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034/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 14/10/2021. 
 

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, reuniu-se na Câmara Municipal. 
Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, Adriane Marconi, Egon, Eloir Bauer, Jair 
Schaab, Janice Seibt, Josoé Holz, Karin Spier, Neudir Hubler, e Valdir Lubenow. A mesa foi 
presidida pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Neudir Hubler. Após a 
Senhora Presidente solicitou que a Secretária lesse a convocação do suplente a vereador Janice 
Seibt. Convocação: Tendo em vista a ausência do primeiro Suplente Silvania Linck e, 
respectivamente, do segundo e terceiro suplentes de vereadores, Roque Nobles e Laércio 
lamberty, fica a Vossa Senhoria convocada, na condição de quarto suplente, a assumir a cadeira 
nesta Colenda Casa Legislativa, a partir do dia 14 de outubro do corrente ano. Karin Spier, 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. A pedido da Presidente, a Sra. Janice Seibt foi 
até a Tribuna, estendeu a mão direita e fez o seu juramento. A Senhora Presidente colocou em 
discussão a Ata nº 033/2021, de 05 de outubro. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente colocou em votação a Ata Nº 033/2021, que foi aprovada com a abstenção da 
vereadora Janice Seibt. A Senhora Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno 
Expediente. Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 041/2021 – Autoriza a Conceder repasse 
de Recursos Financeiros para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Picada Café e dá outras 
providencias. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para vossa 
apreciação e votação o Projeto de Lei nº 041/2021, considerando a necessidade de ampliação do 
repasse a ser concedido ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Picada Café. A complementação 
no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao repasse a ser concedido ao Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Picada Café, faz-se necessária, após pedido exarado pelo Presidente da Entidade, 
tendo em vista a necessidade de conserto do motor de um dos caminhões, que está parado devido 
a problemas mecânicos, o que gera prejuízos a coletividade, considerando que o referido veículo 
é utilizado para atendimento a incêndios e abastecimento de água potável. Cabe salientar que o 
valor originalmente solicitado no Plano de Trabalho é pouco, visto a atual situação. Observa-se 
ainda que a entidade não possui caixa para arcar com as despesas de manutenção deste veículo, 
e que a ausência de conserto deste, impede a continuidade do serviço de abastecimento de água 
e assim, impossibilitando a utilização do caminhão em caso de necessidade. Ademais, o referido 
caminhão está apto ao atendimento a incêndios e realização de socorros, sendo que o fato de estar 
avariado, também impede a utilização do mesmo em caso de necessidade. Outrossim, além do 
repasse para custeio da despesa de manutenção do caminhão, pretende-se a concessão de mais 
900 litros de óleo diesel, para que a entidade possa dar continuidade aos serviços até o fim do 
ano de 2021, visto que a quantidade solicitada inicialmente no Plano de Trabalho de 3.600 litros 
está acabando, em virtude do aumento de atendimentos em 2021. Os caminhões abastecidos por 
através desse óleo diesel, têm por finalidade o transporte de água para abastecer as redes de água 
com deficiência, o combate a incêndios e eventuais lavagens de rodovias, a pedido de autoridades 
competentes. Em razão de que o combustível ora solicitado extrapola ao previsto no Termo de 
colaboração, se faz necessária a autorização legislativa. A justificativa para repasse do valor e 
para a concessão de combustível, está nas próprias atividades desempenhadas pela Entidade e na 
continuidade dos serviços essenciais à comunidade, razão pela qual está presente o interesse 
público relevante a embasar a solicitação. Pelos motivos expostos solicitamos a aprovação do 
Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 042/2021 
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– Autoriza a Abertura de Crédito Suplementar e dá outras providencias. Justificativa. Senhora 
Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de 
Lei 042/2021, que pretende a abertura de crédito suplementar no orçamento de 2021, 
considerando a necessidade de adaptação do orçamento vigente e visando a utilização do recurso 
proveniente do repasse do FUNDEB. Pretende-se a utilização dos Recursos do FUNDEB, que 
dentro do exercício superaram a previsão orçamentária em 25% para ampliação em 02 (duas) 
salas de aula para EMEIEF Amiguinho. Pelos motivos expostos solicitamos a aprovação do 
Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 043/2021 
– Autoriza a Abertura de Crédito Especial e dá outras providencias. Justificativa. Senhora 
Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de 
Lei nº 043/2021, na qual trata-se da abertura de crédito especial, considerando a necessidade de 
ajuste do orçamento do exercício do ano de 2021. O referido crédito é necessário considerando 
a necessidade de criação no orçamento de uma ação que destine recursos para o Controle Interno, 
conforme instrução do Tribunal de Contas. Para que possamos fazer a adequação ao orçamento 
vigente, solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein 
Prefeito Municipal. Oficio Nº 187/2021 – ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: 
|Encaminhamos cópias dos contratos nº 030/2021, 031/2021, 032/2021, 033/2021,034/2021, 
035/2021, 036/2021, 037/2021, 038/2021, 039/2021, 040/2021, 041/2021, 042/2021, 3º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 013/2021, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2021, 1º Termo Aditivo 
ao Contrato nº 062/2020, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2021, 1º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 062/2020, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2021, 2º Termo Aditivo ao Contrato 
nº 013/2021, 2º Termo aditivo ao Contrato nº 013/2021, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 
019/2021, 12º Termo de Alteração ao Convênio nº 002/2018, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 
066/2020, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Picada Café Art. 7º, § 4º. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Oficio Nº 188/2021 – ADM. Excelentíssima 
Senhora Presidente: Encaminhamos cópias dos Contratos nº 025/2021, 062/2021, 027/2021, 
028/2021, 029/2021, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2021, 1º Termo Aditivo ao Contrato 
nº 013/2021, 1º Termo aditivo ao Contrato nº 014/2021, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 
015/2021, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2021, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, 
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2021, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2021, 6º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 031/2018, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2018, 5º Termo Aditivo 
ao Contrato nº 029/2018, 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2018, 3º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 012/2021, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2021, 2º Termo Aditivo ao Contrato 
nº 064/2020, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 064/2020, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 

064/2020, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2021, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2021, 

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2018, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2019, em 

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

Luciano Klein Prefeito Municipal. Passamos para o Grande Expediente, onde consta os Projetos 

de Lei Nº 041/2021, 042/2021 e 043/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. 

Da Vereadora Adriane Marconi. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 

jurídico, Jair do Diário e a todos que assistiam em suas casas e também os Bombeiros efetivos 

de Picada Café. Disse que o Projeto de Lei nº 041/2021, ele é referente a ampliação do repasse a 

ser concedido ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Picada Café. Falou que é uma 

complementação no valor de quarenta mil reais e disse que se faz necessário tendo vista o 
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concerto de um motor de um dos caminhões que estaria parado. Falou que esse caminhão é usado 

no caso de incêndios e levar água nas residências quando acontece a falta. Disse que também se 

pretende a conceção de novecentos litros de óleo para dar continuidade aos trabalhos até o final 

do ano de dois mil e vinte um. Falou que a justificativa do repasse está nas próprias atividades 

desempenhadas pela entidade e serviços essências a comunidade e explicou que neste ano teve 

um aumento de atendimentos e pediu urgência urgentíssima neste projeto. Falou que também o 

Projeto de Lei Nº 042/2021, é referente a abertura de credito suplementar no orçamento de dois 

mil e vinte um. Disse que se pretende a utilização dos recursos do FUNDEB, superação e a 

previsão orçamentaria em vinte e cinco por cento, para a ampliação de duas salas, para a Escola 

Amiguinho do Bairro Esperança. Explicou que então, será ampliado a escola com mais duas 

salas, e também terá duas salas a mais para que as crianças possam sejam melhor atendidas e 

pediu urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei Nº 043/2021 é referente a abertura de 

credito especial, considerando a necessidade de ajustes no orçamento do ano de dois mil e vinte 

um. Explicou que esse recurso é para o Controle Interno, conforme a instrução do Tribunal de 

Contas e pediu urgência urgentíssima. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira. Saudou a 

Senhora Presidente, colegas vereadores, jurídico, imprensa, secretária, o Vereador Licenciado 

Egon Hansen, os Bombeiros Voluntários e a todos que acompanham pelas redes socias. Disse 

que esse Projeto 041/2021, que autoriza o repasse de quarenta mil aos Bombeiros Voluntários e 

a conceção de mais de novecentos litros de óleo diesel, falou que era totalmente favorável, porque 

toda e qualquer ajuda que o município puder dar aos Bombeiros Voluntários, é bem vinda e se 

faz necessário pelo excelente trabalho que prestam por essa comunidade, mas, disse que vê esse 

projeto que não está bem esclarecido para os vereadores e pediu que esse projeto para que fosse 

mais claro para eles e que não diz se é o mesmo caminhão que foi reformado o motor no ano 

passado ou se é um outro, se o caminhão que foi reformado ano passado, foi feito através de 

licitação, e se esse caminhão que vai ser reformado vai ser feito através de licitação, ou se tem 

um orçamento pra que se chegue ao valor de quarenta mil reais e questionou porque não veio 

uma cópia anexado no projeto pra eles e por isso acha que poderiam  deixar esse projeto para a 

provar na semana que vem e que viesse pra essa casa através da administração, através da Lider 

de Governo buscar essas informações e ficasse mais claro para o nosso trabalho e saber certinho 

o porquê desses quarenta mil e é claro que a gente sabe que é para reformar o motor, mas como 

se chegou a esses quarenta mil e destacou que hoje com quarenta mil dá para comprar um motor 

novo para o caminhão, então talvez não seria o caso de reformar e sim comprar um motor novo 

pra esse caminhão. Pediu que viesse com mais clareza para eles. Agradeceu. Ninguém fez uso 

da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do projeto nº 

041/2021, que foi aprovado por cinco a três. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 

urgentíssima do projeto nº 042/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 

colocou em votação a urgência urgentíssima do projeto nº 043/2021, que foi aprovado por 

unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia onde constam os Projetos de Lei Nº 041/2021, 

042/2021 e 043/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da 

palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei º 041/2021, que foi aprovado 
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com a abstenção do Vereador Adão Pereira. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto 

de Lei º 042/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação 

o Projeto de Lei º 043/2021, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações 

Pessoais. Do Vereador Adão Pereira. Novamente saudou a todos. Disse que queria deixar bem 

claro que neste projeto 041/2021, que autoriza o repasse aos bombeiros e a concessão de óleo 

diesel, não era contra o projeto e que só se absteve de provar porque para ele não estava bem 

claro e que gostaria que viesse pelo menos uma cópia do orçamento do projeto, pra realmente 

saber o que estariam aprovando e como já tinha dito que tudo o que é ajuda que vai para os 

bombeiros é bem vinda e bem vista, pelo excelente trabalho que eles prestam a comunidade e 

acha que tudo o que o município puder ajudar os bombeiros e só quem já precisou dos bombeiros 

até hoje, o quanto é essencial o trabalho dos bombeiros em nosso município. Disse que também 

queria falar de dois assuntos que estariam dentro da área da educação. Falou que um é referente 

a Fundação Assistencial e explicou que é repassado um dinheiro todo o ano com um volume até 

bem considerado pra Fundação Assistencial e gostaria que o Presidente da Fundação 

Assistencial, viesse a esta casa e explicasse como ele pretende dar o aumento para os seus 

funcionários neste ano qual é a reposição salarial que vão dar para as suas professoras. Relatou 

que, conversando com algumas professoras da Fundação Assistencial, elas haviam relatado que 

tinham que vir de veículo próprio, porque não podem vir com os ônibus pra trabalhar e que tem 

professores que vem do Morro Bock e outros até de bem mais longe e que chegam a gastar mais 

de mil reais por mês em gasolina e o salário delas é de mil e seiscentos reais, então fica inviável 

trabalhar. Disse que falou com o Secretário de Administração e Fazenda a poucos dias atras e ele 

havia dito que a administração não tem nada a ver e quem vai estipular a reposição salarial e 

quem vai ver o aumento das professoras da Fundação Assistencial é a própria Fundação que é 

um órgão separado e que o município só repassa o dinheiro e eles tem que administrar. Disse que 

está ficando inviável o trabalho dessas professoras e não tem como elas se manter com seiscentos 

reais por mês e o preço que está a gasolina e também não tem como elas vir com o transporte 

escolar e que até questionou o Secretário se não tinha como abrir pra essas professoras começar 

a vir com o transporte escolar e não tem como porque isso é uma lei federal, porque o transporte 

escolar é só para os alunos, mas estamos inviabilizando o trabalho dos nossos professores. Disse 

que o segundo assunto que também queria comentar é também a respeito do Turno Integral e que 

hoje ainda temos classes que ainda não retomaram o turno integral na parte da tarde, e que tem 

mães desesperadas querendo trabalhar e não tem onde deixar os seus filhos. Disse que acha que 

está na hora de retomar todas as funções do ensino dos nossos colégios municipais e voltar ao 

turno integral até a sétima série como sempre era pra essas mães voltarem ao trabalho e que está 

mais do que na hora e não é para o ano que vem, isso era pra ontem. Disse que viram na semana 

passada  quando o Secretário da Fazendo veio fazer o relatório do segundo quadrimestre, que o 

município não estaria gastando o mínimo que é obrigatório por lei, nós não estamos chegando lá 

e que está na hora de começar a voltar com esse turno integral, até porque nós temos que atingir 

pelo menos o mínimo, gastar o mínimo que é previsto em lei na educação e não estamos gastando, 

então vamos voltar ao normal, fazer com que esse turno integral retorne para que as mães possam 
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voltar a trabalhar de novo, porque assim está ficando difícil a coisa. Agradeceu. Da Vereadora 

Janice Seibt. Saudou a Senhora Presidente, demais vereadores, secretária, jurídico, imprensa e 

em especial ao pessoal que estava assistindo em casa. Disse que já fez um tempinho que teve as 

roçadas das ruas e falou que seria interessante se o Secretário de Obras removesse os entulhos, 

principalmente as pedras que estão nas valas e que isto interfere no escoamento da água quando 

chove. Falou que a Secretária da Agricultura e do Meio Ambiente, ainda está aceitando pedidos 

de alevinos, que vai até o dia dezessete de novembro. Disse que o Secretário Neco também 

orientou o pessoal que tem o material de seringas, agulhas e frascos de medicamentos, que não 

descarte junto com o lixo orgânico e lixo normal e sim traga para a Secretaria da Agricultura, 

que eles vão dar o destino correto para isso. Disse que queria deixar uma pequena homenagem 

pelo dia do professor e destacou que há pessoas marcam a nossa vida, que despertam algo 

especial em nós que abrem os nossos olhos de modo irreversível, transformam à nossa maneira 

de ver o mundo e você foi uma delas. Os seus ensinamentos foram muito além do conteúdo do 

currículo, tivemos aprendizagem e oportunidades em nossa vida. A sua missão vai muito além 

da sua missão de um professor, você é um verdadeiro mestre. Você sabe despertar a nossa 

admiração de um modo único e nos tornou uma inspiração para nós. Muito obrigado pela sua 

dedicação, paciência e carinho ao lecionar. Nós só podemos agradecer por ter feito parte das 

nossas vidas e tenha a certeza de que tudo o que aprendemos, vamos levar para toda a nossa vida 

e aos nossos mestres toda a nossa gratidão e carinho. Feliz dia do Professor. Agradeceu. Do 

Vereador Neudir Hubler. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, 

Jair do Diário e todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que primeiramente queria 

parabenizar a Secretária de Educação Cristiane Backes Welter, e todos os funcionários e 

professores que tornaram a nossa Feira do Livro um sucesso. Disse que também queria agradecer 

ao Secretário Beto, juntamente com os seus funcionários que prepararam e deixaram o Parque 

Jorge Khun, muito lindo para esse evento acontecer. Disse que também queria agradecer ao 

Prefeito Luciano e o Vice Max, que apostaram no evento e que deu muito certo. Disse que 

também queria falar sobre a contemplação do nosso município, que foi contemplado com um 

milhão de reais para pavimentação e explicou que entre noventa e um municípios, Picada Café 

foi contemplada. Falou que esse recurso será usado para o início do asfalto na Rua Vicente Prieto 

na localidade do Jamerthal. Disse que ficou muito feliz e a população do Jamerthal também, 

porque há muito tempo estão esperando para que esse asfalto fosse sair, e que sempre precisamos 

pensar no melhor, começar uma obra e fazer o inicio e reforçou que ficou feliz e que toda a vez 

que a gente vai nessa localidade é sempre esse assunto de que precisam do asfalto. Disse que esse 

recurso veio pra investir neste asfalto. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi. Saudou a 

todos novamente. Falou sobrea a questão que o vereador Adão comentou sobre o projeto dos 

bombeiros e disse que no artigo dois, ele fica bem claro que o valor do repasse financeiro a ser 

acrescido é de quarenta mil reais, que deverá ser aplicado exclusivamente as despesas mecânicas 

do veículo, então fica bem claro e falou que acredita que se não for quarenta mil reais que o 

comandante devolverá o que sobrar desse valor e que sabe que a corporação de bombeiros está 

muito bem representada aqui no município. Disse que também referente a Fundação Assistencial, 
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a Escola Dona Martha, o que sabe que com as trocas de professores que está acontecendo ali, 

quem está perdendo são as nossas crianças porque eles não criam vínculos com os professores e 

isso prejudica muito as crianças. Disse que sabe também que a Fundação é uma empresa 

particular e regida por um sindicato, então esses professores são funcionários da Fundação e 

realmente não envolve o município. Explicou que o município compra vagas na Fundação e por 

isso se faz os repasses pra Fundação. Disse que também os benefícios de vale alimentação e 

transporte, tudo precisa ser discutido com o sindicato e que os professores são regidos por um 

sindicato. Falou que eles têm que sentar e conversar com esse sindicato e reivindicar os direitos 

que os professores tem. Adriane disse que a diretora é a Rejane e o Vereador Adão pediu uma 

parte e lhe foi concedido. Adão perguntou desde quando o sindicato é responsável pela Fundação 

Assistencial e Adriane explicou que as funcionárias e professoras são regidas por um sindicato e 

não soube ao certo se era por Gramado ou Canela, e que elas têm direito sim, mas elas têm que 

ver com o sindicato e trazer para o município. Adão falou que a Fundação Assistencial é a 

Presidente e a diretoria, e o sindicato teria que negociar talvez o aumento e o dissídio e não pode 

ser o sindicato o responsável pela Fundação Assistencial. Adriane disse que não falou que o 

sindicato é responsável, mas a questão de requerer o direito delas, que tem que ser conversado 

com esse sindicato e acha sim que elas devem ganhar mais e ter o vale alimentação, mas tem que 

sentar com esse sindicato e discutir. Falou que assim como o funcionário público tem o seu 

sindicato, elas também têm e a partir daí sim, dá pra se fazer alguma coisa. Disse que também 

queria falar do Bairro Esperança, na Rua dos Lírios, próximo ao Bar do Silvestre e falou que foi 

colocado as placas e que vai ser colocado um quebra-molas e explicou que essa rua é toda de 

bloqueto e o quebra mola foi a pedido da comunidade, e que tem partes desnivelados e que 

também será feito e que já foi feito os três  orçamentos e que está tudo certo, e assim que fizerem 

o quebra-molas, será feito a reforma da Rua dos Lírios e pega uma parte da Rua das Camélias. 

Disse que foi na obra da Rua Guilherme Kirschner, na Picada Holanda, o trabalho está andando 

e os moradores estão ansiosos pelo término e falou que a obra está bem avançada e o pessoal está 

contente. Disse que referente ao que o vereador Adão comentou na sessão passada sobre o 

quebra-molas, na Rua Presidente Lucena, essa rua que foi municipalizada, de colocar quebra-

molas, sugeriu colocar ali, lombadas eletrônicas e disse que sabemos que tem um grande fluxo 

de veículos. Falou sobre mais um questionamento do Vereador Adão, referente ao abandono de 

animais no município, que são maltratados, que passam fome e que sabem da realidade e que isto 

realmente acontece. Disse que tem algo que chamou a sua atenção, porque em dois mil e 

dezessete, teve um grupo que estavam organizando uma ONG ou uma Associação e que não teve 

o apoio do município. Disse que foi conversar com o Secretário da Agricultura e Meio Ambiente, 

para juntos trocar ideias e ver o que o município pode fazer e vai fazer referente a questão dos 

animais, porque o abandono de animais é crime federal. Falou que queria aproveitar e parabenizar 

todos os professores que se dedicam com amor no cuidar e no educar as nossas crianças. 

Parabenizou todos os professores tanto do município quanto os de fora do nosso município. 

Agradeceu. Do Vereador Josoé Holz. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 

secretária, imprensa, jurídico, e os demais que assistiam. Disse que primeiramente queria 
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agradecer pela oportunidade que lhe foi dado pelo colega Vereador Egon Hansen, por novamente 

poder fazer parte dessa casa, onde pôde expor algumas dúvidas e demandas dos nossos 

munícipes. Falou sobre a questão do Projeto 041/2021, também queria deixar claro que não foi 

contra o projeto, e que apenas foi contra a urgência, urgentíssima e sobre a questão que a colega 

vereadora comentou sobre essa ONG, disse que estava junto nessa reunião quando o pessoal veio 

no gabinete do prefeito e que foi dado um apoio a eles sim, e foi pedido para eles que fosse aberto 

um CNPJ para formar essa ONG. Falou que depois disso, não evoluiu mais e que não fizeram o 

CNPJ e assim não se pôde ajudar e explicou que por isso não ajudaram naquela época. 

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

secretária, imprensa, jurídico, o Vereador Licenciado Egon Hansen e os Bombeiro presentes. 

Falou que sobre os projetos, não se manifestou antes porque sempre que há um projeto que vem 

ao encontro da educação, nunca se pode dizer não, e o mesmo caso é o dos bombeiros e disse 

que foi bem colocado o que o Adão falou, e que de repente mandar para os vereadores o valor 

certo de cada peça e falou que sabe que as peças de manutenção e principalmente para caminhão 

é tudo muito caro. Disse que acha interessante e que concorda com o Adão, do município mandar 

um relatório completo e que é bem favorável e que sabe e conhece o serviço dos Bombeiros de 

Picada Café e falou que a poucos dias atras passou lá num domingo pelo quartel, e viu que 

estavam em treinamento, sempre se aperfeiçoando para melhor atender o nosso município. Pediu 

para que transmitam ao Comandante Vilson que é seu amigo particular, e que todos se sintam 

abraçados. Disse que achou muito interessante a Abertura da Feira do Livro, legal o show a parte 

do Simão Wolf alegrou o pessoal novamente e que de certa maneira todo mundo estava cansado 

de ficar em casa se resguardando de tudo e achou muito legal e que tem certeza que o pessoal se 

divertiu muito, quem ficou até o fim. Disse que queria parabenizar os professores, pelo dia do 

professor e disse que muitas vezes o professor ou a professora, foram o nosso pai ou a nossa mãe 

em diversas horas. Disse que também hoje se despede desta casa e queria agradecer mais uma 

vez o vereador André pela cedência do espaço e falou que já foi suplente, já foi vereador e agora 

suplente de novo e que sabe da importância que é para um suplente assumir e falou que sempre 

se sente honrado em poder fazer parte dessa casa, ocupando uma cadeira por uma ou duas 

semanas que seja. Falou que sempre estará à disposição desta casa, aos colegas vereadores se 

precisarem de um apoio ou uma ajuda, podem contar com ele. Disse que também queria 

agradecer a Marilei, nossa secretária, que sempre o atendeu quando ligava pra ela, pra elaborar 

as minhas duas indicações e as vezes era em cima da hora, mas ela deu um jeito. Disse que 

referente as duas indicações, espera que o município atenda as duas indicações que fez. Disse 

que também queria agradecer ao Jornal Diário, mais precisamente o Jair Heylmann, que vem 

fazendo a cobertura das Sessões da Câmara por mais de vinte anos e nunca falhou uma. 

Agradeceu ao Jair pelo serviço prestado e falou que tem certeza que hoje sabe que muitas pessoas 

ainda não tem a internet ou a live, ou coisa assim, e ficam sabendo do que acontece nessa casa 

através do Jornal O Diário. Falou que dessa forma quer se despedir e deixou um forte abraço a 

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

no final de semana passado a retomada das atividades no Parque Jorge Khun, que trouxe um 
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público bastante grande não só pro Parque, mas também para o povo do nosso município. Disse 

que também queria parabenizar a Secretária Cristiane e a toda a sua equipe da Secretaria de 

Educação, pela excelente organização do Evento da 21ª Feira do Livro de Picada Café. Falou que 

foram inúmeras manifestações culturais, foram interações com os escritores, com os professores 

e com os alunos durante toda a semana passada. Disse que na quinta a noite, o Sarau Literário, 

na Escola Santa Joana Francisca em Joaneta, foi simplesmente muito bonito, e foi também a final 

do Concurso Literário realizado durante toda a feira do livro e foram excelentes poemas, crônicas, 

e textos muito bem escritos pelos alunos escritores de nosso município. Falou que na Abertura 

Oficial, na sexta à noite, que também concorda com o colega Vereador Jair, que foi um show 

muito bonito do Simão Wolf, com muita criatividade, com muita energia, com muita emoção 

alegrou todo o público e trouxe um ânimo pra todos. Comentou que antes também houve a 

distribuição do vale livro para as crianças e na abertura ficaram sabendo também pelo Prefeito, 

do recurso de um milhão que veio para a pavimentação e destacou que são muitas coisas boas 

para o nosso município. Parabenizou o Prefeito Luciano e o Secretário de Planejamento Daniel, 

que muito se empenhou para que esse projeto tivesse êxito. Disse que queria parabenizar todos 

os professores que também tiveram o seu reconhecimento lá no evento e contou que os 

professores mais antigos foram chamados ao palco representando todos os professores do 

município. Parabenizou todos os professores e desejou um Feliz dia do Professor. Disse que 

também queria dar as boas vindas a colega Janice Seibt e falou que estamos a disposição para o 

que precisar. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A senhora Presidente convocou os 

Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 19 de outubro de 2021, as 20 horas no local 

de costume. Declarou encerrada a sessão.  

 

 

 


