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022/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 06/07/2021. 
 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, reuniu-se na Câmara Municipal. 
Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, Adriane Marconi, Ana Metz, André Peiter, 
Egon Hansen, Eloir Bauer, Karin Spier, Neudir Hubler, Silvânia Linck.  A mesa foi presidida 
pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Eloir Bauer. A Senhora Presidente 
colocou em discussão a Ata nº 021/2021, de 22 junho de 2021. Ninguém fez uso da palavra. A 
Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 021/2021, que foi aprovada por unanimidade. 
Neste momento a Senhora Presidente interrompeu a sessão e passou a palavra para Secretária 
Municipal de Saúde a Sra. Nivea Closs Kasper e o Médico Coordenador, DR. Elton Portolan 
para explanar sobre a Pandemia Covid-19. A Senhora Presidente reabriu a sessão e solicitou que 
à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 021/2021- 
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2022-2025 e dá outras providências. 
Mensagem. Tenho o imenso prazer de encaminhar a Câmara Municipal e apresentar os munícipes 
a proposta do Plano do Plano Plurianual de Picada Café para o Quadriênio 2022-2025, onde estão 
delineados os programas de governo que incluem as ações prioritárias para os próximos quatro 
anos. O Projeto de Lei que estamos propondo à esta Casa Legislativa vem atender um preceito 
constitucional, mas especificamente o art. 165 da CF de 88, que expressa claramente que é de 
competência e de iniciativa do Poder Executivo a Lei que institui o Plano Plurianual. Ainda de 
acordo com a CF de 88, o Plano Plurianual deverá estabelecer diretrizes, objetivos e metas da 
Administração para as despesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada. Sua elaboração é no primeiro ano de mandato (2021) e sua 
vigência é de 2022 à 2025, conforme inciso I, § 2º, do art. 35 da CF/88. O Plano Plurianual de 
Picada Café-2022 à 2025 teve como base para a sua elaboração a Consulta Pública realizada, as 
demandas viáveis e os avanços conseguidos até o momento na gestão municipal, visando ao 
melhor atendimento do cidadão. Para que consigamos executar o plano proposto é fundamental 
a consolidação de parcerias com a comunidade e suas organizações, através de sua efetiva 
participação na construção do futuro de Picada Café; com a iniciativa privada, cujo papel social 
se faz cada vez mais necessário e presente, e sobretudo, com a Câmara Municipal de Picada Café. 
Mais uma vez reforçamos nosso desejo de que o Plano Plurianual seja um dos instrumentos 
indutores das transformações que permitirão a construção de uma realidade desejada por todos 
nós, moradores da cidade de Picada Café. Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 
022/2021. Autoriza a Contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e 
dá outras providencias. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos 
para vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 022/2021, que trata da contratação 
emergencial de: I. 01 (um) Atendente da Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e 
Ensino Fundamental. A necessidade da contratação emergencial para o cargo de Atendente da 
Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental decorre da designação 
da servidora Daniele Tais Kintschner, ocupante do cargo de Atendente da Educação em Tempo 
Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental, para exercer o cargo em comissão de chefe 
de setor de protocolo e recepção a contar de 1º de julho de 2021, conforme Portaria Municipal nº 
214/2021, de 30/06/2021. Cabe mencionar que a referida contratação suprirá a demanda de 
atendimento das crianças de 05(cinco) anos da E.M.E.I Quatro Estações até o término letivo e 
2021. Para que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como, a rede de ensino 
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municipal não fiquem desatendidas deste profissional, pedimos a aprovação do Presente Projeto 
de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Proposição de Moção de Aplausos. 
A Vereadora signatária solicita que, após ouvido o Soberano Plenário esta Casa, se envie Moção 
de Aplauso à Secretaria Municipal de Saúde e aos servidores que a integram. A luta contra a 
pandemia causada pela Covid-19 adquiriu dimensões inéditas no país. Se a gravidade da 
pandemia já tem demandado muito da população em geral, os servidores da área da saúde foram 
e são ainda mais exigidos. Jornadas de trabalho extenuantes, plantões, insuficiência de recursos 
humanos e de materiais, além de temor em enfrentar doença até então desconhecida e 
devastadora. Em que pese a vitória definitiva sobre a pandemia esteja ainda distante, entendemos 
que o esforço das equipes compostas por todos os servidores atuantes na Secretaria Municipal de 
Saúde, merece especial reconhecimento dos vereadores, seja pelo sacrifício já feito, seja aquele 
que ainda está por vir, até que novamente possamos nos regozijar pela vitória da humanidade, 
nesse triste capítulo que marcou a população mundial. Contamos, pois, com a aprovação da 
presente moção de aplauso a todos os servidores que integram a Secretaria Municipal de Saúde, 
rogando-se pela expedição de oficio à Secretária Municipal de Saúde nesse sentido. 
Atenciosamente, Adriane Marconi Vereadora. Oficio nº 0426/2021/REGOVCX. Assunto: 
Crédito de Recursos Financeiros- Orçamento Geral da União. Senhora Presidente, notificamos a 
V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 23/06/2021, no valor de R$111.428,58 
( cento e onze mil e quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), na conta 
vinculada ao Contrato de Repasse nº 875944/2018- operação 1059407-99, firmado com 
Município de Picada Café, assinado em 09/10/2018, no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
e Promoção do Turismo, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objeto “construção 
do centro de eventos no Parque Histórico Jorge Kuhn no Município de Picada Café/RS – 3ª 
etapa”. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada de 
acordo com o Cronograma Desembolso. Respeitosamente, Roberto Travi Assistente Junior, 
Valéria Gazzola Auler Coordenadora de filial, Representação da Gerencia Executiva de Governo 
Caxias do Sul/RS. Ministério da Saúde, Gabinete do Ministro. Portaria nº 1.386, de 25 de junho 
de 2021. Habilita o Estado, Município e Distrito Federal a receber recursos referente ao 
incremento temporário ao custeio de serviços de atenção Especializada à Saúde. O Ministro de 
Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do 
art. 87 da Constituição, e considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 
que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre valores mínimos a 
serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e 
serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 
Saúde e as normas de fiscalização. Avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas 
de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 
de julho de 1993, e da outras providências; Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências; 
Considerando a Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, que estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2021; Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 
1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do 
Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal; 
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Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de 
recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis 
citadas; Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, que 
trata da Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde. Considerando a 
Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das 
normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços 
de saúde do Sistema Único de Saúde; e considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, 
de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do 
Sistema Único de Saúde; Considerando a Portaria GM/MS nº 1.263, de 18 de junho de 2021, que 
dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de 
saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2021, resolve: Art. 1º Fica 
habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao 
incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB). Art. 2º os recursos tratados nesta 
Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso 
da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 1.263, de 18 de 
junho de 2021. Art. 3º os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do 
Bloco de custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Art. 4º as propostas de que tratam essa 
Portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas, disponível no sítio eletrônico 
do Fundo Nacional de Saúde- www.portalfns.saude.gov.br. Art. 5º o Fundo Nacional de Saúde 
adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos 
respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de 
pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de 
transferência. Art.6º a prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio 
do Relatório Anual de Gestão -RAG do respectivo ente federativo beneficiado. Art. 7º. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação. Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes. 
Direção de Controle e Fiscalização Oficio Circular DCF nº22/2021- Senhores Administradores: 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul- TCE-RS, buscando modernizar seus 
processos de trabalho, comunica Jurisdicionados da esfera municipal que o Sistema SIAPES- 
Desktop será desativado a partir de 01/07/2021. O Sistema SIAPES- Deskopt era o responsável 
por receber as informações sobre concurso público publicados até 01/10/2019, os respectivos 
atos de admissões, rescisões, bem como todas as informações sobre atos derivados de pessoal. 
Essas informações deverão, a partir de 01/07/2021, ser alimentadas no sistema SIAPESweb- 
concursos, módulos atos antigos, que estará em funcionamento em 01/07/2021. Dessa fotma a 
partir de 01/07/2021, haverá somente dois sistemas que deverão ser utilizados para prestar 
informações sobre atos de admissão: SIAPESweb - contratos e SIAPESweb – concursos. Com 
respeito à periodicidade das informações e prazo de entrega, atentar para o disposto na IN 
10/2020, que estabeleceu novos prazos para alimentação do sistema e envio das informações ao 
TCE.Por fim, informa-se que o Sistema Manual deverão ser acessados pelo Portal do TCE-RS, 
em Para o Fiscalizado – Acesso aos Sistemas ou Sistemas de Controle Externo – SIAPES – 
SIAPESweb Concursos. Em caso de dúvida, o setor de atendimento deste Tribunal está à 
disposição pelo Portal do TCE-RS, em Para o Fiscalizado – Abertura de Chamados. Ao ensejo, 
cordiais saudações. Atenciosamente, Everaldo Ranincheski, Diretor de Controle e Fiscalização. 
Oficio nº 061/2021. Excelentíssimos Senhores Vereadores: Ao cumprimenta-los cordialmente, 
vimos convidá-los para o evento de encerramento do Projeto “Picada Café – Educando pelos 
Caminhos do Patrimônio Cultural”, que será realizado no dia 17 de julho, na Casa de Cultura de 
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Joaneta. O evento acontecerá em dois turnos, às 9h e às 14h, e em caso de chuva ou mau tempo, 
será realizado no Ginásio da Joaneta. Contamos com a vossa participação na entrega simbólica 
dos livros de colorir da paisagem cultural de Picada Café aos representantes e alunos e 
professores de toda rede de ensino de Picada Café. Colocamo-nos a disposição para maiores 
esclarecimentos. Atenciosamente, Cristiane Backes Welter, Secretária Municipal de Educação e 
Cultura de Picada Café. Câmara de Vereadores de Sapiranga, Oficio Circular nº 198/2021. A 
Senhora Presidente Karin Spier. Leandro Batista da Costa, Presidente da Câmara de Vereadores 
de Sapiranga e Alexandre Hoffmeister, Presidente da Câmara de Vereadores de Campo Bom, no 
uso de suas atribuições legais, vêm, convidar Vossa Excelência para a reunião que ocorrerá dia 
07/07/2021 às 14 horas, no Plenário da Câmara de Vereadores de Campo Bom, com objetivo de 
juntos discutirmos e buscarmos ideias, para a formação de um projeto para a construção do 
Hospital Regional Federal. Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos. Leandro 
Batista Costa, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Sapiranga, Alexandre 
Hoffmeister, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Bom. Assembleia 
Legislativa, Convite. O Presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Deputado Edegar Pretto, tem a grata satisfação de 
convidá-lo para Audiência Pública para debater proposta de Crédito Emergencial para a 
Agricultura Familiar e o papel do Estado nas políticas de crédito, abastecimento, estoques e de 
compras públicas. O tem foi proposto pelos deputados Edegar Pretto, Jeferson Fernandes e Zé 
Nunes, e a audiência será realizada no dia 14 de julho de 2021, quarta feira, as 18h e 30min, em 
ambiente virtual da Assembleia Legislativa. Solicitamos confirmação da participação pelo e-
mail: cssp@al.rs.gov.br ou pelo telefone abaixo. Atenciosamente, Deputado Edegar Pretto, 
Presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Passamos para o Grande Expediente 
onde consta os Projetos de Lei n 021/2021 e 022/2021 e a Moção de Aplausos. A Senhora 
Presidente colocou a palavra a disposição: Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todas as pessoas que acompanhavam em 
suas casas e em especial a Sra. Nivea o Doutor Elton e o Vice-prefeito Max. Falou que o Projeto 
021/2021 irá ficar em pauta. Falou que o Projeto 022/2021 trata da contração emergencial de um 
atendente de educação em tempo integral na Educação de Ensino Fundamental. Disse que a 
servidora Daniele Tais kirschner foi designada a ocupar outro cargo e falou que é necessária esta 
contratação para suprir a demanda de atendimento das crianças de zero a cinco anos na Escola 
Quatro Estações até o término do ano letivo de dois mil e vinte e um e pediu urgência 
urgentíssima. Também pediu urgência urgentíssima na Moção de Aplauso. Agradeceu. Ninguém 
mais fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do 
Projeto de Lei nº022/2021 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em 
votação a urgência urgentíssima da Proposição de Moção de Aplauso, que foi aprovado por 
unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia onde consta o Projeto de Lei nº 022/2021 e a 
Proposição de Moção de Aplauso. A senhora Presidente colocou a palavra a disposição dos 
Senhores vereadores. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o 
Projeto de Lei nº 022/2021 que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em 
votação a Proposição de Moção de Aplauso que foi aprovado por unanimidade. Passamos para 
as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador 
Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente colegas vereadores, jurídico, secretária e a todos 
que assistiam pelas redes sociais. Falou que referente ao Posto de Saúde onde o atual Raio X é 
analógico com chapa e envolve produtos químicos para realizar os exames, disse que isso tem 
um custo para comprar e para o descarte correto, o lixo. Falou que vai entrar um processo de 
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licitação para transformar em digital e explicou que os exames irão ficar mais visíveis e não 
precisaria repetir tantas vezes. Falou que assim que os exames estão prontos, irão direto para o 
consultório do médico. Explicou para quem precisa de um exame para perícia ou outra finalidade, 
pode ser imprimido através da máquina impressora, sendo que irá gerar uma senha onde o 
paciente poderá olhar o exame pela internet e se tiver consulta em outra cidade, o médico poderá 
ver. Falou que como vieram recursos do governo federal referente a Pandemia, tem recursos 
disponíveis para serem usados para esta finalidade. Disse que concorda plenamente em realizar 
esta transformação do Raio X atual em Raio X digital e que seria um grande avanço para o 
município. Destacou que sempre será a favor de melhorias na área da saúde. Agradeceu ao 
Secretário, Prefeito e toda equipe que se envolveu para fazer essa transformação do Raio X em 
digital e que vai ser bem melhor e vai ter menos custos. Agradeceu. Do Vereador Neudir 
Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que 
assistiam pelas redes sociais. Disse que queria fazer um agradecimento especial para a Agente 
de Saúde Lizane, que durante um ano substituiu a Agente de Saúde Gorete da Comunidade da 
Joaneta. Agradeceu a ela por toda a dedicação e empenho com a comunidade. Também 
parabenizou os Bombeiros pelo dia dos Bombeiros na última sexta feira dia dois de julho e falou 
que a esses profissionais que se dedicam a sua vida para salvar outras merecem todos os 
agradecimentos. Agradeceu. Da Vereadora Ana Metz: Saudou a Senhora Presidente, mesa 
diretora, jurídico, colegas vereadores e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que 
encerra a sua primeira participação nessa Casa. Disse que foram dias de muito aprendizado em 
que pôde entender a importância e a responsabilidade que tem uma Câmara de Vereadores. Fez 
um agradecimento especial ao colega do PSDB, o Vereador Valdir, por ter cedido esse espaço e 
a todos pela excelente acolhida nessa casa que é do povo. Agradeceu também as mensagens de 
apoio que recebeu e destacou que a deixou muito feliz e com a certeza que pode contribuir para 
o desenvolvimento de Picada Café. Disse que queria aproveitar este espaço para reforçar as 
solicitações que fez nas sessões anteriores e acrescentou o pedido para que o município continue 
o trabalho iniciado na gestão anterior de sinalização e novas ruas e destacou ser importante para 
os moradores e quem os procura. Desejou aos nobres colegas um excelente trabalho, e que 
continuem a enxergar Picada Café como um todo, com visão de futuro. Falou que temos um 
grande potencial de crescimento. Falou que continua à disposição de todos, sempre buscando o 
melhor para a comunidade. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora 
Presidente, secretária, colegas vereadores, jurídico. Agradeceu ao Dr. Elton, Secretária Nivea e 
ao Vice Max que deram explicações importantes ao pessoal de Picada Café. Também fez um 
agradecimento ao Secretário de Obras Beto e o Secretário da Agricultura, o Neco por atenderem 
e fazer acontecer coisas que são importantes e que o povo merece. Disse que com isso fica muito 
contente por sempre poder contar com essas pessoas que fazem a diferença. Falou que outro 
agradecimento seria para RGE por prestar um serviço muito importante como a troca de alguns 
postes de luz que estavam quase caindo e destacou que o agradecimento seria por parte dele e 
por parte dos moradores daquele bairro. Agradeceu. Da Vereadora Silvânia Linck: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas vereadores, jurídico, secretária e a todos que assistiam pelas redes 
sociais. Disse que primeiramente gostaria de deixar o seu agradecimento pelas explicações dadas 
pela Secretária Nivea e também pelos esclarecimentos do Dr. Elton que são sempre importantes 
e como ele mesmo havia dito, que estamos em um momento de aprender e aprender todos os dias 
com o que nos tem trazido o Covid-19. Disse que queria aproveitar para colocar que na sexta-
feira passada esteve com o prefeito e o vice para trazer algumas demandas da comunidade, entre 
elas a solicitação da colocação de tachões no Alto da Colina, nas duas subidas e explicou que a 
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primeira é na entrada e a outra bem mais no alto para que seja melhor sinalizado e frisou que isso 
evitará futuros acidentes no local. Também disse que colocou sobre a questão do Bairro Beira 
Rio no Encosta da Serra e que eles no momento solicitaram uma quebra mola, uma parada pro 
transporte escolar e explicou que mesmo não tendo muitas crianças lá, eles têm o mesmo direito 
de uma parada mais próxima, e que seja na entrada e não na BR e pra que eles não precisem ficar 
parados na chuva e que a parada poderá dar a proteção para as crianças. Falou que outra 
solicitação que foi feita é que as crianças brincam na rua e não tem onde brincar e explicou que 
no final da rua teria uma área verde e que naquele cantinho eles gostariam muito que fosse feito 
um espaço para as crianças brincar e que tivesse alguns brinquedos com um banco ou dois e a 
comunidade cuidaria daquele espaço, que sempre é a proposta que se tem que é dar tudo e pedir 
tudo a prefeitura mas que se possa fazer esta parceria com os moradores. Falou que esteve 
conversando com o prefeito e com o vice e que eles se colocaram a disposição de rever esta 
questão e de poder estar pensando o que poderia ser feito. Explicou que não estaria trazendo uma 
promessa e que estaria trazendo uma demanda que levou ao prefeito que eles vão analisar. 
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 
explanação do Dr. Elton que falou muito bem sobre essa doença que é um inimigo invisível, mas 
que faz um estrago bem visível e que isso vem se falando a mais de um ano e a cada dia que 
passa, parece que surgem mais dúvidas sobre essa pandemia e graças a Deus está chegando essa 
vacina e que estamos conseguindo se livrar. Disse que foi muito bom que a Secretária tenha 
esclarecido as dúvidas e que o Dr. Elton com a sua capacidade é um médico muito gabaritado, 
tirou o seu tempo para vir e explanar as dúvidas dos vereadores e agradeceu pelo esforço deles. 
Disse que também queria agradecer ao Secretário de Obras, o Senhor Beto e ao Secretário da 
Agricultura o Senhor Neco Linck, que sempre tem atendido as suas demandas e as demandas da 
comunidade e que atendem inclusive fora de horário de expediente até mesmo nos finais de 
semana, sempre estão prontos a atender as demandas das comunidades que os vereadores levam 
até eles. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistem pelas redes sociais. Disse que queria 
agradecer a Secretária Nivea pelas explicações que ela trouxe e pelas palavras do Dr. Elton. Disse 
que acha muito importante o que o Doutor falou para sabermos algo mais sobre o Covid. Pediu 
desculpas a Secretária Nivea e disse que em nenhum momento a criticou e que só trouxe o que o 
povo estaria cobrando e nada mais. Disse que acha que é isso que o vereador precisa fazer, trazer 
os problemas para essa casa para serem resolvidos. Disse que isso ele sempre fez e que continuará 
fazendo e explicou que não adianta vir na sessão e só agradecer o que é feito. Falou que precisa 
trazer os problemas e que na sua opinião foram eleitos para isso. Agradeceu. Da Vereadora 
Adriane Marconi: Saudou novamente a todos. Falou que no dia dois de julho foi o dia do 
bombeiro e que queria parabenizar a todos os bombeiros voluntários e efetivos, que com amor e 
carinho se dedicam a cuidar do próximo. Disse que também queria agradecer a Secretaria de 
Obras pelas placas que foram colocadas na Rua Emancipação. Destacou, assim como a 
Vereadora Silvânia já teria comentado dá para de ônibus para os moradores, seria de extrema 
importância e contou que quando passa pela manhã, tem pessoas esperando que vão para as 
empresas, tem crianças muitas vezes na chuva e frisou que é bem importante que aconteça essa 
parada de ônibus o quanto antes naquele local. Falou que já tinha comentado isso com o 
Secretário de Obras e com o pessoal e reforçou que é bem importante que se faça essa parada de 
ônibus. Falou que na terça feira passada esteve com o Deputado Estadual, o Sr. Vilmar Lourenço 
na cidade de Portão e falou que esteve conversando com ele e com o seu assessor e na 
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oportunidade entregou dois ofícios pedindo recursos sendo que um foi para a Saúde e o outro 
oficio foi para a pavimentação de Bairros que precisam ser pavimentados. Destacou que venha 
mais recursos para a área da saúde e que seja investido. Agradeceu ao deputado por tê-la ouvido 
e falou que o seu objetivo como vereadora seria para contribuir com o crescimento do município 
e que todos os munícipes tenham uma melhor qualidade de vida. Agradeceu. Da Vereadora 
Karin Spier: Saudou novamente a todos. Disse que realmente temos que aplaudir todos os 
servidores que integram a Secretaria da Saúde, coordenados pela Secretária Nivea. Destacou que 
neste dia, em especial teriam que agradecer ao Dr. Elton, que dispôs o seu tempo que é muito 
escasso para vir na sessão dar as explanações e sanar as dúvidas e principalmente fazer-nos 
refletir que essa luta que todas as famílias que tem algum doente pela pandemia que estaria 
passando. Disse que foi de suma importância a Secretária Nivea e o Dr. Elton vir explanar na 
Câmara e agradeceu a eles em nome de todos. Disse que também queria colocar que também 
teriam que ficar felizes e aplaudir porque alcançaram no sábado um total de duas mil e setecentos 
e noventa e oito pessoas vacinadas com a primeira dose no Município de Picada Café e isso 
representa sessenta por cento da população acima de dezoito anos e disse que acha isso fantástico. 
Disse que vinte e três por cento do público alvo, ou seja, mil e cinquenta e seis pessoas já estão 
totalmente imunizadas no município. Falou que a luta ainda continua, a cada dia vencemos mais 
uma batalha até que todos possamos estar imunizados e que temos que acreditar que o fim está 
próximo e voltar as nossas rotinas diárias, aos nossos encontros e voltar a acreditar que tudo vai 
ter um fim. Destacou que assim como a Secretária Nivea havia falado, disse que queria relembrar 
e fazer uma campanha bem grande a fim de que incentivassem as pessoas, que tem a vacina da 
gripe que será feito nesta quinta-feira, das quinze horas até as dezoito horas e pedir para que o 
pessoal venha e que não podemos nos esquecer da gripe e não só da covid. Também parabenizou 
o corpo de bombeiros, o seu reconhecimento a todos os integrantes do Corpo de Bombeiros 
voluntários de Picada Café, que fazem um belo trabalho para toda a nossa comunidade. 
Agradeceu. Ninguém mais fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores 
Vereadores para a próxima sessão no dia 13 de julho as 19h30, no local de costume. A Senhora 
Presidente declarou encerrada a sessão. 

 


