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038/2021 
 

                           Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 09/11/2021. 
 
Aos nove 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, Silvania Link 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 037/2021, de 04 de novembro de 2021. 
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 037/2021, que 
foi aprovada com a abstenção da Vereadora Silvania Link. A Senhora Presidente, solicitou que à 
secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente: Convocação: Ao cumprimentá-la 
cordialmente, venho por meio desta informar-lhe, que tendo em vista a prorrogação da Licença 
do Vereador Selvino José Boettcher, para tratamento de saúde, com prazo estimado de 
encerramento em junho de 2022, fica a Vossa Senhoria convocada pela condição de primeira 
suplente, assumir a cadeira nesta Colenda Casa Legislativa, no mesmo período. Karin Spier, 
Presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café. Oficio Circular- CES/RS/10/2021. Prezados 
Senhores Vereadores. O Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul - CES/RS, ao 
cumprimenta-los(as), em face da Resolução CES/RS n. 07/2021 – documento em anexo - que 
rejeita o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2022 e Resolução CES/RS n. 08/2021, 
aprovada na reunião plenária do Colegiado na data de 04 de novembro do corrente, que trata da 
situação dos pacientes com sequelas pós covid – documento em anexo - vem pelo presente dizer 
e requerer o quanto segue: Preliminarmente, importante trazer que a Emenda Constitucional nº 
29/2000, determina a aplicação pelos Estados de 12% da Receita Liquida de Impostos e 
Transferências na Saúde Pública; e o Conselho Estadual de Saúde, órgão colegiado e deliberativo, 
em atenção ao § 2º do Art. 1º da Lei nº 8142/90 atua na formulação de estratégias e no controle 
da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos 
e financeiros, e atendendo também ao inciso XI, do Art. 8º da Lei 10.097, de 31.10.1994, compete 
ainda apreciar e aprovar a proposta do Plano Plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do 
orçamento anual da Secretaria de Estado da Saúde. Diante dessa prerrogativa legal, em análise 
das peças orçamentárias, o CES/RS constatou que o valor percentual a ser aplicado efetivamente 
em saúde, não levando em conta a necessária inclusão na base de cálculo das desonerações fiscais, 
fica em 7,74% da Receita Líquida de Impostos e Transferências – RLIT, abaixo do percentual 
exigido pela Emenda Constitucional n. 29/2000 regulamentado pela Lei Complementar nº 
141/2012, que é de 12% da RLIT na Saúde Pública; Essa diferença percentual a menor traz graves 
consequências no que tange à necessidade de recursos financeiros suficientes para atender ao 
comando constitucional de que “a saúde é direito de todos e dever do estado”, principalmente 
quanto à obrigatoriedade em atender aos princípios da universalidade e integralidades, que são a 
base do Sistema Único de Saúde. A não aplicação do mínimo percentual constitucional se verifica 
de forma explícita diante das dificuldades na execução das políticas públicas de assistência à 
saúde da população por ocasião da pandemia da Covid-19, conforme se fundamenta a seguir. 
A pandemia de Covid-19 que assolou todo o planeta, trouxe também consequências 
nefastas para a população brasileira, haja vista que foram infectadas em território nacional mais 
de 20 milhões de pessoas, totalizando mais de 600 mil óbitos no país, sendo que somente no 
Estado do Rio Grande do Sul foram confirmados 1.468.595 casos de infecção por Covid-19, dos 
quais 35.525 foram a óbito. Ressalta-se que a Covid-19 ainda traz imprevisibilidade quanto a 
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todos os sintomas causados nos infectados, e grande parcela destes apresentam as mais variadas 
sequelas, dentre elas graves, quais sejam: sensoriais (olfato, fala, audição), motoras, vasculares, 
neurológicas, respiratórias, de saúde mental, além do invariável problema financeiro, haja vista 
as dificuldades na manutenção de atividades laborais, em face das comorbidades relacionadas. 
Há de considerar que sequelas geradas pela Covid-19 exigem acesso imediato à assistência 
multidisciplinar, envolvendo as áreas médicas, de enfermagem, farmacológica, fisioterápica, 
psicológica, fonoaudiológica, de terapia ocupacional, além de exames laboratoriais e de imagem, 
reabilitação, dentre tantas outras especialidades. Contudo, o Sistema Único de Saúde não está até 
então preparado para atender todas as consequências causadas pelo vírus, haja vista a necessidade 
de ampla rede de atenção especializada de atenção a todos os agravos gerados. A falta de acesso 
a tal assistência em saúde, que garanta a plena recuperação dos pacientes, causará grande prejuízo 
nas áreas da assistência e previdência, gerando um custo muito maior à sociedade e ao orçamento 
público. Ademais, vale ressaltar que não consta no PLOA 2022 recursos específicos para o Covid- 
19, como previsto no Plano Estadual de Saúde, bem como há de ser considerado que para fins 
epidemiológicos, o gestor do SUS conclui que o recuperado para Covid-19 é o paciente que 
não foi a óbito, sendo excluído o sequelado, o que por óbvio deve ter seu tratamento continuado. 
Há de se considerar ainda: - que devido a problemas de subnotificação, os números oficiais 
representam em torno de 30% a menos dos números reais de casos de Covid-19.- que um a cada 
quatro pacientes que foram intubados na UTI em função da Covid-19 vão a óbito em até seis 
meses após a alta hospitalar, em consequência de alguma complicação decorrente da doença.- 
que a revisão sistemática de 57 estudos compreendendo mais de 250000 sobreviventes de 
COVID-19, conduzido por Groff e colaboradores, publicado em outubro de 2021 na revista 
científica JAMA Network Open, apontou que a maioria das sequelas incluiu doenças mentais, 
pulmonares e neurológicas, que prevaleceram por mais de 6 meses após a exposição à Covid-19. 
- que conforme o estudo citado, a cada 10 sobreviventes de Covid-19, 5 desenvolveram uma 
ampla gama de manifestações clínicas pulmonares e extrapulmonares, incluindo sistema nervoso 
e distúrbios neuro-cognitivos, distúrbios de saúde mental, distúrbios cardiovasculares, distúrbios 
gastrointestinais, distúrbios de pele e sinais e sintomas relacionados ao baixo bem-estar geral, 
incluindo mal-estar, fadiga, dores musculoesqueléticas e redução da qualidade de vida, exigindo 
acompanhamento e redimensionamento do sistema de saúde para assistência dos pacientes como 
um todo.- que há a necessidade de manutenção dos novos leitos de UTI, um direito material 
adquirido pela população, para que se consiga oferecer a devida assistência aos acometidos pela 
Covid-19,- que frente aos dados apresentados, foi criado pelo Conselho Estadual de Saúde do Rio 
Grande do Sul, na última sexta-feira, 05 de novembro de 2021, o Comitê em Defesa das Vítimas 
da Covid-19, que contou com o Conselho Nacional de Saúde, Avico Brasil, Conselho Estadual 
de Direitos Humanos, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do RS, 
SERGS, SINDIFARS, SINDISAÚDE, SINDSEPE/RS, COREN/RS, Associação Nacional Vida 
e Justiça em Apoio às Vítimas da Covid – 19, CNBB, AGAPAN, CUT/RS, CTBRS e FENAFAR, 
Dr Armando De Negri, conselhos municipais de saúde, vereador Pedro Ruas, representantes da 
bancada do Partido dos Trabalhadores, assessoria do Dep. Valdeci Oliveira, entre outras 
personalidades, entidades e movimentos sociais. Assim, essa instância estadual de Controle 
Social do SUS, em atenção à suas atribuições e prerrogativas legais, vem INFORMAR a Vossas 
Excelências que foram enviados ofícios à Assembleia Legislativa do Estado, notadamente ao 
relator do orçamento do Estado, Dep. Mateus Wesp, (encaminhado mediante Ofício CES/RS n. 
138/2021) requerendo que apresente emenda ao orçamento, a fim de destinar os recursos que não 
foram aplicados na área da saúde pública, para a efetiva assistência às pessoas infectadas pela 
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Covid-19 que apresentam sequelas relacionadas à doença, bem como aos presidentes das 
comissões de Saúde e Meio Ambiente, Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle e 
Segurança e Serviços Públicos, ( encaminhado mediante Ofício CES/RS n. 139/2021) para que 
sejam convocadas Audiências Públicas, em cada uma das comissões referidas, ou em conjunto, 
no sentido de debater junto à sociedade, a importância e necessidade de apresentar ao Poder 
Público a imprescindibilidade quanto a formulação de políticas públicas, que visem a assistência 
à saúde, de forma multidisciplinar, que garantam os tratamentos necessários aos infectados da 
Covid19 que sofrem de sequelas causadas pela exposição ao vírus, atendendo aos princípios 
basilares do SUS quais sejam: da universalidade de acesso e integralidade de tratamento. Nesse 
sentido, considerando todo o exposto, o CES/RS vem pelo presente solicitar a Vossas Excelências 
apoio político junto ao relator do orçamento do Estado, Dep. Mateus Wesp, para que atenda as 
demandas deste Colegiado, a fim de apresentar emenda ao orçamento no sentido de aumentar os 
recursos financeiros para formulação e políticas públicas para tratamento das sequelas em 
tratamentos de pacientes pós covid, bem como sejam realizadas audiências públicas nas casas 
legislativas dos municípios, no sentido de debater junto à sociedade a imprescindibilidade quanto 
a formulação das referidas políticas, que visem a assistência à saúde, de forma multidisciplinar, 
que garantam os tratamentos necessários aos infectados da Covid-19, atendendo aos princípios 
basilares do SUS quais sejam: da universalidade de acesso e integralidade de tratamento. 
Atenciosamente, Claudio Augustin Presidente do CES/RS. Como não consta nada no Grande 
Expediente e nem na Ordem do Dia, passamos para as Explicações Pessoais. A senhora 
Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Silvania Link. Saudou a Senhora 
Presidente, colegas Vereadores, Jair do Diário, Secretário Renato do Desporto e a todos que 
assistiam pelas redes sociais e demais presentes. Falou que é com alegria que retorna e durante 
este período de recuperação do Vereador Selvino, torce para que ele se recupere logo e possa 
assumir a sua cadeira nesta Casa. Disse que tinha algumas colocações para fazer e explicou que 
nesta manhã, reuniram-se na Prefeitura para firmar a reabertura do Abatedouro de Aves da 
Joaneta, a Avesul, com o nome de Leve Quintal. Falou que estiveram reunidos o Secretário da 
Agricultura Neco, o Prefeito, o Sr. Cristiano, o Sr. Gilberto e a Sra. Claudia. Explicou que para 
iniciar as atividades no abatedouro, as aves serão abatidas para descarte e fabricação de ração, e 
mais pra frente, para o consumo humano. Falou que isso é muito importante para que o poder 
público incentive para que novas empresas possam estar no município. Disse que é com alegria 
que traz essa notícia pra todos nós da Picada Café. Falou que a tarde, os representantes da 
Associação de Pais, da Escola 25 de Julho, estiveram reunidos com o Prefeito e o Vice, para 
trazer algumas demandas e buscar parcerias com a prefeitura para que eles possam fazer a pintura 
da escola e reformas que são necessárias. Disse que ainda tem o Ginásio que tem questões de 
tesouras comprometidas e também solicitar que faça mais algum empenho, investimento de novas 
oficinas para o próximo ano e destacou que sempre é muito importante que se pense na qualidade 
daquilo que está se oferecendo nas escolas para as crianças. Falou que essa parceria da 
Administração Pública com os ACPMS, é muito importante, porque o ACPM não tem condições 
de sozinho dar todos os retornos e o prefeito se mostrou muito receptivo e já pensando em ações 
de como promover essas parcerias com os ACPMS. Disse que a Secretária de Educação também 
estava presente e foi um momento bem importante de troca, onde eles se colocaram a disposição 
pra que a gente sempre possa ir conversar e trocar ideias e contribuir para que se possa melhorar 
a educação, trazer coisas novas e fazer sempre com que as crianças tenham mais qualidade na 
educação. Agradeceu. Do Vereador André Peiter. Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, imprensa, secretária, jurídico, Jair do Diário, Secretário Neco e o Secretário Renato 
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Schmitt do Desporto. Disse que queria falar um pouco sobre a noticia que o Renato assumiu o 
Desporto e falou que ficou muito feliz. Disse que para dar continuidade nos campeonatos que 
sempre foram tão bons como o Schofkhop, a canastra, o futebol que estava acontecendo e tudo 
parou por causa da pandemia. Disse que acha que está na hora de voltar. Disse que também ficou 
muito contente porque o Ricardo, o ex-secretário passou tudo para o Renato e que achou isso 
muito legal porque fez parte do grupo do esporte. Disse que viu que se sentaram e passou tudo 
direitinho pro Renato continuar como estava sendo feito, ou até talvez melhor e desejou muito 
sucesso pra ele.  Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira. Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, imprensa, jurídico, Secretário da Agricultura Neco Link, o Diretor de Esportes 
Renato Schmitt e a todos que assistiam pelas redes sociais e a nossa secretária. Disse que queria 
falar um pouco do orçamento, já que não houve projeto nesta noite e que temos o Projeto 
tramitando na Casa. Disse que deu pra observar que a Câmara de Vereadores continua fazendo 
uma boa economia no nosso município, como de praxe, sempre a Câmara de Vereadores desta 
Casa Legislativa, sempre tratou o dinheiro público com muito respeito. Falou que novamente a 
Câmara vai conseguir apenas 1,34% do orçamento, quando por lei poderia consumir até 7%. 
Disse que ficou muito feliz em saber que essa Casa está fazendo seu papel na economia e com o 
dinheiro público desse município, assim como sempre fez. Disse que sempre teve vereadores que 
trabalhavam com muito respeito com o dinheiro público do nosso município. Disse que sabe que 
várias vezes os vereadores baixaram os seus próprios salários e por isso somos hoje, dentro do 
Estado do Rio Grande do Sul, um dos municípios onde o vereador ganha o menor salário, sendo 
que em média é sete mil reais o salário de um vereador e nós não ganhamos nem ¼ disso. Disse 
que fica feliz em conseguirmos fazer essa economia e que estamos pensando para dois mil e vinte 
e dois, fazermos a mesma economia que vínhamos praticando até então. Disse que queria falar 
um pouco da Secretária do Planejamento, onde hoje ficou também 1,49%, ou seja, quatrocentos 
e oitenta e cinco mil reais (R$ 485.000,00) destinados. Falou que já em outros anos anteriores, 
comentou que achava pouco este recurso e acha que é pouco, porque na Secretaria do 
Planejamento passam todos os projetos e sabe que o custo disso não é baixo. Disse que o 
Secretário de Planejamento praticamente terá que fazer milagre pra poder fechar um orçamento 
com tão pouco dinheiro destinado a essa secretaria. Disse que também queria falar da Secretaria 
de Turismo e que também comentou em outros anos anteriores, no pouco recurso destinado pra 
secretaria que hoje é 1,57%, ou seja, quinhentos e dez mil reais (R$ 510.000,00). Disse que sabe, 
que fazer turismo não se faz com pouco dinheiro. Falou que as ações turísticas são caras. Disse 
que já muitos anos, nenhum prefeito colocou o turismo como prioridade em nosso município. 
Falou que enquanto isto não acontecer, é lamentável e que lamenta e sabe que cada prefeito tem 
as suas prioridades e que já comentou em anos anteriores. Explicou que é lamentável, porque a 
gente vai continuar sendo um município de passagem de turismo e não um município turístico, 
enquanto não conseguirmos destinar pelo menos cinco ou seis por cento do nosso orçamento para 
o turismo, assim como fazem os municípios vizinhos que hoje desfrutam do turismo aqui no Rio 
Grande do Sul. Falou que nós não vamos, e por enquanto não temos condições de desfrutar com 
esse pouco orçamento que temos. Disse que queria desejar também um bom trabalho e muito 
sucesso pra a nossa Secretária de Turismo, que ela possa desenvolver boas ações, com o pouco 
dinheiro que tem, mas como nos anos anteriores, os secretários de turismo tiveram que fazer 
muito com pouco dinheiro, com pouca coisa. Desejou a ela sucesso e como comentou na semana 
passada que não é contra que não é ilegal a nomeação dela e desejou que ela faça um bom trabalho 
diante desta secretaria, porque o dinheiro que ela vai receber do salário dela, não é da prefeitura, 
não é do prefeito, é do povo. Que ela possa desenvolver boas ações no turismo, no comércio, na 
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indústria e é isso que a gente torce. Disse que também queria falar da nomeação do Sr. Renato 
Schmitt como Coordenador dos Esportes. Disse que ficou muito feliz e que o nosso município 
estava muito carente e que estava precisando mesmo de uma pessoa capacitada como o Sr. 
Renato, que é extremamente capacitado, que tenha condições de tocar o nosso esporte que estava 
parado em função da pandemia. Falou que hoje temos oitenta por cento da população com a 
vacina concluída e acha que está na hora da retomada. Falou que ficou muito feliz na semana 
passada, quando o nosso vereador falou que vai ser concluído os campeonatos municipais ainda 
este ano. Reforçou que ficou feliz em saber disso, porque o povo de Picada Café estava esperando 
por isso e é um povo que gosta muito de esporte mesmo e conversando com as pessoas na rua, 
estão muito felizes com a retomada dos esportes do nosso município. Disse que também ficou 
muito feliz com a reabertura do abatedouro de aves na Joaneta, que infelizmente permaneceu 
aberto por muito pouco tempo e que na época não foi aberto, talvez por má administração dos 
antigos proprietários. Disse que ficou feliz por essa administração ter conseguido retomar as 
atividades, trazer novos empresários, que vão abrir novamente este abatedouro, gerando novos 
empregos e renda para o município. Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler. Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, Jurídico, Jair, Secretário Neco e o Coordenador do 
Desporto Renato Schmitt. Disse que queria falar do desporto, e assim como o Vereador Adão já 
tinha falado, que em duas ou três sessões, que a intenção da administração seria terminar os 
campeonatos que tinham iniciado, mas houve uma reunião com os Clubes que iriam fazer as 
finais,e que eles tinham decidido que não irão fazer. Explicou que tem jogadores lesionados, e os 
clubes que não querem mais fazer a final. Avisou que não vai mais ser feito a final nem este ano 
e nem no ano que vem. Disse que já estão trabalhando agora, para ter uma retomada boa no ano 
que vem e só tinha um time que queria fazer a final. Disse que foi entre o bem comum entre os 
clubes que não queriam fazer. Falou que sempre jogou futebol, e fazer uma final sempre é muito 
bom e explicou que na verdade os clubes não queriam jogar por estarem muito tempo parados e 
achou que perde um pouco aquela vontade de fazer uma final e por fim, essa final não vai sair. 
Falou que para o ano que vem vão começar bem os campeonatos e que está muito feliz com o 
Renato a frente do Desporto. Disse que a retomada do Desporto precisa começar lá de baixo, na 
categoria de base com as nossas crianças e falou que vê hoje, em função da pandemia, muitas 
crianças estão em casa, não saem, se ocupando muito com celular, redes sociais, e esquecem 
muito daquele incentivo de praticar esportes. Falou que acompanha o trabalho do Renato nas 
escolinhas e achou o nome ideal que tinha para o Desporto. Falou que tudo é a base e que é 
preciso novamente retomar a base no nosso desporto, tanto no futebol, no vôlei, e se colocou a 
disposição para sempre ajudar. Desejou muita sorte ao Renato e qualquer coisa que precisar estará 
à disposição. Da Vereadora Adriane Marconi: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, Jair do Diário, Secretário de Agricultura Neco Link, 
Representante do Desporto Renato e deu as boas-vindas a Vereadora Silvania link. Disse que 
queria agradeceu o Prefeito Luciano Kelin que sancionou o Projeto Lei que trata da proibição de 
campismo e da presença de animais equinos, caprinos, suínos em parques, praças e áreas de lazer 
no município. Também agradeceu a todos os vereadores que aprovaram este projeto. Disse que 
os moradores do Bairro Esperança, agradecem a Administração e a Secretaria de Obras, pela 
reforma dos bloquetos da Rua dos Lírios e das Camélias. Disse que queria desejar a Secretária de 
Turismo, a Ivete Galhardo, um bom trabalho e que ela venha desenvolver ações voltadas ao 
turismo e que sabe que este setor estava parado e que ela se colocou a disposição pra quem tiver 
qualquer dúvida, pode procura-la para esclarecimentos. Falou que a tarde houve uma reunião com 
o representante da RGE, o Rafael e também teve a participação do prefeito Luciano, vice Max e 
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alguns vereadores. Disse que o Rafael da RGE esclareceu algumas duvidas e se colocou a 
disposição. Falou que foram trocados cem postes, setecentos e doze faltam ser trocados, e setenta 
e seis por cento dos postes de madeira foram substituídos por postes de concreto. Falou que a 
população estaria vendo que as coisas estão acontecendo e que alguns meses atras ela mesma era 
uma pessoa que criticava algumas coisas que precisavam ser feitas. Disse que hoje bastante coisa 
está acontecendo. Explicou que no dia do desligamento nos bairros, será divulgado para que as 
pessoas e as empresas possam estar se organizando. Disse que o vereador Selvino também sempre 
estava ligando na RGE, fazendo protocolos e deu o recado que estariam tendo bastante retorno 
sobre esse trabalho que foi feito em parceria. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: Saudou 
a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, Secretário do Desporto 
e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Disse que no domingo a tarde foi dar uma volta no 
Loteamento Terra Nova onde tem a pista de skate, e viu a chegada de um micro ônibus de Caxias 
do Sul, com várias crianças e os pais juntos. Falou que as crianças desceram para brincar um 
pouco e em conversa com o motorista, ele havia dito que ficou muito boa esta pista de skate e 
explicou que a Administração passada conseguiu fazer esta pista de skate e que esta administração 
estaria vendo para fazer os banheiros que tanto faltam ali, e também plantar algumas árvores e 
fazer um campinho de areia. Falou que o motorista havia dito que isso era muito importante, 
porque o pessoal chegava ali e não tem onde ir nos banheiros, porque não tem, e aí vão nas casas 
dos vizinhos. Destacou que isso seria muito importante se isso fosse feito. Falou que ficou 
sabendo que a Administração já estaria indo atras disso pra fazer os banheiros e plantar as árvores 
de sombra, e fazer uma bonita área de lazer. Pediu que fossem inclusas as câmeras de 
monitoramento, que é de fundamental importância porque assim daria pra ver o pessoal que 
circula a noite ou fora de hora e faz vandalismo, ou apronta alguma arte. Falou que com essas 
câmeras de monitoramentos, ajudaria bastante. Disse que agradeceria bastante se fosse acontecer 
a construção dos banheiros e melhorar a pista de skate. Disse que tinha cartões para vender e se 
alguém estivesse interessado em adquirir o entrevero no pão na Paróquia Francisca de Chantal, 
que será no dia vinte de novembro, em um sábado, no valor de vinte reais.  A retirada seria das 
dezoito horas até as vinte horas de sábado. Disse que a comunidade agradece ao evento e que 
sempre é preciso de dinheiro para melhorar as coisas que estão estragando ou alguma melhoria 
na comunidade. Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a todos novamente, em 
especial o Secretário da Agricultura Neco Link. Disse que assim como a Vereadora Adriane já 
havia colocado, que a pouco houve uma reunião com o Consultor da RGE e que primeiramente 
queria agradecer ao Prefeito Luciano que agendou a vinda desse consultor. Disse que foi uma 
reunião bem proveitosa e que ele se deixou a disposição, colocou vários dados e passou muitos 
esclarecimentos de como funciona. Falou que Picada Café tem setenta e seis por cento dos postes 
de madeira trocados por postes de concreto e que está acima da média dos municípios da região 
que estão em torno de setenta e dois, setenta e três por cento. Disse que só este ano, foram trocados 
cem postes em Picada Café e a previsão talvez é de trocar mais uns vinte até o final do ano, pela 
quantidade postes que tem espalhados pelo nosso município, e em várias ruas se vê como no 
Esperança, no São João e acredita que mais uns vinte postes serão trocados. Disse que essa troca 
vai continuar em dois mil e vinte dois e dois mil e vinte e três e temos ainda hoje, setecentos e 
doze postes de madeira. Disse que este trabalho com os postes que estão ruins, é feito toda uma 
análise, qual é a prioridade, da queda de luz, onde falta mais luz, porque falta luz. Disse que foi 
muito proveitosa essa conversa com o Rafael e ele se deixou a disposição. Falou que na sexta 
feira tem o cachorro quente do Consepro. Disse que ainda tem alguns cartões a venda com os 
integrantes da diretoria. Disse que não poderia deixar de parabenizar a diretoria do Consepro, que 
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tanto está se empenhando para fazer vários eventos. Falou que no sábado tiveram o pedágio, 
próximo do Curtume Ritter, na Festa da Cuca e Linguiça onde a diretoria trabalhou para conseguir 
mais verbas para o Consepro, agora o cachorro quente. Novamente deu os parabéns a diretoria 
que tanto se empenha para que a segurança do nosso município tenha condições de fazer um bom 
trabalho.  Falou que também queria dar as boas-vindas ao novo Coordenador, o Sr. Renato 
Schmitt, desejando sucesso e que estão a disposição para o que precisar desta Casa Legislativa e 
o parabenizou e desejou um bom trabalho. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão no dia 16 de novembro as 
20 horas no local de costume. Declarou encerrada a sessão. 
                                      

 


