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021/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 22/06/2021. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, reuniu-se na Câmara Municipal. 

Registrou-se a presença dos Senhores, Ana Metz Adriane Marconi, André Peiter, Egon Hansen, 

Eloir Bauer, Karin Spier, Liliam Rückert, Neudir Hubler, Silvânia Linck. A mesa foi presidida 

pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Eloir Bauer. Após a Senhora Presidente 

solicitou que a secretária lesse a convocação da suplente a vereadora, Silvânia Linck. 

Convocação: Da Câmara Municipal de Vereadores. Para: Sra. Silvânia Linck. Ao cumprimentá-

lo cordialmente, venho por meio desta, informar-lhe que o Senhor Vereador Selvino José 

Boettcher, se ausentará de seus trabalhos no Legislativo, por motivos de saúde, nos dias 21 de 

junho a 27 de outubro de 2021. Sendo assim, venho solicitar que a Sra. Silvânia Linck assuma a 

cadeira nesta Colenda Casa Legislativa, no período de 22 de junho a 27 de julho. Karin Spier, 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Picada Café. A pedido da Presidente, a 

Senhora Silvânia Linck foi até a Tribuna, estendeu a mão direita e fez o seu juramento. A Senhora 

Presidente colocou em discussão a Ata nº 020/2021, de 15 junho de 2021. Ninguém fez uso da 

palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 020/2021, que foi aprovada com 

abstenção dos Vereadores Adão Pereira dos Santos e Silvânia Linck. A Senhora Presidente, 

solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente: Oficio Nº 

107/ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Encaminhamos cópias dos contratos nº 

021/2021, 022/2021, Acordo de Cooperação nº 001/2021, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 

060/2020, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2021, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2019, 

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2018, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2020, em 

conformidade com a Lei Orgânica do Município de Picada Café Art. 7º, § 4º. Atenciosamente, 

Luciano Klein Prefeito Municipal. Como não constou nada no Grande Expediente e nem na 

Ordem do Dia a Senhora Presidente passou 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, em especial a 

sua família. Disse que queria agradecer os profissionais da área da saúde, na pessoa da Secretária 

Nivea, pelo bom trabalho que estariam fazendo. Falou que sabe que os tempos são difíceis e que 

os esforços desse pessoal precisam ser reconhecidos.  Pediu para que a gestão da Secretaria de 

Saúde siga atenta para evitar aglomerações no Posto de Saúde, especialmente nos períodos da 

manhã. Também disse que queria deixar seus agradecimentos para todos os agricultores e 

destacou que era um trabalho digno que não é muito valorizado. Falou que poderia haver mais 

incentivos da prefeitura, ou pelo menos que fossem menos cobrados pelos serviços e destacou 

que isso foi uma das promessas de campanha do prefeito. Disse que é agricultora e sabe o quanto 

é necessário batalhar para produzir. Finalizou parabenizando o colega Eloir Bauer que estava de 

aniversário. Agradeceu. Da Vereadora Silvânia Linck: Saudou a Senhora Presidente, secretária, 

jurídico, colegas vereadores e a todos que assistiam pelas redes sociais. Agradeceu a família e 

em especial o esposo que sempre respeitou e apoiou as suas decisões e escolhas. Agradeceu aos 

cento e quatorze eleitores, amigos ou apenas conhecidos que confiaram o seu voto por 

acreditarem na força da mulher na política do município e como representante da Comunidade 

Cafeense. Disse que se sentia honrada em poder fazer parte deste Legislativo e destacou que 

estará na casa durante trinta dias e que sempre será representante de toda comunidade e que 

poderiam contar com ela. Falou que ficou grata ao colega de Partido Selvino Boettcher, pela 
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oportunidade e pelo espaço cedido. Falou que o Partido Democrático dos Trabalhadores, o PDT 

é um partido que traz consigo a questão democrática e trabalhista. Falou que acredita e se espelha 

em Leonel Brisola que sempre trouxe consigo, que alguém que se expressou pela educação e 

para a educação e que sempre acreditou que o povo não precisa de repressão, precisa de educação, 

emprego e renda. Falou aos colegas, que possam diante do cenário tão doloroso que vivemos 

com o Covid-19 se unirem e ir em busca do essencial para o município e que sejam capazes de 

se manterem humildes e respeitosos uns com os outros e que a bandeira seja sempre a de Picada 

Café. Disse que queria colocar uma das ações que estariam sendo realizadas pelo município e 

destacou que tinha certeza que farão a diferença na vida presente e futura dos munícipes e nossa 

também. Disse que acredita que a mudança começa pela educação e que é por ela que faremos a 

diferença. Relatou que a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente está com uma ação educativa 

e explicou que a pessoa separa, a cidade cresce e a vida agradece. Informou que estão orientando 

através de um folder informativo a separação e a colocação do lixo nas lixeiras nos dias que serão 

recolhidos. Falou que a educação não se faz só na escola e frisou que educação se faz com 

pequenos gestos diários de respeito ao meio ambiente e a vida de todos nós. Disse que estamos 

no mês da conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, chamado de junho violeta. 

Disse que devemos cuidar dos nossos idosos, respeitá-los e de forma alguma permitir que sejam 

mal tratados e destacou que ninguém chega a tenra idade sem ter sido bebê, sem ter sido criança, 

jovens e adultos e que amanhã seremos nós os idosos. Pediu e lembrou do quanto é importante e 

do quanto devemos primar por esse cuidado com os idosos do nosso município. Relatou que na 

última sexta feira, receberam a visita do Deputado Federal Pompeu de Matos e seus assessores. 

Explicou que a visita teve como objetivo a entrega de uma emenda no valor de cento e cinco mil 

reais para os agricultores. Falou que este valor será investido na aquisição de uma máquina para 

triturar galhos que servirão de humos para ser colocado na lavoura e frisou que seria mais um 

benefício aos agricultores. Agradeceu em nome do PDT pela pronta disposição do Deputado 

Pompeu em destinar recursos para Picada Café. Também agradeceu a Administração Municipal 

e a todos que estariam engajados pelo crescimento do município de Picada Café e pela acolhida 

nesta Casa e espera que possam trabalhar juntos e falou que nas campanhas sempre é usado o 

mesmo slogan que, quando terminou a campanha trabalharemos pelo Município de Picada Café. 

Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, secretária, colegas 

vereadores, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que os agradecimentos vão 

para o Prefeito Luciano e Vice Max por todas as coisas boas que estão acontecendo no município. 

Também agradeceu ao Secretário de Obras o Beto, por sempre se empenhar em todos os sentidos, 

pela faixa de segurança no Arroio das Pedras. Também agradeceu em nome do pessoal do Arroio 

das Pedras, por trazer mais segurança a todos, pelas estradas patroladas na Picada Holanda e na 

entrada do Lichtenthal e muito mais. Agradeceu a todos os funcionários, pela iluminação pública, 

e a essas pessoas que se fazem presentes quando necessário. Disse que ficou muito feliz por fazer 

parte dessa equipe. Agradeceu. Do Vereador André Peiter:  Saudou a Senhora Presidente, 

colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que 

queria falar um pouco da Saúde, e relatou que entende que é muito ruim trabalhar em função da 

pandemia, e como está agora, e que todo mundo estaria se esforçando para tudo dar certo, porém 

questionou que tem algumas coisas que estariam um pouco erradas como a falta de atenção. 

Relatou que no dia anterior aconteceu um caso que não poderia ter acontecido e contou que uma 

paciente passou mal no serviço, chegou no Posto para consultar com uma médica e que ela teria 

falado que estaria com os sintomas da Covid. Disse que a médica havia relatado que não era 

necessário fazer o exame da Covid e que este era para ser feito somente no dia seguinte. O 
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vereador contou que a paciente se sentiu muito mal e foi fazer o exame particular. Falou que 

tendo o exame em mãos com o resultado positivo, ela teria retornado na doutora para ela dar uma 

receita de medicamentos, para que pudesse começar a tomar os remédios, sendo que a doutora 

se negou a dar a receita pra ela. Destacou que isso não poderia acontecer no nosso Posto. Disse 

que ela foi falar com a Secretária Nívea e acrescentou dizendo que a respeita que se dá muito 

bem com ela, e que a mesma teria dito que não poderia passar por cima das ordens da doutora. 

Relatou que a paciente foi pra casa e que horas depois o fiscal chegou a ligar na empresa onde a 

paciente trabalha e havia perguntado para a empresária se tinha uma funcionária com Covid e a 

empresária teria afirmado ter uma funcionária com Covid. Contou que o fiscal havia relatado que 

aquela funcionária teria feito escândalo no Posto. Disse que achava que isso não era escândalo, 

se ela foi pedir uma receita e que até iria comprar os remédios e a doutora não teria dado a receita. 

Argumentou dizendo que se isso não era um escândalo e se os colegas vereadores acharem que 

isso foi escândalo, poderiam até entender que ele estaria errado e afirmou que acredita estar certo. 

Falou que os colegas vereadores ainda dizem que eles estariam vindo para criticar e destacou que 

não é crítica e explicou que isso é trazer as coisas que não podem acontecer, e que foram eleitos 

para isso e que isso não é criticar, mas sim, trazer as coisas e corrigir que vai dar certo e nada 

mais. Falou que nunca criticou e não vai criticar. Falou que quer que o trabalho seja feito certo e 

nada mais e reforçou que não vai criticar ninguém. Agradeceu. Da Vereadora Adriane 
Marconi: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que 

assistiam pelas redes sociais. Disse que queria dar as boas-vindas a colega vereadora Silvânia 

Linck e referente ao que o Vereador André Peiter relatou, diz ser de extrema importância procurar 

a Secretária de Saúde, a Sra. Nívea e ver bem certo o que realmente aconteceu e para que tudo 

fique esclarecido. Falou que a Secretaria de Saúde informou que tem mais de quinhentas pessoas 

curadas do Covid com mil seiscentos e quatro exames realizados, quinhentos e quarenta e cinco 

casos confirmados, vinte e oito casos ativos. Disse que queria parabenizar a Secretária de Saúde 

Nívea Kasper e toda a sua equipe, pelo desempenho e comprometimento no desempenho de suas 

funções. Também disse que nesta Casa Legislativa, queria pedir o apoio de todos os colegas 

Vereadores para que possa ser feito uma moção de aplausos a estes profissionais de saúde que 

estão no dia após dia enfrentando esta pandemia, sendo que eles têm família e estão ali, e muitas 

vezes estão sobrecarregados. Disse que também queria relatar a importância do trabalho dos 

Agentes de Saúde que também estão indo nas residências fazendo o seu trabalho e relatou que 

muitas vezes encontram pessoas positivadas em casa e orientam a procurar o Posto de saúde o 

mais rápido possível. Reforçou o pedido de apoio de todos os colegas vereadores. Falou que no 

dia primeiro de julho haverá a vacinação da Influenza, a gripe e o público alvo serão os 

professores, pessoas com comorbidades, deficiência permanente, motoristas, gestantes e 

puérperas. Também lembrou que a porcentagem de idosos que não vieram fazer a vacina é baixo 

e destacou que é de extrema importância que esses idosos se vacinem uma vez que previne 

doenças. Disse que também queria falar de algo muito importante referente a Secretaria de 

Educação e explicou que foi procurada por alguns pais que estavam preocupados em função da 

segurança nas escolas. Disse que chegou até ela essa demanda e que foi falar com a Secretária 

de Educação a Senhora Cristiane e relatou que será instalado Câmeras de monitoramento na 

entrada dos portões das Escolas Municipais. Explicou que essas câmeras serão monitoradas pelas 

recepcionistas e pela empresa que será responsável pela instalação. Falou que essa iniciativa visa 

melhorar a segurança das crianças e profissionais que trabalham dentro das escolas do município. 

Disse que vai ficar muito bom e os pais podem ir trabalhar mais tranquilos e as nossas crianças 

estarão com mais segurança. Parabenizou a Secretária de Educação a Senhora Cristiane que 
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prontamente a ouviu e ouviu os pais e foram atendidos. Fez um agradecimento a Secretaria de 

Obras em nome da Comunidade do Canelinha, por todo o trabalho que foi feito lá como ruas e 

acessos e o campo também. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora 

Presidente, colegas vereadores, jurídico, secretária e a todos que assistiam pelas redes sociais. 

Disse que queria agradecer a suplente Vereadora Liliam Ruckert pela passagem nesta Casa e pelo 

belo trabalho que ela desenvolveu. Disse que é tão bom ver novamente quatro vereadoras nesta 

Casa e que é uma coisa que a anos atras não acontecia e que era uma, no máximo duas e hoje já 

dá pra contar com quatro vereadoras e a mulher mostrando seu trabalho e sua força. Disse que 

queria falar um pouco sobre o colega Selvino que se licenciou e disse que as vezes ele parece 

que ele quer ser um pouco mais que os outros vereadores e destacou que ninguém é mais que 

ninguém. Disse que quando um colega faz uma crítica construtiva, não é que ele seja inimigo do 

prefeito ou do inimigo do pessoal de Picada Café, ou quando ele cobra alguma coisa que tá no 

orçamento e não está fazendo errado. Disse que é o papel do vereador fazer este tipo de cobrança 

e não é só os da oposição, os nove vereadores tem a obrigação de cobrar aquilo que a comunidade 

cobra. Disse que os vereadores não são funcionários do prefeito e sim são funcionários do povo 

e que são eleitos pelo povo, para representá-los e também ajudar o prefeito. Disse que não quer 

dizer porque estão cobrando as coisas, que são inimigos do prefeito ou inimigo do povo de Picada 

Café ou que não querem o bem de Picada Café. Disse que querem o desenvolvimento e o 

crescimento de Picada Café e querem que o Prefeito Luciano se dê bem e que faça uma boa 

administração e que torce por isso e tudo o que estiver ao seu alcance vai fazer para ajudar essa 

administração. Falou que quando foi cobrado as obras que estavam no orçamento, o colega havia 

relatado que isso era promessa de campanha. Adão explicou que isso não era promessa de 

campanha e que eles mesmo tinham votado e aprovado esse orçamento, os nove vereadores por 

unanimidade. Falou que o orçamento foi feito em agosto ou setembro e foi antes das eleições e 

que não sabiam quem seria o próximo prefeito e destacou que havia sido dito que empurraram 

para o próximo prefeito. Adão explicou que não foi empurrado e que o orçamento acontece todos 

os anos e o prefeito não é obrigado a seguir o orçamento, mas também não precisa dizer que é 

promessa de campanha. Disse que isso ficou chato e dizer que foi empurrado pra próxima 

administração. Falou que a próxima administração poderia ter sido do Daniel, pois não sabiam 

quem iria se eleger em novembro e reforçou que o orçamento foi elaborado em agosto, setembro. 

Disse que as vezes se deve respeitar os colegas, respeitar a opinião de todos e a crítica construtiva 

só faz bem e não faz mal. Disse que assim como o colega falou que não critica ninguém, explicou 

que tem que criticar e se está errado tem que criticar, tentar acertar e no momento certo elogiar 

quando for preciso e frisou que sempre fez isso e que elogiou quando for preciso e também 

criticou quando foi preciso. Disse que não podem esquecer que é função do vereador sim, cobrar 

aquilo que o povo nos cobra e tudo o que está no orçamento não é promessa de campanha, mas 

prioridade que foi elencado pela comunidade e prioridades que os vereadores levaram pra 

administração passada. Deu o exemplo das duas ruas que foi uma demanda e que várias vezes 

foi cobrado do ex-Prefeito Daniel e que o ex-vereador Max no ano passado chegou a dizer que 

era uma pouca vergonha que as duas ruas a menos de duzentos metros da prefeitura e não tinham 

sido pavimentadas e concordou que é uma vergonha. Disse que o Prefeito Daniel conseguiu 

colocar no orçamento porque há possibilidades e não adianta, como o vereador havia relatado em 

pavimentar no Jamerthal, no Canelinha, no Quatro Cantos e reforçou que não adianta e destacou 

que tem que haver possibilidades e prioridades, e falou que trezentos metros de asfalto irão 

beneficiar trinta famílias e no interior com três quilômetros de asfalto, não beneficia trinta 

famílias e a localização se faz no centro urbano e não no interior. Questionou quem paga IPTU 
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caro e as benfeitorias e os imóveis são bem valorizados e que se paga um valor alto de IPTU, 

uma taxa diária de recolhimento de lixo, enquanto que na zona rural se paga o ITR. Questionou 

quem merece mais, merece primeiro e destacou que não quer dizer que essa gente não mereça, 

porém, quem merece primeiro a urbanização é o centro urbano e então trabalhar como centro 

urbano e que não é promessa de campanha. Falou que se o Prefeito Luciano tem a ideia de não 

fazer, é claro que pode e explicou que ele não é obrigado a fazer o que está no orçamento e frisou 

que não é pra falar que é promessa de campanha. Disse que acompanhou o Prefeito Daniel em 

toda a sua campanha e mencionou que em dois bairros colocaram ele contra a parede e contou 

que perguntaram ao Daniel se ele fosse eleito, se iria fazer a rua daqueles moradores e como 

resposta o Daniel teria dito que não iria prometer. Mesmo assim os moradores queriam uma 

resposta e o Daniel teria dito que iria trabalhar com o orçamento e se o orçamento der, iria fazer 

e caso o contrário, não iria fazer. Disse que iria falar quais as localidades e mencionou a Rua da 

Comunidade Evangélica São João e que aquele pessoal teria dito que só iriam votar nele se 

prometesse fazer e que Daniel falou que não iria prometer e que destacou que só iria fazer se 

desse, porém não iria prometer. Falou que o pessoal teria dito que o Luciano prometeu e achou 

que de repente o pessoal teria jogado pra ver se o Daniel iria prometer algo e que talvez o prefeito 

Luciano também não prometeu e que talvez foi um jogo deles, porque a política tem dessas 

coisas. Falou que outro pessoal foi do Encosta da Serra, que teriam falado a mesma coisa e 

falaram que lá todos queriam votar no Daniel, porém, queriam saber se eles iriam ganhar 

pavimentação e que Daniel não prometeu nada e que irá trabalhar com orçamento e se der, iria 

fazer. Falou que não precisa começar a dar pau na administração passada e pediu para que os 

nove vereadores trabalhem para essa administração, assim como trabalharam juntos no ano 

passado e fazer o município crescer e que não adianta ficar discutindo coisinhas pequenas que 

não vai ajudar em nada. Novamente pediu para trabalharem juntos e ver o que é prioridade para 

Picada Café e o que é bom para Picada Café, que as eleições passaram, assim como o vereador 

Eloir teria falado estes dias que a eleição passou e porque ficar discutindo quem é melhor e quem 

é pior. Disse que a questão que o vereador Selvino sempre falou em quase todas as sessões deste 

ano que tem que buscar recursos, que os vereadores tem que buscar recursos, que o PDT busca 

recursos. Disse que isso era ótimo, mas que não era prioridade do vereador, não. Explicou que 

prioridade de buscar recursos é do prefeito e de sua equipe de captação de recursos e disse que 

sabe que o Luciano tem uma boa equipe de captação de recursos. Falou que isso é prioridade e 

que é essa equipe quem tem que ir a Brasília e no Estado para pegar recursos e não os vereadores 

e que na Picada Café não tem nenhum vereador ganhando dez mil reais por mês, que tenha o seu 

gabinete que pode se dar ao luxo de ir a Porto Alegre ou a Brasília atras de recursos. Falou que 

em Picada Café os vereadores ganham um pouco mais que um salário mínimo e falou que o 

trabalho dos vereadores é fiscalizar onde está sendo empregado o dinheiro público, que seja bem 

empregado, fiscalizar e cobrar e que é esse o trabalho dos vereadores de Picada Café e não ir a 

Brasília e destacou que faz cinco anos que é vereador e que não tem vontade nenhuma de ir a 

Brasília e contou que já conhece Brasília e que na época que era sindicalista foi duas vezes para 

Brasília e como vereador não tem vontade de ir e pensa que quem tem que ir é o prefeito, o vice-

prefeito, a presidente da Câmara e falou que não critica se um vereador vai lá conversar com um 

deputado e consegue recursos, mas que ele não tem vontade de fazer isso. Falou que não quer 

que digam que o cara não vai atras de recursos, porque não tem nada escrito de que tem que ir 

atras de recursos e que tem a equipe no município de captação de recursos e é essa equipe que 

tem que ir buscar recursos. Parabenizou os vereadores que conseguiram trazer e que talvez ele 

também consiga trazer e contou que no mandato passado através do partido, trouxe recursos 
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através do Molling e que vieram dois recursos na época quando ainda estava no Partido do PDT. 

Falou que não precisou ir a Porto Alegre ou a Brasília. Disse que talvez ainda vão receber 

recursos na hora certa e acredita nisso, porém para ele não é prioridade ir a Brasília ou Porto 

Alegre atrás de recursos e acha que isso se faz por telefone e que não precisa ficar jogando para 

os vereadores dizendo que uns fazem e outros não fazem e que isso não é de bom agrado. 

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

secretária, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria parabenizar a 

Secretaria de Administração e Fazenda que lançou o Programa de Bem com Picada Café que visa 

recuperar valores da divida municipal através de diálogo com os contribuintes. Falou que é 

importante que o contribuinte negocie sua dívida para que no futuro não venha a ter cobranças 

judiciais. Disse que esses recursos recuperados serão investidos na área de Saúde, Educação, 

Agricultura, Obras e estradas. Disse que queria completar o que o colega Adão disse e falou que 

desde que entrou nesta Casa, sempre falou que os vereadores precisam trabalhar juntos e que 

foram eleitos pelo povo e que não importa a sigla política. Disse que muitas vezes podem se 

expressar mal ou com palavras que podem ofender o outro. Disse que no seu modo de ver, na 

sessão passada, isso houve na maneira de dizer, tem que levantar a bunda da cadeira, pra ir 

trabalhar e disse que isso não é correto. Frisou que assim como ele tem que respeitar todos os 

colegas, também quer que o respeitem. Falou que concorda plenamente que todos devem 

trabalhar juntos. Referente a pavimentação de ruas, disse que todo mundo merece e falou que 

estamos com meio ano de trabalho e que é difícil começar o trabalho, e destacou que acredita na 

administração e que acredita em todos os colegas que estão nesta Casa e por estarem neste espaço 

é porque receberam os votos por merecimento por estar aqui. Disse que em toda a sua vida foi 

duro e foi lutando para conseguir tudo e que assim é no município e que não é fácil chegar nos 

caras e conseguir uma verba. Disse que o nosso município sempre foi de pegar junto e que 

precisamos trabalhar. Sobre a duas ruas disse que pensa que precisam ser pavimentadas e tem 

que dar tempo ao tempo e que não pode ignorar ninguém e não só essas ruas, são várias e são 

todas as coisas no município. Falou que os vereadores tem três anos e meio para trabalharem 

juntos e que nunca gostou de politicagem e que nunca falou em promessa de campanha e que fez 

sua campanha de forma limpa, não prometeu nada a ninguém e mesmo se não fosse, nunca 

prometeu nada a ninguém e nunca sabe se o cara vai conseguir. Referente a fala do André Peiter, 

disse que o colega estava certo, isso não seria criticar, mas falar se tem algo errado. Disse que a 

questão será averiguada e acredita que erros acontecem e destacou que não irá criticar porque em 

qualquer situação um e outro erro acontece. Disse que o melhor é trabalhar juntos, unidos e 

esquecer a sigla politica e trabalhar pelo bem de Picada Café como sempre fez. Agradeceu. 

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

próxima sessão no dia 06 de julho, as 19h30, no local de costume e lembrou que por se tratar da 

quinta terça feira do mês, não haverá sessão na próxima semana, conforme o artigo do Regimento 

Interno. Declarou encerrada a sessão.  


