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040/2022 
                              
                       Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 06/12/2022. 

 
  Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniu-se na Câmara Municipal. 
Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira dos Santos, 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 039/2022. 
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 039/2022, que 
foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno 
Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de Lei Nº 103/2022 – Autoriza conceder recursos 
financeiros para a Associação Rota Romântica e dá outras providencias. Projeto de Lei Nº 
104/2022 – Autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e 
dá outras providencias. Projeto de Lei Nº 105/2022 – Define Percentual de Revisão Geral Anual 
das Remunerações e Subsídios dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências. 
Projeto de Lei Nº 106/2022 – Autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por 
tempo determinado e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 107/2022 – Autoriza a contratação 
de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providências. Projeto de 
Lei Nº 108/2022 – Autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo 
determinado e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 109/2022 – Autoriza a contratação de 
pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providências. Projeto de Lei 
Nº 110/2022 – Autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado 
e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 111/2022 – Autoriza a contratação de pessoal em 
caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 112/2022 
– Altera a Lei Municipal Nº 1.544/2013 que Institui Código Tributário Municipal do Município 
de Picada Café, Consolida a Legislação Tributária e dá outras providencias. Passamos para o 

Grande Expediente onde constam os Projetos de Lei 103/2022, 104/2022, 105/2022, 106/2022, 
107/2022, 108/2022, 109/2022, 110/2022, 111/2022 e 112/2022.  A Senhora Presidente colocou 
a palavra a disposição. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, jurídico, imprensa, o Pastor Nelson e Dona Marlise e a todos que assistiam pelas 
redes socias. Disse que o Projeto 103/2022 autoriza conceder recursos financeiros para a 
Associação Rota Romântica e dá outras providencias e explicou que esse projeto tem como 
objetivo obter autorização legislativa para destinar auxilio financeiro para a Associação Rota 
Romântica no valor de vinte e quatro mil e oitocentos reais. Falou que esse valor se destina aos 
custeios das despesas relativas à realização da Final Nacional do Circuito Brasileiro de Corridas 
de Aventura, que ocorrerá nos dias nove e dez de dezembro em nosso município. Destacou que 
após o evento haverá a prestação de contas e contou que são em torno de cento e cinquenta 
competidores que irão participar, mais os seus familiares, o que movimentará em muito a 
economia local e a divulgação do município de Picada Café. Pediu a urgência urgentíssima.  
Falou que o Projeto 104/2022 autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por 
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tempo determinado e dá outras providencias e explicou que esse projeto trata da contratação de 
um Agente Comunitário de Saúde Área 2. Destacou que essa contratação se dá devido ao pedido 
de exoneração da servidora Carolini Cristiani Reis Loesch a contar de primeiro de março de dois 
mil e dezenove e que vinha sendo suprido através do contrato emergencial 002/2021 pelo Sr. 
Anderson Marques da Silva, vigente até dez de janeiro de dois mil e vinte e três. Para que a 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistente Social e os munícipes não fiquem desatendidos desse 
profissional, pediu a aprovação e a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto 105/2022 ficará 
na pauta. Disse que o Projeto 106/2022, autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial 
e por tempo determinado e dá outras providencias e explicou que esse projeto trata da contratação 
emergencial de um Agente de Combate de Endemias e decorre da necessidade desse profissional 
junto à Secretaria municipal de Saúde e Assistência Social por não haver concurso público para 
esse cargo e o atual contrato da Sra. Simone Seger é vigente até treze de janeiro de dois mil e 
vinte e três. Explicou que esse contrato é imprescindível para o controle dos vetores do nosso 
município e pediu a urgência urgentíssima. Disse que o Projeto 107/2022, autoriza a contratação 
de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias e explicou 
que esse projeto trata da contratação de quatro professores séries iniciais vinte e cinco horas. 
Falou que essa contratação emergencial está prevista com o início para o dia seis de fevereiro de 
dois mil e vinte três pelas razões seguintes:  I- para o atendimento da turma do quinto ano da 
Escola 25 de Julho, devido ao aumento de mais de uma turma na rede municipal de ensino; II- o 
atendimento da Turma do terceiro ano da Escola Santa Joana Francisca devido a designação da 
servidora Sra. Daniela Kuhn para coordenação pedagógica. III- atendimento da turma do 
primeiro ano da Escola Amiguinho devido a designação da Servidora Sra. Carina Heckler 
Weimer para a Orientação Educacional. IV- o atendimento da turma do segundo ano da Escola 
Amiguinho devido a cedência da servidora Sra. Cristiane Gehrke ao município de Nova 
Petrópolis em permuta com a Sra. Viviane Gabriela Metz, esta permanecendo um turno em sala 
de aula e outro turno na vice direção da Escola 25 de Julho. Para que a Secretaria de Educação e 
Cultura bem como a rede de ensino municipal não fiquem desatendidas, pediu a urgência 
urgentíssima. Disse que o Projeto 108/2022, autoriza a contratação de pessoal em caráter 
emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias e explicou que esse projeto trata 
da contratação emergencial de um professor de educação física vinte e cinco horas e decorre da 
exoneração a pedido do servidor Sandro André Moraes e a contratação está prevista para o dia 
seis de fevereiro de dois mil e vinte e três e pediu a urgência urgentíssima. Disse que o Projeto 
109/2022, autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e 
dá outras providencias e explicou que esse projeto trata da contratação emergencial de um 
professor de língua portuguesa vinte e cinco horas, devido a exoneração a pedido da servidora 
Terezinha Rota, conforme portaria 245/2018, e a contratação também prevista para o dia seis de 
fevereiro de dois mil e vinte e três e pediu a urgência urgentíssima. Disse que o Projeto 110/2022, 
autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras 
providencias e explicou que esse projeto trata da contratação de um professor de língua alemã 
vinte e cinco horas e decorre do desligamento devido a aposentadoria da servidora Carla Rosane 
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Presser, conforme Portaria 154/2020 e essa contratação também está prevista para o dia seis de 
fevereiro de dois mil e vinte e três e pediu a urgência urgentíssima. Disse que o Projeto 111/2022, 
autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras 
providencias e explicou que esse projeto se trata da contratação emergencial de um professor 
para Educação Infantil vinte e cinco horas. Falou que essa contratação se deve devido a permuta 
firmada entre as servidoras efetivas do Município de Picada Café e Município de Nova 
Petrópolis. Andreia Diana Heylmann que permanecerá cedida em dois turnos para o Município 
de Nova Petrópolis e Patrícia Wickert Fernandes permanecerá dois turnos no Município de 
Picada Café, sendo que Patrícia fica um turno em sala de aula e outro turno no cargo da direção 
da escola Amiguinho a contar de primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e três. Falou que tem 
a necessidade de suprir a turma da Sra. Andreia Heylmann e pediu a urgência urgentíssima. Falou 
que o Projeto de Lei 112/2022 Altera a Lei Municipal Nº 1.544/2013 que institui código tributário 
municipal do Município de Picada Café, consolida a legislação tributária e dá outras providencias 
e explicou que esse projeto versa sobre a alteração da Lei Municipal 1544/2013, visando ajustar 
a Lei Municipal do Código Tributário Municipal alterando a porcentagem da taxa de limpeza 
pública e essa alteração é necessária pois essa taxa é reajustada pela porcentagem da VRM e 
agora passa a ser  reajustada anualmente pelo INPC e pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu. 
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima 
do Projeto de Lei 103/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 104/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de 
Lei 106/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a 
urgência urgentíssima do Projeto de Lei 107/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 108/2022, que foi 
aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima 
do Projeto de Lei 109/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 110/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de 
Lei 111/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a 
urgência urgentíssima do Projeto de Lei 112/2022, que foi aprovado por unanimidade. Passamos 
para a Ordem do Dia, onde constam os Projetos de Lei 103/2022, 104/2022, 106/2022, 
107/2022, 108/2022, 109/2022, 110/2022, 111/2022 e 112/2022. A Senhora Presidente colocou 
a palavra a disposição. Do Vereador Adão Pereira dos Santos: Saudou a Senhora Presidente, 
colegas vereadores, imprensa, o Pastor Nelson e sua esposa e a todos que assistiam em suas casas. 
Disse que queria falar um pouco sobre os projetos para a contratação emergencial de dez 
servidores e que todos serão contratados de forma emergencial e destacou que sempre vem 
alertando nesta Casa a necessidade de um concurso público e que não é correto o Município 
passar tantos anos contratando através de contratação emergencial e reforçou que tem que fazer 
um concurso público e contratar através de concurso. Falou que uma Administração Pública não 
pode se valer só de contrato emergencial e como o nome já diz, emergencial, e não pode virar 
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costume. Disse que não é contra, é favorável sim, porque não pode deixar essas Secretarias 
desamparadas, e deixou um alerta da necessidade de se fazer um concurso público que abrange 
todas as áreas. Falou que o Projeto 105/2022 que ficou na pauta que define o percentual de 
remuneração geral anual dos servidores públicos e dos subsídios, acredita que precisa ficar na 
pauta e ser discutido ao menos em duas semanas e poder também discutir com o prefeito em 
reunião de praxe e destacou que os vereadores sempre participam dessa definição do reajuste do 
servidor público, porque o vereador será cobrado depois do servidor público e contou que o 
reajuste é de oito e meio por cento e acredita que podem melhorar este índice e que poderia 
chegar a dez por cento e que o prefeito possa explicar o porque chegou a esse valor , para que 
possam depois explicar esse indicie de oito e meio por cento aos servidores quando forem 
cobrados, ou então, poder melhorar isso ai porque o servidor já está tão defasado do seu salário 
e quem sabe poder melhorar este índice de oito e meio por cento. Destacou que é necessário votar 
este ano e quem sabe discutindo consigam chegar a um patamar melhor para o servidor público. 
Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de 
Lei 103/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o 
Projeto de Lei 104/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em 
votação o Projeto de Lei 106/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 
colocou em votação o Projeto de Lei 107/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 108/2022, que foi aprovado por unanimidade. A 
Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 109/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 110/2022, que foi 
aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 111/2022, 
que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 
112/2022, que foi aprovado por unanimidade. Neste momento a Senhora Presidente interrompeu 
a sessão por tempo indeterminado e convidou o Pastor Nelson Altevogt para explanar sobre a 
importância da semana da Bíblia no Município. Depois da explanação passamos para as 
Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição: Do Vereador Eloir 

Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, imprensa e a todos que assistiam pelas 
redes sociais. Parabenizou o Prefeito Luciano e o Vice Max, Engenheiro e o Secretário de obras 
e toda a sua equipe e também ao Eduardo Leite, Santine, Buzatto e Dirceu por trazerem o asfalto 
na Rua Vicente Prieto e destacou que foi uma grande conquista para o Município e as pessoas 
que moram naquela estrada. Disse que ficou feliz quando passou no asfalto pronto e por ver as 
coisas acontecer e com muita obra concluída. Fez um agradecimento a equipe da Iluminação 
Pública que sempre atende o povo de Picada Café com muita competência. Também fez 
agradecimento ao Secretário Beto que atende a todos com dedicação e empenho. Agradeceu. Da 

Vereadora Karin Spier: Saudou a todos novamente. Fez um agradecimento especial ao Pastor 
Nelson e a Sra. Marlise por todos os anos dedicados ao município, pela comunidade e desejou 
tudo de bom nesta nova caminhada em Teutônia e frisou que o Pastor trouxe muitos 
ensinamentos, inclusive nesta noite. Falou sobre a taxa de iluminação pública do município e 
comentou que alguns munícipes e empresários tem questionado porque a iluminação pública é 
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tão numerosa. Explicou que a anos atras foi feito um novo reajuste porque a execução do serviço 
era deficitária e era muito pouco o que era cobrado. Disse que entrou um projeto e foi reajustado 
esse valor. Disse que conversou com o Secretário Claus para ver como estava esse serviço se 
ainda continuava deficitário e segundo a vereadora, até o ano passado ele ainda era deficitário 
por várias razões e destacou que temos estradas com trechos que não tem moradores, tem 
lâmpadas que não são econômicas. Falou que este ano teve m pequeno superavit. Explicou o que 
está sendo avaliado pelo executivo é o Programa de Eficientização da Iluminação Pública, o que 
consequentemente vai baixar a taxa de iluminação. Espera que esse projeto se desenvolva no 
próximo ano para que possam gradativamente ir trocando essas lâmpadas para ter um custo 
menor. Disse que também conversou com Daniel Rosa sobre a pavimentação da Rua Alberto 
Rupenthal, questionado na sessão anterior pelo Vereador Egon Hansen. Disse que já tinha em 
mãos a concordância assinada pelos moradores da pavimentação comunitária dessa estrada. 
Falou que esse projeto foi para licitação, mas apresentou algumas divergências nas metragens 
que não estavam bem corretas e destacou que o projeto foi todo arrumado e está novamente na 
licitação e que no inicio de dois mil e vinte e três essa pavimentação será feita. Contou que tem 
dezenove casos de covid ativos e destacou que a Secretária de Saúde reforçou a importância de 
todos completarem o ciclo vacinal no Posto de Saúde. Falou um pouco da programação de natal 
que acontece no Parque Histórico nos dias nove e dez de dezembro e citou a programação. 
Agradeceu. Do Vereador Selvino José Boettcher: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, imprensa e a todos que assistiam em suas casas. Parabenizou as sabias palavras do 
Pastor e que admira quando se fala da Bíblia, da palavra de Deus. Referente aos projetos, disse 
que a maioria era de contratação emergencial e que concordava com o colega Adão que está na 
hora de fazer um concurso. Contou que andaram pesquisando o funcionalismo que falta e relatou 
que precisam fazer um concurso bem planejado para não esquecer nenhum setor. Falou que o 
Projeto 105/2022 referente ao funcionalismo público é bom ficar em pauta e poder discutir e 
lembrou que falta dinheiro em todas as áreas e que todos os secretários precisam planejar muito 
bem para não faltar dinheiro. Disse que seria importante se o prefeito fizesse uma reunião e 
colocasse todos os vereadores a par da realidade do município por que a população pede muito. 
Sugeriu que deveriam ver qual foi a inflação porque os salários de nenhum trabalhador cobrem 
a inflação, seja nas empresas privadas, ou no setor público e destacou que a inflação é um 
problema que mata o nosso salário dia após dia. Falou das ruas Leonila  Hansen, Rua São João, 
Alfredo Loeser e Alberto Rupenthal e contou que todas estão em fase de licitação e assim que 
aparecer uma empresa, as obras serão iniciadas. Disse que tem varias outras ruas em fase de 
projetos e destacou que é muito difícil arrumar conseguir empresas para licitações, mas o 
executivo está trabalhando, planejando para tudo acontecer e que nenhum projeto vai ficar sem 
resposta. Muitas coisas já foram concluídas como as redes de água e varias outras coisas. Disse 
que todos sabem que falta operador, falta motorista e que são inúmeras coisas e só com os 
recursos do município não dá. Destacou que é bem importante ter acesso a pessoas de nível 
estadual e que fomos bem sucedidos com a pavimentação da Vicente Prieto assim como a ponte 
do Jamerthal. Contou que falou com o prefeito e assim que sair a licitação a ponte será iniciada 
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e ficará pronta para os moradores do Jamerthal e Joaneta, mas precisam ter paciência. Agradeceu.  
Do Vereador André Peiter: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, imprensa e a 
todos que assistiam pelas redes sociais. Fez um agradecimento especial ao Pastor Nelson pela 
linda mensagem e pelos vinte e seis anos de trabalho a frente da comunidade. Agradeceu. Da 

Vereadora Adriane Marconi: Saudou a todos novamente. Novamente fez um agradecimento 
ao Pastor Nelson por ter aceito o convite para deixar uma mensagem a todos. Agradeceu a 
Secretária de Turismo Ivete Galhardo por ter atendido o pedido de mais brinquedos no Parque 
Histórico e pediu para a população cuidar desses brinquedos para que durem mais tempo. Disse 
que conversou com o prefeito e o vice, sobre a possibilidade de fazer um estudo de uma praça no 
Bairro Floresta e destacou que é um bairro que está crescendo e que tem bastante crianças e é 
importante uma pracinha. Destacou que o prefeito se comprometeu em fazer o que for melhor 
para o bairro. Contou que esteve na Rua Emancipação na Joaneta, antes do aviário e disse que 
tem muita poeira pelo grande fluxo de carros que passam por lá. Disse que conversou com 
moradores e que vai ser colocado placas de sinalização no local e depois irão avaliar para ver se 
vai funcionar ou não e tomar uma atitude. Disse que também pediu uma parada de onibus na Rua 
Emancipação porque não tem nenhuma e que acredita que até o inicio do ano letivo do ano que 
vem, já possa ter uma parada de ônibus para as crianças. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. 
A Senhora Presidente convocou os vereadores para a próxima sessão no dia 13 de dezembro de 
2022, as 19h30min, no local de costume, e lembrou que na semana que vem haverá o Destaque 
Rubem Kirschner.  Declarou encerrada a sessão.  

 

 

 

 

 

 


