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003/2023 
                              
  Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 23/02/2023. 

 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, reuniu-se na Câmara 
Municipal. Registrou-se a presença dos Senhores, Adriane Marconi Mielke, Adão Pereira 
dos Santos, André Peiter, Eloir Bauer, Jair Schaab, 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 002/2023. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou 
em votação a Ata Nº 002/2023, que foi aprovado com uma abstenção. A Senhora 
Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente.  
Projeto de Lei Nº 015/2023 – 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 015/2023, que trata da contratação emergencial de 02 (dois) Atendentes 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 das seguintes necessidades: de acompanhamento 
específico de uma criança matriculada na EMEF 25 de Julho, tendo em vista a 
apresentação de CID. Suprir a demanda da EMEIEF Amiguinho, tendo em vista a 
exoneração, a pedido, da servidora Camila Ritter, a contar de 20 de fevereiro não 
trabalhado, conforme Portaria Municipal nº 074/2023. As contratações deverão 
permanecer pelo período máximo 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 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 016/2023 – 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 
016/2023, que trata da contratação emergencial de 01 (um) Professor de História – 25 
horas. A contratação emergencial para o cargo de Professor de História decorre da 
necessidade desse profissional junto a EMEF 25 de Julho, tendo em vista que a servidora 
efetiva, Sra. Marcia Elisa Klein, está afastada de suas atividades laborais para o 
tratamento de saúde até 01/05/2023. Cabe mencionar que o início da referida contratação 
está prevista para o mês fevereiro de 2023. A contratação deverá permanecer pelo período 
máximo de 01 (um) ano, limitado ao retorno da servidora efetiva. Para que a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, bem como, a rede de ensino municipal não fique 
desatendida desse profissional, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Pedido de Providências. Exma.Sra. 
Presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café. Adão Pereira dos Santos, Vereador 
com assento nesse Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições constantes do art. 
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202, do Regimento Interno, vêm perante Vossa Excelência, propor o Pedido de 
Providências que segue. A Área de lazer na Picada Holanda está em péssimas condições, 
principalmente a quadra de areia, abandonada há uns 02 anos, criando mato, bem como o 
colégio antigo (que era usado por grupo de mães) que está caindo e a academia com 
aparelhos quebrados. A prioridade seria a quadra de areia para as crianças brincarem. A 
comunidade está muito desgostosa com a Administração e ameaça ir até à Prefeitura. 
Outros dizem que é só levar um caminhão de areia que eles mesmos espalham. Enfim, 
para arrumar a quadra basta um caminhão de areia, que os contribuintes  recebam o 
serviço público para o qual são arrecadados os impostos. Em anexo uma foto da quadra 
em péssimas condições. Assim, rogamos para este Digníssimo Sr. Prefeito para que 
encaminhe o presente para a Secretaria competente para as providências cabíveis.   
Requer, portanto, seja o presente pedido de providências submetido ao Poder 
Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior brevidade possível.   Reiteramos 
votos de mais alta estima e consideração. Picada café, 16 de fevereiro de 2023. 
Atenciosamente, Vereador Adão Pereira dos Santos, Bancada do PSD. Oficio 075/2023 – 
ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Encaminhamos cópias do Contrato nº 
070/2022, 071/2022, 072/2022, 073/2022, 001/2023, 002/2023, 003/2023, 004/2023, 
005/2023, 006/2023, 007/2023, 008/2023, 009/2023, 010/2023, 011/2023, 012/2023, 
013/2023, 014/2023, 015/2023, Termo de Credenciamento nº 001/2022, 002/2022, 
003/2022, 001/2023, 002/2023, 004/2023, Termo de Colaboração nº 009/2022, 010/2022, 
011/2022, 002/2023, 004/2023, 006/2023, Acordo de Cooperação nº 001/2022, 5º termo 
aditivo ao Contrato nº 067/2020, 3º termo aditivo ao Contrato nº 011/2021, 4º termo 
aditivo ao Contrato nº 011/2021, 5º termo aditivo ao Contrato nº 046/2019, 3º termo 
aditivo ao Contrato nº 050/2019, 1º termo aditivo ao Contrato nº 055/2022, 1º termo de 
alteração ao termo de Colaboração nº 008/2021, 1º termo aditivo ao Contrato nº 041/2022, 
1º termo aditivo ao Contrato nº 038/2022, 1º termo aditivo ao Contrato nº 042/2022, 1º 
termo aditivo ao Contrato nº 037/2022, 1º termo aditivo ao Contrato nº 039/2022, 1º termo 
aditivo ao Contrato nº 022/2022, 3º termo aditivo ao Contrato nº 028/2022, 3º termo 
aditivo ao Contrato nº 029/2022, 5º termo aditivo ao Contrato nº 072/2020, 5º termo 
aditivo ao Contrato nº 011/2021, 1º termo aditivo ao Contrato nº 053/2022, 1º termo de 
alteração ao Termo de Colaboração nº 011/2022, 1º termo aditivo ao Contrato nº 
046/2022, 1º termo aditivo ao Contrato nº 036/2022, 1º termo aditivo ao Contrato nº 
040/2022, 1º termo aditivo ao Contrato nº 049/2022, 1º termo aditivo ao Contrato nº 
045/2022, 1º termo aditivo ao Contrato nº 004/2022, 8º termo aditivo ao Contrato nº 
001/2019, 6º termo aditivo ao Contrato nº 003/2017, 2º termo aditivo ao Contrato nº 
051/2021, 2º termo aditivo ao Contrato nº 060/2022, 3º termo aditivo ao Contrato nº 
042/2021, 2º termo aditivo ao Contrato n] 006/2021, 20º termo de alteração ao Convênio 
nº 002/2018, 1º termo aditivo ao Contrato nº 056/2021, 1º termo aditivo ao Contrato nº 
055/2021, 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 constam os Projetos de Lei 015/2023 e 016/2023. A 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 
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pelas redes sociais. Falou que o Projeto de Lei 015/2023 autoriza a contratação de pessoal 
em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias, e explicou que 
trata da contratação emergencial de dois Atendentes da Educação em Tempo Integral na 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, devido a necessidade especifica de uma criança 
matriculada na Escola 25 de Julho e o outro profissional para suprir a demanda da Escola 
Amiguinho, devido a exoneração a pedido da servidora Camila Ritter. Para que a 
Secretaria de Educação e Cultura não fique desatendida desse profissional, pediu a 
urgência urgentíssima. Falou que o projeto 016/2023, autoriza a contratação de pessoal 
em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias e explicou que 
trata da contratação emergencial de um professor de história 25 horas, para a Escola 25 
de Julho, tendo em vista que a Sra. Marcia Elisa Klein está afastada de suas atividades 
laborais para tratamento de saúde até o dia primeiro de maio de dois mil e vinte e três. 
Pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 015/2023, que 
foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
urgentíssima do Projeto de Lei 016/2023, que foi aprovado por unanimidade. Passamos 
para a Ordem do Dia, onde constam os Projetos de Lei 015/2023 e 016/2023, A Senhora 
Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 015/2023, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 016/2023, que 
foi aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais e a palavra foi 
colocada à disposição dos senhores vereadores. Do Vereador Jair Schaab: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, jurídico, a todos os 
presentes e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que não se manifestou 
referente aos dois projetos porque entendeu que são bem claros e de extrema necessidade 
para que os alunos não fiquem sem professor. Contou que nessa semana perdeu um grande 
amigo, seu Remidio Kinschner, uma pessoa legal, prestativa e que defendeu por muitos 
anos as cores da Sociedade Aliança, jogando bolão estadual, tanto representando o clube 
no Estado, quanto fora do Estado. Também falou do falecimento do amigo Ari Ritter, que 
era musico, tinha o Comércio Hidro Comercial Ritter na Picada Café e que também foi 
uma perda para Picada Café e Nova Petrópolis. Fez um convite aos vereadores e a toda 
comunidade para o bingo que acontecerá na Sociedade Aliança. Destacou que sempre é 
uma alegria e uma satisfação em poder usar o microfone dessa Casa Legislativa. 
Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, imprensa, jurídico, a todose a todos que assistiam pelas redes 
sociais. Fez um agradecimento pelas obras e destacou que foram aceitos os pedidos para 
arrumar as estradas do Bairro Quatro Cantos. Contou que na semana passada foi feito o 
acesso ao Mirante e essa semana estão trabalhando na Rua Aloisio Rohr que dá acesso a 
BR116. Pediu para que arrumem a Rua Farroupilha e a Rua do Canelinha que dá acesso 
a Joaneta e frisou que estas ruas estão muito precárias e que o pessoal estaria cobrando. 
Também disse que esse é o papel do vereador que é ir cobrar as coisas que são cobrados. 
Comunicou que a festa da Sociedade América foi cancelada por não conseguirem o alvará 
dos bombeiros, o IPCI. Disse que estão terminando esse alvará, porém, não irão conseguir 
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até o dia cinco de março que é o dia da tradicional festa. Relatou que a diretoria se reuniu 
e decidiram não fazer a festa, para não fazer algo ilegal e frisou que não é o correto. 
Reforçou que irão primeiro fazer o lavará, e quando estiver tudo certo, poderão realizar 
todos os eventos em dois mil e vinte e três. Agradeceu. Do Vereador Selvino José 

Boettcher: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, 
jurídico, e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria falar um pouco 
referente a Secretaria da Agricultura e destacou que o prazo de apresentação dos talões 
dos produtores rurais se encerram no dia vinte e oito de fevereiro. Falou que em março 
iniciam os programas de sementes, adubos, mudas frutíferas, hortaliças e assim por 
diante. Disse que também haverá para o reflorestamento com acácia, eucalipto e essas 
coisas irão acontecer em março e pediu para que os agricultores fiquem atentos. Disse 
que foi questionado por um cidadão sobre a compra da Fiat Strada para a Secretaria de 
Agricultura e relatou que conseguiu dar uma explicação, porque realmente ele não sabia. 
Disse que o cidadão queria saber se era uma emenda, de onde veio e porque foi comprado 
uma caminhonete assim. Segundo o vereador, teria dito ao amigo que era só ir na 
Secretaria de Agricultura, que lá teria todas as informações e frisou que como vereador a 
Secretaria é do seu partido e que todos os vereadores devem se informar lá. Explicou que 
precisam dessa caminhonete em função da fiscalização do SIM da Agroindústria, 
mercados e que toda origem de produto animal precisa ser fiscalizada. Destacou que agora 
tem o SISPI que está em andamento, o Abatedouro de Frango na Joaneta, enfim, várias 
indústrias e que o Município está pagando o fiscal veterinário para fazer a inspeção. 
Contou que aquele funcionário precisa de um veículo para chegar na empresa, uma vez 
que o município precisa ceder o veículo. Segundo o vereador, questionou o que seria 
melhor, comprar dois carros ou comprar um carro que serve para ambas as coisas, que 
seria para o transporte do pessoal do setor da fiscalização e para o Secretário de 
Agricultura quando há dia de campo pra ir, quando há o programa da Emater  que são 
muito louváveis e que a gente sempre aprende muita coisa nova. Também explicou que 
tem muita coisa que precisa ser transportado com a caminhonete que não dá pra ser 
transportado em um carro pequeno. Contou que a Secretaria de Agricultura precisa de um 
carro para cinco passageiros, um carro simples, mas também precisa de uma caminhonete 
para transportar insumos e outras coisas. Contou que esse carro custou cento e cinco mil 
reais e questionou quanto custa um carro popular e que abaixo de setenta e cinco mil, não 
consegue comprar. Também questionou quanto custaria uma caminhoneta saveiro mais 
simples, Estrada, Montana, seja o que for e explicou para o cidadão que abaixo de noventa 
e cinco mil, não consegue, e fazendo a conta escaparam com sento e vinte mil e só terão 
despesa de um carro, frisou. Disse que o rapaz ficou satisfeito e ainda acrescentou que foi 
uma emenda de cem por cento do Deputado Afonso Motta e que a Secretaria de 
Agricultura conseguiu comprar esse carro para trabalhar para o nosso município. 
Destacou que esse carro não é para o Secretário, não é para o Prefeito, não é para o 
Vereador e que isso é para trabalhar, sendo uma utilidade que o município necessita. Disse 
que é bom saber de tudo isso para poder explicar para a população. Relatou que está sendo 
licitado mais duzentos metros para o poço do Bairro Alto da Colina e contou que todos 
sabem que não deu água em cima dos morros, isso é no Alto da Colina, isso é no Quatro 
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Cantos, isso é no Morro Hansen, ou seja, lá onde for. Explicou que consegue água, mas 
precisa perfurar bastante coisa e por isso está sendo licitado mais duzentos metros. 
Fizeram testes pra ter água a vontade para aquela localidade e isso é bom, frisou. Segundo 
o vereador, o Planejamento colocou que a subida do Canelinha não precisa de licitação 
para ser pavimentado um pedaço e destacou que aquele asfalto velho está esburacado e 
que não serve mais. Contou que, ou irão fazer concreto ou uma parte em pavimentação e 
tem que ser feito o dobro do que está ali, bem acima da curva. Falou que isto está em 
andamento, isto está acontecendo e não só na Rua Aloisio Klauck, mas também na Rua 
Aloisio Hansen, no Morro Hansen, um trecho na Feliz Lembrança, no Colina Verde e 
destacou que tem inúmeras estradas do interior onde precisam acontecer as obras, sendo 
que algumas estão acontecendo ou estão em fase de licitação. Falou que temos a Rua 
Alberto Rupenthal que foi licitada, a Rua Leonila Hansen e a Rua São João que vai em 
direção ao cemitério, que dá poucos metros e explicou que referente a essa rua, foi feito 
reunião com os moradores, que não foi licitada ainda, mas que está em andamento. 
Relatou que tem mais uma emenda que está sendo paga pelo Deputado Afonso Motta do 
PDT, que é para o custeio da saúde. Disse que estava conversando com o prefeito e que 
estão vendo para comprar o elevador para o Posto de Saúde, que tanto os profissionais e 
os pacientes precisam. Disse que é mais uma emenda que conseguiu através de uns 
amigos, como deputados que visitam Picada Café umas duas ou três vezes por ano. 
Contou que juntamente com os colegas do PDT, sempre conseguiram audiência com ele 
em Porto Alegre, no escritório, assim como tem acesso a vários outros deputados na 
Assembleia Legislativa, Estaduais que apontam caminhos pra conseguir recursos para 
Picada Café. Disse que para conseguir, tem que pedalar, trabalhar e as vezes precisa ir 
umas dez vezes para conseguir uma emenda, mas faz parte. Segundo o vereador, o meu 
salario é esse, pra mim é o suficiente, estou sendo pago pra conseguir fazer o serviço pra 
Picada Café, implorando com o meu partido. Eu sei que não é fácil, eles dizem, nós temos 
setecentos e poucos vereadores, temos duzentos e lá vai de prefeitos e vices, que não é 
fácil e que não tem dinheiro de chega, frisou. Disse que eles são muito camaradas e muito 
amigos e contou que desde que assumiu essa Casa, eles sempre foram colegas, sempre 
deram emendas pra Picada Café, para a Agricultura ou na Saúde. Contou que um dia 
desses recebeu a grata surpresa de um amigo que não é de seu partido e que não tem 
representante do partido na Casa e destacou o Deputado Bohn Gass que estaria 
anunciando uma emenda, só não sabe o valor. Disse que ele quer marcar uma audiência 
para conversar sobre a emenda. Contou que o assessor do deputado prometeu a emenda 
do PT para dois mil e vinte e quatro. Disse que isso é muito bom e frisou que tem amigos 
no PT, no PDT, no PMDB, no PSDB tem vários amigos e destacou como é bom quando 
vai para a Assembleia Legislativa do Estado e outros partidos ficam ligando pra gente, 
quando a ficha de inscrição está lá, frisou. Disse que isso é louvável, que isso é amizade 
e que ninguém faz nada sozinho, precisa trabalhar em parceria, precisa ter amigos, precisa 
ter colegas que ajudam e aí o município vai pra frente. Agradeceu. Do Vereador Adão 

Pereira dos Santos: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 
imprensa, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que não se manifestou 
quanto aos projetos porque são técnicos e se fazem necessários para o bom andamento da 
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Secretaria de Educação. Disse que queria falar do Pedido de Providencias que apresentou 
nesta Casa, sobre as melhorias da área de lazer do Bairro Picada Holanda. Relatou que 
faz bastante tempo que o povo vem solicitando melhorias, tanto no prédio que é um prédio 
público, quanto na cancha de areia que tem lá, e que não tem mais areia, já virou mato. 
Disse que é impossível usar aquela área de lazer e que a juventude de Picada Holanda tem 
se deslocado para o Bairro do Bela Vista e outros bairros que tem área de lazer para jogar 
uma bolinha, porque lá não tem mais condições. Pediu para que o prefeito pudesse se 
sensibilizar com o pessoal de Picada Holanda e fazer essas melhorias, fazer um 
investimento lá no bairro que tanto precisa. Disse que foi questionado por um morador 
do bairro e segundo o vereador, o morador disse que não iria mais votar em vereadores 
de Picada Holanda, porque vereador não faz nada, frisou. Destacou que vereador 
realmente não faz nada, vereador não pode executar, quem tem que executar é o prefeito 
e o máximo que o vereador pode fazer é apresentar o pedido de providencias, pedir 
informações, sugerir e esperar que a Administração se sensibilize e faça. Falou que 
realmente Picada Holanda está ficando a desejar e destacou que a Rua São João que vai 
até as Bolsas Emme, precisa de pavimentação e contou que ele mesmo muitas vezes 
assistiu caminhões grandes de transportadoras que vem fazer coleta, não conseguem subir 
e precisam deixar na BR e levar caixas nas costas, por não conseguirem subir. Disse que 
é preciso ter respeito pelos nossos empresários, ser solidários com eles e já que pagam 
impostos dentro do município, que não são poucos, que sejam feitos investimentos. 
Segundo vereador, que nem essa pessoa que questionou que não ia mais votar em 
vereador da Picada Holanda porque não faz nada, então, que a Administração se manifeste 
que não faz investimento na Picada Holanda porque tem o Vereador Adão Pereira lá, 
porque se for assim, na próxima eleição nem concorro que é pra não prejudicar mais a 
minha comunidade, frisou. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: 
Saudou a todos novamente. Disse que queria falar sobre o evento do Dia Internacional da 
Mulher, que será feito pelo segundo ano, pela Câmara de Vereadores com o tema Você 
de bem com você. Disse que será realizado no dia oito de março de dois mil e vinte e três, 
na Sociedade Aliança, as dezenove horas e trinta minutas, com a palestra da Terapeuta 
Jamilly Antunes e também com a apresentação do coral Tom de Mulher. Contou que o 
ingresso será solidário com um quilo de alimento não perecível que será distribuído para 
uma Instituição, ou até mesmo levado para famílias que precisam de alimento. Falou que 
haverá o patrocínio do Sicoob Máxicrédito e da Emater. Convidou todas as mulheres para 
participarem deste evento e que irá marcar a vida das mulheres que estarão participando 
deste evento e lamentou muito que a anos atras não foram feitos esses eventos referentes 
a mulher, partindo da Câmara de Vereadores. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A 
Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 28 
de fevereiro, terça-feira, as 20 horas no local de costume. Declarou encerrada a sessão. 

 

 


