necessidade do atendimento da 
turma de 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Joana Francisca, tendo 
em vista o cumprimento das normas de segurança e higiene contra a COVID-19 no âmbito 
escolar, na qual estava sendo suprida pelo Contrato de Pessoal em Caráter Emergencial e 
por Tempo Determinado nº 043/2021, da Sra. Paula Djovana Stoffel, que através do 
protocolo nº 531/2022 solicitou a rescisão do referido contrato a contar do dia 1º de agosto 
de 20222, sendo que neste dia não mais exercerá suas funções. A referida contratação se 
dará pelo período de 01 (um) ano. Para que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
bem como, a rede de ensino municipal não fique desatendida deste profissional, pedimos 
a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito 
Municipal. Projeto de Lei Nº 074/2022 - 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 074/2022, que abre 
crédito suplementar. O referido crédito refere-se à complementação no valor do repasse 
à Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, mantenedora do Hospital Nova Petrópolis 
para o aumento de R$ 56.550,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais), 
visando a realização de 20 cirurgias eletivas de hérnia, colecistectomia, lipoma, 
histerectomia e cisto sacrococcígeo no valor unitário de R$ 2.190,00 (dois, cento e 
noventa reais) totalizando o valor de R$ 43.800,00 (quarenta e três mil, oitocentos reais). 
Ademais, visto a campanha do Outubro Rosa pretende-se também a aquisição de 150 
exames de mamografia no valor unitário de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) totalizando o 
valor de R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais). Com a autorização 
legislativa haverá a adequação do termo de convênio e a respectiva prestação de contas 
dos procedimentos realizados, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social. Por tratar-se de atendimento na área da saúde que prima pela 
qualidade de vida dos munícipes e para manter a referência de atendimentos, há interesse 
público relevante. Por essas razões, solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 075/2022 - 
Promove a Readequação e Altera Vencimentos de Cargos Efetivos Agente de Combate 
de Endemias e Agente Comunitário de Saúde, Altera a Lei Municipal nº 883/2005 e dá 
outras providências. Justificativa: Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 
Encaminhamos para vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 075/2022, que 
objetiva a alteração de padrão de vencimento do Agente Comunitário de Saúde e Agente 
de Combate às Endemias. Tal alteração se trata de atender o piso nacional dos agentes 
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comunitários de saúde e agente de combate às endemias, conforme previsto na Emenda 
Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022 e Portaria GM/MS Nº 2.109, de 30 de junho 
de 2022, que estabelece o valor de R$2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro 
reais). Atualmente o Agente Comunitário de Saúde, bem como, o Agente de Combate de 
Endemias percebe a quantia de R$1.718,49(um mil, setecentos e dezoito reais e quarenta 
e nove centavos). Com a alteração proposta, ambos passarão para o EF 04.1, que 
representa R$ 2.462,80 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos). 
Sinale-se, de outro lado, que a alteração do vencimento dos Agentes Comunitários de 
Saúde e dos Agentes de Combates a Endemias difere da reposição anual dos servidores 
públicos. Destaca-se, por outro lado, que embora o piso salarial esteja previsto no valor 
de R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), altera-se os vencimentos 
das funções de Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combates a Endemias 
para o valor de R$ 2.462,80 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta 
centavos), eis que o padrão de referência municipal é o valor de R$ 1.094,58 (um mil, 
noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos), sendo que os coeficiente de classes 
somente admitem duas casas, após a virgula. Por tais razões, optou-se por utilizar o 
coeficiente 2,25. Sinale-se, por fim, que para promover a readequação dos vencimentos 
foi realizado o respectivo impacto financeiro. Pelas razões expostas, pede-se a aprovação. 
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 Plenário desta Casa Legislativa, se envie Moção de 
Aplausos ao cafeense Ilson Kaiser. O reconhecido atleta de” corrida de rua” Ilson Kaiser 
leva o nome de Picada Café para o Brasil e para o mundo através das corridas, filho que 
muito orgulha nossa cidade. Praticamente uma década participando de competições na 
modalidade Corrida de Rua dentro e fora do Estado, foram cerca de 150 participações e 
todas tem um significado especial, pois todas exigiram horas de treinos. Mas entre elas 
destacamos três, a corrida São Silvestre São Paulo - SP em 2017, corrida Serra do Rio do 
Rastro em Santa Catarina -SC em 2019, e, a Maratona Internacional de Porto Alegre/ 
2022, que, inclusive, foi tema de reportagem do Jornal O Diário em 26/06/22, conforme 
segue: Picada Café – muito feliz e não é à toa. Assim está o cafeense Ilson Kaiser que 
neste domingo, 26, conquistou a etapa de São Leopoldo do Circuito Sesc de Corridas. A 
conquista em São Leopoldo premia o cafeense que agora está classificado para a grande 
final que reunirá somente os melhores em cada categoria. Isso porque ele já tinha 
conquistado o pódio também na etapa de Caxias do Sul. “O circuito é composto por 11 
etapas em todo Estado. A minha colocação hoje me coloca nos finalistas”, destacou. A 
conquista deste domingo foi na categoria 40 a 44 anos. “Esse circuito é de um nível muito 
forte por atrair competidores de todo o Estado. Estou feliz e sigo treinando para cada vez 
mais levar o nome de Picada Café e outros lugares. Ser um atleta reconhecido é o sonho 
de muitas pessoas que desejam participar de campeonatos e alcançarem o sucesso na 
carreira. É o caso do Sr. Ilson Kaiser que merece este reconhecimento pelo Município, 
por ter se destacado em campeonatos de “corridas de rua”. É uma singela, mas justa 
homenagem a este cidadão cafeense que está deixando seu nome na história do 
Município. Por toda a relevância do atleta Sr. Ilson Kaiser, é que aplaudimos através desta 
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Moção, reconhecendo sua importância para o Município. Parabéns. Picada Café, 02 de 
agosto de 2022. Atenciosamente, Vereadora Adriane Marconi Mielke Bancada do PDT 
proponente. Oficio Nº 115/2022. Excelentíssima Senhora Presidente: Conforme 
estabelecido no Termo de Convênio Nº 2021/3901, Cláusula Sétima – item 8, referente 
ao Programa Pavimenta/RS, celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Metropolitano (SEDUR) e a Prefeitura Municipal de Picada Café, anexamos a este oficio, 
o Plano de Trabalho do Projeto de Pavimentação da Rua Vicente Prieto, para fins de 
acompanhamento das ações pactuadas. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito 
Municipal e Arq. Daniel Rosa Secretário Municipal de Planejamento, Coordenação, 
Trânsito e Habitação. Oficio Circular Nº 04/2022 – ADM. Excelentíssimo Senhor (a) 
Vereador (a). Com satisfação convidamos o (a) para a abertura oficial da XIII Festa do 
Café, Cuca e Linguiça e IV Expoveste, que ocorrerá no dia 06 de agosto de 2022, às 10h, 
no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn, Picada Café/RS. A XIII Festa do Café, Cuca 
e Linguiça e IV Expopveste acontecerá nos dias 06 e 07, 13 e 14 de agosto do presente 
ano objetivando enaltecer a gastronomia e a cultura típica municipal, que tem suas raízes 
difundidas pela colonização alemã. Além disso, busca valorizar o comércio local de 
malhas/tricot, vestuários em geral, calçados, couro, bolsas e acessórios, agregando a 
Expoveste à feira de comércio em geral. Ademias a estes objetivos, o evento busca 
impulsionar e difundir, cada vez mais, o potencial turístico, natural, cultural, 
gastronômico e empresarial de nossa cidade. Durante todo o evento teremos: 
comercialização de cafés, cucas e embutidos, apresentações da orquestra de sopros 
municipal, de shows musicais, de bandas típicas alemãs e grupos de danças culturais. 
Feira da agricultura familiar, expoveste e comércio em geral; além da recreação para 
crianças, oficinas, roteiros rural e da fé e caminhos e trilhas. Fazem parte ainda da 
programação, culto ecumênico, exposição e venda de artesanato e produtos orgânicos e 
visitação aos espaços de musealização do Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn, bem 
como, vasta área gastronômica, cervejeiros e parque de diversão a disposição de todos os 
munícipes e visitantes. Sua presença nos deixará muito feliz e honrado. Para isso, 
solicitamos que confirme presença com a Secretaria de Turismo, Industria e Comércio, 
pelo telefone (54) 3285-2147, número fixo e whatsapp ou pelo e-mail 
turismo@picadacafe.rs.gov.br, até o dia 03/08/22. Atenciosamente, Ivete Galhardo 
Secretaria de Turismo, Industria e Comércio. Câmara dos Deputados, Consultoria de 
Orçamento e Fiscalização Financeira. Prezados, a Câmara dos Deputados, por intermédio 
da Consultoria de Orçamento 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. Passamos para O Grande Expediente, onde 
constam os Projetos de Lei 068/2022, 069/2022, 070/2022, 071/2022, 072/2022, 
073/2022, 074/2022, 075/2022 e a Moção de Aplausos para o atleta Ilson Kaiser. A 
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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 068/2022, autoriza 
a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras 
providências. Explicou que esse projeto trata da contratação de dois atendentes da 
educação em Tempo Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental devido ao 
aumento da demanda de trabalho do acompanhamento de uma criança matriculada no 
terceiro ano sem ainda estar alfabetizada, e para o atendimento e acompanhamento de 
alunos que apresentam autismo na rede de ensino municipal. Pediu a urgência urgentíssima 
para a provação deste projeto. Falou que o projeto 069/2022 autoriza a abertura de crédito 
suplementar e dá outras providências e explicou que esse projeto trata da ampliação do 
valor a ser repassado para a Associação Cultural de Picada Café para a organização do 
evento Natal no Parque. Disse que já está previsto na Lei Orçamentária o valor de dez mil 
reais, para realizar o evento. Relatou que busca-se a autorização legislativa para aumentar 
em mais dez mil reais, conforme a proposta da Associação Cultural de Picada Café, para 
que a mesma possa cumprir com todos os compromissos assumidos e caso a entidade tenha 
êxito na obtenção de recursos, irá devolver ao município o recurso não utilizado, e também 
pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei 070/2022, autoriza a contratação 
de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providências e 
relatou que esse projeto trata da contratação de um técnico de enfermagem devido a 
exoneração da servidora Caterine Noschang, em novembro de dois mil e vinte e 
atualmente a demanda desse serviço era suprida através do contrato emergencial 023/2020, 
do Sr. Dionei Miguel da Silva, vigente até o dia quinze de agosto de dois mil e vinte e dois 
e para que a Secretaria da Saúde e Assistência Social não fique desatendida deste 
profissional, pediu a aprovação do projeto em urgência urgentíssima. Falou que o Projeto 
de Lei 071/2022, autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo 
determinado e dá outras providencias e disse que esse projeto trata da contratação de um 
motorista para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos em função do desligamento do 
Sr. André Birk Ramos em 1º de julho de dois mil e vinte e dois e pediu a urgência 
urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei 072/2022, autoriza a contratação de pessoal em 
caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias. Destacou que esse 
projeto trata da contratação emergencial de um auxiliar de serviços gerais, para suprir a 
demanda da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Joana Francisca, em função 
da concessão de licença para tratamento de saúde da servidora Sra. Dolores Wolfran e 
pediu a urgência urgentíssima. Disse que o Projeto 073/2022, autoriza a contratação de 
pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias. Contou 
que esse projeto emergencial trata da contratação de um professor de séries iniciais, vinte 
e cinco horas, e a necessidade decorre para o atendimento da turma de quinto ano, da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Joana Francisca, para o cumprimento das 
normas de segurança e higiene contra a Covid-19, no âmbito escolar que estava sendo 
suprido pelo contrato emergencial 043/2021, da Sra. Paula Djovana Stoffel, que solicitou 
a rescisão do referido contrato a partir do dia primeiro de agosto de dois mil e vinte e dois 
e pediu a urgência urgentíssima. Falo que o projeto 074/2022, autoriza a abertura de crédito 
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suplementar e dá outras providencias. Disse que projeto que abre crédito suplementar do 
plano orçamentário já existente no valor de cinquenta e seis mil e quinhentos e cinquenta 
reais, para a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, mantenedoras do Hospital de 
Nova Petrópolis. Explicou que esse valor se destina para a realização de vinte cirurgias 
eletivas de hernia, lipoma, entre outras, no valor unitário de dois mil cento e noventa reais 
e para a aquisição de cento e cinquenta exames de mamografia, no valor unitário de oitenta 
e cinco reais, totalizando o valor de cinquenta e seis mil e quinhentos e cinquenta reais. 
Frisou que uma vez aprovado pelo legislativo haverá a adequação do termo de convênio e 
a prestação de contas dos procedimentos realizados. Disse que por se tratar de saúde e 
qualidade de vida de nossos munícipes, pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto 
de Lei 075/2022, promove a readequação e altera vencimentos de cargos efetivos Agentes 
de Combate de Endemias e Agente Comunitário de saúde, altera a Lei Municipal nº 
883/2005 e dá outras providências. Explicou que esse projeto objetiva a alteração de 
padrão do vencimento do Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias, 
para atender o piso nacional conforme previsto na Emenda Constitucional nº 120, de cinco 
de maio de dois mil e vinte e dois e a Portaria GM/MS Nº 2.109, de trinta de junho de dois 
mil e vinte e dois, que estabelece o valor de dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais. 
Contou que, embora sendo esse o valor do piso nacional, altera-se os vencimentos das 
funções de Agente Comunitário da Saúde e Agente de Combate as Endemias, para dois 
mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos, em função do padrão de 
referência municipal e pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu.  Ninguém fez uso da 
palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de 
Lei 068/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em 
votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 069/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do 
Projeto de Lei 070/2022, que foi aprovado por unanimidade.  A Senhora Presidente 
colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 071/2022, que foi aprovado 
por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do 
Projeto de Lei 072/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 
colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 073/2022, que foi aprovado 
por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do 
Projeto de Lei 074/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 
colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 075/2022, que foi aprovado 
por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima a 
Moção de Aplausos para o atleta Ilson Kaiser, que foi aprovado por unanimidade. 
Passamos para a Ordem do Dia, onde constam os Projetos de Lei 068/2022, 069/2022, 
070/2022, 071/2022, 072/2022, 073/2022, 074/2022, 075/2022 e a Moção de Aplausos 
para o atleta Ilson Kaiser. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém 
fez uso da palavra. A Senhora presidente colocou em votação o Projeto de Lei 068/2022 
que foi aprovado por unanimidade. A Senhora presidente colocou em votação o Projeto 
de Lei 069/2022 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora presidente colocou em 
votação o Projeto de Lei 070/2022 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
presidente colocou em votação o Projeto de Lei 071/2022 que foi aprovado por 
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unanimidade. A Senhora presidente colocou em votação o Projeto de Lei 072/2022 que 
foi aprovado por unanimidade. A Senhora presidente colocou em votação o Projeto de 
Lei 073/2022 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora presidente colocou em 
votação o Projeto de Lei 074/2022 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
presidente colocou em votação o Projeto de Lei 075/2022 que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a Moção de Aplausos para o 
atleta Ilson Kaiser, que foi aprovado por unanimidade. Neste momento a Senhora 
Presidente interrompeu a sessão por tempo indeterminado e convidou o atleta Sr. Ilson 
Kaiser pra contar um pouco de sua trajetória nos campeonatos de corrida que participou 
em todo o Estado. Depois da explanação a Senhora Presidente reabriu a Sessão e 
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 e a todos que assistiam pelas redes sociais e 
presencialmente. Fez um agradecimento ao Secretário de Obras, o Beto, por todos os 
serviços prestados com muito empenho e dedicação nos bairros Picada Holanda, 
Lichtenthal, Esperança, Bela Vista e muito mais. Mencionou também as roçadas feitas 
nos campos de futebol e nos bairros e fez um agradecimento a toda equipe. Também fez 
um convite para o carreteiro de charque no Flamenguinho, que será no dia seis de agosto, 
sábado, no valor de trinta e cinco reais, a partir das vinte horas, na Sociedade 11 Amigos 
no Lichtenthal. Disse que os cartões estariam disponíveis com os integrantes do time. 
Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais e 
presencialmente. Disse que não se manifestou referente aos projetos porque são projetos 
bons que ajudam o nosso município a se desenvolver, mas que queria fazer duas 
colocações e uma das questões é que há muitas contratações emergenciais e que seria 
bom ver isso pois não sabe até que ponto está a questão de fazer um concurso público. 
Falou que referente aos Agentes de Saúde e de Combate a Endemias, concorda pelo 
salário, que é uma lei federal e que a vereadora Karin explicou bem, porém, destacou que 
tem um outro salário que deveria ser revisto. Citou que estavam presentes dois colegas 
motoristas e destacou que seria o salário dos motoristas que agora é inferior ao dos agentes 
de saúde e justificou que merecem sim e que seria apenas uma colocação. Relatou que na 
semana passada foram olhar a Rua Aloisio Klauck, que sobe para o Canelinha junto com 
o Secretário de Planejamento, Trânsito e Habitação, e explicou que é muito íngreme e 
com a chegada do verão o saibro que está na rua se solta com mais facilidade, com pouca 
chuva e os carros e as vans que tem a tração dianteira, tem dificuldade em subir essa rua 
que sobe para o Canelinha. Relatou que tem dois lugares que seria interessante colocar 
concreto para melhorar essa subida e evitar futuros problemas e acidentes. Falou que o 
Secretário Daniel Rosa garantiu que provavelmente, até o final do ano, iriam conseguir 
fazer essa subida. Disse que também falou com a família que tem a criação de gado 
leiteiro e criação de frango na Rua Feliz Lembrança e que lá também tem um lugar que é 
muito íngreme e difícil de subir e que ele concordou que com tempo dá pra fazer o 
concreto, pelo menos na subida e sugeriu deixar a decida como descanso e esperar o outro 
subir, pelo menos fazer o concreto o lado que é difícil de subir. Agradeceu se for atendido 
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e que há dois meses atrás já tinha feito uma indicação referente a subida do Canelinha. 
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 sobre os projetos, porque são todos projetos simples, projetos 
técnicos, projetos que se fazem necessários para o bom andamento da Administração. 
Segundo o vereador, assim como o colega Egon falou, também já vem comentando há 
uns quatro anos, que é preciso fazer urgente um concurso público, e que não acha legal 
essas contratações emergenciais e que não é a melhor forma pro poder público contratar 
e que devemos sim, fazer um concurso público e fazer estas contratações através do 
concurso público. Explicou que o contrato emergencial tem prazo de validade e a pessoa 
que é chamada na contratação emergencial já sabe que é por um período e que logo tem 
que sair, ou vai querer sair assim porque consegue uma melhor e acredita que a melhor 
forma seria através do concurso público porque essa seleção simplificada não é a melhor 
maneira de se contratar. Relatou também, que a pessoa que é chamada pela contratação 
emergencial, não vai dar o potencial dela porque sabe que não vai ter uma garantia de 
emprego ali na frente. Disse que está na hora de se pensar nisso e acredita que talvez já 
teriam feito se não fosse essa pandemia que assolou o nosso país. Agradeceu ao Secretário 
Beto e toda a sua equipe, e frisou que na última sessão, no dia doze de julho, havia 
solicitado uma troca das lâmpadas queimadas em todos os bairros, e prontamente foi 
atendido, uma vez que na semana seguinte as lâmpadas foram trocadas. Disse que também 
queria relatar que infelizmente um servidor público fez uns comentários desagradáveis 
nas redes sociais, e segundo o vereador, foram comentários maldosos e que não sabe o 
porquê, pois é o oficio dele trocar as lâmpadas. Contou que o colega Vereador Eloir Bauer 
o convidou para tomar um chope na Abertura da Tricofest e que o servidor fez um 
comentário dizendo “vamos fazer festa Adão, com esse dinheirinho”. Relatou que não 
sabe a que dinheirinho que ele quis se referir e frisou que o seu dinheiro gasta como quer 
e não deve explicação a ninguém, e que realmente não entendeu o que ele quis dizer. 
Também relatou que outro comentário foi “as lâmpadas deixa com nós, não precisa te 
preocupar, em sete anos como vereador nunca veio no obras”. Explicou que foi, não foi 
muitas vezes, mas que algumas vezes esteve sim na Secretaria de Obras, e que talvez o 
funcionário não estivesse lá, porque não trabalha interno, trabalha externo e que talvez 
estivesse trabalhando fora e não o viu. Segundo o vereador, outro comentário feito foi, 
“nós temos um chefe de obras, o Beto, venha tomar um chimarrão com ele e trocar uma 
ideia”. Falou que não acha necessário e se quiser tomar um chimarrão, vai tomar em casa, 
e que não vai lá tirar o tempo de quem está trabalhando e acredita que o tempo de 
secretário é precioso, assim como o meu também, frisou. Disse que tem outras maneiras 
de conversar com o secretário e que fala com ele todas as semanas e que sempre foi bem 
atendido pelo Secretário de Obras, pelo Secretário da Agricultura, enfim, acredita que não 
há necessidade de se deslocar até a secretária de Obras pra tomar um chimarrão. 
Continuou dizendo que mais um comentário foi, “na próxima sessão leva uma garrafinha 
de seiscentos ml de água, não que a prefeitura vai ter que pagara a tua água”. Disse que 
não tem lógica e se todos os setores e servidores públicos fizessem a economia como nós 
da Câmara de Vereadores, esse município poderia estar em outro patamar. Relatou que a 
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Câmara de Vereadores poderia gastar até seis por cento do orçamento do município, por 
lei, e que todos sabem disso. Falou que muitas vezes não gastamos um por cento e que 
isso é uma grande economia e o cara diz que é pra trazer uma aguinha de casa de 
seiscentos ml pra tomar na Câmara, e acredita que esse tipo de comentário é muito 
maldoso. Segundo o vereador, a gente vem aqui, faz as cobranças porque o povo nos 
cobra, não é o Vereador Adão que quer que troquem as lâmpadas que estão queimadas, é 
o povo que está pedindo e o povo tem o direito de fazer isso, o povo paga as suas taxas, 
paga os seus impostos e tem o direito de cobrar, e ele como responsável, assim como 
colocou que é pra deixar com ele, e se é responsável por esse setor, tem que manter esse 
serviço em dia e fazer uma prestação de serviço excelente, até porque, ele também é 
munícipe e está junto incluído com esse serviço. Destacou que ele não está fazendo favor 
pra ninguém e que simplesmente está fazendo a obrigação dele, e se o oficio dele é trocar 
as lâmpadas, o meu oficio é fiscalizar e cobrar e que vai continuar fazendo, gostando ele 
ou não gostando, vai continuar fazendo essas cobranças, concluiu o vereador. Disse que 
o servidor não tem que se queimar com isso, ele simplesmente vai ter que continuar 
fazendo o serviço dele porque o patrão dele não é o secretário de obras e não é o prefeito 
e assim como eu, ele é um servidor público não está vivendo dentro de uma bolha. Relatou 
que são servidores públicos e que temos que servir ao público e o nosso patrão é o povo. 
Reforçou que eles precisam sim ser atendidos, tem o direito de cobrar e ele tem o dever 
de fazer uma boa prestação de serviços e não achar que ele está fora, que ele está dentro 
de uma bolha e que ele também se insere como servidor público que já diz o oficio, servir 
ao público. Disse que queria solicitar a administração pública que dessem uma olhada na 
Ponte da Rua João Sander Sobrinho, que está causando bastante transtorno pra 
comunidade do Jamerthal e Joaneta. Pediu que fosse feito o quanto antes um estudo, se 
precisa ser feito uma ponte nova ou se da pra recuperar aquela, para que o pessoal possa 
usar de novo aquela ponte que está realmente causando grandes transtornos para se 
deslocarem entre Jamerthal e Joaneta. Agradeceu. Do Vereador Selvino Boettcher: 

Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos 
que assistiam pelas redes sociais e presencial. Disse que queria falar um pouco sobre a 
saúde e explicou que estava licenciado durante treze meses e que passou por uma 
tremenda dificuldade durante três anos. Contou que venceu uma leucemia grave e que 
tinha muito a agradecer aos seus colegas, a sua família, a sua esposa, a mãe em memória 
que no inicio ajudou muito, o irmão que foi o doador sendo cem por cento compatível e 
a todos os vizinhos que ajudaram, a equipe do Posto de Saúde, médicos, técnicos de 
enfermagem, principalmente os motoristas que tiveram paciência. Falou que uma pessoa 
que tem câncer só ela sabe o que vai passar. Disse que tinha que agradecer muito aos 
motoristas como os colegas Adão Pereira, que no inicio o levou para Caxias, o Vice-
Prefeito Marcos Mallmann e o Egon Hansen que também o levou várias vezes e relatou 
que todos os motoristas da saúde o levaram em algum momento. Também fez um 
agradecimento as equipes do Hospitais Pompéia, Nova Petrópolis e o Clinicas. Disse que 
hoje, está praticamente noventa e nove por cento curado e que é um dos poucos que 
escapou de uma doença muito grave, porque a leucemia é uma doença que ataca todo o 
organismo. Disse que se sente muito agradecido a toda a comunidade da Joaneta, o 
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Município de Picada Café, principalmente pelos doadores de sangue e destacou que a 
equipe do Hospital de Clinicas ficou maravilhado quando chegaram cinquenta doadores 
de sangue da Picada Café, para doarem sangue, e que precisou somente de um pacotinho 
de sangue. Contou também que a medula pegou logo e que a equipe médica ficou muito 
satisfeita. Segundo o vereador, o colega Laércio o levou várias vezes para Caxias e Porto 
Alegre quando precisava de motorista para ir fazer quimioterapia, mesmo estando de 
férias. Disse que sabe que os motoristas da saúde trabalham fora de hora e quem não 
conhece não sabe o que esses profissionais passam dirigindo nos grandes centros, nas 
grandes capitais e que isso não é fácil. Disse que o doente sofre e agora curado, agradece 
muito a equipe do Posto de Saúde de Picada Café. Também fez um agradecimento ao 
amigo Miranda que sempre o visitou e que também o levou muitas vezes, além de trazer 
remédios que precisava, assim como os demais também trouxeram. Relatou que as 
pessoas que estão doentes precisam agradecer a estes profissionais. Disse que também 
ficou muito grato aos colegas vereadores, a secretária, o Marcos Mallmann, o Prefeito e 
os Secretários ligavam perguntando como ele estava e novamente agradeceu a toda a 
equipe da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Disse que queria falar um pouquinho 
sobre o projeto 074/2022, e falou que comentava com o pessoal do Clínicas que o 
município ajuda, paga essas cirurgias. Falou que aquele pessoal de lá, não entende isso 
porque um município pequeno como Picada Café e outros na vizinhança tem condições 
e que bom que todas as administrações que passaram no Município de Picada Café, 
olharam para a Saúde e frisou que a saúde é uma coisa muito importante, porque é muito 
caro. Segundo o vereador, para quem está doente, a medicação é caríssima e que o nosso 
Município, a nossa Secretaria da Saúde dá uma atenção especial e que todos os 
administradores que passaram no nosso município, até os dias atuais nestes trinta e poucos 
anos que sempre tiveram a graça de olhar para a saúde e os doentes agradecem e a mesma 
coisa acontece com a educação, a cultura, o esporte e como diz o amigo Renato isso é 
saúde. Destacou que quanto mais a gente incentivar as crianças a praticar esporte, menos 
o município vai gastar futuramente na saúde, porque uma pessoa se mantendo saudável 
ela fica com uma saúde bem melhor. Falou que o projeto 075/2022, é uma regulamentação 
que o município precisa regulamentar referente aos agentes de saúde, e que são muito 
válidos e parabenizou dizendo que sem os agentes de saúde, não iriamos conseguir. 
Explicou que os agentes de saúde conhecem as famílias, os idosos, os doentes que mais 
precisam e que fica muito agradecido aos agentes de saúde e que merecem este salário. 
Disse que também concorda com o que o colega Egon falou, sobre os motoristas e 
explicou que um motorista sofre na grande capital e que seria muito justo se o executivo 
fosse rever o salário destes dois profissionais, que concorda cem por cento e sabe o que 
eles passam. Também comentou sobre as estradas muito íngremes e que já faz quatro 
anos que estão brigando, todo o governo faz um pouco e cada prefeito faz uma parte. 
Segundo o vereador, são quatro ruas e destacou que no Serra Verde tem uma rua que é 
perigosa e estreita e que um pedaço já foi feito, mas que falta fazer mais um pedaço. Falou 
que tem a Rua Aloisio Hansen que sobe para o Morro Hansen e o Morro do Vento e 
contou que lá nos finais de semana tem muito trânsito, além do pessoal que corta por 
dentro pelo Pinhal Alto, Morro do Vento e São Jacó e destacou que aquela subida é muito 
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forte. Disse que o Canelinha também, e que conhece muito bem essa subida, pois 
praticamente uma vez por semana vai para o Canelinha e que sabe muito bem o que é 
subir com um carro tracionado somente na dianteira e a mesma coisa acontece na Rua da 
Feliz Lembrança e contou que várias vezes não conseguiu subir lá de carro porque tem 
uma curvinha ruim de subir. Disse que falou com o prefeito e o engenheiro e contou que 
eles foram ver isso e que tem um projeto sobre concretar. Explicou que viu o projeto e 
que obteve a informação da Secretaria do Planejamento e que irão fazer as partes mais 
íngremes por primeiro. Destacou que provavelmente uma parte será feita este ano e a 
outra parte ficará para o ano que vem e reforçou que isso é muito necessário para os 
moradores que trabalham e produzem e para os turistas. Comentou que se quisermos ter 
turismo na Picada Café, o pessoal precisa ter ruas com trânsito mais fácil. Disse que isto 
é uma coisa que todos os vereadores precisam cobrar perante a comunidade, porque isso 
é para a população de Picada Café. Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a 
todos novamente: Deu as boas-vindas ao Vereador Selvino, pelo retorno a esta Casa 
Legislativa e que ficou fora aproximadamente um ano para cuidar da sua saúde e não 
apenas da leucemia, mas também, de um problema cardíaco. Disse que todos estão muito 
felizes com a sua volta, sempre de alto astral, sempre muito dedicado com as suas metas, 
e sempre com muito otimismo e contou que sempre o viu muito alegre, que nunca o viu 
pra baixo, todo esse tempo que sempre se encontravam e reforçou que ficaram felizes 
com o retorno do vereador. Relatou também, que as aulas voltaram no dia primeiro de 
agosto e as crianças tiveram grandes surpresas.  Falou que segundo a Secretária de 
Educação, Cristiane Backes Welter, no período de recesso das férias escolares foi de 
muito trabalho nas escolas. Contou que foram instaladas novas mesas no refeitório, toldo 
na área central dos pátios para as crianças poderem brincar quando tem chuva, iluminação 
nova nas lâmpadas de led no ginásio de esportes, foram colocados brinquedos novos e 
isso nas escolas Amiguinho, Quatro Estações, Santa Joana e também na Escola 25 de 
Julho. Parabenizou a Secretária Cristiane e toda a sua equipe que sempre estão 
preocupadas com todas as crianças e também a Secretaria de Obras que ajudou a executar 
o serviço. Falou que a Secretaria de Saúde informa que neste mês de agosto, inicia a 
campanha nacional de vacinação contra a Poliomielite para crianças de zero a quatro anos 
e multivacinação para atualização das cadernetas de vacina de crianças e adolescentes 
menores de quinze anos. Falou que a campanha será do dia oito de agosto até o dia nove 
de setembro e pediu que não deixem de vacinar as suas crianças e que temos que 
contribuir para o controle eliminação e a erradicação da doença de UNO preveníveis das 
crianças e adolescentes. Por último, fez um agradecimento ao atleta Ilson Kaiser que 
também representa o Município de Picada Café por toda a região o Brasil. Disse que é 
um atleta esforçado, dedicado, focado, que mesmo em dias frios e em dias de chuvas, 
vemos ele correndo na BR116. Ilson é mais um dos grandes atletas que representa o nosso 
município, assim como o atleta Thierry, que ontem embarcou para a França representando 
Picada Café no vôlei. Desejou sucesso a todos os atletas. Agradeceu. Da Vereadora 

Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. Deu as boas-vindas ao Vereador 
Selvino Boettcher e disse que todos estão muito felizes com a sua volta e que todos sabem 
que ele tem um grande trabalho pela frente e novamente parabenizou o atleta Ilson Kaiser 
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e que ele é digno dessa homenagem e agradeceu por ele se dedicar e por sempre estar 
levando o nome de Picada Café por onde ele passa. Também disse aos demais atletas que 
acompanham, que não desistam dos seus sonhos e que possam sempre estar lutando e 
batalhando, porque nada e fácil nesta vida e tudo é com luta e persistência, assim como 
citou o nosso atleta, nesta noite. Disse estar feliz em ter a casa cheia, os agentes de saúde, 
convidados do Ilson Kaiser e o Vice prefeito. Ninguém fez uso da palavra.  A Senhora 
Presidente convocou os Senhores Vereadores para a sessão no dia 09 de agosto as 
19h30min no local de costume. Declarou encerrada esta sessão.  

 


