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007/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 09/03/2021. 
 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte um, reuniu-se na Câmara Municipal. 
Registrou-se a presença dos Senhores Adão Pereira dos Santos, Adriane Marconi, André Peiter, 
Eloir Bauer Egon Hansen, Karin Spier, Neudir Hubler, Selvino José Boettcher e Valdir Lubenow. 
A mesa foi presidida pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Eloir Bauer. O 
Presidente colocou em discussão a Ata nº 006/2021, de 02 de março de 2021. Ninguém fez uso 
da palavra. O Senhor Presidente colocou em votação a Ata Nº 006/2021, que foi aprovada com a 
abstenção do vereador Eloir Bauer. O Senhor Presidente, solicitou que à secretária lesse o 
Pequeno Expediente. Projeto de Lei nº 008/2021- Reitera o Estado de Calamidade Pública 
Municipal, Convalida as Medidas Disciplinadas no Decreto Municipal Nº 087/2020, de 
12/05/2020 e Posteriores Alterações, Autoriza a Prorrogação de Vencimento Dividas de Natureza 
Tributárias e Não Tributárias do Exercício 2021 e dá Outras Providências. Justificativa: Senhora 
Presidente, Senhores Vereadores. Encaminhamos para a vossa apreciação e votação o Projeto de 
Lei nº 008/2021, que permite a prorrogação do vencimento das dividas tributárias e não tributárias 
vincendas. A autorização legislativa para que haja a prorrogação das dívidas, tributárias e não 
tributárias vincendas, faz-se necessária em razão da paralisação do comércio e mercado 
financeiro, situação que impacta diretamente as finanças dos munícipes. A pretensão é postergar 
os prazos durante o período de crise, em períodos a serem definidos em Decreto do Poder 
Executivo que também deverá ficar atento á receita para cobrir as novas despesas surgidas em 
caráter emergencial. O Projeto de Lei apresentado é decorrente da situação emergencial, sendo 
indispensáveis essas medidas. Pelas razões apresentadas, solicitamos aprovação do Projeto de 
Lei, em caráter de urgência, urgentíssima. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. 
Projeto de Lei nº 009/2021-Autoriza a Aquisição de Vacinas para o Enfrentamento da Pandemia 
da Covid-19. Justificativa: Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para a 
Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 009/2021, que autoriza o Município de Picada 
Café a adquirir vacinas para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19, na hipótese de 
insuficiência de recursos prestados pelos demais entes federados, inclusive quanto ao Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, ou caso estes não provejam 
cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, observadas as legislações federal 
e estadual pertinentes. As vacinas a serem adquiridas, na hipótese acima, deverão ser aprovadas 
pela ANVISA e/ou inexistindo vacinas aprovadas pelo referido órgão, após provocação, a Anvisa 
não se manifestar em até 72 (setenta e duas) horas acerca da aprovação do medicamento, poderá 
o Município importar e distribuir vacinas registradas em renomadas agências de regulação no 
exterior e liberadas para a distribuição comercial nos respectivos países, conforme o Art. 3º, 
VIII,a, e § 7º- A, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ou, ainda, quaisquer outras 
que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial nos Termos da Resolução DC/ANVISA 444, 
de 10/12/2020. A aquisição em questão contempla plenamente o interesse público da comunidade 
de Picada Café, possibilitando, em caso de insuficiência estatal, a imunização da população local, 
situação que diminuirá o caos na saúde pública. Além disso, certamente, promoverá uma rápida 
recuperação econômica e social no âmbito local, possibilitando o pleno funcionamento do 
comércio, indústria e serviços, bem como a volta as aulas e as atividades cotidianas. O Projeto de 
Lei apresentado é decorrente da situação de calamidade pública que não só Picada Café, mas o 
mundo inteiro está passando, sendo indispensável a medida. Pelas razões apresentadas, 
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solicitamos aprovação do Projeto de Lei, em caráter de urgência urentíssima. Atenciosamente, 
Luciano Klein, Prefeito Municipal. Passou-se para o Grande Expediente onde constavam os 
Projetos de Lei nº 008/2021 e 009/2021. E a palavra foi colocada à disposição dos Senhores 
Vereadores. Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
Vereadores, secretária e a todos que assistem pelas redes sociais. Disse que o Projeto de Lei nº 
008/2021 trata-se da autorização para que haja prorrogação das dívidas tributárias e não 
tributárias e falou que é necessário a aprovação deste projeto em razão da paralização do 
comércio, situação que impacta diretamente as finanças da população. Destacou que a data de 
vencimento da primeira parcela, da parcela única, seria no dia nove de abril, ficando então, para 
o dia vinte e quatro de maio, sendo uma prorrogação de quarenta e cinco dias e pediu urgência 
urgentíssima. Disse que o Projeto de Lei 009/2021, que autoriza o município a adquirir vacinas 
para o enfrentamento da Covid-19 e explicou que na hipótese do estado federal, estadual não 
suprir a necessidade de vacinas para o município, então o município estará comprando as vacinas 
e com a população imunizada, teremos a possibilidade do funcionamento do comércio, indústria, 
a volta das aulas e também diminuiria o caos na saúde pública, e claro, tudo isso seria possível se 
tiver vacinas disponíveis nos laboratórios e pediu urgência urgentíssima. Agradeceu. A Senhora 
Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém mais fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 008/2021 que foi 
aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima 
do Projeto de Lei nº 009/2021 que foi aprovado por unanimidade. Passou para a Ordem do Dia, 
onde constaram os Projetos de Lei 008/2021 e 009/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra 
a disposição dos Senhores Vereadores. Do Vereador Selvino Boettcher. Saudou a Senhora 
Presidente, colegas Vereadores, secretária e a todos que assistem pelas redes sociais. Disse que 
queria comentar um pouco sobre o Projeto 008/2021 e falou ser um projeto louvável nessa crise 
em que estamos aí, da pandemia. Falou sobre os tributos que todos temos que pagar como o IPTU 
e diversas outras taxas e destacou que é um projeto muito bom, porque quanto mais adiante puder 
pagar as coisas para o município, melhor é para o comércio e para todos nós. Falou que o Projeto 
009/2021 é um projeto muito bom porque autoriza a aquisição das vacinas para enfrentar a 
pandemia. Disse que isso era uma coisa que o Governo Federal já deveria ter se preocupado a 
muito tempo atrás e que isso seria a solução para as dificuldades que o Município, Estado e União 
passam. Disse que a vacina resolve o problema da crise, o comércio começaria andar, as indústrias 
melhorariam a cada dia mais e se não tiver essas vacinas, aí ficaria complicado o ano de dois mil 
e vinte um e frisou que foi muito bom a administração ter pensado nisto aí e que Picada Café fez 
muito bem em ter se associado aos outros municípios que é um consórcio e quando faltar e 
precisar, seria uma carta na manga que teríamos a mais. Disse que acredita ser muito bom e que 
o Prefeito teria pensado em uma coisa muito boa e lamentou que não estaria autorizado para o 
município já comprar e que seria uma solução. Agradeceu. A Senhora Presidente colocou a 
palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o 
Projeto de Lei nº 008/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação o Projeto de Lei nº 009/2021, que foi aprovado por unanimidade. Passou para as 
Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição dos Senhores 
Vereadores. Do Vereador Selvino Boettcher: Novamente saudou a todos. Disse que queria falar 
um pouco sobre o dia oito de março, dia internacional da mulher. Falou das mulheres, 
principalmente desta casa, as colegas Karin, Adriane, a secretária Marilei e todas as mulheres das 
famílias e da nossa cidade. Leu um trecho que dizia, Mulher, são todas aquelas que trezentos e 
sessenta e cinco dias do ano comemoram o seu dia. Elas sempre serão mulheres e mostram que 
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mesmo através da fragilidade, são fortes, guerreiras e batalhadoras, com raça e perseverança. 
Erguem a cabeça e mostram as conquistas a todas as mulheres em especial as de sua família e de 
sua cidade. Muito respeito e gratidão a todas as mulheres de nossa cidade e elas merecem em 
especial as enfermeiras, as professoras, as agricultoras e que todos os dias as nossas mulheres 
batalham, trabalham pra criar e educar seus filhos e são umas verdadeiras heroínas. Disse que 
queria falar um pouquinho sobre o Consepro. Falou que a diretoria do Consepro resolveu fazer 
umas promoções, porque precisam arrecadar dinheiro e que faltam muitas coisas que precisariam 
comprar e que o município precisa oferecer, uma vez que o Estado oferece muito pouco. 
Comunicou que no dia dezanove de março, será feito um cachorro quente a partir das dezessete 
ás vinte horas em frente a Sociedade Aliança e pediu para quem quisesse ajudar na venda dos 
cartões e explicou que tem pontos de vendas nos comércios em geral e que a maioria dos 
vereadores estão vendendo e pediu que o pessoal colaborasse em prol da segurança de Picada 
Café e destacou que só nas horas difíceis se percebe como a polícia é muito importante no nosso 
município e que para manter eles aqui teremos que trabalhar e ajuda-los também. Disse que queria 
falar um pouquinho sobre a agricultura e pediu para o pessoal fazer os seus pedidos de incentivos 
como sementes, adubos, mudas frutíferas, sementes de hortaliças e diversos. Disse que isso vai 
até o dia trinta e um de março e pediu que todos os agricultores passassem na Secretaria da 
Agricultura e levassem o seu talão e fizessem o seu pedido das coisas que precisariam e ressaltou 
que sempre é uma ajuda, um incentivo que sempre tiveram em Picada Café e quem é agricultor 
sabe como isso é importante, porém, isto teria um prazo e pediu para a população dos agricultores 
agilizarem, explicando que a Secretaria da Agricultura tem regras em função da bandeira preta, 
podendo receber só uma pessoa por vez e as vezes poderia se formar fila. Pediu para o pessoal se 
dividir um pouquinho de manhã cedo até as onze e meia e que todos serão bem atendidos. 
Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer. Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, 
secretária e a todas as pessoas que assistem pelas redes sociais. Disse que queria falar dos projetos 
e falou que são dois projetos muito bons que se referem ao Município de Picada Café. Falou um 
pouco do consórcio da vacina e destacou que é muito importante para todos, pela saúde e 
economia e que queria dar um agradecimento especial ao Posto de Saúde, a Nívea e equipe, 
médicos, enfermeiras, pessoal da limpeza e todos que estão na linha de frente com essa pandemia. 
Agradeceu ao Prefeito ao Vice, aos Secretários e as pessoas envolvidas na Rede de Àgua do 
Canto Maahs e destacou que isso é muito importante, porque só quem sabe o que é ter falta de 
água. Disse que não poderia esquecer de fazer um agradecimento junto ao Secretário de Obras, 
por todas as vezes que precisou de alguma coisa, sempre estava a disposição para dar um apoio, 
para colocar uma lata de lixo ou tirando uma árvore do meio da estrada e que sempre estava aí 
para ajudar e agradeceu também aos funcionários. Disse que se alguém tivesse alguma dúvida, 
poderia contar com o prefeito, vice, secretários, vereadores, para tirar qualquer dúvida. 
Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, 
secretária e a todos que assistem pelas redes sociais. Disse que foi procurado na semana pelo 
pessoal do Jamerthal a respeito do corte de grama nos campos de futebol e falou que já havia 
levantado esta questão no início do ano e questionou que a administração teria que ver o que 
poderiam fazer, porque o Campo do América também foi cortado uma vez esse ano e que a grama 
já estaria uns trinta centímetros de altura e que assim não teria condições de jogar futebol daqui 
pra frente e explicou que vira tudo uns tocos bem grossos, a grama, e que a administração teria 
que ver, se não fossem cortar,  a comunidade teria que rever e comprar uma máquina, e as 
comunidades cortar a grama. Reforçou que não teria como deixar assim e falou que já estamos 
quase na metade do mês de março e que teria sido cortado só uma vez e que no Jamerthal não foi 
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cortado ainda e parece que na Joaneta também não e que o pessoal estaria pedindo isso para eles. 
Disse que combinou que falaria do assunto na Sessão, para que possam ter uma posição, ou vão 
cortam, ou não e explicou que no verão a grama teria que ser cortada pelo menos a cada três 
semanas. Disse que só estaria aguardando um retorno se vão cortar ou não. O Vereador Selvino 
pediu uma parte e disse que na Joaneta já foi cortado e que inclusive foi feito uma limpeza no 
canto e disse que viu. O Vereador André questionou quando teria sido cortado e falou que o 
pedido teria sido feito na semana. O Vereador Selvino disse que acha que foi uma pessoa mal 
informada e falou que faz parte da diretoria e que tem certeza que foi cortado. O Vereador André 
disse achar estranho, que não iria citar nomes, mas que teria sido um pessoal que também está 
dentro e que também o procuraram no Jamerthal. Selvino disse que tem muita coisa pra trás e 
pediu para que o pessoal comente com o Secretário de Obras, o Beto e que fica mais fácil. André 
explicou que no América eles cortaram a grama e que estava quase um metro de altura e que teria 
ficado toda palha e agora a grama estaria levantando toda essa palha e terão que ver o que 
realmente podem fazer, porque assim não daria pra deixar. Selvino relatou que vai ver 
pessoalmente com o Secretário de Obras e que mais ou menos um mês as ruas estarão roçadas, 
que estaria faltando gente pra trabalhar e não sabe como está este tratorito que cortava a grama 
do campo e teria que ver se ele está estragado. André disse que não está aí para criticar e que só 
quer uma posição de sim ou não, porque senão, teriam que correr atrás para cortar eles mesmos, 
arrumar uma máquina. Disse que há anos atrás, quando era o presidente do América, a cada duas, 
três semanas ela foi cortada e nunca precisavam se preocupar e por isso não teriam mais máquina 
na comunidade. Disse que era ruim, já que estaria tudo parado agora, que não teria mais nenhuma 
promoção, teriam que ver o que vão fazer. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas Vereadores, secretária e a todos que assistem pelas redes sociais. 
Primeiramente parabenizou as mulheres pelo dia Internacional das Mulheres que aconteceu no 
dia oito e disse para todas se sentirem felicitadas e parabenizadas pelo seu dia. Disse que na 
semana passada comentou que não estava acontecendo nenhuma ação concreta do enfrentamento 
da Covid e que hoje teriam recebido dois projetos nesse sentido, dois projetos bons, que esse 
projeto que prorroga o pagamento das taxas tributárias de IPTU e enfins e também o projeto de 
compras das vacinas e disse que sabe que não é de uma hora pra outra que serão comprados essas 
vacinas porque foi dado o primeiro passo e que fizeram a sua parte e que na verdade hoje, não 
teria vacina a venda e que a população de repente poderia pensar que os vereadores autorizaram 
e que o prefeito vai comprar as vacinas e vai sair fazendo. Explicou que não vai ser assim não, 
que vai demorar, até porque acha que os maiores culpados desse colapso na saúde hoje, são os 
nossos governantes, não a nível municipal, mas a nível federal e estadual. Falou que na semana 
passada escutou o Presidente dizendo que os prefeitos e os governadores pararem de “frescura” 
e pararem de “mimimi”. Disse que estão indo totalmente na contra mão, que estariam vendo  que 
a doença estaria ceifando vidas e mais vidas estariam se perdendo com essa doença e ao invés de 
tomar uma atitude, uma ação concreta, ficaria jogando pra cima dos prefeitos e governadores para 
se eximir da culpa que seria totalmente deles, enquanto outros países já estariam com a vacinação 
bem adiantada, alguns até terminando e outros vão terminar daqui a pouco, estamos recém 
iniciando os quatro por cento da população vacinada. Disse que os laboratórios se adiantaram, 
fizeram o possível e o impossível, usaram toda a tecnologia possível pra desenvolver uma vacina 
em um ano e o presidente ficou de braços cruzados esperando a doença ir embora e ao invés de 
fazer esse auxilio emergencial, que muita gente que não deveria receber, receberam, inclusive 
presidiários, pessoas que nunca trabalharam, tiveram esse auxilio emergencial e a população 
morrendo. Questionou porque não utilizaram esse dinheiro pra comprar vacina, porque não 
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correram na frente como outros países fizeram e agora estariam pagando este preço alto por não 
ter vacina, os prefeitos estão com boa vontade de comprar as vacinas e agora não tem e disse ser 
lamentável essa situação da Covid. Destacou que a questão da prorrogação das taxas é muito boa, 
mas que ainda é pouco e que precisariam pensar em algumas ações em nosso comércio e os 
menores que continuarem nesta situação na bandeira preta e tudo fechado, que iriam acabar 
quebrando o nosso comércio, então, juntos, Câmara de Vereadores, Administração Pública, 
teriam que pensar em uma ação concreta, alguma ajuda emergencial, alguma coisa pra salvar o 
nosso pequeno comércio, nossos empreendedores menores que temos dentro do município  e que 
estão sofrendo muito com essa pandemia. Disse que sabe que não é culpa do município, mas que 
teriam que pensar, quem sabe discutir juntos a Administração, Câmara de Vereadores, chamar a 
sociedade civil organizada e ver o que a gente poderia tirar disso pra fazer algumas ações além 
dessas ações que o prefeito está tomando. Disse que na semana passada teve uma campanha de 
arrecadação de folhas A4, no Colégio 25 de Julho e falou que não entendeu, porque é um colégio 
municipal e sempre foi comprado folhas A4 e que agora fizeram uma campanha para os pais 
doarem esse papel. Disse que sinceramente não entendeu, porque com certeza o município estaria 
abastecendo esses colégios municipais e que sempre abasteceu e não sabe o porquê foi feito essa 
campanha e que foi arrecadado e que inclusive teria visto uma foto com dezesseis pacotes de 
folha A4 doadas nessa arrecadação. Falou que foi cobrado por um empresário que sempre 
colaborou com o Consepro, que pediu que o Consepro atualize a sua página, faça a sua prestação 
de contas como sempre foi  feito e que todos os meses foi feito e a partir de dezembro não foi 
feito mais, então, está desatualizada e esse empresário gostaria de acompanhar, como sempre 
acompanhou, que ele faz doações e gostaria de acompanhar em que pé está o Consepro, se está 
conseguindo se sustentar, e se não fosse possível fazer pelo site, que viesse alguém do Consepro, 
o presidente ou o tesoureiro e fizesse na Câmara de Vereadores, pra toda população está prestação 
de contas. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen. Saudou a Senhora Presidente, colegas 
Vereadores, secretária e a todos que assistem pelas redes sociais. Disse que referente aos projetos, 
são projetos bons pro município em prol da pandemia, em prol do melhoramento da saúde e que 
está totalmente a favor aos projetos bons enviados pelo executivo a essa casa legislativa. Também 
falou referente ao problema da semente de milho e pediu para que as sementes, principalmente 
de milho viessem um pouco mais cedo, no começo de agosto, e explicou que muita gente quer 
plantar e não tem semente nessa época., então, em agosto teria que ter as sementes. Pediu pra eles 
se prepararem, se organizar, para que as sementes estejam ali no começo de agosto e que algumas 
pessoas pediram para que ele falasse isso, para que se antenassem e para que as sementes de 
milho viessem a tempo e quanto antes se planta o milho na região, mais certo que o milho fica 
bem melhor. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou novamente a todos. Falou 
sobre o Projeto de Lei 001/2021 do legislativo que foi aprovado e sancionado e que fala sobre o 
atendimento preferencial para pessoa portadora de Transtorno Espectro Autista e queria falar 
sobre a confecção da carteirinha. Explicou que a família terá que agendar um horário no executivo 
municipal, que será de forma gratuita, a família terá que levar toda documentação completa, 
nome, RG, CPF, foto 3x4, relatório do médico e o CID. Disse que a carteirinha terá validade de 
cinco anos e ao entregar toda documentação, será encaminhado para a Secretaria de Saúde e Cras 
e então, será confeccionado a carteirinha. Explicou que será primeiro feito uma provisória e em 
seguida será feito a definitiva. Disse que também queria aproveitar a oportunidade e parabenizar 
o jovem Renan da Silva de dezesseis anos, pela sua dedicação, esforço, e que outros jovens se 
motivem para seguir o exemplo de Renan. Falou que o Renan iniciou os treinamentos em uma 
sede de Picada Café, e em dois anos alcançou o seu segundo clube profissional e que teria saído 
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uma matéria no Jornal O Diário e em seu nome, agradeceu o jovem. Disse que queria agradecer 
o Setor de Obras que estiveram no Bairro Esperança, na Rua Carlos Utzig e realizaram um 
trabalho que foi devido as chuvas na parte da manhã. Deixou o seu agradecimento e que algumas 
pessoas comentaram e explicou que muitas pessoas usam aquela parada e foram reparados todos 
os danos. Também falou sobre o comentário do colega vereador Adão, referente as folhas A4, 
disse que sempre a família levou para a escola e que é um dos itens que vem na lista de material, 
então os pais compram e cada início de ano levam este material, além de outros materiais que 
estão na lista. O Vereador Selvino pediu licença e disse que queria responder ao colega Adão 
referente ao Consepro e falou que era uma pena que esse empresário não ligou para o presidente, 
pra secretária ou para o tesoureiro. Disse que o Consepro está muito bem, está trabalhando, está 
penando no início e que estão arrecadando, aumentando com pessoas do interior que estão 
ajudando a contribuir e que mais um e outro dia estará tudo em dia, estará tudo nos trinques e 
pediu para que falasse a esse empresário vir conversar pessoalmente com ele e que queria 
agradece-lo pessoalmente. Em relação ao comentário do colega Egon Hansen, disse que ele 
poderia ficar sossegado, pois o Conselho da Agricultura teria aprovado que as sementes a partir 
de julho serão entregues e que não vai mais ser como sempre eram as entregas em agosto, 
setembro, principalmente as mudas de acácia ou frutíferas. Disse que o Conselho esteve em 
reunião e que foi muito bem combinado e muito bem trabalhado e que a partir de julho os 
produtores terão o adubo e as sementes e principalmente as hortaliças serão entregues a cada mês, 
como tem que ser entregues. Agradeceu.  A Vereadora Adriane disse que queria comentar sobre 
a questão de o comércio local estar fechado e falou que estavam conversando com o prefeito e 
que irão conversar mais ainda e vendo o que poderão fazer em termos de incentivo a esse 
comércio local. Disse que o Prefeito Luciano Klein, estão pressionando o Governo para que venha 
flexibilizar essa questão dos atendimentos, que o pessoal possa atender mais individualizado, 
porque como todos sabem, que o problema não é o comércio e que os problemas são outros, até 
porque uma loja por exemplo, as vezes atende uma pessoa só e que não vai ser ali que vai ser 
transmitido e que a partir de amanhã irão ver está situação. Agradeceu. Da Vereadora Karin 
Spier. Saudou a todos novamente. Disse que queria fazer uma colocação com relação aos dois 
projetos que foram aprovados nesta noite e que são de suma importância como a prorrogação dos 
tributos, seja IPTU, as taxas de vistoria, as taxas de fiscalização, enfim, qualquer tributo, qualquer 
dívida agora é primordial em função da situação de emergência que todos estamos passando. 
Disse que o prefeito está muito preocupado com o impacto causado devido a paralização das 
inúmeras atividades estabelecidas como não essenciais pelo Governo do Estado como inúmeras 
lojas, salões de beleza, academias, enfim, vários prestadores de serviços aqui de Picada Café, 
como em todos os Municípios do Rio Grande do Sul, não estão podendo trabalhar. Também com 
relação a isto, disse que tiveram uma reunião virtual com os Prefeitos da Região, através da 
AMSERRA, onde os prefeitos também colocaram essa preocupação com os pequenos 
empresários de seus municípios, decisões essenciais, que não estão podendo trabalhar e que essa 
preocupação foi colocada ao Presidente da AMSERRA, que é o Prefeito de Canela, que vai 
colocar isso pra FAMURS e disse que temos que fazer algum movimento, alguma mobilização 
para conseguir alguma união de municípios e conseguir melhorar e tentar flexibilizar mais o nosso 
comércio e destacou como  relatou a Vereadora Adriane,  que não é no nosso pequeno comércio 
numa cidade como Picada Café, onde entram poucas pessoas, que vai ser viralizado o vírus da 
Covid, não é ,e reforçou que temos que fazer algum movimento, unindo os municípios para 
conseguir flexibilizar esta abertura do nosso comércio dos nossos prestadores de serviços. Em 
relação ao projeto da aquisição das vacinas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, disse 
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que também é muito importante essa aprovação do legislativo para que lá adiante o executivo 
possa adquirir essas vacinas e caso o Plano Nacional de Imunização não alcance o patamar 
necessário e tenha o suficiente, para que o nosso prefeito consiga adquirir as vacinas. Agradeceu.  
Ninguém mais fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para 
a próxima sessão no dia 16 de março, as 20 horas na Câmara de Vereadores. Em nome de Deus 
declarou encerrada a sessão. 

 


