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021/2022 
                              
                         Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 05/07/2022. 
 
Aos cinco dias do mês de julho 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, Eloir Bauer, Karin Spier, Janice Seibt, Neudir Hubler, e Valdir 
Lubenow. A mesa foi presidida pela Vereadora Adriane Marconi Mielke e secretariada 
pelo Vereador Neudir Hubler. A Senhora Presidente colocou em discussão a Ata nº 
020/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata 
Nº 020/2022, que foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente solicitou que à 
secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de Lei 061/2022 –. 
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 061/2022, que trata 
da contratação emergencial de: 02 (dois) Auxiliares de Serviços Gerais. A contratação 
emergencial para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, decorre da concessão de licença 
para tratar de interesses particulares pelo período de 02 (dois) anos à servidora efetiva, 
Sra. Claudete Schneider Braun, a contar de 08 de julho de 2022, conforme Portaria nº 
121/2022, de 06/06/2022. Ademais, a outra vaga será para suprir a demanda da EMEI 
Quatro estações visto a prorrogação da licença para tratamento de saúde da servidora 
efetiva, Sra. Sandrine Zimmermann. As contratações deverão permanecer pelo período 
máximo de 01 (um) ano, podendo ser renovado pelo mesmo período em caso de interesse 
público, limitado ao retorno das servidoras efetivas. Pelos motivos apresentados, 
solicitamos aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito 
Municipal. Projeto de Lei Nº 062/2022- Altera a Lei Municipal Nº 883/2005 que dispõe 
sobre o Quadro de Cargos e Funções Públicas do Município e demais Alterações e dá 
outras providencias. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 
Encaminhamos o Projeto de Lei nº 062/2022, que altera o quadro de cargos e funções 
públicas do Município de Picada Café, constante no anexo II da Lei Municipal nº 
883/2005 e posteriores alterações, com o objetivo de adequá-lo às necessidades da atual 
Administração. A alteração em questão, propõe a extinção de 04 (quatro) cargos e a 
criação de 14 (quatorze) cargos novos, além de modificar atribuições, condições do 
trabalho e requisitos de provimento, relativamente a 04 (quatro) cargos já existentes. 
Registre-se que, normalmente, as alterações como a que se pretende, são realizadas no 
início das gestões municipais. De fato, era o real interesse da Administração Municipal, 
quando do início do Governo, propor a alteração legislativa, visando a realização de 
modificação no quadro de cargos e funções públicas do Município de Picada Café, com 
a finalidade de adequá-lo ao programa de governo e as necessidades da atual gestão. No 
entanto, considerando que estávamos em meio a pandemia, em plena recessão financeira, 
a Administração optou em permanecer com quadro um pouco mais diminuto, tendo em 
vista a realidade financeira à época. Porém, agora, com a estabilização da COVID-19, 
estando os mais variados setores em franca recuperação, entende a administração ser 
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viável a realização das alterações propostas, justamente, a fim de poder estabelecer a 
contento as medidas governamentais que entende serem necessárias ao progresso e 
desenvolvimento do Município de Picada Café. As medidas ora propostas, privilegiam o 
interesse público, pois, certamente, possibilitarão, ao seu tempo, o destrancamento de 
pautas importantes a Comunidade Cafeense, que não estavam podendo ser executadas, 
em face da ausência de pessoal e de setores para implementá-las. Registre-se ainda, que 
todas as nomeações, serão realizadas com equilíbrio e responsabilidade no que se refere 
as finanças municipais. Impacto Orçamentário. Pelas razões expostas, pede-se a 
aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito 
Municipal. Moção de Aplausos. A Câmara de Vereadores do Município de Picada Café, 
nos termos do artigo 166 do regimento Interno, solicita que após ouvido o Soberano 
Plenário desta Casa Legislativa, se envie Moção de |Aplausos ao Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Picada Café. O dia 2 de julho é o dia nacional do bombeiro. Homens e 
mulheres destemidos que estudam e treinam muito para realizar o melhor atendimento 
para todos aqueles que necessitam de ajuda, não importa hora, lugar, nem o tamanho da 
missão que irão enfrentar, eles simplesmente colocam em prática tudo aquilo que 
aprenderam para servir à comunidade. O município de Picada Café, conta com 37 
bombeiros, sendo 6 efetivos e 31 voluntários. A corporação foi fundada no dia 25 de 
março de 2008, pelo Comandante Vilson Koch que também foi o idealizador do projeto, 
juntamente com o Sr. Tiago Rigel, presidente do conselho administrativo e com o prefeito 
da época, Luciano Klein.  A sede ficava localizada na antiga escola do Morro Bock, e, 
em função da distância, em 2013 a corporação passou a atender no ponto da BR116, onde 
até os dias de hoje, fica localizada a corporação. ultirnamente realizam em média, por 
ano, 1.600 atendimentos. Nestes 14 anos de existência já passaram de 20.000 
atendimentos. Os bombeiros prestam os seguintes serviços à comunidade: atendimento 
pré-hospitalar, resgates de acidentes automobilísticos, atendimento em acidente de 
trabalho, combate a incêndios, abastecimento de água potável, retirada de abelhas, entre 
outros, estando sempre prontos para servir a população. Por toda a importância social dos 
nossos Bombeiros Voluntários é que aplaudimos pela passagem do Dia Nacional do 
Bombeiro 02 de julho. Parabéns. Requer-se votação em urgência urgentíssima. 
Atenciosamente, Adriane Marconi Mielke Vereadora Presidente proponente. Oficio 
111/2022 – ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Solicitamos retificação do Projeto 
de Lei nº 062/2022, que Altera a Lei Municipal Nº 883/2005 que dispõe sobre o Quadro 
de Cargos e Funções Públicas do Município e Demais Alterações e dá outras 
providências. Em função do erro material do §3º, do Art. 1º, passa a ter a seguinte redação: 
“§3º: Cria os cargos de Dirigentes de Área da Contabilidade; Dirigente de Área da 
Industria e Comércio; Assistente Especial do Atendimento às Crianças e Adolescentes e 
de Escuta Especializada; Chefe de Sessão de Serviços Rurais; Chefe de Sessão de 
Serviços Urbanos; Chefe de Sessão dos Pontos Turísticos Municipais; Chefe de Sessão 
de Qualificação da Atenção Básica de Saúde; Chefe de Sessão da Área tributária; Chefe 
de Setor de Pagamentos; Chefe de Setor de Legislação e Atos Oficiais; Chefe de Setor da 
Equipe do Ensino Fundamental; Chefe de Setor dos Programas de Incentivo ao Setor 
Primário; Chefe de Setor de Políticas de Plantas Medicinais e Fitoterápicos; Chefe de 
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Setor do Núcleo de Digitação de Informação e Dados da Saúde; Chefe de setor de 
Departamento Pessoal.” Sendo assim, a alteração em questão, propõe a extinção de 04 
(quatro) cargos e a criação de 15 (quinze) cargos novos. Luciano Klein Prefeito 
Municipal. À Câmara de Vereadores de Picada Café. Pelo presente, apresentamos a Casa 
Legislativa Municipal, a Prestação de Contas da 30ª Kafeeschneis’ Fest, conforme 
solicitado pelo oficio Nº 124/2022 emitido pela Presidente da Câmara de Vereadoras, Sra. 
Adriane Marconi Mielke, no dia 11 de maio de 2022. A tradicional Kaffeschneis’Fest, 
ocorreu nos dias 18,19 e 20 de março do presente ano e foi uma realização da Associação 
Cultural de Picada Café, mediante firmatura de Termo de Colaboração junto ao 
Município. O evento teve como entradas o valor total de R$ 182.470,90, conforme 
descrições abaixo: 22/02/22 – Repasse do Município: R$ 80.000,00; 22/03/22 - 
Suplementação do Município: R$ 73.864,30; 20/03 a 18/04/22 - Repasses dos 
expositores: R$ 21.408,87; Recursos da entidade, provenientes de eventos anteriores: R$ 
7.197,73. Já no relatório de saídas, somou-se o valor total de R$ 177.930,68, conforme 
descrições a seguir: Atrações Culturais: R$ 53.140,00; Estrutura de tendas e estandes: 
44.480,00; Segurança e limpeza: R$ 19.754,40; Sonorização e locação de gerador: R$ 
16.200,00; Escolha das Soberanas (preparação, flores, coroas, faixas, coquetel, vídeo): 
R$ 13.533,00; Anúncios em jornais e rádio: R$ 8.580,00; Material de divulgação ( 
folders, placas, lonas): R$ 5.970,00; Fogos de artificio: R$ 5.295,00; Despesas 
administrativas (contabilidade (3meses), gestão administrativa, taxas bancárias): R$ 
3.358,28; Filmagem do evento: R$ 3.200,00; decoração: R$1.510,00; Salão de beleza 
para as candidatas e Soberanas durante o evento: R$ 1.470,00; Brinquedos infláveis: R$ 
1.440,00. O resultado da festa teve, portanto, saldo de R$ 4.540,22, tendo ocorrido 
evolução de valor para a Prefeitura Municipal de R$ 1.866,10. Com isso, o evento 
resultou em um valor de R$ 2.674,12. A prestação de contas completa, com seus devidos 
relatórios, notas fiscais e check-lists e demais documentos comprobatórios, está 
disponível para todos os interessados, na Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, 
localizada no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn. É importante ressaltar que, 
conforme já informado na primeira resposta a esta Casa Legislativa, a prestação de contas 
da 30ª Kaffeschneis’Fest foi realizada pela empresa Perene Projetos, Comunicação e 
Eventos, bem como todos os demais serviços: Plano de Trabalho, organização 
documental e pagamentos. Além disso, esta prestação de contas passará pelo aval final 
do Conselho de Cultura Municipal, que terá seu próximo encontro em agosto deste ano. 
Sem mais, agradeço a atenção, certa de vossa compreensão. Ivete Galhardo Secretária de 
Turismo, Industria e Comércio. Passamos para O Grande Expediente, onde constam os 
Projetos de Lei 061/2022, 062/2022 e a Moção de Aplausos para o Corpo de Bombeiros 
de Picada Café. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora 

Karin Spier: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, 
imprensa, os Bombeiros Voluntários e a todos que assistiam pelas redes sociais e de forma 
presencial. Falou que o projeto 061/2022, autoriza a contratação de pessoal em caráter 
emergencial e por tempo determinado e dá outras providencias. Disse que esse projeto 
trata da contratação de dois auxiliares de serviços gerais, devido a concessão de licença 
para tratar de interesses pessoais da Sra. Claudete Schneider Braun. Destacou que a outra 
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vaga é para suprir a demanda da EMEI Quatro Estações, devido a prorrogação da licença 
de tratamento de Saúde da Sra. Sandrine Zimmermann e pediu a urgência urgentíssima. 
Falou que o Projeto 062/2022 altera a Lei Municipal nº 883/2005 que dispõe sobre o 
quadro de cargos e funções públicas do Município e demais alterações e dá outras 
providencias. Explicou que esse projeto altera o quadro de cargos e funções públicas, 
constante no anexo dois da Lei Municipal nº 883/2005, objetivando adequá-los às 
necessidades da atual Administração. Enfatizou que trata-se da prestação de serviços para 
a comunidade de Picada Café, onde quatro cargos são extintos e quinze novos cargos são 
criados, além de modificar atribuições, condições de trabalho e requisitos de provimento 
de quatro cargos já existentes. Destacou que normalmente as alterações são realizadas no 
inicio de cada gestão e cada prefeito faz isso no início de sua gestão, mas em função da 
pandemia no ano passado, a atual Administração não o fez, e decidiu faze-lo somente 
agora. Disse, que como foi explicado a pouco numa reunião, com o Prefeito, Vice Prefeito 
e Secretário Claus, que esses quinze cargos, na realidade, apenas um cargo que é o cargo 
de Assistente Especial de Atendimento a Crianças e Adolescentes de escuta especializado, 
que é uma exigência da Promotoria Pública, será feito uma contratação de imediato. Falou 
que cinco destes cargos serão realocados e que estão em desvio de função e serão 
colocadas na sua função correta. Frisou que as demais foram criadas para as necessidades 
futuras, para não precisar cada vez fazer um novo projeto. Conforme a vereadora, a 
Administração entende ser viável fazer estas alterações, adequá-la as necessidades da atual 
gestão, podendo assim estabelecer medidas governamentais necessárias ao progresso e 
desenvolvimento do Munícipio de Picada Café. Pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu. 
Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
urgentíssima do Projeto de Lei 061/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 062/2022, que 
foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
urgentíssima da Moção de Aplausos para o Corpo de Bombeiros, que foi aprovado por 
unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde constam os Projetos de Lei 
061/2022, 062/2022 e a Moção de Aplausos para o Corpo de Bombeiros. A Senhora 
Presidente colocou a palavra a disposição. Do Vereador Adão Pereira: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que 
assistiam pelas redes sociais e presencial. Falou que referente ao Projeto 062/2022 que 
altera a Lei Municipal nº 833/2005 que dispõe sobre o quadro de cargos e funções 
públicas do Município de Picada Café e demais alterações e dá outras providencias, que 
não é favorável a projetos que cria cargos e explicou que na Administração passada 
votaram para a extinção de cargos e que agora, não é favorável na criação de cargos. 
Relatou que o seu partido do PSD, orienta as Câmaras Municipais, Estaduais e Federais 
pra não criarem cargos para não inchar a Administração Pública. Disse que são orientados 
para que a Administração Pública precisa ser enxuta e reforçou que não é favorável ao 
Projeto 062/2022. Agradeceu. Do Vereador Valdir Lubenow: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas 
redes sociais e presencial. Disse que também não se dispõe com o Projeto 062/2022 e 
destacou que está contra esse projeto, porque poderia ter sido feito antes, para aos poucos 
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ir entrando. Falou referente ao Projeto 061/2022 e explicou que é um projeto favorável 
porque substitui as pessoas que estão parando e para não ficarem sem os atendentes que 
trabalham nestes setores. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente 
colocou em votação o Projeto de Lei 061/2022, que foi aprovado por unanimidade. A 
Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 062/2022, que foi aprovado com 
cinco votos a favor, dos vereadores Eloir Bauer, Karin Spier, Janice Seibt, Neudir Hubler 
e Adriane Marconi Mielke, e quatro votos contra, dos Vereadores Adão Pereira dos 
Santos, André Peiter, Egon Hansen e Valdir Lubenow. A Senhora Presidente colocou em 
votação a moção de Aplausos para o Corpo de Bombeiros, que foi aprovado por 
unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. A Senhora Presidente colocou a 
palavra a disposição. Do Vereador Adão Pereira: Saudou novamente a todos. 
Parabenizou os bombeiros pela passagem do dia nacional dos bombeiros no dia dois de 
julho e destacou que esta corporação tem seu total apoio e que tem a maior consideração 
por eles, que vem prestando um trabalho de excelência no município e frisou que a moção 
de aplausos aos bombeiros, era o mínimo que poderíamos fazer. Disse que queria falar 
sobre um assunto que vinha preocupando e gerando muita reclamação para o município, 
que é a questão do pessoal que passa e recolhe ferro velho. Enfatizou que eles não têm 
respeito nenhum com as pessoas e destacou, onde encontram uma casa que não tem 
ninguém em casa e tem um objeto fora de casa, eles simplesmente carregam e levam. 
Contou que isso vem ocorrendo muito no Bairro São João e relatou que houve dois casos 
bem recentes, onde havia uma bicicleta encostada no lado de fora da rua, passaram e 
levaram. Relatou também que em outro lugar, a filha do proprietário da casa, voltou pra 
casa e havia deixado um fogão na área em decorrência da mudança e não deu pra colocar 
tudo dentro de casa, passaram e recolheram esse fogão. Falou que isso é uma falta de 
consideração, um desrespeito. Pediu para que a Brigada Militar circule mais durante o dia 
nestes bairros e para que o nosso fiscal, que também fiscalize. Enfatizou se vem vendedor 
de abacaxi, eles multam e tomam os abacaxis, se vem vendedor de capa de banco de carro, 
eles fazem a mesma coisa e o pessoal do ferro velho, estão agindo livremente e ninguém 
faz nada. Pediu que seja feito alguma coisa e que não pode continuar acontecendo. 
Reforçou que no mesmo dia que levaram o fogão, no vizinho da frente, foi levado uma 
lenha que foi cortado e deixado empilhado numa folha de zinco, próximo da Rua 
Presidente Lucena, carregaram, mas não sabe se foram eles ou não, mas alguém levou. 
Falou que isso são furtos pequenos que vem acontecendo e pediu novamente para que a 
Brigada circule mais nos bairros para inibir a ação desses meliantes. Disse que também 
queria falar do projeto 062/2022, que extingue quatro cargos e cria quinze cargos.na 
Administração. Disse que respeita a opinião de todos os colegas, e na sua opinião não 
deve criar esses cargos, até porque, votam toda a semana projetos de contratação 
emergenciais e agora, criar mais quinze cargos. Destacou que não é favorável a isso e que 
sempre é a favor de cortar gastos públicos, enxugar a máquina, e por isso votou contra 
esse projeto. Agradeceu. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, 
colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, a todos que se fizeram presente e a 
todos que assistiam pelas redes sociais. Referente a moção de aplausos para os bombeiros, 
conforme o vereador, foi merecido porque prestam um serviço relevante, importante, 
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salvam vidas, socorrem e fazem um esforço para que tudo ocorra bem para assim, terem 
um bom êxito na sua operação, porém, as vezes não dá certo. Destacou que os bombeiros 
merecem a moção de aplausos pelo serviço que prestam para a Comunidade e a população 
de Picada Café. Comentou que várias pessoas haviam comentado que enfim começaram 
as obras do asfalto na Vicente Prieto que vai para o Jamerthal, que já estão tirando os 
barrancos, e graças ao empenho do executivo e através da parceria com o Governo 
Estadual e da Secretaria de Turismo do Estado. Lembrou do projeto aprovado nesta Casa 
Legislativa e frisou que foi aprovado com muito gosto porque o pessoal merece este 
asfalto e torceu para que o tempo ajude e que tudo dê certo para que logo fique pronto 
este asfalto. Disse que não é tão fácil, que vai demorar sim, porque há bastante terra, 
bueiros precisam ser colocados, e acredita que aos poucos vão chegar lá. Novamente 
agradeceu ao Prefeito e sua equipe, que estão fazendo o asfalto que o pessoal tanto pediu. 
Do Vereador André Peiter: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, jurídico, Corpo de Bombeiros, imprensa e a todos que assistiam pelas redes 
sociais e presencial. Também parabenizou os bombeiros e falou que a moção de aplausos, 
conforme o colega Adão já havia comentado, que é o mínimo que podemos fazer pelos 
bombeiros que sempre estão a disposição em caso de acidentes. Falou que já sofreu um 
acidente, sabe como é, pois já passou por isso. Falou referente ao jogo de canastra 
municipal que foi jogado nos bairros, que foi muito legal, tudo ótimo, que o pessoal 
gostou, porém, destacou que poderia dar um pouco mais de atenção para esse 
campeonato. Contou que no primeiro jogo, um integrante entregou as cartas e as fichas, 
e até a final que aconteceu numa sexta-feira, mesmo convidando, mais ninguém apareceu, 
para ao menos para dizer que não tem premiação nos bairros e também para recolher as 
cartas e as colocações. Disse que eles são pagos pra fazer isso e por serem representantes, 
deve ir ao menos uma ou duas vezes no campeonato dos bairros. Relatou que a sua 
comunidade se uniu para comprar um troféu para o primeiro e segundo lugar para a etapa 
dos bairros, e uma medalha para que todos tenham ao menos uma lembrança desse 
campeonato. Disse que já ouviu falar que depois, no municipal, os que se classificarem, 
irão ganhar e os outros que jogaram, não iriam receber nenhuma lembrança e acredita que 
isso poderia melhorar um pouco. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa, a todos que se 
fizeram presente e a todos que assistiam pelas redes sociais. Agradeceu aos bombeiros 
pela dedicação, empenho e sem medir esforços todas as vezes que são chamados e pela 
coragem de todos. Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou a Senhora 
Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas 
redes sociais e presencial. Primeiramente, parabenizou o corpo de bombeiros pela 
passagem do dia sendo merecedores da moção de aplausos, por tudo que fazem pelo 
município e que nunca deixam de medir esforços para atender a população. Referente a 
Premiação, que o colega André Peiter comentou, explicou que o vice-prefeito havia 
passado que a premiação da canastra seria apenas nas finais e as duplas ganhadoras dos 
bairros seriam premiadas nesta final do municipal. Mencionou que fosse passado a 
questão de melhorias para a Administração, e conversando pode ser melhorado no 
próximo ano. Falou que o projeto 062/2022, na verdade seriam cinco vagas ocupadas que 
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já existem e que isso é uma adequação que vai ser feito. Disse que já conversaram com o 
prefeito referente as várias contratações emergências e que fosse feito um concurso 
público. Destacou que o prefeito teria afirmado que para o ano que vem isso seria feito, e 
deixou claro para a população que esses cargos criados é uma necessidade e explicou que 
tem operadores que se aposentaram e saíram e que não é uma contratação, mas sim, uma 
adequação de cargos, sendo uma pessoa só contratada e que não vão encher quinze cargos 
como as pessoas estão achando, pois a administração tem responsabilidades e só será 
contratado se houver necessidade. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a todos e 
parabenizou a corporação dos Bombeiros |Voluntários de Picada café e contou que foi em 
dois mil e oito, na gestão do Prefeito Luciano, que o comandante Vilson teve essa bela 
iniciativa. Parabenizou pelo belo trabalho que executam em prol da comunidade e como 
o colega Vereador Peiter já havia mencionado, também já precisou dos bombeiros, e que 
eles executam tão bem esse trabalho em prol da comunidade de Picada Café. Lembrou 
que neste final de semana, haverá no Parque Jorge Khun, a Feira do Artesanato e convidou 
a todos para participar. Contou que no sábado e domingo haverá bastante atrativos como 
dança e também o artesanato e reforçou o convite a todos. Agradeceu. Do Vereador 

Valdir Lubenow: Saudou a todos novamente. Disse que no domingo haverá a Festa da 
Colheita na Igreja São João e que todos estariam convidados a participar desse evento. 
Contou que haverá produtos coloniais que vem de doações e que serão leiloados, e quem 
quiser leiloar pode participar. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: 

Saudou a todos novamente. Enfatizou que o dia dois de julho é o dia nacional dos 
bombeiros, homens e mulheres destemidos que estudam e treinam muito para realizar o 
melhor atendimento para todos aqueles que necessitam de ajuda, não importa a hora, o 
lugar e nem o tamanho da missão que irão enfrentar. Destacou que eles simplesmente 
colocam tudo em prática o que aprenderam para servir a comunidade. Falou que os 
vereadores desta Casa Legislativa querem parabenizar a todos os bombeiros voluntários 
e efetivos de Picada Café, somando trinta e sete bombeiros. Agradeceu pelo excelente 
trabalho, por toda a dedicação e que podem contar com essa Casa Legislativa. Parabéns. 
Agradeceu. A Senhora pediu aos Senhores Vereadores que ficassem de pé e aplaudir os 
bombeiros. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores 
Vereadores para a sessão no dia 12 de julho as 19h30min no local de costume. Declarou 
encerrada esta sessão.  
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