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                         Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 13/09/2022. 
 

Aos treze 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 à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de 

Lei 083/2022 – Autoriza a Abertura de Crédito Especial e dá outras providências. 

Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa 

apreciação e votação o Projeto de Lei nº 083/2022, na qual trata-se da abertura de crédito 

especial, considerando a necessidade de ajuste do orçamento conforme orientação do 

TCE/RS. O referido crédito é necessário considerando a necessidade de empenhar as 

despesas de plantões médicos referente a terceirização de mão de obra, em substituição 

da dotação antiga conforme instrução do TCE/RS. Para que possamos fazer o ajuste ao 

orçamento vigente, solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei.  Atenciosamente, 

Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei 084/202 – 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 nº084/2022, que trata da contratação emergencial 

de: 01 (um) Psicólogo – 20 Horas semanais, conforme descrição do cargo em anexo, com 

remuneração mensal de R$ 2.462,80 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e 

oitenta centavos). A contratação se mostra de extrema necessidade, tendo em vista o 

disposto na Lei Federal nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, a qual dispõe sobre a 

prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação 

básica, especialmente, no que diz respeito ao §1º do Art. 1º, conforme segue: “Art. 1º - 

As redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço 

social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, 

por meio de equipes multiprofissionais. §1º As equipes multiprofissionais deverão 

desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, 

com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e 

institucionais.” Por tais razões expostas, para cumprimento da Lei Federal antes 

mencionada, se pretende a contratação de um 01 (um) Psicólogo– 20 Horas, no intuito de 

atender às demandas das Escolas Municipais. Cabe mencionar que atualmente a demanda 

vem sendo suprida através do Contrato de Pessoal em Caráter Emergencial e por Tempo 

Determinado nº 050/2021, da Sra. Joseane Roth, na qual é vigente até 17/10/2022. Assim, 

para que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como, as crianças atendidas 

pela rede de ensino municipal não fiquem desatendidos deste profissional, em 
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atendimento a Lei Federal n.º 13.935/2019 pedimos a aprovação do presente Projeto de 

Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei 085/2022 – 

Autoriza o Município de Picada Café a firmar Termo de Convênio com os Município de 

Nova Petrópolis, Santa Maria do Herval e Cambará do Sul, com o intuito de unir esforços 

para a formação de Diretores de Escolas Municipais e dá outras providências. 

Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa 

apreciação e votação o Projeto de Lei nº 085/2022, que trata da autorização para o 

Município de Picada Café a firmar Termo de Convênio com os Municípios de Nova 

Petrópolis, Santa Maria do Herval, e Cambará do Sul, com o intuito de unir esforços para 

a formação de diretores de escolas municipais, voltada ao aprimoramento em gestão 

financeira, pessoal, pedagógica e administrativa das instituições educacionais, através de 

contratação de curso de extensão junto da Universidade de Caxias do Sul – UCS. Tal 

formação faz-se necessária tendo em vista o Art. 44B da Lei Municipal nº 1.941/2019, de 

15 de maio de 2019, Plano de Carreira e Lei Municipal nº1906/2018 de 28 de novembro 

de 2018, que dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público Municipal, na qual 

prevê a formação dos diretores das escolas de forma continuada e atualizada. Além disso, 

os entes federativos que se habilitaram para a receber os recursos de 2023 da 

Complementação do valor anual total por aluno (VAAT) do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb) devem ter atualizada a formação de diretores nos conteúdos de gestão 

financeira, pessoal, pedagógica e administrativa. Sabendo que esses conteúdos foram 

modificados pelas legislações atuais, entende-se a exigência de atualização dos diretores 

que estão atuando nas escolas municipais. Sinale-se também que o valor do curso de 

extensão será rateado em igual proporções entre os convenentes. Assim, pelos motivos 

expostos pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano 

Klein Prefeito Municipal. Oficio nº 152/2022 – ADM. Senhora Presidente: No momento 

em que dirigimo-nos a Vossa Excelência, honra-nos cumprimentá-lo cordialmente e, na 

oportunidade solicitar o pré agendamento para o dia 27 de setembro de 2022 para 

apresentação, do Secretário Municipal de  Administração e fazenda e da Secretária de 

Saúde e Assistência Social, em Audiência Pública da avaliação do cumprimento das 

metas fiscais, atendendo ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 

101/2000, referente ao 2º Quadrimestre/2022, ressaltando que deve ser registrado em Ata 

a manifestação do Poder Legislativo sobre a apresentação. Atenciosamente, Luciano 

Klein Prefeito Municipal. Oficio 149/2022 – ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: 

Encaminhamos cópia do contrato nº 053/2022, 054/2022,055/2022,056/2022, Termo de 

Colaboração nº 006/2022, 16º Termo de Alteração ao Convênio nº 002/2018, 18º Termo 

de Alteração ao Termo de Convênio nº 002/2018, 1º Termo Aditivo ao Contrato 

nº011/2022, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2022, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 

010/2022, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2022, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 

014/2022, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2022, 2º Termo Aditivo ao Contrato 
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nº007/2022, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2022, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 

015/2022, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2022, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 

044/2022, 2º termo Aditivo ao Contrato nº 020/2022, em conformidade com a Lei 

Orgânica do Município de Picada Café Art. 7º, § 4º. Atenciosamente, Luciano Klein 

Prefeito Municipal. Passamos para O Grande Expediente, onde consta o Projeto de Lei 

083/2022, 084/2022 e 085/2022. 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 083/2022, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências e 

explicou que esse projeto se trata da abertura de crédito especial devido a necessidade de 

ajuste no orçamento conforme a orientação do TCE/RS. Falou que esse crédito se faz 

necessário para embrenhar as despesas de plantões médicos referentes a terceirização da 

mão de obra, substituindo a dotação antiga e pediu a urgência urgentíssima. Falou que o 

Projeto 084/2022, autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo 

determinado e dá outras providências. Explicou que esse projeto se trata da contratação de 

um psicólogo, vinte horas semanais, e a remuneração mensal é de dois mil, quatrocentos 

e sessenta e dois reais e oitenta centavos. Disse que a contratação se faz necessária tendo 

em vista na Lei Federal nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, na qual dispõe de serviços 

de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica e para que os alunos 

da rede pública não fiquem desatendidos, pediu a urgência urgentíssima. Disse que o 

Projeto de Lei 085/2022, autoriza o Munícipio de Picada Café a firmar convênio com os 

Municípios de Nova Petrópolis, Santa Maria do Herval e Cambará do Sul, com o intuito 

de unir esforços para a formação de Diretores de escolas Municipais e dá outras 

providências. Explicou que se trata do Município de Picada Café firmar termo de convênio 

com o Município de Nova Petrópolis, Santa Maria do Herval e Cambará do Sul e destacou 

que esse projeto é importante para a formação de diretores de escolas municipais e os 

cursos serão contratados junto a Universidade de Caxias do Sul e o valor do custo será de 

nove mil cento e onze reais, na qual esse valor será rateado em partes iguais entre os 

convenentes e pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A 

Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 

083/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação 

a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 084/2022, que foi aprovado por unanimidade. 

A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 

085/2022, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde 

consta o Projeto de Lei 083/2022, 084/2022, 085/2022 e o pedido de pré agendamento 

para apresentação do Secretário de Administração e Fazenda e Secretária da Saúde para 

audiência pública referente ao 2ºquadrimestre/2022. A Senhora Presidente colocou a 

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

votação o Projeto de Lei 083/2022 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 

Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 084/2022, que foi aprovado por 
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unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 085/2022, que 

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

agendamento para apresentação do Secretário de Administração e Fazenda e Secretária 

da Saúde para audiência pública referente ao 2ºquadrimestre/2022, que foi aprovado por 

unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a 

palavra a disposição. 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 queria falar um pouquinho sobre a indicação que fez para a 

construção de banheiros públicos e instalação de câmeras de monitoramento ao lado da 

Pista de Skate, situada na Rua José Alfredo Welter, Loteamento Terra Nova, Bairro 

Joaneta. Disse que também tinha a justificativa e como não tem banheiros lá, é muito 

necessário por causa dos banheiros e também as câmeras de monitoramento, se isso cabe 

a prefeitura ou o Consepro, fazer uma parceria, isso é indiferente, o importante que seja 

feito, frisou. Disse que isso pode ajudar bastante, depois de ter construído os banheiros e 

também quem estragar a pista de Skate, com câmeras de monitoramento, isso ajuda 

bastante. Contou que também foi falado que iriam colocar uma cancha de futebol de areia, 

bancos, plantar algumas árvores, melhor ainda. Pediu para a Presidente da Casa, se 

pudesse ver com o executivo até que ponto está essa obra, se tem alguma previsão de 

início. Segundo o vereador, parece que já tem um projeto, mas faz exatamente um ano 

que fiz essa indicação no dia nove de setembro de dois mil e vinte e um, então, um ano, 

passei lá na semana passada e não tinha nenhum começo essa obra. Disse que seria 

interessante se dessem uma resposta a que ponto estaria a sua indicação. Agradeceu. Da 

Vereadora Rosane Kock: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 

jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais e presencialmente. Disse 

que queria fazer um pedido para que fosse arrumado o acesso que dá para a casa do 

Sr.Bruno Janke no Arroio das Pedras onde tem mais dois moradores. Destacou que há 

duas semanas atras comentou sobre as pinguelas no Jamerthal e contou que uma delas já 

está pronta. Disse que mais uma vez queria agradecer a colega Karin que lhe cedeu este 

espaço e falou que está feliz, porque isso é uma nova experiencia. Deixou um recado aos 

munícipes que estará à disposição durante os quatro anos, mesmo não ocupando a cadeira. 

Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas 

vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais e 

presencialmente. Deixou os seus reconhecimentos ao Prefeito Luciano e o Vice Max e 

disse que conversaram sobre vários projetos e melhorias que ainda estão previstas para 

este ano, em nosso município. Disse que sabe que não faltam esforços para as coisas 

acontecerem. Agradeceu também ao Max e a Rubia da Saúde, por sempre ajudar a todos 

na medida do possível e que sempre estão à disposição. Também fez um agradecimento 

ao Secretário Beto, como sempre, fazendo um ótimo trabalho em nosso município, nas 

estradas, nos bairros, nas roçadas sempre em dia, nos campos de futebol e muito mais. 

Agradeceu. Do Vereador Marcio Schons: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
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vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais e 

presencialmente. Disse que mais uma vez deixará essa câmara, que já passou um mês e 

agradeceu ao vereador André Peiter pela oportunidade e destacou que é muito importante 

os suplentes poderem assumir e frisou que da mesma forma aos suplentes que sempre 

precisam da assinatura e citou Jair Schaab, Liliam Ruckert e Josoe Holz e fez um 

agradecimento a eles por terem um reconhecimento a sua pessoa. Disse que só queria 

reforçar o pedido da ponte de concreto da comunidade do Jamerthal, e destacou que sabe 

que há outras necessidades, mas o povo de lá pediu prioridade nesta questão. Frisou que 

sabe que está sendo feito um esforço e segundo o vereador, a gente que mora lá, volta lá 

amanhã, e o pessoal de novo vai cobrar. Disse que vai voltar a essa Câmara e sentar nas 

cadeiras de igual forma, e a todos os vereadores reforçar esse pedido e destacou que é 

urgente para resolver esta questão. Relatou que no mais está sempre junto com todos, que 

está cobrando e envolvido na comunidade e agradeceu em nome da comunidade a todos 

os secretários e destacou que é humilde em reconhecer, e que eles pedem que continuem 

com o trabalho na Saúde, nas escolas e que valorizem as pequenas comunidades e que 

tenham esse cuidado para que a questão da ponte não seja esquecida. Agradeceu. Do 

Vereador Neudir Hubler: Saudou a todos novamente. Referente a fala do colega Egon, 

sobre a pista de Skate, disse que o projeto está pronto e destacou que se de três em três 

fazer a licitação e segundo o vereador, hoje está complicado fazer licitação. Segundo o 

vereador, acha que qualquer vereador pode vir falar aqui, mas vai lá conversar com o 

prefeito, assim como faz todas as sextas feiras e contou que vai lá conversar com ele e 

que está medindo esforços para sair essa pista de Skate. Relatou que sempre bateu na tecla 

que quando começa um projeto é como começar uma casa, a gente faz o banheiro também, 

frisou. Disse que são dois anos e que a pista de skate faz muito tempo que está pronta e 

que deveriam ter feito antes. Destacou que não quer ficar aqui criticando e que tem certeza 

que vai sair, porque isso foi um pedido seu, quando assumiu essa cadeira. Segundo o 

vereador, se esse pedido não for feito, eu não sento mais nessa cadeira porque não fico 

prometendo nada pra ninguém, e o que eu falo, vai ser feito e isso o prefeito sabe. Disse 

que precisa haver um pouco de paciência, que sabe que já são dois anos e que garante que 

não vai terminar quatro anos e que vai estar feito. Relatou que hoje a prioridade é a ponte 

do Jamerthal que o colega Marcio comentou, e que acha que para todo o município isso 

é prioridade, porque o povo de lá tem que se deslocar e que está difícil mesmo, ter que 

fazer toda a volta para se deslocar as suas casas. Contou que tem mais obras em 

andamento como as pinguelas do Jamerthal que também não estavam destruídas a dois 

anos, a mais tempo. Disse que são coisas que estão sendo feitas, que também ficou pra 

trás e que a população de lá também já está agradecendo a administração, que uma está 

praticamente pronta, são duas a fazer, assim como tem outras coisas que precisam ser 

feitas em nosso município. Contou que nos loteamentos foi feito asfalto e que já está 

totalmente estragado e segundo o vereador, quando vejo que é feito loteamento, deveria 

ter mais fiscalização em cima disso, porque depois sobra pro município que tem que 
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concertar. Falou que aos poucos tudo vai se ajeitando, que tem certeza que a 

administração está fazendo o possível pra atender a todos. Destacou que existem grandes 

obras, assim como existe pequenas coisas que também precisam ser feitos para a nossa 

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

Senhores Vereadores para a sessão na quinta feira dia 22 de setembro em virtude do 

feriado da Revolução Farroupilha, 20h no local de costume. Declarou encerrada esta 

sessão.  

 

 

 

 

 

 


