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028/2022 

                              

                         Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 06/09/2022. 
 

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, reuniu-se na Câmara 
Municipal. Registrou-se a presença dos Senhores, Adriane Marconi Mielke, Egon 
Hansen, Eloir Bauer, Liliam Ruckert, Marcio Shons, Neudir Hubler, Rosane Kock, 
Selvino José Boettcher e Valdir Lubenow. A mesa foi presidida pela Vereadora Adriane 
Marconi Mielke e secretariada pelo Vereador Neudir Hubler. A Senhora Presidente 
solicitou que a secretária lesse a convocação da Suplente de vereadora Liliam Ruckert. 
Convocação: Ao cumprimenta-la cordialmente, venho por meio desta, informar-lhe que 
o senhor Adão Pereira dos Santos se ausentará de seus trabalhos no Legislativo, por 
motivos particulares, nos dias 01 de setembro a 30 de setembro de 2022. Sendo assim, 
venho solicitar que a Sra. Liliam Ruckert assuma a cadeira nesta Colenda Casa 
Legislativa, no mesmo período. A Senhora Presidente colocou em discussão a Ata nº 
027/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata 
Nº 027/2022, que foi aprovada com a abstenção da Vereadora Liliam Ruckert. A Senhora 
Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. 
Resolução da Mesa Diretora nº 02/2022, de 1º de setembro de 2022. Dispõe sobre horário 
da Sessão do dia seis de setembro/2022. A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de 
Picada Café, pelos poderes que lhe confere o Regimento Interno, art. 29, inciso XI, no uso 
de suas atribuições legais resolve: Art. 1º- Fica determinado que a sessão do dia 06 (seis) 
de setembro de 2022, será realizada no horário das 19h30min. Art. 2º- Ficam revogadas as 
disposições em contrário. Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Picada Café, de 1º de setembro de 2022. 
Registre-se e Publique-se. Adriane Marconi Mielke Presidente. Projeto de Lei 080/2022 – 
Autoriza conceder recursos financeiros para o CTG Encosta da Serra e dá outras 
providências. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos 
para Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 080/2022, com o objetivo de obter 
autorização legislativa para destinar auxílio financeiro ao Centro de Tradições Gaúchas 
Encosta da Serra, no importe de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). O referido 
repasse terá como objetivo o apoio financeiro à Entidade para a realização da Semana 
Farroupilha no Município, na qual ocorrerá nos dias 10 a 20 de setembro de 2022. 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. Cabe 
mencionar que o CTG Encosta da Serra zela e preserva a cultura do Rio Grande do Sul, 
cultuando e difundindo as tradições através da promoção e participação em movimentos 
que propagem as culturas populares tradicionalistas sul riograndense. Ademais, o apoio 
do Poder Público se mostra importante, na medida em que o Evento trará tradicionalistas 
e divulgará o Município de Picada Café, bem como para promover e estimular a 
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preservação das tradições gauchescas. Por essas razões solicitamos a aprovação do 
Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei 
081/2022 – Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 
de 2023 e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 
Estamos enviando para a apreciação desse Poder Legislativo o Projeto de Lei de nº 
081/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 
2023 e dá outras providências, em cumprimento ao disposto no artigo 165 § 2° da 
Constituição Federal e no artigo 4° da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n° 101, de 04 
de maio de 2000). A Constituição de 1988 determina que a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO deve estabelecer as metas e prioridades da Administração Pública 
Municipal, orientar a elaboração da lei orçamentária anual e dispor sobre alterações na 
legislação tributária. Com o advento da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve 
estabelecer adicionalmente as metas fiscais, a evolução do patrimônio líquido, a origem 
e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, a estimativa e compensação 
da renúncia de receita e a margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza 
continuada, bem como avaliar os riscos fiscais. Observa-se que este Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias define prioridades e metas da administração para o exercício de 
2023 extraído do Plano Plurianual que estabelece objetivos para um período de quatro 
anos, baseado no diagnóstico das necessidades e dificuldades do Município, aprovado por 
Lei. A menção de valores sugeridos no anexo III de Metas e Prioridades, integrante desta 
Lei, será elaborada em nível de elemento de despesa na Lei Orçamentária para 2023 em 
consonância à estimativa das receitas para o mesmo exercício. Por fim, cabe reafirmar a 
importância de que se reveste o presente Projeto de Lei para o estabelecimento do 
regramento necessário à elaboração e a execução da Lei Orçamentária para 2023. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei 082/2022 – 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 082/2022, que trata da contratação 
emergencial de: 01 (um) Agente Comunitário de Saúde – Área 2. A contratação 
emergencial para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, decorre da concessão de 
Licença para Tratar de Interesses Particulares ao servidor efetivo, Sr. Celso Pereira Souza, 
pelo período de 02/09/2022 a 01/09/2024, conforme Portaria Municipal nº 191/2022, de 
30/08/2022. A contratação deverá permanecer pelo período em que o servidor efetivo 
estiver de licença. 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. 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 pelo bicentenário da Proclamação da Independência. A 



 CÂMARA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

AV. FRIDOLINO RITTER, 379 – CENTRO – 3º ANDAR 

CEP: 95166-000 - FONE: (54) 3285.1230 

E-mail: camara@picadacafe.rs.gov.br 

 

 

Semana da Pátria acontece em torno do dia 7 de setembro, data em que se comemora 
oficialmente a Independência do Brasil. No ano de 1822, diversos grupos das elites 
brasileira e portuguesa discutiam quanto aos rumos que os países deviam tomar. 
Aristocratas e comerciantes do Brasil buscavam mais liberdade, em termos econômicos 
e políticos. Já as Cortes portuguesas desejavam uma recolonização do Brasil. Pedro de 
Alcântara, reunindo os interesses da opinião pública brasileira, de sua esposa d. Maria 
Leopoldina e do ministro José Bonifácio, decidiu por proclamar a independência do 
Brasil. Quando estava às margens do riacho Ipiranga, na cidade de São Paulo, recebeu 
uma correspondência de d. João VI, seu pai e rei de Portugal, o qual exigia submissão ao 
Reino Português. Nesse momento, d. Pedro teria gritado as famosas palavras 
“independência ou morte!”, passando a ser o imperador do Brasil, aclamado e coroado, 
no final daquele ano. Para ser reconhecido como país independente, o Brasil precisava do 
reconhecimento oficial das outras nações. Para isso, mediante acordos comerciais 
extremamente desfavoráveis ao nosso jovem país, a Inglaterra usou seu exército de 
mercenários e seu prestígio internacional para garantir a independência. Além disso, 
nosso governo pagou a indenização de dois milhões de libras esterlinas a Portugal. O 
reconhecimento veio, finalmente, em 1825. Passados 200 anos da proclamação da 
independência, ainda há quem discuta se o Brasil já conquistou, verdadeiramente, sua 
independência. Afinal, de lá pra cá, existiram muitos momentos em que o Brasil não foi 
soberano em suas decisões. A grande influência da Inglaterra no século 19 passou para 
os Estados Unidos no decorrer do século 20, e assim nosso país participou de guerras que 
não nos interessavam, teve instalada uma ditadura militar que interessava mais aos 
estrangeiros do que ao nosso povo e fez acordos que prejudicaram nossa economia e 
aumentaram nossas dívidas. Enquanto isso, grande parte da população continuou 
sofrendo as mesmas mazelas: fome, falta de cuidados médicos e de educação, violência, 
desemprego.   Em um mundo globalizado, regido pelas multinacionais, é impossível 
conquistar uma verdadeira independência dos interesses políticos e econômicos que 
manipulam as nações. No entanto, uma visão mais realista de nosso passado pode nos 
ajudar a perceber que rumos nosso país precisa tomar. Por toda a relevância da semana 
da pátria, é que os aplaudimos através desta Moção, reconhecendo sua importância para 
o Município e para o Brasil, requerendo a aprovação em regime de urgência urgentíssima, 
e, após, seja enviada para as autoridades competentes. Picada Café, 02 de setembro de 
2022. Atenciosamente, Vereadora Adriane Marconi Mielke Bancada do PTB Proponente. 
Exmº.Srº. Vice-presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café/RS. A vereadora 
Adriane Marconi, com assento nesta Casa Legislativa, apresenta Indicação ao Poder 
Executivo Municipal, na forma do art. 164, do Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Vereadores, no sentido de que sejam repintadas as faixas do asfalto existentes no 
Município. A presente indicação objetiva embelezar a cidade com a repintura das faixas 
do asfalto, e, também, prevenir acidentes de trânsito, principalmente à noite, quando não 
se enxergando as divisões pelas faixas, não se sabe onde se está na pista, se na mão certa 
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ou invadindo a contramão. Requer, portanto, seja a presente indicação submetida ao Poder 
Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior brevidade possível. Sala de 
Sessões da Câmara Municipal, 02 de setembro de 2022. Atenciosamente, Vereadora 
Adriane Marconi Mielke Bancada do PTB. Centro de Tradições Gaúchas Encosta da 
Serra. Convite. Convidamos a Senhora Adriane Marconi Mielke, Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de Picada Café, para prestigiar a chegada da chama crioula e 
abertura oficial da Semana Farroupilha, que acontecerá no dia 10 de setembro de 2022, 
às 16h, na Sede do CTG Encosta da Serra. E estendemos o convite para prestigiar a nossa 
semana farroupilha que acontecerá do dia 10 ao dia 20 de setembro, em nosso CTG. 
Aproveitamos a oportunidade para estender também o convite aos demais vereadores 
desta Casa Legislativa para que venha prestigiar nossa semana farroupilha em nosso 
galpão. Contamos com a presença de todos. Douglas Eduardo Pereira dos Santos 
Presidente Patrão. Passamos para O Grande Expediente, onde consta o Projeto de Lei 
080/2022, 081/2022, 082/2022 e a Moção de Aplausos pela Semana da Pátria. A Senhora 
Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, e a todos que assistiam pelas 
redes sociais e de forma presencial. Falou que o projeto 080/2022, autoriza conceder 
recursos financeiros para o CTG Encosta da Serra e dá outras providências e explicou que 
esse projeto tem o objetivo de obter autorização legislativa para destinar auxilio financeiro 
ao Centro de Tradições Gaúchas Encosta da Serra no valor de onze mil e quinhentos reais. 
Falou que o repasse tem como objetivo apoiar financeiramente a entidade para a realização 
da Semana Farroupilha no município que ocorre nos dias dez a vinte de setembro de dois 
mil e vinte e dois. Disse que vale mencionar que o CTG sempre zela e preserva a tradição 
gaúcha e pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto 081/2022, dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras 
providências. Explicou que esse projeto ficará em pauta. Disse que o Projeto de Lei 
082/2022, autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo 
determinado e dá outras providências e explicou que se trata da contratação de um agente 
de saúde. Falou que essa contratação emergencial se faz necessária pela licença do servidor 
efetivo Sr. Celso Pereira Souza para tratar de interesses particulares, pelo período de dois 
de setembro de dois mil e vinte e dois a primeiro de setembro de dois mil e vinte e quatro. 
Falou que a contratação deverá permanecer pelo tempo que o servidor efetivo estiver de 
licença e pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A 
Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 
080/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação 
a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 082/2022, que foi aprovado por unanimidade. 
A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima a Moção de Aplausos 
pelo Bicentenário da Proclamação da Independência, que foi aprovado por unanimidade. 
Passamos para a Ordem do Dia, onde consta o Projeto de Lei 080/2022, 082/2022 e a 
Moção de Aplausos pelo Bicentenário da Proclamação da Independência. A Senhora 
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Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 080/2022 que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 082/2022, que 
foi aprovado por unanimidade. A Senhora presidente colocou em votação a Moção de 
Aplausos pelo Bicentenário da Proclamação da Independência, que foi aprovado por 
unanimidade. 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. Disse que queria falar um pouco do desfile que aconteceu no sábado e 
deixou o seu reconhecimento a administração e a Secretária Cris, por ter trazido esse 
espetáculo pra a Picada Café, e pediu que continuem fazendo esse belo trabalho no 
município. Também agradeceu ao Secretário de Obras Beto, por todos os serviços 
prestados com o empenho de sempre e a toda a equipe por sempre ajudar da melhor 
maneira pra ajudar em todos os bairros. Agradeceu. Da Vereadora Liliam Ruckert: 

Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos 
que assistiam pelas redes sociais e presencialmente. Agradeceu por estar voltando 
novamente a esta Casa e fez um agradecimento especial ao colega vereador que cedeu o 
espaço de um mês para que possa exercer na colenda Casa a função de um vereador, que 
é fiscalizar a atuação do executivo. Fez uma saudação especial para a filha Lais que estava 
acompanhando a sessão. Disse que queria abordar dois assuntos e o primeiro era sobre a 
ACISPC que é a Associação Comercial, Industrial de Picada Café, e destacou que gostaria 
de saber se alguém sabia em que situação essa associação se encontra, se está promovendo 
alguma ação, se está visitando comércios. Disse que conversou com uma integrante da 
atual diretoria e ela disse que não estão se reunindo porque estaria trancado no cartório 
alguma papelada. Segundo a vereadora, era visto que essa diretoria não ia ser aprovada 
no cartório porque sabia que os associados não foram convocados e as leis do estatuto 
não foram cumpridas, mas pelo que parece, o que eles queriam era só tirar foto pra 
publicar no jornal. Frisou que estamos em setembro, pra dezembro é um pulo, o natal já 
está batendo nas nossas portas e acha que é de suma importância algum tipo de campanha 
por parte da ACIS, para incentivar as compras no comércio local. Falou que o outro 
assunto é sobre o desfile cívico de sábado passado e deixou os parabéns para a 
Administração, a Secretaria da Educação e a todos os envolvidos na organização deste 
desfile. Parabenizou todos que desfilaram e enalteceu a apresentação da Banda Marcial 
de Picada Café, na qual sua filha faz parte. Segundo a vereadora, a cada apresentação 
mostra a disciplina, a organização e o talento desses jovens que nos encantam e nos 
orgulham muito. Avisou que a próxima apresentação da banda será no próximo domingo 
as quinze horas, na Expo florir. Agradeceu. Da Vereadora Rosane Kock: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que 
assistiam pelas redes sociais e presencialmente. Fez um agradecimento a Secretaria de 
Obras, que atenderam um pedido da Rua Carlos Utzig e os moradores agradecem, e 
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contou que foi colocado um bueiro novo lá. Disse que essa semana foi iniciado duas 
pinguelas no Jamerthal, e conforme a vereadora, se tudo der certo até final de outubro, 
estará tudo pronto e que serão feitas novas, não vai ser reformado nada, e que elas estavam 
abandonadas durante alguns anos e agora resolveram fazer novas. Contou que no 
domingo cedo, aconteceu mais um acidente na Rua Presidente Lucena, no Lichtenthal, e 
que é uma pena que o pessoal não respeita. Disse que na sexta feira foram colocadas 
placas, mas infelizmente não respeitam isso. Sugeriu colocar uma lombada eletrônica e 
talvez com isso o pessoal respeitasse um pouco a velocidade e que isso já foi pedido aqui 
por mais vereadores, frisou. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente convocou os Senhores Vereadores para a sessão no dia 13 de setembro as 20h 
no local de costume. Declarou encerrada esta sessão.  

 

 

 

 

 


