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                                                         006/2022 
 
                        Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 08/03/2022. 
 
Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, reuniu-se na Câmara Municipal. 
Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira, Adriane Marconi Mielke, André Peiter, Egon 
Hansen, Karin Spier, Neudir Hubler, Régis Link, Silvania Linck e Valdir Lubenow. A mesa foi 
presidida pela Vereadora Adriane Marconi Mielke e secretariada pelo Vereador André Peiter. Após 
a Senhora Presidente solicitou que a secretária lesse a convocação do suplente a vereador, Régis 
Link. Convocação: Da Câmara Municipal de Vereadores. Para: Sr. Régis Link. Ao cumprimentá-
lo cordialmente, venho por meio desta, informar-lhe que o Senhor Vereador Eloir Bauer se 
ausentará de seus trabalhos no Legislativo, por motivos particulares, nos dias 08 de março a 29 de 
março de 2022. Sendo assim, venho solicitar que a Sr. Régis Link assuma a cadeira nesta Colenda 
Casa Legislativa, no mesmo período. Adriane Marconi Mielke, Presidente da Câmara Municipal 
de Vereadores de Picada Café. A pedido da Presidente, o Senhor Régis Link foi até a Tribuna, 
estendeu a mão direita e fez o seu juramento. A Senhora Presidente colocou em discussão a Ata nº 
005/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 
005/2022, que foi aprovada com uma abstenção. A Senhora Presidente, solicitou que à secretária 
lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente: Projeto de Lei Nº 021/2022- Autoriza a 
Contratação de Pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providências. 
Justificativa: Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e 
votação o Projeto de Lei nº 021/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Técnico 
de Enfermagem. A contratação emergencial para o cargo de Técnico de Enfermagem, decorre da 
Licença para Desempenho de Mandato Classista da servidora efetiva, Sra. Andréia Viviane Kasper 
Henz, no período de 1º de abril de 2020 ao último dia do mandato, previsto para 25 de agosto de 
2022, conforme Portaria nº 071/2020, de 23/03/2020. Cabe mencionar, que a referida necessidade 
estava sendo suprida através do Contrato de Pessoal em Caráter Emergencial e por Tempo 
Determinado nº 018/2020, da Sra. Carin Fabiani Vinder Petry, na qual solicitou a rescisão do 
referido contrato a contar do dia 1º de março de 2022, sendo que neste dia não mais exerceu suas 
funções. A contratação deverá permanecer pelo período máximo de 01 (um) ano, podendo ser 
renovado por igual período em caso de interesse público, limitado ao retorno da servidora efetiva. 
Para que a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e os munícipes não fiquem 
desatendidos desse profissional, solicitamos aprovação do presente Projeto de Lei. 
Atenciosamente, Luciano klein Prefeito Municipal.  Projeto de Lei Nº 022/2022- Autoriza a 
Contratação de Pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providências. 
Justificativa: Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa apreciação e 
votação o Projeto de Lei nº 022/2022, que trata da contratação emergencial de: 01 (um) Auxiliar 
de Serviços Gerais. A necessidade de contratação emergencial para o cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais decorre da necessidade da abertura da EMEIEF Amiguinho, além da necessidade deste 
serviço (higienização do espaço escolar, alimentação escolar, entre outros), tendo em vista a 
abertura de uma turma nova de 3 anos na EMEIEF Amiguinho e o aumento de mais 17 crianças 
na referida escola. Para que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como a rede de 
ensino municipal não fiquem desatendidas deste profissional, pedimos a aprovação do presente 
Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Proposição de Moção de 
Apoio. Os vereadores signatários solicitam que, após ouvido o Soberano Plenário desta casa, se 
envie Moção de Apoio ao Projeto de Lei do Legislativo Municipal de Nova Petrópolis/RS de nº 
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004/2022, que dispõe sobre a presença de doulas nos estabelecimentos hospitalares durante o 
período de trabalho de parto e pós-parto imediato. A doula é uma profissional que tem como 
responsabilidade o acompanhamento da gestante durante todo o período de gravidez, parto e pós-
parto, sendo seu papel o de apoiar e oferecer conforto e suporte emocional à gestante. Em fevereiro 
de 2017, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 353, de 14 de fevereiro de 2017, que aprova 
as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal. Nesta já há referência ao importante papel 
das doulas para o programa, expressamente pertencentes à audiência secundária. Assim, 
reconhecido o relevante papel das doulas, inclusive assentado dentro das Diretrizes Nacionais de 
Assistência ao Parto Normal, entendemos louvável apoiar a proposição legislativa do Município 
vizinho, inclusive como exemplo a ser seguido localmente, inclusive pelas razões constantes da 
própria mensagem justificativa. Contamos, pois, com a aprovação da presente moção de apoio 
Projeto de Lei do Legislativo Municipal de Nova Petrópolis/RS de nº 004/2022, rogando-se pela 
expedição de ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 
Nova Petrópolis nesse sentido. Picada Café, 08 de março de 2022. Atenciosamente, Adão Pereira 
dos Santos, Adriane Marconi, André Peiter, Egon Hansen, Régis Link, Karin Spier, Neudir Hubler, 
Silvania Linck, Valdir Lubenow. Pedido de Indicação. Senhor Vice-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 incluída no calendário oficial de eventos do Município, no dia 08 de março de 
cada ano, comemoração alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Sugere-se que conste no 
calendário que a data em apreço será destinada à realização de ciclos de palestras e reuniões com 
pautas de interesse feminino, comemorações e homenagens que enalteçam o Dia Internacional da 
Mulher, celebrando as inúmeras conquistas e preparando a sociedade para os desafios a ainda 
serem superados. Requer, portanto, seja a presente indicação submetida ao Poder Executivo, 
rogando por seu atendimento, com a maior brevidade possível. Adriane Marconi Mielke, Bancada 
do PTB. Proposição de Moção de Aplausos. A vereadora signatária solicita que, após ouvido o 
Soberano Plenário desta casa, se envie Moção de Aplausos ao Dia Internacional da Mulher. As 
mulheres vêm conquistando posições de destaque e de grande influência na sociedade, mostrando 
que o carisma, a amorosidade, a ternura e tantas outras qualidades inerentes à personalidade 
feminina, podem contribuir para um mundo melhor, especialmente em momentos tortuosos que 
assolam o mundo, como é o caso da pandemia causada pela COVID-19 e a recentemente 
deflagrada guerra entre Ucrânia e Rússia. Mesmo nesse trágico cenário de guerra, universo 
massivamente ocupado por homens, vemos mulheres ucranianas que pegam em armas, apenas para 
ter o direito de viver em seu próprio país, ou seja, de novamente zelar por sua própria casa. Ao 
longo da história, há um incontável número de mulheres fortes, guerreiras e batalhadoras, que 
derrubaram barreiras e superaram desigualdades para hoje não apenas sustentar seus lares, mas 
também ascender profissionalmente, administrar grandes corporações e se destacar na política. 
Mesmo ainda vitimadas pela desigualdade, em razão da diferenciação de tratamento e renda de 
acordo com o gênero, as mulheres têm se mostrado tenazes e vitoriosas, na mais das vezes 
conciliando as diversas funções de criação de filhos, de manutenção do lar e ainda profissionais. 
Assim, entende-se justo que esta Câmara Municipal torne público seu reconhecimento, admiração 
e respeito às heroínas do dia a dia, e que por meio desta Moção de Aplauso preste singela 
homenagem a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Contamos, pois, com a 
aprovação da presente Moção de Aplauso, rogando-se pela expedição simbólica de ofício 
acompanhado de cópia desta para a Primeira-Dama do Município de Picada Café/RS e para todas 
as mulheres que ocupam cargos de Secretárias Municipais em nossa Administração Pública. Picada 
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Café, 08 de março de 2022. Atenciosamente, Adriane Marconi Mielke Vereadora. Passamos para 
o Grande Expediente onde consta o Projeto de Lei 021/2022 e 022/2022.  A Senhora Presidente 
colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a Senhora Presidente, colegas 
vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Falou que o 
Projeto de Lei nº 021/2022, autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por tempo 
determinado e dá outras providencias, trata da contratação de um Técnico de Enfermagem e ele 
decorre da licença para o Desempenho do Mandato Classista da servidora efetiva a Sra. Andréia 
Viviane Kasper Henz. Falou que a necessidade foi suprida pelo contrato em caráter emergencial 
da Sra. Carin Fabiani Vinder Petry, e esta solicitou a rescisão de contrato de trabalho a partir do 
dia primeiro de março de dois mil e vinte e dois e para que a Secretaria de Saúde não fique 
desatendida, pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto 022/2022, autoriza a contratação 
de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias, que trata da 
contratação emergencial de um Auxiliar de Serviços Gerais e decorre da necessidade da abertura 
da EMEIEF Amiguinho, tendo em vista a abertura de mais uma turma de terceiro ano e o aumento 
de dezessete crianças na referida escola. Para que a Secretaria de Educação não fique desatendida, 
pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 
colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei Nº 021/2022, que foi aprovada por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 
Nº 022/2022, que foi aprovada por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde constam 
os Projeto de Lei Nº 021/2022, 022/2022, a Moção de Apoio ao Projeto de Lei do Legislativo 
Municipal de Nova Petrópolis de Nº 004/2022, o Pedido de Indicação em relação a comemoração 
alusiva ao Dia Internacional da Mulher e a Proposição de Moção de Aplausos ao Dia Internacional 
da Mulher. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra.  A 
Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nº 021/2022, que foi aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Nº 022/2022, que foi 
aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a Proposição de Moção de 
Apoio ao Projeto de Lei do Legislativo Municipal de Nova Petrópolis de Nº 004/2022, que 
aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Pedido de Indicação em 
relação a comemoração alusiva ao Dia Internacional da Mulher, que foi aprovado por unanimidade. 
A Senhora Presidente colocou em votação a Proposição de Moção de Aplausos ao Dia 
Internacional da Mulher, 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, imprensa, a todos presentes 
e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que não se manifestou quanto aos projetos e 
moções porque considera todos importantes e o que foi solicitado. Disse que queria falar um pouco 
sobre o momento que foi organizado pelo dia da mulher aqui nesta Casa que é a valorização da 
mulher e que é de se pensar sobre as mesmas. Disse que queria aproveitar pra falar de que as falas 
sempre trouxeram a questão da mulher, pra que a gente se olhe, pra que a gente se respeite e que 
esse dia realmente vá para o Calendário do Município, para as atividades, mas não só para lembrar 
da mulherada neste dia, porque temos que ser lembradas todos os dias e não só pelo que a gente 
faz, mas pelo respeito que tem que se ter pela figura feminina e pelo crescimento que ela tem tido 
na sua caminhada. Falou que a tempos atras, quantas mulheres estariam na bancada na Câmara de 
Vereadores e destacou que hoje vem crescendo cada vez mais. Desejou a todas as mulheres um 
feliz dia das mulheres, mas que não seja só no dia de hoje, e que possam ser muito felizes e que 
possam ter sempre o que agradecer. Agradeceu. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a todos 
novamente em especial a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Parabenizou a 
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Presidente Adriane e a Secretária Marilei pela organização deste belo evento que tiveram as 
dezenove horas e também a palestrante Erica Andrade e Elisete Bencke, que deixaram belas 
mensagens e grandes reflexões. Parabenizou o excelente evento e que devemos continuar com ele. 
Em seguida leu uma mensagem para todas as mulheres. Depois da mensagem, comunicou que no 
dia doze de março, sábado, o Departamento de Desporto e Lazer vai homenagear as mulheres do 
nosso Município e convidou a todos para uma programação toda especial. Contou que pela manhã 
haverá futsal no Ginásio da Joaneta e vôlei no Ginásio da Décio, com início as nove horas da 
manhã e para participar, basta comparecer nestes locais com o seu grupo, com a sua equipe ou 
mesmo individualmente que lá serão organizados os jogos. Falou que a tarde, também com a 
Secretária Ivete, foi organizada uma programação no Parque, sendo que as treze horas e trinta 
minutos com a abertura, as quatorze horas palestra com a Heloisa Lopes, as quinze horas, aula de 
Retrô Dance da Refit Academia, as quinze e trinta, Peça Teatral Matilde do Grupo Art’Manhas, e 
as dezesseis e trinta, sorteio de brindes e coquetel de encerramento. Comunicou que haverá ônibus 
com saída as doze e trinta da Joaneta e também outro ônibus que sairá do Quatro Cantos e que 
estão todas convidadas a participar. Disse que no mesmo dia, à noite, teremos uma caminhada 
noturna e destacou que esse sim, é tanto para homens e mulheres e pessoas acima de dezesseis 
anos, com saída as dezenove e trinta, no Parque Jorge Khun e interessados devem fazer a inscrição 
até sexta feira, dezoito horas, na Prefeitura. Disse que queria parabenizar a nova Diretoria da ACIS 
de Picada Café, o Presidente José Eduardo Federhen e toda a sua equipe formada por pessoas 
jovens, motivados, novas ideias e com muita vontade de trabalho. Falou que estão trabalhando em 
novas ações e planejamentos para o ano de dois mil e vinte e dois e desejou muito sucesso a eles. 
Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas Vereadores, 
secretária, jurídico, imprensa, a todos presentes e em nome de sua esposa, parabenizou todas as 
mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Disse que queria fazer uma colocação, um pensamento 
em relação as mulheres, já foi falou muitas coisas e realmente elas merecem uma atenção especial 
e precisam ser valorizadas. Em seguida, leu uma mensagem para as mulheres. Falou que a mulher 
é mais flexível, mais humana e pensa no bem comum de todos e com certeza, se uma mulher 
estivesse no comando da Rússia, teria evitado essa guerra, estando em total desacordo. Agradeceu. 
Do Vereador Adão Pereira: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 
jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais e fez uma saudação especial a todas 
as mulheres do Município, parabenizando-as. Disse que tem notado que este ano, muito mais 
pessoas estão assistindo as sessões da Câmara pelas redes sociais e acredita que é muito bom isso, 
e que sempre defendeu que a população deveria acompanhar mais o trabalho dos vereadores. Frisou 
que não é só votar e esperar quatro anos, para o vereador ir lá pedir voto de novo e ir votar e 
acredita que o munícipe precisa votar no vereador, colocar o seu representante e acompanhar o 
trabalho de seu representante e cobrar também, para que ele trabalhe em prol da comunidade. Falou 
que isto vem acontecendo através das redes sociais, não tão presencial, mas hoje temos a Casa 
cheia, mas é difícil ter tanta gente assim. Disse que é gratificante saber que o povo de Picada Café 
está acompanhando o trabalho dos vereadores aqui nesta Casa. Disse que na semana passada 
comentou sobre a Fundação Assistencial, houve vários comentários onde as professoras 
solicitaram várias melhorias na infraestrutura dos centros de Educação Infantil, como pintura, 
goteira nos telhados, rachadura no piso do pátio, problemas na cozinha, e pediu para a 
Administração, Secretária de Educação, Conselho de Educação, que olhe com carinho, porque 
realmente são problemas que afetam muito no andamento das creches. Falou que as nossas crianças 
merecem ser tratadas com mais carinho e as professoras merecem um espaço com mais qualidade 
para trabalhar. Disse que ouve uma solicitação que elas também mereciam um notebook e frisou 
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que defende sim, porque elas também precisam preparar o seu trabalho pra levar pra casa, preparar 
em casa pra levar pro colégio, então porque não, se as outras professoras ganharam, elas também 
merecem sim um notebook para desenvolver melhor suas atividades. Disse que houve um relato 
que havia um oficio na Prefeitura, solicitando um repasse de recursos para aumento de salário pra 
todos os profissionais da Fundação. Falou que se há esse oficio, a gente não sabe porque somos 
poderes separados, existe o Poder Executivo e o Poder Legislativo, mas o que pode garantir que 
para essa Casa vem em torno de dois Projetos Lei por ano, solicitando repasse para a Fundação 
Assistencial e esses projetos até hoje, todos eles na mesma semana que foram recebidos, foram 
votados, despachados e todos foram votados por unanimidade, tendo o apoio de todos os 
vereadores. Falou que a parte dos vereadores está sendo feito e se existe um pedido de repasse, ele 
não chegou até o momento e se vier, com certeza os vereadores vão autorizar porque sabem que a 
Fundação Assistencial demanda de muito dinheiro, tem bastante despesa e que os vereadores irão 
acatar se vier um pedido de repasse para a Fundação assistencial. Falou sobre a Promoção do Coxa 
e sobrecoxa da Comunidade do Jamerthal com horário de retirada a partir das onze horas e o sorteio 
da rifa acontecerá as dez horas e trinta minutos com a presença de autoridades. Falou que também 
haverá venda de cucas antecipadas, feito com carinho pelas mulheres do Jamerthal e quem ainda 
precisar de cartões, é só procurar alguém da diretoria ou com o Vereador Adão. Comentou que 
sabe que este sistema drive thru está ficando um pouco cansativo, mas foi o que as comunidades 
encontraram pra passar esse período de pandemia que não deu pra fazer as promoções presenciais, 
mas foi a maneira que eles conseguiram se adaptar para poder arrecadar algum recurso pra se 
manter e espera que isso passe logo, porque o povo está precisando é dessas festas presenciais, 
onde pode ir lá, sentar, conversar, tomar uma cerveja, escutar uma bandinha e espera que logo seja 
liberado para fazer as festas presenciais. Também fez um convite para o Bingo do Clube de Mães 
Girassóis de Picada Holanda no dia doze de março no Pavilhão da Comunidade São João, com 
inicio as dezenove horas e trinta minutos, e uma cartela no valor de dez reais, e três cartelas por 
vinte e cinco reais e haverá comes e bebes e convidou a todos a prestigiarem esse evento com uso 
obrigatório de máscara. Disse que vão começar a dar os passos e abrir para os eventos acontecerem 
em nosso Município. Disse que queria falar de uma Emenda do Deputado Federal Dionilson 
Marcon do Partido dos Trabalhadores que veio ao Município, no valor de oitenta mil reais 
(R$80.000,00), para custeio da saúde. Falou que conseguiu essa Emenda através de um pedido ao 
Deputado que é um amigo da família, que não é do mesmo partido, mas que sempre foi um grande 
amigo e da liderança do Partido dos Trabalhadores. Disse que tudo que é Emenda que vem, não 
importa quem conseguiu, qual o Deputado que enviou, mas o que importa é que lá na frente vai 
ser benéfico para os munícipes de Picada Café. Disse que na sexta feira dia quatro, houve a reunião 
da AMSERRA, que é a Associação dos Município Turísticos da Serra Gaúcha e que nesta reunião 
estavam presentes os representantes de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Santa Maria do Herval, 
Picada Café, São Francisco de Paula e Cambará do Sul. Disse que a principal pauta da reunião foi 
o novo piso Nacional do Magistério do Governo Federal que concedeu um reajuste 33% ao piso e 
também da Lei Federal que determina que nenhum profissional da Educação possa receber menos 
que o Piso Salarial Nacional. Disse que também tem o aumento proposto de 30% oriundo da 
Emenda Constitucional 108/2020, em que alguns casos o Município teria que conceder o aumento 
aos seus profissionais de magistério, as professoras do ensino municipal, que ficaria em torno de 
50%. Disse que ainda teria muita discussão, porque isso ainda não existe embasamento legal para 
este reajuste. Falou que já da pra ver um movimento e os prefeitos dizendo que se isso acontecer, 
vai quebrar o orçamento dos municípios. Disse que sabe que não é bem assim e que os municípios 
precisam começar a pensar mesmo nessa Classe, que sempre defendeu melhorias de salário e que 
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sempre vai defender e acredita que tem que cortar em outros lugares e tem que começar a valorizar 
melhor os professores. Contou que já existe essas duas leis que estão em andamento e que já indica                                                     
um movimento através dos prefeitos e outras instituições que estão se organizando para derrubar 
essas leis federais e que infelizmente queria muito que isso fosse aprovado e que nossos professores 
fossem mais valorizados e que hoje tem professores que só trabalham porque tem muito amor a 
profissão, senão não estariam como professores. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou 
a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam 
pelas redes sociais e desejou as boas-vindas ao colega Régis Link. Disse que em nome de sua 
esposa que estava presente, parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. 
Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam em suas casas, desejou boas-vindas ao colega 
Régis Link e parabenizou todas as mulheres do município pela passagem do seu dia. Disse que o 
dia da Mulher é todos os dias e muitas vezes em uma casa a mulher faz os dois papéis, que é o 
papel do homem e da mulher e acredita que é uma classe que sempre precisa ser valorizada e 
lembrada todos os dias e não só no dia oito de março. Parabenizou a Presidente pelo evento que 
foi muito bom, que acompanhou desde o inicio e todo o dia oito daqui por diante aconteça. Disse 
que queria falar do Desporto e que os boleiros estão loucos para jogar um futebol e estavam 
cobrando que não estão saindo os campeonatos. Disse que falou com o Renato do Desporto e que 
no dia vinte e cinco deste mês, vai sair o campeonato da primeira divisão do futsal. Disse que já 
foram entregues as fichas e só falta a reunião, e que os clubes pediram para treinar um pouco. 
Explicou que no começo era para ter sido um campeonato único, mas como outros times acharam 
melhor que não, e que era para continuar sendo primeiro e segunda divisão, então assim será. 
Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. Disse que 
queria agradecer a todas as mulheres que participaram do evento, a Casa estava cheia, que foi uma 
alegria muito grande e como o colega Vereador Neudir falou, que nos próximos anos isso continue 
acontecendo. Disse que queria falar da Indicação ao Poder Executivo Municipal, na forma do 
Artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores e que o pedido que seja 
incluído no Calendário de Eventos do Município, no dia oito de março, que é o Dia Internacional 
da Mulher. Disse que o Legislativo irá optar em fazer homenagens as mulheres neste dia porque 
temos mulheres em Picada Café com histórias incríveis e essas mulheres merecem ser 
homenageadas e entende que precisamos homenagear enquanto estamos vivos e acha isso muito 
importante. Disse que já conversou com o Prefeito e com o Max e que já estão sabendo dessa 
indicação e estão de acordo. Falou também da Moção de Aplausos e leu uma mensagem pela 
passagem do Dia Internacional da Mulher. Falou que as mulheres precisam estar sempre unidas, 
juntas, uma apoiando a outra, uma erguendo a outra e que sejam respeitadas. Agradeceu aos 
colegas vereadores pelo apoio na Moção de Aplausos ao Dia da Mulher. Convidou os Senhores 
Vereadores a ficarem de pé e dar uma forte Salma de Palmas a todos as mulheres de Picada Café 
e região. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores 
Vereadores para a próxima sessão no dia 15 de março de 2022, às 20 horas no local de costume. 
Declarou encerrada a sessão.  

 

 

 

 


