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004/2023 
                              
  Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 28/02/2023. 

 

Aos vinte e oito 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 003/2023. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou 

em votação a Ata Nº 003/2023, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 

solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente.  Projeto de 

Lei Nº 017/2023 – 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 

017/2023, que trata da contratação emergencial de 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais. 

A contratação emergencial para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais decorre da 

necessidade desse profissional junto a EMEF 25 de Julho (2ª e 3ª feira), EMEF Santa 

Joana Francisca (4ª e 5ª feira), e EMEIEF Amiguinho (6ª feira), tendo em vista a 

exoneração, a pedido, da Sra. Marlei Schneider, conforme Portaria nº 261/2022. Para que 

a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como a rede de ensino municipal não 

fiquem desatendidos deste profissional, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. 

Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 018/2023 – 

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 018/2023, 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 desse profissional junto a EMEI Quatro Estações, tendo em vista 

a exoneração, a pedido, da servidora efetiva, Sra. Aline Cristiane Lopes, a contar de 1º de 

março de 2023, conforme Portaria Municipal nº 094/2023. 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 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. Prezados 

vereadores: Em atenção ao oficio 168/2022 dessa Câmara Municipal de Vereadores  de 

Picada Café, solicitando a retirada de defesas metálicas para execução de um acesso, após 

análise do setor técnico, informamos o que segue abaixo: Trata-se da retirada (ou furto) 

sem autorização de defensas metálicas fixadas em local perigoso da Rodovia Federal BR-

116/RS nas proximidades do Km 208, município de Picada Café. Pois bem, há algum 

tempo esta Câmara Municipal, por meio do oficio nº 168/2022, datado de 05 de julho do 
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mesmo ano, e de autoria do Vereador Eloir Lairson Bauer, solicitou a retirada de defensas 

no ponto em questão para liberação de entrada à propriedade alegando que a proteção das 

defensas impedia o acesso. Considerando que conforme o e-mail enviado à Câmara de 

Vereadores de Picada Café em 13 de julho de 2022 já havia acesso ao imóvel e que o 

DNIT não autorizou qualquer retirada das defensas e da sinalização ali existente, 

solicitamos que nos informe quem é o proprietário que retirou tais estruturas para que 

possa ser notificado e para que as recoloque no devido local, juntamente com a 

sinalização. Reiteramos a necessidade de relocação das defensas e identificação dos 

responsáveis pelo ato praticado. Entendemos que, caso não seja possível a identificação 

destes, realizaremos um boletim de ocorrência quanto a retirada e/ou furto de patrimônio 

público da União junto a Policia para que sejam tomadas as providências legais cabíveis 

quanto ao caso. Em anexo constam as fotografias comprovando a retirada das defensas. 

Estamos a disposição para quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Gunter Roland Schroeter 

Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes-São Leopoldo. Passamos para o 

Grande Expediente onde constam os Projetos de Lei 017/2023 e 018/2023. 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 pelas redes sociais. Falou que o Projeto de Lei 017/2023 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 auxiliar de serviços gerais para a 

Escola 25 de Julho nas segundas e terças feiras, para Escola Santa Joana nas quartas e 

quintas feiras e para a Escola Amiguinho nas sextas feiras, tendo em vista a exoneração 

a pedido da Sra. Marlei Schneider, conforme Portaria nº 261/2022. Pediu a urgência 

urgentíssima.  Falou que o Projeto de Lei 018/2023 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 Atendente da Educação em Tempo 

Integral na educação Infantil e Ensino Fundamental, junto a Escola Quatro Estações, 

tendo em vista a exoneração a pedido da servidora a Sra. Aline Cristiane Lopes a contar 

de 1º de março de 2023, conforme Portaria nº 094/2023. Pediu a urgência urgentíssima. 

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

urgência urgentíssima do Projeto de Lei 017/2023, que foi aprovado por unanimidade. A 

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

018/2023, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde 

constam os Projetos de Lei 017/2023 e 018/2023, A Senhora Presidente colocou a palavra 

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

Projeto de Lei 017/2023, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 

colocou em votação o Projeto de Lei 018/2023, que foi aprovado por unanimidade. 

Passamos para as Explicações Pessoais e a palavra foi colocada à disposição dos 

senhores vereadores. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, 

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

sociais. Disse que queria falar um pouquinho da conclusão de mais uma etapa da 

pavimentação da Rua Vicente Prieto, que liga Joaneta ao Pinhal Alto e que foi concluída 

nessa tarde. Disse que conversou com os moradores e que eles estavam ansiosos pela 
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conclusão do asfalto e que a população que mora na Vicente Prieto está muito feliz por 

se livrarem da poeira com o intenso movimento de carros e caminhões e ficaram muito 

gratos com a Administração por mais essa etapa concluida. Destacou também que agora, 

primeiramente precisam fazer a ponte perto da entrada do Jamerthal, na Vicente Prieto 

que precisa ser duplicada e que aos poucos será feito. Disse que também queria falar sobre 

o pedido dos moradores do Jamerthal sobre algumas placas de sinalização que estão 

apagadas, ruins de visualizar. Segundo o vereador, fizeram o pedido pra mim para que 

junto a Administração fossem colocadas placas novas e contou que já estão sendo 

encaminhadas e nos primeiros dias já serão colocadas. Também falou sobre as estradas 

do interior e contou que foi procurado, que muitas pessoas estão se queixando que as 

estradas estão ruins e por isso quer dar uma explicação e frisou que estão mesmo atrasados 

devido a pavimentação da Vicente Prieto, conforme informações do Secretário Beto, as 

máquinas estavam trabalhando praticamente ali. Falou que uma parte do Quatro Cantos 

está sendo feito as estradas e depois irão se deslocar para o Canelinha, para o Jamerthal, 

Feliz Lembrança e Arroio Terra. Pediu para que a população tenha um pouco de paciência 

que as estradas do interior também serão concluídas. Disse que queria falar um pouquinho 

da primeira divisão do futsal do nosso município e conversando com o Jairo do Desporto, 

contou que já está definido uma data para o dia vinte e quatro de março, o início, depois 

da Kafeeschneis’fest. Times que são da primeira divisão, já estão treinando e é bom que 

já estejam se preparando, para que o nosso campeonato seja melhor e bem disputado. Que 

os campeonatos continuem fazendo amistosos fora do município e aqui também, com 

times fortes e será um campeonato bem disputado. Agradeceu. Do Vereador Eloir 

Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, jurídico 

e a todos que assistiam pelas redes sociais. Fez um agradecimento ao Prefeito Luciano e 

ao Vice Max e contou que na sexta feira conversaram sobre diversos assuntos referente 

ao nosso município e destacou que ele sempre vem atendendo e fazendo sempre o melhor 

para a nossa Picada Café. Disse que novamente queria agradecer ao Secretário de Obras, 

o Beto, pelas estradas sempre bem conservadas em todas as localidades, roçadas nos 

bairros, nos campos de futebol, sempre em dia e a toda a sua equipe pelo empenho de 

sempre, fazendo o melhor para o nosso município. 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 tinha um comunicado da 

Secretaria da Agricultura, que a partir de março os agricultores podem passar na 

prefeitura, na secretaria e fazer os seus pedidos de adubos, sementes, árvores frutíferas, 

hortaliças e reforçou para que os agricultores não percam o prazo. Falou que o Conselho 

da Agricultura esteve em reunião na segunda-feira, onde foram tratados diversos recursos 

da Secretaria da Agricultura e contou que foram licitados os implementos, os cinco itens 

que faltavam para a Associação. Falou que estão sendo licitados, faltam os tramites finais 

e que todo mundo sabe se a licitação está aberta, precisa dar um tempo para o pessoal que 

quer recorrer, discutir alguma coisa na justiça, é assim e são tramites legais. Falou que 

essa emenda é do Deputado Federal Heitor Schu, agradece muito, e não importa quem é 

o deputado, não importa quem é o vereador, não importa quem é o prefeito, não importa 

quem é o secretário e que isso são coisas que um politico deve buscar, porque são esses 
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os impostos que todos nós pagamos quando vamos numa loja, num mercado fazer as 

nossas compras. Falou que tudo uma empresa fabrica, o imposto está embutido na reta 

final. Disse que como político pequeno, vereador, tem grandes amigos não só na bancada 

do PDT, mas é bem visto em diversas outras bancadas e que procura buscar ao máximo 

com os colegas e amigos do município e da Assembleia Legislativa e dos deputados 

federais. Disse que sempre foi muito bem atendido e que isso foi uma promessa que fez 

desde o inicio e que vai cumprir. Falou que a emenda do Deputado Afonso Motta que é 

para custeio e que vai para a Saúde, conversou com o prefeito e provavelmente vai ser 

para comprar o elevador para o Posto de Saúde, que tanto falta para os funcionários e 

pacientes. Falou que a emenda do Deputado Pompeu de Matos também foi licitada, faltam 

alguns tramites pequenos, está na reta final e assim que terminar isso a empresa ganhadora 

vai entregar o Triturador para o nosso município, para os agricultores e para o pessoal da 

cidade que faz as podas no inverno. Disse lembrar que no passado meio distante, a médio 

prazo, um município assinou um decreto que precisa dar um destino correto para esses 

entulhos, para não se incomodar com fiscalização do Ibama. Disse que concorda cem por 

cento com isso, tem que ter controle, tem que ter regras, frisou. Disse que por isso é muito 

bom conseguir ajuda dos amigos políticos federais, estaduais e conseguir trazer o mínimo 

dos mínimos e cada real que alguém destina ao município, uma verba, um poço artesiano, 

uma rede de água, uma rede de luz, seja lá o que for, é muito bem-vindo. Segundo o 

vereador, temos que agradecer os parceiros que tem, ninguém consegue fazer nada 

sozinho, precisa ter uma equipe de trabalho, tem que trabalhar unido, tem que ter um 

diálogo e cumprir sempre com os prazos e com suas palavras sendo honesto com as 

pessoas. Relatou que foram feitas as licitações e a Rua que vai ser pavimentado primeiro 

será a Alberto Rupenthal que vai da BR-116 até o Kafeeck, 25 de julho, também a Rua 

Leonilda Hansen da Joaneta, assim como estão sendo feitas várias outras ruas. Destacou 

que vão acontecer em breve, assim que o município terminar com as reuniões, serão 

licitados. Disse que o que não faltam hoje em dia são bons projetos, mas temos que buscar, 

frisou. Contou que viu no ano passado, quantos municípios do interior começaram a 

correr buscando recursos para pavimentações e Picada Café já está correndo de novo para 

dois mil e vinte e quatro, conseguir o resto dos recursos para pavimentar o Jamerthal até 

divisa o que falta no lado de Picada Café. Disse que todo mundo sabe que pavimentação 

é coisa caríssima e que todos temos o dever de conversar, ter um diálogo e ter um bom 

senso com os nossos amigos federais e estaduais para conseguir recursos para a nossa 

cidade tão querida. Disse que todo mundo quer pavimentação, e é necessário, e segundo 

o vereador, eu também gostaria que o Arroio Terra fosse pavimentado, é uma rua que tem 

muito movimento, o pessoal passa por dentro principalmente os municípios que estão 

trabalhando na pavimentação e é uma poeira só, frisou. Falou que isso é na Rua Arroio 

Terra, na Rua Aloisio Hansen que liga Picada Café com Treze Colonias, Pinhal Alto, 

assim como a rua Arroio Terra liga Joaneta, Pinhal Alto, Nova Harmonia e tem a Rua 

Farroupilha que liga Joaneta a saída BR-116, tem a Rua Aloisio Klauck que liga Joaneta, 

Canelinha, Linha Cristo Rei e sai na BR-116, lá na saída da Linha Cristo Rei. Destacou 

que todas as ruas do nosso município têm muito movimento porque essas ruas ligam 

diversos outros bairros, outros municípios, aí a população tem razão de pedir 
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pavimentação. Falou que se o município teria que pagar as pavimentações que faltam, 

não iria conseguir fazer em dez anos, porque para fazer uma pavimentação o município 

precisa ter muito recurso. Disse que por isso, sempre procurou desde que está nesta Casa 

e que não olha se é oposição, situação, ou seja, lá como for. Falou que sempre foi amigo 

dos prefeitos e sempre procurou ajudar cobrando os deputados, e muito, e que está 

satisfeito com a votação que seus deputados fizeram e os colocou no compromisso. 

Segundo vereador, eu chamo eles de gurizada e que sempre diz, gurizada, nós temos que 

trabalhar, que os nossos municípios do interior, não é só Picada Café, a gente precisa de 

muitas coisas, nós estamos muito atrasados, isso é na Saúde, Educação e Obras, frisou. 

Agradeceu.   Da Vereadora Karin Spier: Saudou a todos novamente. Disse que queria 

lembrar que os carnês de IPTU deste ano serão entregues nas casas e nas empresas dos 

contribuintes, conforme o endereço de cadastro, então as pessoas não precisam se 

deslocar até a prefeitura para vir buscar o seu carnê. Disse também que as pessoas que 

não residem no município, os carnês serão enviados pelo correio e explicou que quem 

não receber, que entre em contato ou pelo site, ou pelo telefone. Segundo a vereadora, 

além do IPTU também as taxas de alvará vão ser entregues nos próximos dias e o 

vencimento do IPTU em cota única vai ser no dia dez de abril com dez por cento de 

desconto e quem optar pelo pagamento parcelado, será no dia trinta e um de maio, trinta 

de junho, trinta e um de julho e trinta e um de agosto em quatro parcelas. Destacou que 

os alvarás e as taxas de fiscalização, tem o vencimento no dia trinta e um de março. 

Agradeceu.Do Vereador Jair Schaab: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 

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

se manifestou sobre os dois projetos porque achou eles bem claros e simples, porém, se 

fez a pergunta, porque tanta gente está pedindo exoneração no nosso município, então é 

a pergunta que fico matutando, frisou. Contou que o Bingo que aconteceu na Sociedade 

Aliança, no sábado passado, Casa cheia, e agradeceu aos vereadores que colaboraram 

com uma doação através do oficio que receberam. Parabenizou a nova Diretoria do 

Consepro que tomou posse em fevereiro e sabe que manter uma entidade, fazer parte de 

uma diretoria não é fácil e contou que já faz anos que faz parte de algumas diretorias e 

parabenizou o Jair do Jornal que também faz parte desta diretoria e pediu para que ele 

transmitisse o recado aos demais integrantes do Consepro. Agradeceu. Da Vereadora 

Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. Disse que queria reforçar o 

convite para o segundo evento do Dia da Mulher, pela Câmara de Vereadores, com o 

Tema Você de bem com você, que será realizado no dia oito de março de dois mil e vinte 

e três, na Sociedade Aliança, as dezenove horas e trinta minutos. Contou que haverá uma 

palestra com a Terapeuta Jamilly Antunes, apresentação do Coral Tom de Mulher, com 

ingresso solidário que é um quilo de alimento que será distribuído para uma escola ou 

uma creche, ou até mesmo para famílias que precisam de alimento. Falou que também 

haverá sorteio de brindes e convidou todas as mulheres para participarem deste evento. 

Destacou que tem o patrocínio do Sicoob Maxicrédito e da Emater. Agradeceu. Ninguém 

fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a 

próxima sessão no dia 07 de março de 2023, terça-feira, as 20 horas no local de costume. 

Declarou encerrada a sessão.  


