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039/2021 

 

                           Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 16/11/2021. 

 

Aos dezesseis 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, 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 038/2021, de 09 de novembro de 2021. Ninguém fez 

uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 038/2021, que foi aprovada 

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

Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 047/2021- Justificativa. Senhora Presidente, Senhores 

Vereadores: Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 047/2021, que 

versa sobre a criação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. A proposta decorre da 

necessidade de adequação ao disposto no Art. 2º da Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 

2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na 

Escola aos alunos da educação básica. Considerando que o CAE é o órgão com caráter 

fiscalizador permanente deliberativo e de assessoramento ao Poder Executivo nas questões 

relativas à municipalização e à operacionalidade da merenda escolar solicitamos a aprovação do 

presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein, Prefeito Municipal. Oficio Nº 202/2021 

– ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Encaminhamos cópias dos Contratos nº 046/2021, 

047/2021, 048/2021, 049/2021, 050/2021, 051/2021, 052/2021, 053/2021, 1º Termo Aditivo ao 

Contrato nº 063/2020, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 057/2018, 1º Termo de Alteração ao 

Termo de Colaboração nº 007/2020, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2021, 1º Termo Aditivo 

ao Contrato nº 071/2020, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2021, 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 o Projeto de Lei Nº 047/2021. A 

Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Adriane Marconi. Saudou a 

Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, e a todos que assistiam em suas 

casas. Falou que o Projeto de Lei nº 047/2021, é referente a criação do Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar e disse que essa proposta decorre da necessidade de adequação da Lei 

Federal de número onze mil novecentos e quarenta e sete, que dispõem do atendimento da 

alimentação do programa escolar de dinheiro direto na escola para os alunos de educação básica. 

Falou que o CAE é um órgão fiscalizador permanente e pediu urgência urgentíssima. Agradeceu. 

Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima 

do Projeto de Lei nº 047/2021, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do 

Dia, onde consta o Projeto de Lei nº 047/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a 

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

Lei nº 047/2021, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. A 

Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Silvania Linck. Saudou a 

Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e a todos que assistiam em suas casas. 

Disse que queria falar um pouco sobre o Novembro Negro e falou que celebramos no dia vinte 

de novembro, o dia da Consciência Negra. Disse que é uma data histórica e que o dia da 

consciência negra sirva, não para comemorações, mas para discutir e promover a ideia de 

igualdade racial, de integração, de direitos na sociedade e para que possamos ser mais conscientes 

e reflexíveis, sempre reconhecendo a cultura negra como parte integrante da cultura brasileira. 
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Disse que devemos dizer não ao racismo e a exclusão do negro na sociedade. Falou que acabam 

trabalhando nas escolas através da lei, onde diz que se deve ter um currículo para trabalhar, mas 

essa é uma discussão que se deve ter sempre e em todos os ambientes, e que se deve respeitar os 

outros de igual pra igual. Falou que a questão do racismo seja realmente excluída dos nossos 

pensamentos e do nosso dia a dia. Disse que queria deixar essa lembrança tão importante dos 

nossos negros na nossa história, na história do Brasil. Falou que a Secretaria de Agricultura e 

Meio Ambiente avisa que amanhã é o último dia de encomenda de alevinos e a entrega será no 

dia vinte e quatro e quem ainda não fez, que faça até o dia seguinte. Agradeceu. Da Vereadora 

Adriane Marconi: Saudou a todos novamente. Disse que queria apresentar essa noite que foi 

montado uma lixeira na Rua Norberto Büller a pedido dos moradores. Falou que lá também não 

tem placa de identificação dessa rua, mas que já está sendo providenciado essa placa. Explicou 

que com placa na rua fica melhor a localização e até porque tem um Atelier de costura nesta rua, 

e as vezes o pessoal faz entrega de material e não tem ao menos uma placa pra identificar o nome 

da rua. Disse que vai ficar mais fácil para a localização dos motoristas e dos moradores. Do 

Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, 

e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que a colega Silvania falou do racismo e isso é 

em toda a sociedade e não só nas escolas e que sabe que a cor da pele não importa, que todos são 

seres humanos e que todos precisam ter o mesmo respeito, pois somos todos irmãos. Falou que 

faz muitos anos que foi abolido a escravidão no Brasil, mas ainda as pessoas de pele escura são 

menosprezadas, são os que ganham menos e as pessoas ainda tem muito preconceito com a nossa 

raça negra, que é a raça originaria do nosso País. Disse que em nosso município a gente não 

contém esse problema, mas da pra ver nos campos de futebol o pessoal chamando os negros de 

macaco e que isso é uma falta de educação. Falou que acha que as pessoas por terem pele mais 

clara, querem ser mais do que os outros, mas não é porque todo mundo é igual, todos somos seres 

humanos, todos somos irmãos. Quanto ao projeto 047/2021, disse que não se manifestou, mas 

que é um projeto muito bom criar esse conselho pra acompanhar a alimentação escolar. Disse que 

iria só sugerir ao conselho que vai tomar posse, que desse uma olhadinha para trabalhar a questão 

da merenda escolar na agricultura familiar, que hoje, se não se engana seria de vinte por cento, 

para que comprassem mais direto dos nossos agricultores, da agricultura familiar para que as 

crianças tenham uma merenda com uma melhor qualidade e também para ajudar o agricultor do 

município. Falou que ao invés de vinte, que compre trinta ou quarenta por cento da merenda 

escolar que vem direto dos nossos agricultores. Pediu que o Conselho desse uma olhadinha sobre 

isso também. Disse que também queria pedir que a Administração desse uma olhada nos 

banheiros da pracinha defronte a garagem da prefeitura. Falou que duas pessoas falaram essa 

semana, que os banheiros estariam em péssimo estado. Falou que na semana passada uma senhora 

disse que queria usar o banheiro e que não tinha condições e aí foi no posto de saúde, e essa 

semana um outro pessoal teria falado que estava fechado esse banheiro. Falou que se não tem 

condições de ser usado, tem que estar fechado mesmo. Pediu, que assim que fosse possível, 

também dar uma olhadinha nesses banheiros e que agora que vem a estação quente, o pessoal 

vem acampar na beira do rio, faz um churrasquinho, traz a família, toma um chimarrão e aí tem 

que ir no posto de saúde usar os banheiros e que isso fica um pouco na contramão. Agradeceu. 

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

próxima sessão no dia 23 de novembro, as 20 horas no local de costume. Declarou encerrada a 

sessão.  
 


