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037/2021 

 

                           Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 04/11/2021. 
 

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

Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, Adriane Marconi, André Peiter, Egon 

Hansen, Eloir Bauer, Janice Seibt, Karin Spier, Neudir Hubler, e Valdir Lubenow. A mesa foi 

presidida pela Vereadora Karin Spier e secretariada pelo Vereador Neudir Hubler. A Senhora 

Presidente colocou em discussão a Ata nº 036/2021, de 26 de outubro de 2021. Ninguém fez uso 

da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 036/2021, que foi aprovada por 

unanimidade. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. 

Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 046/2021 – Estima a Receita e fixa a despesa do 

Município de Picada Café para o exercício financeiro de 2022. Justificativa. Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores: Estamos enviando para apreciação do Poder Legislativo o Projeto de Lei 

n° 046/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Picada Café para o exercício 

de 2022. A proposta orçamentária foi elaborada em consonância com o Plano Plurianual-

2022/2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 (LDO), em conformidade com a 

Constituição Federal/88, a Lei Complementar nº 101 (Lei da Responsabilidade Fiscal) e a Lei nº 

4.320/64 (que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços). Os valores das receitas e despesas foram obtidos tendo como base a atual 

política econômica e monetária, assim como, a sua tendência para o ano de 2022. Portanto, o 

orçamento para o Exercício Econômico -Financeiro de 2022 estima a receita em R$ 

32.550.000,00 (trinta e dois milhões quinhentos e cinquenta mil reais) e autoriza a despesa pelo 

mesmo valor.  Para o exercício de 2022, temos uma estimativa de receita de R$ 32.550.000,00 

(trinta e dois milhões quinhentos e cinquenta mil reais). Quanto à despesa fixada em R$ 

32.550.000,00 (trinta e dois milhões quinhentos e cinquenta mil reais): - a Secretaria de Educação 

e Cultura ficou com o percentual de 34,67% do total do orçamento em função da Lei de Diretrizes 

e Bases de Educação Nacional e da continuidade do FUNDEB. Esta Secretaria abrange, além dos 

gastos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que representam no mínimo os 25% à que 

a legislação se refere, também os custos da Merenda Escolar, os custos com o Ensino Médio e 

Universitário; bem como, as atividades da Cultura, a preservação do Patrimônio Histórico 

Cultural e a infraestrutura do Parque Municipal Jorge Kuhn. - a Secretaria da Saúde e Assistência 
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Social ficou com 23,59% em função da exigência da Emenda Constitucional nº 29 onde os 

municípios deverão aplicar no mínimo 15%, por meio do Fundo da Saúde. Nesta Secretaria estão 

incluídas as atividades da Assistência Social, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, os quais não tramitam pelo Fundo da Saúde. - a Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos ficou com 13,85%. - a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente ficou com 10,23%. 

Nesta Secretaria estão incluídas as atividades de manutenção do Sistema de Abastecimento de 

Água do Município e o Fundo Municipal do Meio Ambiente. - a Secretaria de Planejamento, 

Coordenação, Trânsito e Habitação ficou com 1,49%. - a Secretaria do Turismo, Indústria e 

Comércio ficou com 1,57%. - o remanescente de 12,76% é distribuído entre o Gabinete e a 

Secretaria de Administração e da Fazenda. - o Poder Legislativo conta com 1,34% do total do 

orçamento, percentual estabelecido em conformidade com Emenda Constitucional nº 25. - a 

Reserva de Contingência foi projetada pelo percentual de 0,50% sobre a previsão da Receita, 

atendendo as exigências legais. Em relação ao total liquidado na Secretaria Municipal de 

Educação, conforme o Art. 212 da Constituição Federal, no ano de 2020 o percentual ficou em 

26,82% da receita resultante de impostos municipais e de transferências. E na Secretaria da 

Saúde, conforme Art. 77, inciso III, § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no 

ano de 2020 o percentual ficou em 23,71% da receita resultante de impostos, compreendida a 

proveniente de transferências. Para as Ações e Serviços Públicos em Saúde esta proposta 

orçamentária prevê a aplicação de 24,57% para 2022 e na Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino ficou previsto o mínimo de 29,05%. Com base no quadro acima, chegamos à conclusão 

de que os valores mais significativos continuam concentrados nas despesas correntes, as que são 

necessárias para manter a estrutura em funcionamento, como o pagamento dos servidores, 

materiais de consumo, serviços de terceiros, a manutenção da frota de veículos, a conservação do 

Patrimônio Público Municipal, dentre outras. Os gastos com Pessoal e Encargos Sociais previstos 

para 2022 são da ordem de 48,5%. Nestes percentuais estão contemplados os recursos para o 

pagamento de uma reposição salarial, também as nomeações necessárias para 2022 e contratações 

emergenciais necessárias para a continuidade dos serviços nas hipóteses de licenças. Outro 

detalhe é o custeio da Fundação Assistencial de Picada Café, que conforme instrução do TCE/RS, 

passa a ter característica de custeio de pessoal em sua grande maioria. É importante mencionar 

que a expansão do gasto com Pessoal para o próximo exercício observa os limites estabelecidos 

na da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do artigo 20. A política econômico-financeira 
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do Município, expressa nesta proposta orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica 

para valorizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes. Esta infraestrutura implica 

em investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez ficam condicionados à 

expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as 

funções de Educação e Saúde. Luciano Klein, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Legislativo Nº 

003/2021 – Denomina a Praça existente no Bairro Serra Verde, Município de Picada Café. Os 

vereadores Adriane Marconi (PTB), André Peiter (PSD), Egon Hansen (PSD), Eloir Bauer 

(PTB), Janice Seibt (PDT), Neudir Hubler (PTB), e Valdir Lubenow (PSDB), desta Casa 

Legislativa, propõe o anexo Projeto de Lei, que denomina de Praça José Pereira dos Santos a 

praça localizada no Bairro Serra Verde, Município de Picada Café, com 360,42 m² ( trezentos e 

sessenta metros e quarenta e dois decímetros quadrados), matriculada sob o nº 12.343, do Livro 

nº 2, do Oficio de Registros da Comarca de Nova Petrópolis, que faz frente com a Rua “A”. José 

Pereira dos Santos nasceu em 27 de junho de 1935, no Município de Rio Pardo, falecendo no 

Município de Picada Café em 04 de julho de 2014, deixando esposa e doze filhos. Em 14 de maio 

de 1981, José mudou-se para o Município de Nova Petrópolis, passando a residir no então distrito 

de Picada Café, junto com sua família. No ano de 1984, José adquiriu a propriedade do Sr. 

Alfredo Loeser, localizada na divisa da localidade de Linha Olinda. Sempre muito atento às 

dificuldades das famílias que vinham de outras regiões, em instalar-se na cidade, tratou de 

desmembrar parte de sua propriedade para a venda de terrenos, com valores acessíveis à 

população humilde que chegava no local em busca de emprego e oportunidades. A gleba em 

questão passou a chamar-se loteamento Pereira e, após a emancipação do Município de Picada 

Café, de Bairro Serra Verde. Pessoa trabalhadora e envolvida com a comunidade, José deu origem 

ao Bairro Serra Verde, favorecendo a instalação de inúmeras famílias que buscavam um novo lar, 

e que hoje fazem de Picada Café a referência que é como Município em nossa região. Em 

homenagem, pois, ao responsável pela existência do Bairro Serra Verde, entendemos ser 

pertinente homenageá-lo, nominando de José Pereira dos Santos a praça em questão; solicitamos, 

portanto, seja o presente projeto de lei submetido à apreciação e votação dos meus pares nesta 

Casa Legislativa, inclusive em caráter de urgência urgentíssima. Picada Café, 04 de novembro 

de 2021. Pedido de Licença. O Vereador que esta subscreve, pelo presente solicita, de acordo com 

o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, Licença Interesse de suas funções do 

Legislativo a partir do dia 05 de novembro de 2021. Atenciosamente, Vereadora Janice Seibt. 
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Pedido de Indicação. Senhora Presidente: A vereadora Adriane Marconi, com assento nesta Casa 

Legislativa, apresenta Indicação ao Poder Executivo Municipal, na forma do art. 164, do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, no sentido de que seja criado programa 

de castração de caninos e felinos, como método de controle populacional e também de zoonoses. 

Entende-se que existência de um programa de controle populacional de cães e gatos é 

fundamental para evitar abandono e maus tratos aos animais, além de servir como método de 

controle de proliferação de doenças ao ser-humano. Há, portanto, interesse público sob o prisma 

ambiental e também de saúde pública. Requer, portanto, seja a presente indicação submetida ao 

Poder Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior brevidade possível. Adriane 

Marconi, Bancada do PTB. Oficio nº 021/2021. Exma. Sra. Karin Spier, Presidente. A Fundação 

Assistencial de Picada Café inscrita no CNPJ sob o nº 02.728.494/0001-50 localizada na Rua 

Cônego Edwino Puhl, nº 35, Bairro Centro do Município de Picada Café, vem mui 

respeitosamente, dirigir-se a vós, para manifestar-se e apresentar uma resposta ao questionamento 

que surgiu na sessão da Câmara de Vereadores, com relação ao aumento de salário das 

funcionárias da Fundação Assistencial de Picada Café. Gostaríamos de esclarecer e lembrar que 

a Fundação Assistencial é uma entidade particular deste município, ou seja, delega sobre suas 

próprias decisões. Hoje a Fundação recebe sim, auxílio financeiro do poder público municipal, 

este provindo através da Lei de Parcerias. Este auxilio recebido é o que custeia o pagamento de 

salários e todos os encargos que estes promovem, como por exemplo, impostos salariais de INSS, 

DARF entre outros. Porém, este recurso recebido, nem sempre é o suficiente para suprir todas as 

demandas, embora este seja um valor considerável, assim como foi mencionado pelo Vereador 

Adão Pereira. O que não se mencionou é que as demandas salariais mensais e logo anuais, 

também são de valor extremamente considerável. Diferente do que se ficou subentendido, é de 

extremo interesse dos dirigentes desta entidade que suas profissionais sejam remuneradas de 

melhor maneira, ou seja, que seus salários sejam mais altos e melhores, porém, esta não é uma 

ação tão simples e tão pouco depende apenas de vontade, é uma ação que necessita de recursos 

para ser executada. Outro fato que não foi mencionado, é que as profissionais desta entidade, são 

representadas por sindicato próprio para sua categoria, o FESENALBA de Porto Alegre. Hoje as 

funcionárias da Fundação Assistencial recebem como salário o teto estipulado por este órgão. 

Quanto a valorização do profissional, a entidade e seus dirigentes entendem que há muitas formas 

de valorizar, que não sejam estagnadas somente ao valor monetário e/ou bonificações físicas. A 
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real e verdadeira valorização é reconhecer e agradecer por cada profissional diariamente, por sua 

existência, sua saúde e por sua contribuição na história da Fundação. A Fundação é um espaço 

que sempre recebe muito apoio da comunidade em geral, em especial dos pais e familiares das 

crianças que a frequentam. Agradecemos, nós dirigentes, todo o carinho e apoio destinados a 

nossa entidade, em particular, o carinho e preocupação com nossos profissionais, fiquem sabendo 

que nós, mais do que todos, nos preocupamos e queremos o melhor para nossos profissionais, 

porém nem tudo é possível, em especial, neste período financeiro difícil. Esperamos, assim como 

todos, que logo tudo se normalize, principalmente a situação financeira e assim, possamos estar 

pensando junto ao poder público municipal novas estratégias. Agradecemos a oportunidade de 

poder expor nossa resposta e manifestação acerca do assunto tratado. Rejane Gollmann Wickert, 

Presidente da Fundação Assistencial. Carla Thais Pereira da Silva Gomes, Diretora da Fundação 

Assistencial. Oficio nº 0883/2021. Assunto: Crédito de Recursos Financeiros - Orçamento Geral 

da União. Senhora Presidente:  Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob 

bloqueio, em 03/11/2021, no valor de R$ 66.857,14 (sessenta e seis mil e oitocentos e cinquenta 

e sete reais e quatorze 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 de contrapartida deverá ser 

depositado na Conta Vinculada de acordo com o Cronograma Desembolso. Respeitosamente, 

Roberto Travi Assistente Junior, Valéria Gazzola Auler Coordenadora de Filial. Passamos para 

o Grande Expediente onde consta o Projeto de Lei Nº 046/2021 e o Projeto Legislativo 

003/2021. 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 em suas casas. Falou que referente ao Projeto de Lei 46/2021, ficará em pauta. 

Falou que referente ao Projeto de Lei do Legislativo, proporão dar a Praça, localizada n Bairro 

Serra Verde no Município de Picada Café, com o nome de José Pereira dos Santos. Disse que o 

Sr. José Pereira dos Santos sempre foi muito atento nas dificuldades das famílias que vinham de 

outras regiões e instalar-se na cidade. Disse que ele tratou de desmembrar parte de sua 

propriedade, vendendo os terrenos para as famílias e com preços acessíveis, já que eram 

populações humildes que vinham de outros municípios em busca de empregos e oportunidades. 
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Contou que Seu José Pereira dos Santos era uma pessoa trabalhadora e envolvida com a 

comunidade. Disse que José deu origem ao Bairro Serra Verde, favorecendo a instalação de 

inúmeras famílias que buscavam um novo lar e hoje fazem de Picada Café, uma referência. Disse 

que entende ser pertinente homenageá-lo, por ser o responsável pela existência do Bairro Serra 

Verde, nominando de José Pereira dos Santos a Praça em questão. Pediu urgência urgentíssima 

neste projeto. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação 

a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Legislativo Nº 003/2021, que foi aprovado por 

unanimidade.  Passamos para a Ordem do Dia onde consta o Projeto de Lei Legislativo Nº 

003/2021 e o Pedido de Licença Interesse da Vereadora Janice Seibt. A Senhora Presidente 

colocou a palavra a disposição. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, 

colegas Vereadores, secretária, jurídico, imprensa, o sobrinho Marcos, irmã Regina, irmão e ex-

vereador Hilário, em especial a sua mãe que nos honra com sua presença. Disse que queria falar 

um pouco do Projeto 003/2021 do Legislativo, onde os caros colegas vereadores estão propondo 

dar o nome da praça do Bairro Serra Verde de Praça José Pereira dos Santos. Disse que ficou 

muito honrado e agradecido aos seus pares, por apresentarem esse projeto nesta noite e acredita 

que realmente é muito justo mesmo, nomear aquela praça com o nome do seu falecido pai. Contou 

que ele foi um homem que desde que chegou em Picada Café, sempre com um coração muito 

grande, sempre com uma visão aos menos favorecidos e por isso desmembrou parte da sua 

chácara e vendeu os terrenos por um preço bem acessível, e quando precisou legalizar aquela leva 

rural, ele gastou mais do que na verdade recebeu pelos terrenos. Contou que mesmo assim, ele 

ficou muito feliz em poder ajudar esse pessoal. Disse que fica muito agradecido aos colegas 

vereadores, a essa Casa Legislativa por apresentar esse Projeto e acha muito justo nomear aquela 

praça com o nome do seu falecido pai e que fica muito honrado com a proporção desse projeto e 

reforçou que é favorável sim e acha que todos os vereadores também entendem que é uma justa 

homenagem, para aquele homem que muito batalhou por nosso município. Falou que acredita 

que os seus familiares e a sua mãe, estão muito felizes em saber que essa Casa Legislativa, está 

nomeando aquela pracinha, onde o seu pai teve a ideia de formar aquele Loteamento e explicou 

que doou três áreas de terra que ficou como área institucional, área verde e mais esse terreno onde 

está a pracinha, doou para o município. Explicou que esse terreno onde está a pracinha na verdade 

ele trocou pelos meio fios, que naquela época para legalizar, tinha que pagar os meios fios e 

pensando como iria pagar esses meio fios, conversando com o prefeito da época, surgiu a ideia 
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de doar um terreno pra pagar esses meio fios. Explicou que o pai deixou tudo legalizado, passou 

a escritura para todos os moradores que ficaram morando lá em cima. Falou que no início, não 

era a Município de Picada Café e que tudo era feito tudo através de contrato e depois quando 

emancipou foi atras e legalizou tudo e deixou tudo certinho, que era o que ele gostava de fazer.  

Disse que seu pai não deixou capital, mas deixou um legado muito grande, que foi o ensinamento 

de sempre fazer as coisas certas, procurar sempre ajudar o próximo. Disse que deixou algo que 

ninguém vai tirar, que é o legado de olhar pro ser humano, como um ser humano mesmo. 

Agradeceu.  Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de 

Lei Legislativo Nº 003/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 

em votação o Pedido de Licença Interesse da Vereadora Janice Seibt, que foi aprovado por 

unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. A senhora Presidente colocou a palavra a 

disposição. Do Vereador Valdir Lubenow. Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, 

secretária, e a todos presentes e os que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria fazer um 

agradecimento e que tanto que pediu, não de hoje, mas de anos atras, e que está vendo que a RGE 

está se esforçando bastante pra trocar os postes. Falou que onde vê, tem poste deitado, poste novo, 

e furando buracos pra repor. Disse que esses dias estava conversando com o pessoal que estava 

fazendo os buracos pra trocar os postes e pediram para que as pessoas tenham um pouco de 

paciência e que pode acontecer que vá demorar um dia para voltar a luz e que irão fazer por 

etapas. Falou que acha que isso não é problema e que é uma solução. Falou que no domingo 

passaram debaixo de um poste de luz em Linha Nova e se arrebentasse os fios, cairia em cima 

deles. Disse que de tanto cobrar deles, estariam fazendo a sua parte também. Agradeceu. Do 

Vereador Egon Hansen. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, imprensa, secretária, 

jurídico e a Família Pereira que se fez presente. Falou que o Projeto Legislativo e como já havia 

sido falado, que o Adão falou muito bem como aconteceu e como surgiu aquela pracinha. Disse 

que acha muito merecido, dar o nome da praça que tem no Loteamento e explicou que a família 

irá continuar lembrando e dos familiares também é uma cultura que continua sendo sempre 

lembrado que esse loteamento e essa pracinha surgiram através dos Pereira. Disse que é muito 

bom colocar esse nome na praça dos Pereira e que concorda plenamente. Falou da indicação da 

castração de cães e gatos, que não fique só no papel e que isso aconteça, para que se tenha mais 

controle porque esses animais aumentam cada vez mais no município e que a princípio já é um 

problema. Disse que a ideia é boa e louvável, mas gostaria muito que isso se concretizasse e não 
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ficasse só no papel. Agradeceu. Da Vereadora Janice Seibt. Saudou a Senhora Presidente, 

colegas vereadores, imprensa, secretária, a família Pereira aqui presente e a todos que assistiam 

pelas redes sociais. Falou que o Deputado Pompeu de Mattos destinou ao Município   cem mil, 

duzentos e quarenta e cinco reais, para aquisição de um triturador de galhos e com isso usar como 

adubo orgânico. Disse que o Deputado Afonso Motta destina a princípio, cem mil e duzentos e 

oitenta e cinco reais, pra aquisição de uma Retroescavadeira, que será para a agricultura e também 

para abertura e melhorias de acesso e para o carregamento de insumos. Disse que nos últimos 

dias a Administração de Picada Café, juntamente com a Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente, libera o certificado de Serviço e Inspeção Municipal o SIM e o Alvara de Licença para 

a localização e funcionamento da primeira Agroindústria de Embutidos de Picada Café. Disse 

que o ato de entrega do registro ao proprietário da Empresa de Embutidos Coloniais Mewius, o 

Marcos Mewius, teve a presença do Prefeito Luciano Klein, o Secretário Neco Link e a Médica 

Veterinária Denise Maldaner. Desejou sucesso ao proprietário. Falou que queria pedir ao pessoal 

que organiza eventos e donos de propriedades de pontos turísticos, que orientem os turistas que 

não invadam as propriedades particulares, porque eles acabam roubando produtos que os 

produtores plantam e que muitas vezes não estão prontos para o consumo e aí acabam 

desperdiçando mesmo. Disse que queria deixar um agradecimento a Casa por ter me recebido, 

me acolhido e em especial ao Vereador Selvino, pela oportunidade de estar aqui, e logo,logo ele 

estará de volta para fazer o que mais gosta. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi: 

Saudou a todos novamente. Disse que queria apresentar esta noite, a colocação de duas paradas 

de ônibus no Bairro Esperança e uma no Bairro Floresta. Disse que, tendo em vista a necessidade 

dos moradores, foi pedido e foi atendido. Disse que também queria agradecer a Secretaria de 

Obras e ao Prefeito e o Vice, por ternos atendido. Explicou que essa parada de ônibus no Bairro 

Floresta atende em torno de dez crianças e agradeceu em nome dos moradores. Falou que o 

Novembro Azul é o mês mundial do combate ao câncer de próstata. Disse que entre os homens, 

28,6% da população masculina desenvolve neoplasias malignas. Falou que a prevenção e o 

tratamento é a única forma de garantir a cura do câncer e o diagnóstico precoce, através do exame. 

Disse que a Secretaria de Saúde e Assistência Social de Picada Café, está realizando exames de 

PSA, Antígeno Prostático Específico, durante o mês de novembro. Falou que, quem quiser, pode 

agendar no Posto e que tem horários disponíveis durante a manhã e à tarde. Explicou que essa 

iniciativa é para o mês de novembro, que é o mês de conscientização do câncer de próstata e os 
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cuidados da saúde do homem. Falou para o Vereador Egon, que pode ter a certeza que a indicação 

não vai ficar só no papel. Disse que queria falar um pouco sobre a indicação que é referente a 

criação do Programa de Castração de cães e gatos e deu a sugestão que o município faça um 

convenio com uma Clinica e dê um auxílio para os munícipes de quinze ou dez por cento, para 

que então seja feito esta castração. Falou que com isso, ao longo do tempo, irá diminuir a questão 

dos animais abandonados e maltratados. Disse que o Prefeito também está de acordo e contou 

que conversou com ele e o vice e que prontamente foi atendida na questão da indicação. 

Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a todos novamente. Disse que também é bem 

favorável a indicação da Vereadora Adriane Marconi e que a poucos dias tinha sugerido que o 

município tivesse algum convenio com uma ONG ou mesmo alguma entidade privada que 

pudesse assumir a questão do recolhimento de animais de rua e fazer a castração e a 

desverminação e que pudesse recolocar esses animais, porque hoje é um problema sério mesmo, 

os animais abandonados na rua. Reforçou que é bem favorável e que venha a acontecer e acredita 

que vai sim. Disse que também queria pedir ao Secretário de Obras que desse uma olhada na 

questão dos borrachudos. Disse que conversou com o colega Vereador Valdir, que trabalha na 

Secretaria e que ele disse que já estão colocando veneno. Falou que em Picada Holanda não dá 

pra sair fora de casa, que os borrachudos estão atacando mesmo. Falou da colocação que fez nesta 

Casa a poucos dias, referente ao banheiro feminino do Parque. Disse que um turista de Ivoti, que 

frequenta muito o nosso Parque, havia colocado que o banheiro estaria com problema há uns dois 

meses atras. Disse que sugeriu, já que teria os eventos no Parque, que fosse dado uma olhada para 

concertar esse banheiro. Falou que esse mesmo turista teria dito que teve um evento no município 

e que este mesmo banheiro continuava interditado. Disse que isso não pega bem para o município 

e que sabe que tinha os banheiros químicos nos eventos desse mês, mas mesmo assim seria bom 

se pudessem concertar esse banheiro, ou de repente se desse pra concertar, então tirar esses 

banheiros e fazer novos. Explicou que é uma área muito frequentada por turistas e é o espelho, o 

cartão de visita do nosso município. Pediu que esse pedido fosse atendido, de concertar ou fazer 

banheiros novos no Parque pra eliminar esse problema. Falou quanto a questão da contratação, 

nomeação da Sra. Ivete Galhardo, que repercutiu muito essa semana no município, como 

Secretária de Turismo. Disse que não é contra o Prefeito nomear sua esposa ou namorada em 

alguma secretaria, diretora ou cargo de confiança do município, desde que a pessoa seja 

qualificada e tenha alguma formação na área que ela esteja assumindo. Disse que pelo que parece, 
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a Ivete não tem nenhuma formação em turismo e que isso pode até não ser ilegal, mas é bem 

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

Vereadores, Secretária, Jurídico, Jair do Diário, a Família Pereira que se fez presente a todos que 

assistiam pelas redes sociais.  Disse que queria fazer um agradecimento ao Deputado Federal 

Marcel Van Hattem que destinou uma emenda ao município no valor de oitenta mil reais para a 

saúde. Disse que sempre é bom que venha recursos para o município, indiferente das áreas que 

venha. Salientou que o recurso chegou em decorrência da ida do Prefeito Luciano a Brasília, junto 

com o Secretário Klaus e o advogado Júlio. A Vereadora Adriane pediu parte da palavra e disse 

que referente a questão levantada pelo Vereador Adão, que tange a contratação da Ivete Galhardo, 

informou que não há nenhuma ilegalidade na nomeação em questão. Quanto a formação, falou 

que ela tinha formação e estaria habilitada para exercer o cargo de Secretária de Turismo. O 

Vereador Neudir falou que referente a Secretária de Turismo, quando se contrata uma pessoa, 

pensa que precisa dar tempo ao trabalho e o que reflete é a pessoa, e que já foi falado que é legal, 

então, não tem nada a impedir e acha que precisa deixar ela trabalhar e dar a oportunidade e que 

ela já está demonstrando que sabe trabalhar bem. Disse que essa Casa critica muito e muitas vezes 

não vê o que é feito. Acha que a Administração está fazendo muita coisa e tem muita coisa pra 

fazer ainda. Destacou que as vezes parece que agora, em um ano precisa ser feito tudo, assim 

como os banheiros do Parque, como o Adão disse. Falou que ao seu modo de ver, tantos anos 

com esses banheiros e acha que deveria ter banheiros novos, porque é um espaço maior. Disse 

que não dá pra conseguir fazer tudo, como os banheiros da Joaneta, também. Falou que a 

população quer as coisas e poderiam ter feito antes e que em um ano não se consegue fazer tudo. 

Pediu um pouco de paciência para a população e que tem certeza que as coisas estão andando, 

assim como na área da agricultura também, e muitas vezes as pessoas estão dizendo que não está 

sendo feito, mas muitas vezes não dá pra fazer tudo em um dia ou em um ano. Disse que sabe 

que está sendo feito muita coisa e que muita coisa ainda será feito. Agradeceu. Ninguém fez uso 

da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no 

dia 09 de novembro as 20 horas no local de costume. Declarou encerrada a sessão. 

                                      


