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041/2022 

                              

                       Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 13/12/2022. 

 

  Aos treze 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 040/2022. 

Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 040/2022, que 

foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno 

Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de Lei Nº 113/2022 – Autoriza a contratação de 

pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias. Justificativa. 

Senhora Presidente Senhores vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o 

Projeto de Lei nº 113/2022, que trata da contratação emergencial de 01 (um) Atendente da 

Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental. A contratação 

emergencial para o cargo de Atendente da Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, decorre da necessidade de acompanhamento específico de duas crianças 

matriculadas E.M.E.F Santa Joana Francisca e da exoneração, a pedido, da servidora efetiva, Sra. 

Thais Stoffel, conforme Portaria nº 268/2022, de 06/12/2022. Cabe salientar que a referida 

contratação será para suprir a necessidade da Escola Municipal a partir de 06 de fevereiro de 

2023. As contratações deverão permanecer pelo período máximo de 01 (um) ano, limitado a 

homologação de Concurso Público e/ou retorno da servidora efetiva ao cargo de origem. Pelos 

motivos apresentados, solicitamos aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente Luciano Klein 

Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 114/2022 – Autoriza a contratação de pessoal em caráter 

emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias. Justificativa. Senhora presidente, 

Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 

114/2022, que trata da contratação emergencial de 01 (um) Secretário de Escola. A contratação 

emergencial para o cargo de Secretário de Escola, decorre da necessidade desse profissional junto 

a Escola Municipal de Ensino Fundamental 25 de Julho. Cabe salientar que não há Concurso 

público vigente para o referido cargo. A contratação deverá permanecer pelo período máximo de 

01 (um) ano, podendo ser renovado por igual período em caso de interesse público, limitado a 

homologação de Concurso Público. Pelas razões apresentadas, solicitamos aprovação do Projeto 

de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Decreto Legislativo Nº 

001/2022 – Concede Titulo a Pessoas e Entidades Destaques Ruben Kirschner. Justificativa: 

Senhores Vereadores: Apresento aos nobres Edis, justificativa ao Projeto de Decreto acima 

exposto para conceder títulos de destaque às pessoas e entidades que honraram o nome de nosso 

município no decorrer do presente ano. Objetivando maior transparência e brevitude na escolha 

das pessoas e entidades destaques, propõe-se a revogação do disposto no artigo 9º do decreto 

Legislativo nº 001/2006 de forma que a votação passe a ser realizada de forma direta, mediante a 

verificação de quórum mínimo formado pela maioria dos vereadores, sendo considerado aprovado 
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o Projeto de Decreto que contar com voto favorável da maioria dos presentes. Admitida tal 

modificação, propõe-se a concessão do destaque às seguintes pessoas e entidades: Destaques 

Individuais: a) Helena Klauck: Pelos 42 anos de trabalho voluntário dedicado a catequese na 

Comunidade Nossa senhora do perpétuo Socorro. b) Laurilo Kickow: Pelo espirito de amizade e 

união em prol da disseminação do esporte no Município. c) Pastor Nelson Altevogt: Pelos anos 

de contribuição e trabalhos prestados à frente da Comunidade Evangélica São João. d) Adriano 

Khol: Pelo espirito de amizade e união em prol da disseminação do esporte no Município. e) 

Enardo hilário Braun: Pelas ações e engajamento desenvolvidos na Federação de Bolão do rio 

Grande do Sul.  Destaques Entidades: a) Coopershoes – pelo trabalho que vem realizando em prol 

do desenvolvimento do setor e construção de relacionamento com o município. b) Sugarshoes - 

pelo trabalho que vem realizando em prol do desenvolvimento do setor e construção de 

relacionamento com o município. c) Estofados Rincão - pelo trabalho que vem realizando em prol 

do desenvolvimento do setor e construção de relacionamento com o município. d) Emater Ascar 

RS – pelo desenvolvimento agrário, apoio e orientação aos agricultores do Município. e) Sicredi 

Pioneira – pelos 120 anos de Cooperação, alavancando a economia, concedendo empréstimos, 

gerando progresso. f) Doadores de Sangue – pela partilha que liga doadores e as pessoas que 

precisam, salvando vidas diariamente. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de 

Picada Café, seis de dezembro de dois mil e vinte e edois. AdrianeMarconi Mielke Presidente e 

Neudir Camara Hübler 1º Secretário. Passamos para o Grande Expediente onde constam os 

Projetos de Lei 113/2022, 114/2022 e o Projeto de Decreto Legislativo 001/2022.  A Senhora 

Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a Senhora 

Presidente, colegas vereadores, a todos os presentes, pessoas e empresas que serão 

homenageadas, o vice-prefeito Marco Afonso Mallmann, imprensa, secretária e a todos que 

assistiam pelas redes socias. Disse que o Projeto 113/2022, 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 atendente de educação em tempo integral de educação infantil e ensino 

fundamental devido a necessidade de acompanhamento especifico de duas crianças na Escola 

Santa Joana Francisca em função da exoneração a pedido, da servidora Sra.Thais Stoffel Portaria 

268/2022. Falou que a contratação será a partir do dia seis de fevereiro de dois mil e vinte tres e 

pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto 114/2022 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 secretário de escola, para a Escola 25 de Julho, 

pois não há concurso público vigente para o referido cargo e pediu a urgência urgentíssima. 

Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima 

do Projeto de Lei 113/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 

em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 114/2022, que foi aprovado por 

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

Decreto Legislativo 001/2022, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do 

Dia, onde constam os Projetos de Lei 113/2022, 114/2022, e o Projeto de Decreto Legislativo 

001/2022. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A 
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Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 113/2022, que foi aprovado por 

unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 114/2022, que foi 

aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Decreto 

Legislativo 001/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Presidente interrompeu a sessão por 

tempo indeterminado para realizar a entrega dos diplomas de Pessoas e Entidades destaques 

Ruben Kirschner 2022. Após a entrega dos prêmios a Presidente reabriu a sessão e passou para 

as Explicações Pessoais onde a palavra foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Do 

Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 

jurídico, imprensa, todos os presentes e a todos que assistiam pelas redes sociais. Agradeceu a 

todas as pessoas e entidades que foram homenageadas e destacou que se não fossem estas pessoas 

e entidades do nosso município, não precisaria ter vereadores porque sem empresas para as 

pessoas trabalharem, não existe um município. destacou que sempre devem agradecer as 

empresas do município que sempre dão emprego e que tem orgulho como vereador em trabalhar 

na Estofados Rincão e que ficou feliz em poder homenagem a empresa onde trabalha há dezesseis 

anos, e entregar o diploma ao Carlinhos Alles que é o seu patrão, que é motivo de muito orgulho. 

Disse que se sentiu emocionado e que não é toda vez que se consegue entregar um prêmio para 

a empresa onde se trabalha. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora 

Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, jurídico, a todos os presentes e os que 

assistiam pelas redes sociais. Fez um agradecimento a todas as pessoas que fazem a diferença no 

município de Picada Café. Agradeceu ao secretário Beto, por sempre dar o melhor de si ajudando 

a todos. Agradeceu.  Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas 

vereadores, secretária, imprensa, jurídico, o vice-prefeito a todos os presentes e os que assistiam 

pelas redes sociais. Referente aos destaques individuais, segundo o vereador, foi linda a 

justificativa e que chamou muito a atenção o que o Pastor e Padre falaram referente a união das 

duas religiões e caminharam juntos. Falou que referente ao esporte com vários títulos, varias 

competições, destacou que foi muito justo, que vê nestas pessoas que trabalharam, que 

incentivaram o esporte que é algo que a juventude precisa para não se perderem em outras 

oportunidades. Em relação ao Bolão disse que lhe chamou atenção que esse título não era 

somente para o Presidente, mas para toda a equipe de bolão que jogaram. Disse que os outros 

títulos também foram muito válidos e merecidos. Disse que os destaques entidades também foi 

muito bem escolhido e disse que nasceu e se criou na Joaneta e que conhece muito bem a história 

de como começou a Brochier com cinco funcionários, porém, não deu certo e faliu e depois disso 

surgiu a Coopershoes e Sugarshoes. Contou que tiveram muitas dificuldades e com o tempo 

evoluíram e segundo o vereador, que bom que deu certo que essas empresas estão na Joaneta 

dando serviço para as pessoas trabalharem. Contou que a Estofados Rincão começou pequeno 

em Estancia Velha, depois foi para Joaneta, Picada Café e Santa Maria do Herval. Falou que 

evoluíram bastante, muito merecido, muito trabalho e que lhe chamou atenção a questão da 

família, os filhos do Quirino Alles trabalhando juntos e que superaram as crises que existem no 

setor. Falou que a Emater Ascar ajuda os agricultores pelo Pronaf que é bom para os agricultores 

podendo melhor a sua vida. Falou que o Sicredi Pioneira que é a primeira cooperativa de crédito 
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e que desde o começo a intenção foi de melhorar a vida das pessoas e que continuem com esse 

pensamento. Falou que o Grupo de Doadores de Sangue está aberto para mais membros e 

convidou as pessoas para se filiarem e ir junto para Caxias do Sul ou Porto Alegre. Também fez 

um agradecimento a Prefeitura de Picada café e Nova Petrópolis, pelo transporte que estão dando 

para levar os doadores de sangue. Contou que as empresas Coopershoes, Sugarshoes, Estofados 

Rincão, ao meio dia mais de mil funcionários circulam nesse bairro, e com isso os restaurantes, 

as lojas, os bares, conseguem sobreviver, e se não tivesse estas fábricas, muita coisa não teria na 

Joaneta e destacou que funcionários conseguem comprar terrenos nos loteamentos e agradeceu 

pela evolução trazendo retorno para Picada Café. Disse que essa homenagem foi muito válida e 

serve de exemplo a todos. Fez um agradecimento as empresas e a todos. Do Vereador Adão 

Pereira dos Santos: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, 

Vice-Prefeito, empresas homenageadas e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que 

foram muito importantes as palavras que o Padre André e o Pastor Nelson deixaram e que eles 

são os nossos orientadores espirituais, que Picada Café é um Município diferenciado na questão 

da religião, onde padres e pastores trabalham unidos e não ficam disputando fieis, não ficam 

menosprezando uma religião ou outra e acredita que o ecumênico de Picada Café é um exemplo 

pra todo o País, onde se vê muita disputa e briga entre religiões. Parabenizou as pessoas 

envolvidas nos eventos do Parque e destacou a beleza das apresentações das crianças do nosso 

município, dos colégios municipais e que lotou o Parque. Falou das crianças do Coro Municipal 

e das demais entidades que participaram e frisou que em Picada Café, tem muito talento e que 

não precisa trazer gente de fora e que as nossas crianças conseguem trazer um grande público. 

Parabenizou a Associação Cultural, o CPM dos colégios que são muito participativos. Falou que 

o que o Município investe na Associação Cultural, nos incentivos que são dados, ainda é pouco 

para se manter estes trabalhos e que precisamos tratar cada vez mais com carinho. Falou que a 

Presidente da Associação Cultural, a Sra. Viviane Metz, é uma pessoa muito esforçada e que 

sempre trabalha firme dentro dos colégios, no atelier do turno contrário e que isso valoriza muito 

a educação e a cultura dentro do nosso Munícipio. Parabenizou a Administração Municipal que 

tem se esforçado para deixar o nosso Parque cada vez mais bonito para receber o povo de Picada 

Café e também os turistas. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 

convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 20 de dezembro, terça-feira, as 

20 horas no local de costume. Declarou encerrada a sessão. 

 

 

 

 

 

 

 


