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020/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 15/06/2021. 
 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, reuniu-se na Câmara Municipal. 
Registrou-se a presença dos Senhores, Adriane Marconi, Ana Metz, André Peiter, Egon Hansen, 
Eloir Bauer, Karin Spier, Liliam Rückert, Neudir Hubler, Selvino José Boettcher.  A mesa foi 
presidida pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Eloir Bauer. A Senhora 
Presidente colocou em discussão a Ata nº 019/2021, de 08 junho de 2021. Ninguém fez uso da 
palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 019/2021, que foi aprovada por 
unanimidade. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. 
Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 020/2021- Autoriza a Contratação de Pessoal em caráter 
emergencial e por tempo determinado e dá outras providências. Justificativa: Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 
020/2021, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais. A 
necessidade de contratação emergencial para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais decorre do 
pedido de exoneração da servidora pública, Sra. Maria Clarice Staudt Schabarum, a contar de 14 
de junho de 2021, conforme Portaria Municipal nº 199/2021, de 09 de junho de 2021. A 
Contratação deverá permanecer pelo período de 01 (um) ano podendo ser prorrogado por igual 
período caso haja interesse público, limitado a homologação de novo Concurso público. Para que 
a Secretaria de Saúde e Assistência Social não fique desatendida deste profissional, pedimos a 
aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. 
Pedido de Licença. O Vereador que esta subscreve, pelo presente solicita, de acordo com o 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, licença saúde de suas funções do 
Legislativo no período de 21 de junho a 27 de outubro de 2021. Atenciosamente, Vereador 
Selvino José Boettcher. Passamos para o Grande Expediente onde consta o Projeto de Lei Nº 
020/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Adriane 
Marconi: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a 
todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que o Projeto 020/2021, autoriza a contratação de 
pessoal em caráter emergencial de um ano e que se tratava de um auxiliar de serviços gerais e 
que se recorre da exoneração da servidora pública Maria Clarisse Staudt Schabarum, a contar de 
quatorze de junho de dois mil e vinte um. Falou que para a Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social não fique desatendida deste profissional, pediu a aprovação deste projeto em 
caráter de urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 
colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 020/2021, que foi aprovado 
por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia onde constava o Projeto de Lei Nº 020/2021 
e o Pedido de Licença Saúde do Vereador Selvino Boettcher. A Senhora Presidente colocou a 
palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A senhora Presidente colocou em votação o 
Projeto de Lei Nº 020/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação o Pedido de Licença Saúde do Vereador Selvino Boettcher no período de vinte e um 
de junho a vinte e sete de outubro, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para as 
Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Ana 
Metz. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que 
acompanhavam pelas redes sociais e em especial a sua família. Disse que queria falar da VRS 
865 da Rua Presidente Lucena que interliga com Ivoti. Falou que na semana passada tiveram a 
confirmação da municipalização. Destacou que esse pedido era de muitos anos dos moradores e 
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que no ano passado, com a grande participação do Deputado Estadual Elton Weber, junto ao 
Governador Eduardo Leite, o Projeto foi finalizado e encaminhado à Assembleia Legislativa. 
Falou que cabe um agradecimento muito especial ao Deputado Elton pelo seu empenho. Disse 
que além de facilitar as questões com demarcação de áreas e faixa de domínio, também poderá 
ser feito um trabalho na questão de sinalização e segurança. Falou que é preciso estudar com 
urgência um Trevo de Acesso à Linha Nova em função do perigo na realização da travessia da 
pista. Falou que outra providencia que considera necessária seria a pintura das faixas centrais e 
laterais e colocação de tachões. Lembrou que foi feito um trabalho nesse sentido na Rua Vicente 
Prieto em direção à Joaneta, na gestão do Prefeito Daniel e do Secretário Éder. Falou que com 
isso faz com que se reduza a velocidade e evita-se ultrapassagens perigosas e destacou que a 
segurança sempre estará em primeiro lugar. Disse que então, já ficariam os seus pedidos ao 
Secretário Daniel Rosa que é responsável pelo trânsito e para que ele olhe com carinho para a 
Rua Presidente Lucena que agora é municipal. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi: 
Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam 
pelas redes sociais. Disse que Picada Café vacinou trinta e nove por cento da população contra a 
Covid com o registro de dois mil e duzentos e sessenta e três pessoas vacinadas e desses 
oitocentos e vinte e três receberam a segunda dose. Falou que a Administração Municipal de 
Picada Café estaria investindo em livros qualificando o conhecimento e a comunicação 
aprimorando a escrita e a leitura. Disse que foram adquiridos mil seiscentos e cinquenta e nove 
livros que foram repassados para as bibliotecas nas Escolas Municipais. Falou que também queria 
parabenizar o DINIT pelo excelente trabalho em nossa cidade referente a toda a limpeza que 
estariam fazendo e assim os motoristas e pedestres podem circular com mais segurança e 
visibilidade. Agradeceu. Da Vereadora Liliam Ruckert: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que iria usar o 
espaço para se defender das mentiras que estariam sendo faladas na Casa Legislativa. Contou 
que a duas semanas atras havia falado sobre duas ruas do centro da cidade que faltam ser 
asfaltadas e que o nobre colega vereador Selvino Boettcher, não entendeu ou entendeu e se fez 
de desentendido para que passasse como mentirosa. Disse que quem estava falando inverdades a 
um mês, não era ela e quem estaria engando o povo, não era ela não. Explicou que havia falado 
que tinha sido aprovado e que estaria no orçamento a pavimentação da Rua Boa Vista e Rua das 
Lavandas e que era só fazer um projeto e asfaltar, simples. Disse que em nenhum momento falou 
que tinha projeto e o projeto não tinha como achar, porque não tem e perguntou ao vereador se 
ele tinha achado o orçamento e concluiu dizendo que tinha o orçamento e que imprimiu e trouxe 
para que ele levasse para casa.  Falou que no orçamento estaria claro o tipo de despesa como a 
construção de muros, calçadas, paradas de ônibus, sinalização viária em geral, contrapartida da 
Rua Travessão, Pastor Hunchen, Alfred Rohr, Guilherme Kurschner, Travessão, Rua Lavanda e 
Boa Vista e a recapagem da Vicente Prieto, totalizando um valor de seiscentos mil e seiscentos 
e sessenta e dois reais e dezessete centavos. Disse que não tem lei que obrigue cumprir o que está 
no orçamento, mas que foi deixado esse valor para essas obras e que se não fizerem essas obras, 
se expliquem para esses moradores, porque eles estão esperando. Disse que referente ao asfalto 
do Quatro Cantos seria óbvio que todos os munícipes merecem asfalto e que não teria nem o que 
discutir isso e que qualquer um sabe que asfaltar esse trecho do Quatro Cantos é uma obra 
gigantesca. Falou que na época das vacas gordas quando se tinha condições de fazer as obras, 
não teria sido investido em pavimentação e que as duas ruas do centro da cidade, seriam as únicas 
que faltam. Destacou que são ruas que ficam a cem metros do Posto de Saúde e da Prefeitura e 
que não é no interior. Falou que inclusive a Rua Alfredo Rohr que fica no Lichtenthal, próximo 
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do Curtume do Schorr, tem projeto e que o vereador poderia procurar e que iria achar e já que 
tem projeto, seria mais fácil ainda porque tem projeto e tem dinheiro e que só precisaria de 
vontade, mas que esta estaria em falta. Pediu para pararem de dar desculpas pra Pandemia e falou 
que ela existe, merece ser respeitada, mas que temos que aprender a conviver com ela e temos 
que nos reinventar, nos adaptar e continuar vivendo e trabalhando e parar de dar desculpas. Disse 
que se fosse um dinheiro que faltaria entrar e que não estaria entrando em função da pandemia, 
tudo bem, mas o dinheiro está em caixa e que era só usar. Falou que, o que falta as vezes é 
vontade, tirar a bunda da cadeira e fazer. Falou que é preciso para de falar do passado, deixar de 
olhar no retrovisor e focar mais pra frente. Disse que outra inverdade falado na Câmara, foi que, 
é muito difícil o prefeito conseguir marcar audiências com secretários, se referindo a visita do 
Prefeito Luciano a Secretaria de Agricultura do Estado. Falou que se ela como suplente de 
vereador, conseguiu se reunir com o Secretário de Esportes na semana passada como que o 
prefeito não iria conseguir e questionou a quem eles querem enganar e frisou se é muito difícil 
chegar em Porto Alegre, então imagina em Brasília para pedir recursos. Disse que gostaria de 
pedir um oficio em nome da Câmara de Vereadores, caso todos concordassem, para ser 
encaminhado ao DINIT, assim como a Vereadora Adriane já havia comentado, para agradecer 
as melhorias que estariam sendo feitas na BR 116. Disse que muito se criticou esse órgão, mas 
quando precisa ser elogiado, vamos elogiar porque o serviço está sendo muito bem feito. Por fim, 
relatou que se despede dessa casa com o dever cumprido e o coração cheio de gratidão e 
agradeceu novamente a todos pela oportunidade de ter estado na Câmara e que foi um prazer ter 
estado com todos. Fez um pedido a todos que estavam assistindo pelas redes sociais, pedindo que 
curtam, comentem, compartilhem e convidem mais pessoas para assistirem as sessões a fim de 
que possam continuar fiscalizando o trabalho desta casa e finalizou dizendo que continuaria 
atenta. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
Vereadores, jurídico, secretária e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que neste dia 
os agradecimentos iriam para o Prefeito Luciano e vice Max, por sempre estarem a disposição 
quando precisa de uma mão ou para ajudar alguém. Disse que por isso fica muito contente 
juntamente com as pessoas do município que sempre estão fazendo uma Picada Café cada vez 
melhor. Falou que outro agradecimento especial vai para a Secretária Nívea do Posto de Saúde, 
por estar sempre pronta para ajudar a todos e pela equipe também e finalizou dizendo que fica 
muito feliz em poder contar com essas pessoas. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou 
a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes 
sociais. Disse que queria fazer uma colocação e falou que foi procurado por produtores rurais, 
pelos colonos em função de um probleminha que deu com o adubo orgânico deste ano e disse 
que conversou com o Secretário Neco e o mesmo havia dito que era verdade e que o adubo teria 
sido trocado por uma qualidade inferior, que era pra ser entregue este ano. Disse que não 
concordava com isso e sabe que foi passado pelo Conselho, mas que os produtores estariam 
chiando e que eles não teriam como aproveitar bem esse adubo. Falou que acha que ele é um 
pouco mais barato que o 5-20-10, que sempre foi entregue. Disse que queria fazer a colocação 
que não são os vereadores que fazem isso e explicou que o pessoal acha que foram os vereadores 
que fizeram essa mudança e reforçou que não era. Disse que não adianta querer falar na Câmara 
que esse ano vai ser entregue mais adubo, mais quantidade e a qualidade ser pior do que sempre 
foi entregue. Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria parabenizar a 
Secretaria da Saúde e seus funcionários, pela dedicação na vacinação contra a Covid e também 
da vacinação contra a gripe a Influenza. Relatou que é muito importante que as pessoas façam 
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essa vacina e explicou que o quanto antes conseguirem imunizar toda a população, iremos 
conseguir voltar a uma rotina normal e é o que todo mundo espera. Disse que queria fazer um 
pedido especial, um convite e explicou que tem muitas pessoas que não estão fazendo a vacina 
da gripe e pediu para que façam quando for a vez da sua faixa etária e o quanto antes todos forem 
imunizados, será melhor para todos. Disse que queria falar um pouquinho das nossas empresas 
que na verdade são muito fortes no município e com todas as dificuldades que estamos passando 
neste momento, sejam grandes ou pequenas empresas, pessoas que trabalham como autônomos 
também e que já faz mais que um ano que estamos vivendo essa pandemia, e as nossas empresas 
ainda conseguiram se manter no mercado, conseguiram empregar pessoas e ainda ajudar a nossa 
população e conseguindo ajudar o município a crescer. Falou que todas as empresas e 
empresários que estão com os pés no chão, pensando no melhor para o município estariam de 
parabéns e sem eles o nosso município não vai crescer e não vai pra frente. Disse que todos nós 
devemos pensar em Picada Café e que assim o nosso município irá crescer. Também disse que 
muitas vezes é muito mais fácil criticar todo mundo, falar das coisas que não estariam sendo 
feitas e frisou que pensa diferente, que a eleição passou, que é hora de trabalhar todo mundo junto 
e citou que há quatro anos atras também aconteceram coisas que não foram feitas e até o asfalto 
foi feito até no último dia, antes das eleições. Destacou que as metas, as pessoas também não 
conseguem cumprir e disse que o melhor é pensar num bem melhor que é Picada Café e não 
pensar em política e destacou que está sendo pensado muito em política e não estariam pensando 
em trabalhar para a população. Agradeceu. Do Vereador Selvino Boettcher: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais e 
logo passou parte da palavra para a vereadora Adriane. Adriane disse que como, líder de governo, 
falou que estariam em uma Casa Legislativa e achou que todo o cuidado com algumas palavras 
seria bem essencial e que estariam neste lugar para representar o povo e o povo não merece ouvir 
certas palavras. Também disse que a administração passada poderia ter feito muito mais e não 
fez e que é muito fácil chegar e cobrar as coisas. Disse que estariam a seis meses no governo e 
que muita coisa foi feita e que continuarão fazendo e trabalhando para a comunidade. O Vereador 
Selvino retomou a palavra e agradeceu pelas palavras da Vereadora Adriane. Disse que não teria 
muito o que reclamar e falou para a vereadora Liliam que ela não precisaria o chamar de burro e 
que foi ele que aprovou o orçamento e também foi um dos vereadores do governo passado que 
mais ajudou o Governo Daniel, e que sabe que existe dor de cotovelo, e que eles deveriam 
repensar o porquê perderam as eleições e que aqui ninguém é incompetente. Disse que sabe ir a 
Porto Alegre e que queria saber porque eles não acham os caminhos para pedir recursos para os 
deputados de Porto Alegre e questionou quantos deputados o partido deles teria. Falou para 
pedirem recursos e não fazer politicagem e que sabe muito bem o que aprovou, que a vereadora 
estaria fazendo confusão num copo de água e que não chamou ninguém de incompetente e que a 
vereadora estaria torcendo os fatos, sendo que na realidade era isso que estaria acontecendo. 
Falou para que eles fossem estudar o município e que não sugeriu asfalto para o Bairro América 
e que só colocou aquela rua que desce pra Joaneta. Disse que tem pena daquela população que 
moram naquela rua e precisam aguentar os caminhões de frango, os ônibus, principalmente na 
saída da Joaneta e também daquelas pessoas que moram na Vicente Prieto que vai para o 
Jamerthal. Disse que a rua que foi citada pela vereadora, também é importante e que nunca disse 
que ela não era importante e frisou que eles precisam ter coração, pensar na população que mora 
no barulho e no pó como lá no Jamerthal na Vicente Prieto e quem decide é o povo. Disse que 
queria agradecer ao DINIT e que ninguém fez ofícios ao DINIT e que na última sessão não pôde 
agradecer porque tinha um nobre colega fazendo gestos para a nossa Presidente e que não 
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respeitou a sua pessoa e frisou que sempre tem muito a colocar, que luta pelo município e que já 
faltou respeito duas vezes nesta casa e mencionou o vereador Egon. Pediu para a Presidente da 
Câmara que chame a atenção do Vereador Egon, caso fizesse novamente estes gestos. Disse que 
pede respeito nesta casa e destacou que, para ser respeitado precisa saber respeitar todos os 
colegas. Disse que queria agradecer a todos os vereadores que se esforçam com os seus deputados 
que trazem recursos para Picada Café, bem como emendas parlamentares, indo para o Estado, 
lutando por redes de água, redes de energia elétrica que é um problema no município, 
pavimentações e tudo mais. Disse que não importa qual é o partido que é e citou os colegas do 
Partido do PSDB, que trouxeram recursos, emendas na gestão passada e parabenizou a vereadora 
Ana Metz e explicou para a vereadora que não conseguiu parabeniza-la na última sessão, porque 
tinha um colega interrompendo os assuntos que ainda tinha e agradeceu a eles e ao partido que 
estão trazendo recursos assim como o PDT, PTB e assim como os demais partidos. Disse que 
fazem o possível para conseguir as coisas e isso é ser Picada Café, lutando sempre para o bem e 
para a maioria da população e frisou que foi isso que sempre fez e que continuará fazendo. Disse 
que podem falar dele o que quiserem, que está em paz com a sua consciência e que é a população 
saberá julgar. Falou que queria agradecer ao deputado que já visitou várias vezes Picada Café e 
citou o nome do Deputado Afonso Motta.  Disse que o deputado conhece bem o prefeito e que 
não pôde recebe-lo por estar em uma consulta no Clinicas em Porto Alegre, mas o Secretário da 
Agricultura que é o Secretário do Partido, o Neco Linck, o Prefeito e o Max o receberam. Disse 
que queria agradecer especialmente ao Assessor do deputado, o Sr. Guiumar Winter, que olha 
muito por Picada Café e aos municípios pequenos ao redor. Falou que isso é importante, lutar 
para conseguir recursos para o município e disse que é muito bom para a população a visita dos 
deputados aos municípios. Disse que como já falou a colega, sobre os livros que a administração 
municipal conseguiu para as nossas escolas e nossos alunos poderem ler, estudar e que a leitura 
deixa as pessoas cultas e isso é muito louvável e importante as Secretarias olharem para a 
população. Falou que faz parte do Conselho da Agricultura e destacou que ele é soberano e 
explicou que o que se vota ali, precisa ser respeitado. Disse que os vereadores não tem como 
opinar ali e que ele faz parte da Comissão através da Câmara e como agricultor que é. Disse que 
lembra que no ano passado a Secretaria da Agricultura teve imensas dificuldades para comprar 
os adubos e a maioria dos produtores não recebeu nem a metade porque faltou dinheiro, faltou 
verba. Disse que esse ano a mesma coisa e falou que todo mundo sabe como o adubo é caríssimo 
e pelo que lembrava, no ano passado já não foi o 15-10-20 como havia falado o colega vereador 
e que era uma qualidade um pouco inferior também, um pouquinho abaixo. Relatou que dessa 
vez passou pelo conselho, ele aprovou e que não teria o que reclamar. Falou que já usou esse 
adubo como agricultor e disse que ele não é ruim e que até comprou novamente desse mesmo 
tipo de adubo. Falou que esse ano foi muito adubo e quem não acredita pode passar na Secretaria 
da Agricultura e que no momento não teria consigo os números, mas que foram em torno de vinte 
e cinco a trinta por cento bem mais que nos anos anteriores. Disse que todo mundo sabe que os 
adubos subiram mais de cinquenta por cento e aí o orçamento que é do ano passado, não aguenta. 
Falou que o Conselho juntamente com a Secretaria e a Emater acharam que era justo trabalhar 
pra todo mundo e para ao menos os colonos que entregaram as notas, os talões, receberem os 
sacos que foram prometidos. Disse que no ano passado foi testemunha de que lhe foi prometido 
uma quantidade que ele tinha direito e que não recebeu nem sessenta por cento, que foi cortado 
e que não foi a única pessoa, a maioria recebeu a metade que tinha que receber e para não 
acontecer a mesma coisa de novo, o Conselho e a Emater com a Secretaria da Agricultura 
optaram em fazer isto. Disse que ali também faz parte a Cooperativa Piá, o Sindicato Rural e que 
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essa foi a forma que o Conselho achou para servir a todos. Disse que queria falar um pouquinho 
da sua licença e explicou que irá se licenciar por cento e vinte dias, por recomendações médicas 
e destacou que o PDT tem bons suplentes que é a Silvania, Roque, Laércio e Janice e disse que 
tem a certeza que eles vão dar conta do recado e que ninguém se elege sozinho, porque todos 
precisam dos seus suplentes e eles devem ter a vez e voz também. Fez um agradecimento a todas 
as pessoas que o apoiaram quando estava doente e disse que sua leucemia estaria praticamente 
curada, mas que é uma doença traiçoeira e que pode voltar um dia e quando tem um doador na 
família, precisa fazer o transplante de medula e explicou que por isso estaria se licenciando. Falou 
que nunca deixou de trabalhar quando estava doente, que sempre estava com o seu celular no 
hospital e em casa quando não podia sair, trabalhava. Falou que isso o pessoal não poderia negar 
e disse que tem testemunhas que enquanto estava doente, não se escondia da população. Disse 
que atendia as ligações e cobrava da prefeitura, dos secretários da época, o prefeito Daniel sempre 
o recebia e atendia os seus telefonemas e sempre conversava bastante com ele. Falou que não 
tem nada contra o Daniel e que sempre foi seu amigo e que temos que sempre dividir as coisas 
assim como o colega Neudir colocou que precisamos saber separar as coisas, pesar as coisas e 
servir a todos de forma igual e era isso que interessa. Disse que tem a certeza de quando voltar, 
estará com todo gás e irá trabalhar mais por Picada Café e irá buscar mais recursos para 
pavimentação ou seja lá o que for. Disse que achou estranho e que deveriam ter feito mais no ano 
passado e que agora a administração tem todo o direito de colocar o que está no orçamento e o 
que a lei diz e permite e que o prefeito é soberano e cabe a ele julgar o que é mais necessário. 
Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que referente as colocações 
que foram faladas nesta noite, principalmente a colocação da Vereadora Liliam em mandar um 
oficio ao DINIT, agradecendo o serviço que foi feito na BR, que ficou muito bonito, que 
concordava plenamente e que estaria totalmente a favor. Disse que realmente merece ser enviado 
oficio ao DINIT com o apoio e assinatura de todos os vereadores por essas melhorias que tanto 
estavam esperando e que aconteceram e que seria o momento de agradecer. Também referente 
ao adubo, como já haviam comentado e disse que, como na região a maioria planta milho e o 
melhor adubo seria o 5-20-10 e que seria a favor desse, mas como foi decidido no Conselho e 
esse é soberano, será de outra qualidade. Também falou das colocações do Vereador Selvino 
Boettcher, referente a subida do Canelinha, concordou que é difícil, ruim e que concorda que seja 
feito um asfalto, bloqueto ou concreto da Joaneta ao Quatro Cantos, na subida do Canelinha. 
Também concordou com o asfalto para o Jamerthal e que sempre teve respeito nesta Casa e que 
nunca ofendeu ninguém. Falou que são colegas vereadores e se por acaso fez algo de errado ou 
serviu o chapéu, que use e faça bom proveito. Falou que está de consciência tranquila e que é 
necessário trabalharem juntos nesta Casa Legislativa, apoiando os projetos que são para a 
melhoria do município e que todos precisam do município, e que precisamos uns dos outros 
sendo que ninguém é mais do que o outro e que concorda que é preciso todos trabalharem unidos, 
e não fazer política e como sempre foi feito todos os anos, foi trabalhado para o bem de Picada 
Café. Para finalizar, agradeceu por todo o apoio que sempre teve nas suas eleições e disse que 
foi vereador por quatro mandatos e que sempre fez um bom trabalho, sempre ajudou a 
comunidade, levando as necessidades para serem resolvidas encaminhando ao executivo. Disse 
que daqui pra frente irá fazer mais indicações e mais questionamentos sobre algumas questões 
que não estariam sendo bem feitas. Disse que é necessário fiscalizar e ir atras das coisas para que 
aconteçam da melhor maneira possível. Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier: Saudou 
novamente a todos. Disse que assim como outros vereadores já haviam mencionado a 
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Administração Municipal de Picada Café, através do Prefeito Luciano, juntamente com a 
Secretária da Educação Cristiane Welter, investiu cerca de quarenta mil na aquisição de livros 
para as bibliotecas das Escolas Quatro Estações, 25 de Julho, Amiguinho, Santa Joana, Dona 
Martha e Joaninha. Destacou que são mais de mil e seiscentos livros repassados, que darão ainda 
mais incentivo ao hábito da leitura. Disse que crianças que crescem lendo livros, tem um 
desenvolvimento maior e uma imaginação mais fértil. Falou que os jovens leitores se tornarão 
adultos com maior inteligência e maior poder de questionamento. Também disse que para o 
próximo ano está previsto aumentar o acervo da Biblioteca Pública que foi instalada na primeira 
gestão do Prefeito Luciano no ano de dois mil e seis e frisou que assim também toda a 
comunidade de Picada Café será beneficiada com esse novo acervo. Destacou a importância de 
elogiar e parabenizar esta bela iniciativa da compra desses livros. Falou que outro assunto já 
abordado esta noite com relação ao DINIT e também cabe a importância de parabenizar, e frisou 
que a mais de dez anos que não faziam um trabalho tão ótimo na Rodovia BR 116. Disse que foi 
feito uma limpeza geral, primeiro com o corte das grandes árvores, depois a poda mais minuciosa 
dos plátanos para que a Rota Romântica não fosse prejudicada. Também falou das pinturas das 
placas, meio fio, toda a limpeza da lateral da rodovia, com a retirada de muito entulho, pedras e 
folhas. Disse que muito se reclamou da conservação da Rodovia nesta Casa Legislativa, 
principalmente entre Picada Café e Nova Petrópolis. Falou que agora teriam que agradecer pelo 
excelente trabalho e mandar um oficio conforme já solicitado pela Vereadora Liliam, para fazer 
a parabenização. Falou que ao seu ver ainda faltaria fazer uma operação tapa buracos em alguns 
lugares ou o recapeamento de alguns trechos mais irregulares. Disse que queria desejar ao 
Vereador Selvino que estaria se licenciando, uma ótima cirurgia de transplante de medula e uma 
rápida recuperação. Agradeceu. Ninguém mais fez uso da palavra. A Senhora Presidente 
convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 22 de junho, as 19horas e 30 
minutos no local de costume. Declarou encerrada a sessão. 

 


