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043/2021 
 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 21/12/2021. 
 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 042/2021, de 14 de dezembro de 2021. Ninguém fez 
uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 042/2021, que foi aprovada 
por unanimidade. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. 
Pequeno Expediente Projeto de Lei Nº 052/2021 – Altera Dispositivos da Lei Municipal Nº 
1.692/2015, que cria Programa de Atendimento ao Munícipe, às Empresas, às Instituições e ao 
Produtor Rural de Picada Café e dá outras providencias. Justificativa. Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 
052/2021, que versa sobre a alteração da Lei Municipal nº 1.692/2015. O presente Projeto de Lei 
visa excluir a limpeza de área produtiva como serviço gratuito e a alteração da comprovação de 
produção dos produtores rurais de valor real para VRM (Valor de Referência Municipal). 
Fundamenta a necessidade da retirada da limpeza de área produtiva como serviço gratuito para 
produtores rurais de Picada Café, conforme decisão em reunião do CMDR ( Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural) pelo fato de ter sido usado como justificativa no momento do 
requerimento da solicitação de serviço de máquinas, e quando iniciado o serviço pelo operador, 
muitas vezes terceirizado, contratado por chamamento público pela Prefeitura Municipal, o 
produtor solicitava-lhe serviços além do que constava no requerimento, serviços não gratuitos, 
como aberturas de estradas, abertura de valas, aterramento de pedras, aterramento de tocos, entre 
outros. Esses serviços eram repassados para a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio 
Ambiente e quando realizadas as devidas cobranças, os produtores se muniam do requerimento 
com a justificativa de que o serviço solicitado era gratuito e por lei não poderia ser cobrado. 
Considerando o atual valor da hora/máquina, considerando o reajuste da hora/máquina para o ano 
de 2022 e o reajuste da cobrança para 50% produtor/munícipe e 50% Município, considerando a 
grande demanda de requerimentos para limpeza de área, considerando a necessidade de 
contratação de máquina terceirizada para a execução de grande parte dos requerimentos (trator 
esteira e escavadeira hidráulica), o orçamento da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio 
Ambiente não suporta toda essa demanda. Fundamenta a necessidade da alteração do valor em 
real para VRM (Valor de Referência Municipal) pelo fato do valor sofrer correção monetária pelo 
INPC anualmente, mantendo como base o valor em reais o equívoco de cálculo é maior, pois o 
valor fixado na lei em real permanece sempre o mesmo, mas o valor anualmente altera e é 
acumulativo, já a VRM é corrigida anualmente e não acumulativa. Essas são medidas necessárias 
e importantes para manter a saúde dos demais programas de incentivo agrícola da Secretaria da 
Agricultura e Meio Ambiente e a continuidade do atendimento do Programa Municipal de 
Atendimento ao Munícipe, às Empresas, às Instituições e aos Produtores Rurais de Picada Café 
e assim continuar a promover o crescimento da agricultura e a permanência no campo no 
Município de Picada Café. Ademais, a referida alteração terá sua vigência a contar de 1º de 
janeiro de 2022. Para a adequação da Lei Municipal solicitamos a aprovação do presente Projeto 
de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 053/2021- Autoriza 
a Contratação de Pessoal em caráter emergencial e dá outras providências. Justificativa: Senhora 
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presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de 
Lei nº 053/2021, que trata da contratação emergencial de: I 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais. 
A necessidade de contratação emergencial para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais decorre 
do desligamento da servidora efetiva, Sra. Rejane Dhein, em virtude de aposentadoria, conforme 
Portaria nº 317/2021, de 08/12/2021. Cabe salientar que a pretensão é de que dia 1º de fevereiro 
de 2022, o contratado inicie os trabalhos na escola municipal. Para que a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, bem como, a rede de ensino municipal não fique desatendidas deste 
profissional, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein 
Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 054/2021 – Dispõe sobre a remissão de juros e correção 
monetária para fins de ajuste referente aos Programas Estaduais da Saúde de 2014 a 2018 
executados pelo Município e não empenhados pelo Estado do Rio Grande do Sul nos respectivos 
exercícios financeiros, com vistas a viabilizar a celebração de Termo de Consolidação de Dívida 
para pronto pagamento. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Ao 
cumprimentá-los cordialmente, encaminho para Vossa apreciação o presente Projeto de Lei nº 
054/2021, que tem por objetivo autorizar a remissão de juros e correção monetária para fins de 
ajuste referente aos programas estaduais da saúde de 2014 a 2018 executados pelo Município e 
não empenhados pelo Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo da presente Lei é autorização 
legislativa para adesão ao Termo de Consolidação de Dívida, com a remissão de juros e correção 
monetária, referentes aos valores dos programas estaduais da saúde de 2014 a 2018 que não foram 
empenhados pelo Estado do Rio Grande do Sul, assim, possibilitando o recebimento da ordem 
imediata pela simples adesão do programa administrado pelo Estado, no valor de aproximado R$ 
529.033,30 (quinhentos e vinte e nove mil e trinta e três reais e trinta centavos), referente aos 
programas executados e não repassados pelo Estado ao Município. Registre-se, por ser 
importante, que parte dos créditos do Município que ora serão pagos pelo Estado do Rio Grande 
do Sul não foram objetos de ação judicial em momento oportuno, sendo que, uma eventual ação 
judicial proposta nesse ano pela Municipalidade, poderia esbarrar em possível prescrição e perda 
de valores a que o Município teria direito, motivo pelo qual, se mostra absolutamente importante 
o pagamento espontâneo proposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, eis que, caso não haja 
adesão, é possível que se perca parte dos valores, o que geraria prejuízos aos cofres públicos e 
prejuízos aos usuários do Sistema de Saúde Municipal. Ademais, reforça-se o interesse da 
Secretaria de Saúde quanto ao recebimento do recurso em atraso, para fins de dar andamento às 
atividades de combate ao COVID-19 e ao atendimento de demandas reprimidas de atendimentos 
especializados, bem como possibilitar acesso imediato aos usuários em fila de espera, gerando 
impacto significativo nos tratamentos de saúde aos munícipes, garantindo a integralidade do 
atendimento, conforme preconiza o SUS. Conclui-se, de todo o exposto, pela viabilidade deste 
Projeto, de modo a possibilitar a adesão ao programa e possibilitar o recebimento destas verbas 
junto ao Estado do Rio Grande do Sul. Remete-se, pois, o presente Projeto de Lei para a apurada 
apreciação desta egrégia Casa Legislativa, a fim de que se submeta à avaliação dos nobres edis, 
dos quais se espera, desde já, a devida atenção à matéria. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito 
Municipal. Projeto de Lei Nº 055/2021 – 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 055/2021, na qual trata-se da abertura de crédito especial, 
considerando a necessidade de ajuste do orçamento vigente. O referido crédito é necessário 
considerando a necessidade de realização de empenho extraorçamentário, com a finalidade de 
restituir ao Município os valores recuperados de parcelas não pagas pelo Estado, onde as 
despesas, à época de seus acontecimentos (entre 2014 e 2018), foram custeadas com recursos 
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livres. Para que possamos fazer a adequação ao orçamento vigente, solicitamos a aprovação do 
presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 
056/2021 – Altera Dispositivos da Lei Municipal Nº 1.870/2018, que institui o Plano Municipal 
de Cultura de Picada Café e dá outras providencias. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores 
Vereadores: Encaminhamos para Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 056/2021, que 
versa sobre a alteração da Lei Municipal nº 1.870/2018. O presente Projeto de Lei visa alterar o 
prazo de duração do Plano Municipal de Cultura para 10 anos, tendo em vista a adequação a Lei 
Federal nº 12.343/2010. Ademais, pretende-se a alteração da redação do Art. 3º, da Lei 
1.870/2018, considerando ajustes e medidas necessárias para a validação e revisão de documentos 
do Plano Municipal de Cultura. Para a adequação da Lei Municipal solicitamos a aprovação do 
presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 
057/2021 – Autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado 
e dá outras providencias. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos 
para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 057/2021, que trata da contratação 
emergencial de: I. 01 (um) Médico Veterinário – 20 Horas. A contratação emergencial para o 
cargo de Médico Veterinário – 20 Horas, decorre exclusivamente da necessidade de dar 
continuidade aos projetos encaminhados junto ao SIM (Serviço de Inspeção Municipal), na 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Cabe salientar que a previsão de início é 
para janeiro de 2022. A contratação deverá permanecer pelo período máximo de 01 (um) ano, 
podendo ser renovado por igual período em caso de interesse público, limitado a homologação 
de Concurso Público. Pelas razões apresentadas, solicitamos aprovação do Projeto de Lei. 
Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Oficio Nº 215/2021 – ADM. Excelentíssima 
Senhora Presidente: Encaminhamos cópias dos contratos nº 043/2021, 044/2021, 045/2021, 
Termo e Colaboração nº 005/2021, Termo de Colaboração nº 006/2021, 2º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 067/2020, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 067/2020, 5º Termo Aditivo ao Contrato 
nº 012/2021, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2020, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 
072/2020, 3º Termo de Alteração ao Convênio nº 001/2020, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 
018/2021, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2021, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2021, 
2º Termo de Alteração ao Convênio nº 001/2020, 1º Termo de Alteração ao Termo de 
Colaboração nº 001/2021, 13º Termo de Alteração ao Convênio nº 002/2018, 6º Termo Aditivo 
ao Contrato nº 012/2021, 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 constam os Projeto de Lei Nº 052/2021, 053/2021, 054/2021, 055/2021, 
056/2021 e 057/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora 
Adriane Marconi. Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, jurídico e a todos que 
acompanham em suas casas. Falou que o Projeto 052/2021, altera os dispositivos da Lei 
Municipal nº 1.692/2015, que cria o programa de atendimento ao munícipe, as empresas, as 
instituições e ao produtor rural de Picada Café. Pediu urgência urgentíssima. Falou que o Projeto 
de Lei 053/2021, é referente a Contratação Emergencial de um auxiliar de serviços gerais. Disse 
que essa contratação se faz necessário devido ao desligamento da servidora efetiva, a Sra. Rejane 
Dhein, em virtude da sua aposentadoria. Para que a Rede Municipal de Ensino não fique 
desatendida desse profissional, pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei 
054/2021, dispõe da remissão de juros e correção monetária para fins de ajuste referente aos 
Programas Estaduais da Saúde de dois mil e quatorze a dois mil e dezoito, executados pelo 
Município e não empenhados pelo Estado do Rio Grande do Sul, nos respectivos exercícios 
financeiros com vista viabilizar a celebração de Termo de Consolidação de dívida para pronto 
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pagamento. Pediu urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei nº 055/2021, trata da 
Abertura de Crédito Especial e considerando a necessidade de ajuste de orçamento vigente e esse 
Projeto tem a finalidade de restituir ao Município os valores recuperados de parcelas não pagas 
pelo Estado, onde as despesas na época de seus acontecimentos entre dois mil e quatorze e dois 
mil e dezoito, foram custeados com recursos livres do Município. Para que seja feito a adequação 
ao orçamento, pediu a aprovação do presente Projeto de Lei e a urgência urgentíssima. Falou que 
o Projeto de Lei 056/2021, altera dispositivos da Lei Municipal 1870/2018 que institui o Plano 
Municipal de Cultura de Picada Café e dá outras providencias e pediu a urgência urgentíssima. 
Falou que o Projeto de Lei 057/2021, é referente a contratação emergencial de um médico 
veterinário de vinte horas, e para que possam dar continuidade aos Projetos encaminhados junto 
ao SIM, Serviços de Inspeção Municipal da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, pediu a aprovação deste Projeto que será no máximo de um ano, podendo ser renovado 
por prazo igual e se houver concurso público, poderá ser desconsiderado. Pediu a urgência 
urgentíssima. Agradeceu. Da Vereadora Silvania Linck. Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistem pelas redes sociais. Disse que 
queria comentar um pouco sobre o Projeto 052/2021 que é referente ao Programa de Atendimento 
Municipal. Disse que esse projeto veio para dar um apoio maior aos produtores e explicou que 
hoje o valor é de setenta por cento produtor e trinta por cento prefeitura. Falou que com o projeto 
ficará cinquenta por cento prefeitura e cinquenta por cento produtor. Usou o exemplo como a 
retroescavadeira hoje, por hora, custa cento e quatorze reais e com os cinquenta por cento, seria 
oitenta e um reais e oitenta e três centavos. Disse que outros valores também iriam reduzindo 
com a proposta desse projeto e que é a favor dele, porque considera que vai ser de utilidade 
pública. Disse que o Projeto 053/2021, que fala sobre a necessidade da contratação, porque os 
servidores públicos precisam sair quando se aposentam, fazendo a vacância do cargo, e explicou 
que é uma necessidade e que não podem deixar as escolas desassistidas. Disse que também 
gostaria de falar sobre o Projeto 057/2021, que é referente a contratação de um médico veterinário 
e que essa profissional vem substituir a profissional que está na Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente, em função da seleção pelo contrato. Falou que a primeira candidata mora longe do 
município e que ela não conseguiria cumprir o horário dá demanda do Abatedouro, onde teria 
que cumprir o horário dela e por isso não assumiria essa função, e a veterinária que está 
trabalhando hoje, era a segunda colocada e vai assumir as quarenta horas e consegue dar conta 
desse horário e a outra, provavelmente assumirá a função de vinte horas na prefeitura. Agradeceu. 
 Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima 
do Projeto de Lei nº 052/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 053/2021, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de 
Lei nº 054/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação 
a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 055/2021, que foi aprovado por unanimidade. A 
Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 056/2021, 
que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
urgentíssima do Projeto de Lei nº 057/2021, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a 
Ordem do Dia, onde constam os Projetos de Lei nº 052/2021, 053/2021, 054/2021, 055/2021, 
056/2021 e 057/2021. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da 
palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 052/2021, que foi aprovado 
por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 053/2021, que 
foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 
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054/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o 
Projeto de Lei nº 055/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou 
em votação o Projeto de Lei nº 056/2021, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 057/2021, que foi aprovado por unanimidade. 
Passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. 
Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, jurídico, 
secretária e os demais que assistiam pelas redes sociais. Disse que não se manifestou sobre os 
projetos, por serem projetos técnicos que se fazem necessários para o bom andamento do 
município. Disse que o Projeto 056/2021, que instituiu o Plano Municipal de Cultura de Picada 
café e dá outras providencias, chamou sua atenção e que veio em sua lembrança que no ano 
passado o Município foi contemplado com recursos de um milhão de reais, para ser aplicado na 
Casa de Cultura localizado na Joaneta. Falou que esse projeto não foi mais comentado, se 
passando um ano, e não ouviu mais nenhum comentário se está ou não está em andamento. Disse 
que puxou na lembrança, que foram contemplados no ano passado e se alguém poderia trazer pra 
essa Casa, talvez no começo do ano, para saber como está esse projeto. Disse que esse um ano de 
governo do Prefeito Luciano, muita coisa foi feita, algumas coisas ficaram pra trás, coisinhas 
pequenas até, como a Rua Presidente Lucena que foi municipalizada e precisa de alguns reparos, 
pinturas, alguns quebra molas ou talvez algum pardal, alguma coisa para amenizar a velocidade 
do trânsito, além de uma rótula da entrada que vai para Linha Nova, se faz necessário e destacou 
que é muito perigosa essa Avenida Presidente Lucena, sem uma rótula. Disse que também havia 
solicitado um quebra mola na Rua Carlos Utzig, nas imediações do Comércio do Gilberto Bauer 
o Betinho. Disse que foram solicitadas coisas pequenas e não foram feitos e gostaria, assim que 
desse, que a municipalização pudesse atender, inclusive a retirada de uma parada de ônibus que 
fica em frente a Cooperschoes e explicou que está muito perto da caixa de comando de 
eletricidade da Cooperschoes, que por lei não poderia estar tão próximo. Disse que tinha 
solicitado esta retirada, e teve uma garantia do vice prefeito que iria ser retirado o quanto antes, 
porque aquela parada não se faz necessário e está na frente do Prédio do Senhor Egon Schabarum 
e em frente a praça. Falou que a parada está mais atrapalhando do que ajudando e está irregular 
porque está perto da caixa de comando e é perigoso se alguém está usando o celular e causar um 
acidente. Disse que são coisinhas pequenas que não foram feito e que espera que agora, no 
começo de dois mil e vinte e dois, a Administração Pública possa revisar essas pequenas coisas 
que ficaram, para garantir as demandas que o pessoal vem pedindo e que foram solicitados e tem 
a certeza que serão atendidos. Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, Jair do Diário e a todos que assistiam pelas 
redes sociais. Disse que queria nesta noite, falar com muita alegria sobre o Projeto da instalação 
do Campinho de Areia e os banheiros na Pista de Skate. Disse que foi um pedido que fez logo no 
começo do ano, para a Administração. Falou que ficou muito feliz porque começaram a trabalhar 
desde a semana passada, que a terraplanagem do campinho de areia já está sendo feita e assim 
que os funcionários voltarem de férias, em janeiro, irão continuar com essa obra. Falou que a 
população está muito feliz em saber que vai ficar muito bonito e do jeito que precisa ser, com 
banheiros, campinho de areia, pracinha para as crianças brincarem e reforçou que está muito feliz 
que saiu do papel e está sendo feito. Disse que também queria dar os parabéns ao Clube Festivo 
Arranca Toco que no dia vinte de dezembro, completou vinte e cinco anos de fundação e disse 
que por onde passaram durante estes vinte e cinco anos, fizeram muita amizade, sempre levando 
o nome do nosso município e que é importante que esses clubes festivos continuem ajudando a 
nossa comunidade, as sociedades e que elas precisam muito desses clubes festivos continuem 
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durante o ano que vem. Disse que sabe que em função desta pandemia deu essa parada, mas é 
importante para as nossas sociedades, os nossos campos de futebol, arrecadar algum lucro, porque 
estava muito difícil. Parabenizou mais uma vez o Clube pelos vinte e cinco anos de muita alegria 
e espera que no ano que vem continuem novamente a se divertir e levar o nome de Picada Café. 
Disse que também queria fazer um agradecimento especial a todos os Secretários, que sempre 
quando precisou de uma ajuda e com muito esforço tentaram atende-lo. Explicou que muitas 
vezes não dava no momento, mas sempre no dia seguinte vinham conversar e tentavam resolver 
da melhor maneira. Desejou um Feliz Natal a todos os colegas presentes, a sua família, a todo o 
povo de Picada Café, e que o ano que vem seja um ano muito melhor do que esse e que será feito 
muitas obras e que o povo poderá esperar que vai sair sim. Disse que muitas vezes não acontece 
de imediato, mas será feito muitas obras no município. Agradeceu. Da Vereadora Adriane 
Marconi: Saudou a todos novamente. Disse que nesta noite queria fazer um resumo de algumas 
demandas referente ao primeiro ano de mandato como vereadora. Falou que estava presente nos 
bairros, ouvindo e trocando ideias com os munícipes. Disse que levou as demandas para os 
Secretários e Prefeito, sendo que alguns foram atendidos e os demais para o ano seguinte. Disse 
que assim como o Vereador Kego falou, também queria agradecer aos Secretários da Saúde, 
Educação, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, que prontamente os atenderam levando 
em consideração a necessidade dos munícipes. Disse que queria falar de duas demandas de 
extrema importância, que foram atendidos neste ano. Explicou que logo no início do ano, a pedido 
de vários pais, levou para a Secretária de Educação a Sra. Cristiane, a questão de câmeras de 
monitoramento nas escolas. Falou que ela fez um levantamento e essa demanda foi atendida. 
Falou que também um portão de entrada da Escola Dona Martha foi trocado sendo mais um 
pedido que foi atendido. Fez um agradecimento em seu nome e no nome dos pais. Disse que 
queria falar do Projeto de Lei que foi aprovado e sancionado, que trata da proibição de 
acampamentos e permanência de animais de grande porte nas praças públicas. Falou que os 
munícipes que moram perto dessas praças, podem ter mais tranquilidade e descanso. Disse que 
fez vários ofícios que encaminhou aos Deputados, com alguns assuntos que achou que eram 
prioridade. Disse que foi um ano de trabalho e dedicação e que vai dar continuidade no ano de 
dois mil e vinte e dois. Falou que queria deixar uma mensagem de natal e ano novo aos munícipes 
de Picada Café. Desejou a todos um Feliz Natal e que o Ano Novo traga muita prosperidade, 
reúna aqueles que mais amamos, distribua carinho por todos e encha a sua casa de harmonia e 
paz. Que possamos disfrutar das festas em família com saúde e paz. Agradeceu. Do Vereador 
Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, o Diário e 
a todos que assistem em suas casas. Disse que os projetos aprovados nesta noite, foram bem 
esclarecidos, não ficando com nenhuma duvida e que são projetos para que o município possa 
crescer e que o município seja cada vez melhor atendido dando apoio aos produtores rurais. Disse 
que os projetos são bem vindos a essa Casa e nós que aprovamos fizemos a nossa parte para que 
o município possa se desenvolver cada vez mais e possa dar andamento as suas obras e aos 
serviços que são tão necessários para a população. Disse que referente ao Loteamento Terra Nova, 
como já havia sido comentado nesta noite, sobre a Pista de Skate, disse que concordava com as 
palavras do colega vereador e para deixar registrado, que no dia nove de setembro, fez uma 
indicação para construir banheiros e colocar câmeras de monitoramento. Disse que iria ver com 
o Consepro como está essa questão das câmeras de monitoramento, porque muita gente pediu e 
é muito necessário. Falou que concordava com as palavras do colega vereador e que seja feito o 
campinho de areia e os banheiros. Falou  que o pessoal daquele bairro iria ficar muito feliz, 
contente e satisfeito se isso realmente acontecer no ano que vem, mas como já está em andamento, 
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acredita que vai ser feito. Desejou a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo e que tudo 
seja melhor referente a pandemia e também a questão financeira e desejou que todos sejam 
parceiros e mais compreensivos em dois mil e vinte e dois. Agradeceu. Do Vereador André 
Peiter: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, Jair do Diário e a 
todos que assistem nas redes sociais. Disse que não se manifestou sobre os projetos, que são seis 
projetos bons, mas só queria falar sobre o Projeto 052/2021, referente a pagar cinquenta por cento 
produtor e cinquenta por cento prefeitura. Disse que achou uma boa, porque sempre era setenta e 
trinta por cento e muitas vezes alguns pagaram e outros não pagaram, e destacou que não achava 
justo e já teria cobrado nesta Casa. Falou que achou muito legal terem feito isso, para que todos 
os direitos fossem iguais. Desejou a todos um Feliz Natal e um dois mil e vinte e dois muito 
melhor que dois mil e vinte e um. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, Jair do Diário e a todos que assistiam pelas 
redes sociais. Agradeceu ao Prefeito, o Vice Prefeito e a toda sua equipe, por trabalharem sempre 
por uma Picada Café cada vez melhor. Agradeceu também a Saúde, Turismo, Educação, por se 
empenharem a cada dia. Agradeceu aos Secretários de Obras e Agricultura, por sempre fazer as 
coisas acontecerem. Disse que sabe que faltou fazer algumas coisas e sabe que vai acontecer, e 
que podem sempre contar com a nossa equipe. Disse que também queria agradecer o jurídico 
desta Casa e a Marilei que sempre estão dando um apoio e desejou um Feliz Natal e um Próspero 
Ano Novo. Agradeceu. Da Vereadora Silvania Linck. Saudou a todos novamente. Disse que 
queria aproveitar para dizer que no dia seguinte, estarão iniciando as atividades no Abatedouro 
Leve Quintal e desejou a eles muito sucesso nesta atividade e que possam ficar muitos anos na 
Picada Café. Disse que também queria agradecer e pensa que quando se encerra o ano deva-se 
agradecer a toda a municipalidade, a todos os secretários, prefeito, vice prefeito e a todos que 
trabalham em prol do município e da comunidade, pelo ano que estamos encerrando. Disse que 
não foi um ano fácil para ninguém, todos trabalharam, e juntos com o apoio de todos, 
conseguimos, e com certeza para o próximo ano estaremos com mais avanços e quem ganha 
somos todos nós e a comunidade de Picada Café. Desejou um ótimo final de ano com um 
excelente e abençoado Natal com dois mil e vinte e dois muito abençoado, que possamos ter 
muita saúde, muita paz e muitas alegrias. Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a 
todos novamente. Disse que estamos encerrando o ano nesta Casa Legislativa. Um ano de muito 
trabalho, de muitas conquistas, de muita dedicação, mas também de muito aprendizado junto com 
o nosso executivo, o Prefeito Luciano, o Vice Max e todos os Secretários. Falou que que fizeram 
o melhor por Picada Café, trabalharam bastante e que sabe que terão que continuar trabalhando 
no ano que vem. Disse que muita coisa foi feita, mas ainda tem muita coisa a fazer e sempre 
pensando no melhor por nossos munícipes. Disse que recebeu uma mensagem muito interessante 
e uma reflexão muito bonita e queria repassar a todos. Leu a mensagem e desejou um Feliz Natal, 
um venturoso Ano Novo a todos presentes e a todos os munícipes de Picada Café. Ninguém fez 
uso da palavra. A Senhora Presidente comunicou que a Câmara de Vereadores entrará em recesso 
no período de 22 de dezembro a 02 de fevereiro de 2022 e convocou os Senhores Vereadores 
para a próxima sessão no dia 08 de fevereiro de 2022, as 20 horas no local de costume. Declarou 
encerrada a sessão. 
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