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036/2022 
                              
                                             Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 01/11/2022. 
 
  Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, reuniu-se na Câmara Municipal. 
Registrou-se a presença dos Senhores, Adão Pereira dos Santos, Adriane Marconi Mielke, André 
Peiter, Egon Hansen, Eloir Bauer, Karin Spier, Neudir Hubler, Selvino José Boettcher 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 035/2022. Ninguém fez uso da 
palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a Ata Nº 035/2022, que foi aprovado com uma 
abstenção. A Senhora Presidente solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno 

Expediente. Projeto de Lei Nº 094/2022 – 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 094/2022 que trata 
da contratação emergencial de: 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais. A contratação para o cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais decorre da necessidade desse profissional junto a Secretaria Municipal de 
Saúde e Assistência Social, tendo em vista o pedido de exoneração da servidora pública, Sra. Maria 
Clarice Staudt Schabarum, a contar de 14 de junho de 2021, conforme Portaria Municipal nº 199/2021, 
de 09 de junho de 202, na qual vinha sendo suprida através do Contrato de Pessoal em Caráter 
Emergencial e por Tempo Determinado nº 025/2021 da Sra. Simone Krewer vigente até 31 de outubro 
de 2022. Assim, para que a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social não fique desatendida 
deste profissional, pedimos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Marco Afonso 
Mallmann Vice-Prefeito em exercício de Prefeito Municipal. Projeto de Lei 095/2022 – Estima 
Receita de fixa a despesa do Município de Picada Café para o exercício financeiro de 2023. 
Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Estamos enviando para apreciação do Poder 
Legislativo o Projeto de Lei n° 095/2022, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Picada 
Café para o exercício de 2023. A proposta orçamentária foi elaborada em consonância com o Plano 
Plurianual-2022/2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 (LDO), em conformidade com a 
Constituição Federal/88, a Lei Complementar nº 101 (Lei da Responsabilidade Fiscal) e a Lei nº 
4.320/64 (que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos 
e balanços). Os valores das receitas e despesas foram obtidos tendo como base a atual política 
econômica e monetária, assim como, a sua tendência para o ano de 2023. Portanto, o orçamento para 
o Exercício Econômico - Financeiro de 2023 estima a receita em R$ 36.000.000,00 (trinta e seis 
milhões de reais) e autoriza a despesa pelo mesmo valor. Para o exercício de 2023, temos uma 
estimativa de receita de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais). Quanto à despesa fixada em 
R$ 36.000.000,00 (trinta e dois milhões quinhentos e cinquenta mil reais): - a Secretaria de Educação 
e Cultura ficou com o percentual de 32,69% do total do orçamento em função da Lei de Diretrizes e 
Bases de Educação Nacional e da continuidade do FUNDEB. Esta Secretaria abrange, além dos gastos 
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que representam no mínimo os 25% à que a legislação 
se refere, também os custos da Merenda Escolar, os custos com o Ensino Médio e Universitário; bem 
como, as atividades da Cultura, a preservação do Patrimônio Histórico Cultural e a infraestrutura do 
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Parque Municipal Jorge Kuhn. - a Secretaria da Saúde e Assistência Social ficou com 23,47% em 
função da exigência da Emenda Constitucional nº 29 onde os municípios deverão aplicar no mínimo 
15%, por meio do Fundo da Saúde. Nesta Secretaria estão incluídas as atividades da Assistência 
Social, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, os quais não tramitam pelo 
Fundo da Saúde. - a Secretaria de Obras e Serviços Públicos ficou com 13,45%. - a Secretaria da 
Agricultura e Meio Ambiente ficou com 10,89%. Nesta Secretaria estão incluídas as atividades de 
manutenção do Sistema de Abastecimento de Água do Município e o Fundo Municipal do Meio 
Ambiente. - a Secretaria de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação ficou com 1,67%. - a 
Secretaria do Turismo, Indústria e Comércio ficou com 3,76%. o remanescente de 12,45% é 
distribuído entre o Gabinete e a Secretaria de Administração e da Fazenda. - o Poder Legislativo conta 
com 1,14% do total do orçamento, percentual estabelecido em conformidade com Emenda 
Constitucional nº 25. - a Reserva de Contingência foi projetada pelo percentual de 0,50% sobre a 
previsão da Receita, atendendo as exigências legais. Em relação ao total liquidado na Secretaria 
Municipal de Educação, conforme o Art. 212 da Constituição Federal, no ano de 2021 o percentual 
ficou em 25,29% da receita resultante de impostos municipais e de transferências. E na Secretaria da 
Saúde, conforme Art. 77, inciso III, § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no ano 
de 2021 o percentual ficou em 19,82% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente 
de transferências. Para as Ações e Serviços Públicos em Saúde esta proposta orçamentária prevê a 
aplicação de 24,43% para 2022 e na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ficou previsto o 
mínimo de 29,44%. Referente ao limite de 70% do FUNDEB, estima-se o uso de 97,12% para 
Profissionais da Educação Básica. Com base no quadro acima, chegamos à conclusão de que os 
valores mais significativos continuam concentrados nas despesas correntes, as que são necessárias 
para manter a estrutura em funcionamento, como o pagamento dos servidores, materiais de consumo, 
serviços de terceiros, a manutenção da frota de veículos, a conservação do Patrimônio Público 
Municipal, dentre outras. Os gastos com Pessoal e Encargos Sociais previstos para 2023 são da ordem 
de 45,54 para o Executivo e 0,84% para o Legislativo. Nestes percentuais estão contemplados os 
recursos para o pagamento de reajustes salariais, também as nomeações necessárias para 2023 e 
contratações emergenciais necessárias para a continuidade dos serviços nas hipóteses de licenças. É 
importante mencionar que a expansão do gasto com Pessoal para o próximo exercício observa os 
limites estabelecidos na da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do artigo 20. Salienta-se que 
a redução no valor previsto para investimentos é em razão de em 2022 termos empenhados R$ 
6.780.969,22 em investimentos, superior ao valor inicialmente fixado no orçamento de R$ 
2.136.631,00. Sendo assim o foco para o exercício seguinte será finalizar tais obras e iniciar novos 
projetos de acordo com a capacidade de execução do município. Ainda espera-se aplicar a maior parte 
da parcela do Superávit previsto no custeio de novas Obras e Investimentos para Picada Café. O valor 
elevado das despesas correntes é devido a variação inflacionária de um exercício para o seguinte, onde 
despesas como Merenda Escolar e Transporte tiveram saltos significativos em seus custos. Muitas 
despesas que não estavam atreladas a contratos variaram acima do índice de inflação oficial. Também 
é contemplada nas despesas correntes os aumentos de custos e gastos com infraestrutura para execução 
de obras, como horas maquinas e aterros. Na Agricultura os custos de insumos para produtores rurais 
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tiveram aumento considerável. Outro impacto é o repasse para a Fundação Assistencial de Picada 
Café, que antes era classificada como despesa de pessoal e passou a ser classificada como despesa 
corrente, no valor de R$ 1.300.000,00, conforme legislação vigente. A política econômico-financeira 
do Município, expressa nesta proposta orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica para 
valorizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes. Esta infraestrutura implica em 
investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez ficam condicionados à expectativa 
de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de 
Educação e Saúde. Marco Afonso Mallmann Vice-Prefeito em exercício de Prefeito. Exma. Sra. 
Presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café. Adão Pereira dos Santos, Vereador com assento 
nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições constantes do art. 164, do Regimento Interno, vêm 
propor o Pedido de Providências que segue. Seguidas vezes entram nesta Casa Legislativa Projetos 
de Lei para contratação de pessoal em caráter emergencial, necessários para a continuação da 
prestação de serviços à população.  Ante a importância para a população de que a Administração 
Municipal possua quadros qualificados de serviços em diversas áreas em que faz contratações 
emergenciais, é que pedimos que seja realizado concurso público, assim, em caso de haver alguma 
situação ou problema que impeça o funcionário de continuar exercendo o cargo, chamar-se-ia o 
próximo da lista dos concursados, assim resolvendo o problema. Já foi requerida diversas vezes em 
Tribuna tal providência, inclusive, na Administração anterior foi lançado um edital, porém, devido à 
pandemia, não foi possível a efetivação de um concurso. Acreditamos que é muito importante a 
realização de concurso para preenchimento de cargos, e não apenas contratos emergências. Requerem, 
portanto, os vereadores infra-assinados, que seja o presente Pedido de Providências submetido ao 
plenário, sendo votado em regime de urgência urgentíssima, e, após aprovado, seja enviado ao Poder 
Executivo. Picada Café, 28 de outubro de 2022. Adão Pereira dos Santos Bancada do PSD proponente. 
Vereador André Peiter,Bancada do PSD, Vereador Egon Hansen, Bancada do PSD, Vereador Valdir 
Lubenow Bancada do PSDB. Passamos para o Grande Expediente onde consta o Projeto de Lei nº 
094/2022, 095/2022 e o Pedido de Providencias para a realização de concurso para preenchimento de 
cargo. A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Da Vereadora Karin Spier: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e os que assistiam pelas redes 
socias. Falou que o Projeto 094/2022 autoriza a contratação de pessoal em caráter emergencial e por 
tempo determinado e dá outras providencias, e explicou que esse projeto trata da contratação 
emergencial de um auxiliar de serviços gerais, para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social devido ao pedido de exoneração da servidora Sra. Maria Clarisse Staudt Schabarum em 
quatorze de junho de dois mil e vinte um, conforme Portaria Municipal 199/2021. Falou que o contrato 
de pessoal em caráter emergencial Nº 25/2021, da Sra. Simone Krewer que supriu a vaga da servidora 
Sra. Maria Clarisse, encerrou no dia trinta e um de outubro de dois mil e vinte e dois, e para que a 
Secretaria de Saúde não fique desatendida desse profissional, pediu a urgência urgentíssima pela 
aprovação deste projeto. Falou que o Projeto 095/2022, ficará em pauta. Agradeceu. Ninguém fez uso 
da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nº 
094/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
urgentíssima o Pedido de Providências para realização de concurso para preenchimento de cargo, que 



 CÂMARA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

AV. FRIDOLINO RITTER, 379 – CENTRO – 3º ANDAR 

CEP: 95166-000 - FONE: (54) 3285.1230 

E-mail: camara@picadacafe.rs.gov.br 

 

 

foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do Dia, onde consta o Projeto de Lei nº 
094/2022 e o Pedido de Providencias para a realização de concurso para preenchimento de cargo. A 
Senhora Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A senhora Presidente 
colocou em votação o Projeto de Lei nº 094/2022, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora 
Presidente colocou em votação o Pedido de Providências para realização de concurso para 
preenchimento de cargo, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. 

A Senhora Presidente colocou a palavra a disposição: Do Vereador Selvino José Boettcher: Saudou 
a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas 
redes sociais. Disse que queria comentar um pouco sobre a RGE e que já havia comentado na semana 
passada. Disse que não sabe o que está havendo na empresa e contou que um tempo atras eles estavam 
mais presentes, fazendo obras, trocando postes, mas ainda temos postes podres nos municípios e 
destacou que viram o que deu no município vizinho naqueles dias e frisou que teve que morrer uma 
pessoa e que isso é lamentável, vergonhoso. Comunicou os vereadores que na sexta-feira à tarde, 
haverá uma reunião na Secretaria da Agricultura, as quatorze horas com o diretor da RGE e pediu 
para quem puder se fazer presente, se faça. Pediu se alguém da comunidade, ou qualquer lugar do 
município, se souber de algum problema na rede elétrica, por favor, tirem fotos e tragam, e quem tiver 
protocolos também tragam junto para mostrar ao diretor que não estamos blefando e que a coisa é 
séria, frisou. Disse que não quer que isso aconteça em nosso município e que inocentes possam chegar 
a morrer ou como aconteceu em outros lugares com criação de animais, porque isso é muito perigoso. 
Falou que se fosse uma empresa particular, mas tem certeza que não era isso, e disse que acredita que 
essa empresa deveria ser processada pela tragédia que houve na localidade vizinha, porque isso não 
deveria ser assim, pois a vida humana não volta, isso é o grande problema, frisou. Contou que está em 
fase de sair a licitação para os implementos para a Associação da Agricultura de Picada Café. Disse 
que sabe que em ano eleitoral, as coisas ficam difíceis e explicou que isso é uma emenda do Deputado 
Eitor Chuch e que é demorado. Falou que os agricultores precisam disso, porque qualquer implemento 
é caro e quem tem trator, a gente sabe como é, frisou. Disse que também falou com o Secretário da 
Agricultura e contou que eles estão pesquisando as marcas, os modelos de concha para colocar no 
trator que está parado no pátio da prefeitura, que veio para a agricultura e explicou que isso também 
é para sair logo e que fazer licitação e estas coisas, é meio demorado, mas para o ano dois mil e vinte 
e três, é certo que é para acontecer. Disse que teria um pedido e que já falou várias vezes com a 
Secretaria do Planejamento, com o vice-prefeito trocou ideias, no ano passado chegou a comentar, 
mas o colega André Peiter comentou sobre a ponte da Rua Integração, na Joaneta, que tem acesso ao 
Frigorifico o Abatedouro de frango. Disse que lá é muito perigoso, tem uma curva fechada, uma 
lombinha íngreme, mas sabe que tem um projeto em andamento para resolver este problema e que 
sabe que tem leis ambientais e que a comunidade também pede isso urgentemente, porque aquela 
empresa gera muito lucro para a nossa comunidade. Pediu uma atenção para o executivo, para a 
Secretaria de Planejamento, para a Secretaria de Obras em dar uma assistência o mais urgente 
possível. Explicou que lá passa bastante movimento como caminhões de frango, o pessoal que vai na 
empresa Cooperschões, Rincão, Joaneta Calçados. Destacou que é uma rua movimentada que vem do 
Bairro América, a Rua Farroupilha com a Rua Integração e que é muito importante, e pediu uma 
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atenção especial para isso. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira dos Santos: Saudou a Senhora 
presidente, colegas vereadores, jurídico, secretária, impressa e a todos que assistiam pelas redes 
sociais. Disse que queria parabenizar os servidores públicos pela passagem do dia do servidor público, 
no dia vinte e oito na sexta-feira, e também parabenizar as merendeiras pela passagem do dia das 
merendeiras que foi no dia trinta e um. Destacou que são dois profissionais, principalmente as 
merendeiras que atendem as nossas crianças nos colégios e muitas vezes não são valorizadas ou não 
são lembradas, e disse que tem muito respeito e muito carinho por essa profissão também. A respeito 
do pedido de providencias para que seja realizado um concurso público o mais breve possível, disse 
que vem falando a tempo e que já faz seis anos que vem comentando nesta Casa que o município 
precisa de um concurso público, porque as vezes vem muito projeto de contratação emergencial, 
principalmente na área da saúde e educação, e que não é o correto ficar chamando gente por contrato 
emergencial. Explicou que no contrato emergencial, a pessoa que for contratada, já sabe que será por 
um ano e que o emprego dela tem data de validade e quando é concursado eles trabalham com mais 
amor naquilo que estão fazendo porque tem uma garantia, e também são pessoas mais preparadas 
porque vão passar por uma seleção bem mais rigorosa no concurso público do que no contrato 
emergencial, tanto que a gente tenha servidores públicos realmente bem capacitados, precisamos sim, 
fazer um concurso público. Disse que hoje, tem pessoas trabalhando pelo contrato emergencial dentro 
do município e que estão pedindo que o município faça um concurso público, para que elas possam 
fazer e permanecer trabalhando na administração, para não precisar sair, e fazer um concurso em outro 
município, ter que se mudar para outro município ou se deslocar para trabalhar em outro município 
porque não fizemos um concurso em nosso município, frisou. Disse que sabe que já foi lançado na 
administração passada e de tanto que cobraram foi lançado um edital pra se fazer um concurso público, 
e devido a pandemia, não foi possível realizar porque não tinha segurança sanitária pra que esse 
concurso acontecesse, e mais à frente, foi cancelado aquele edital. Segundo o vereador, acha que a 
administração sim, tem que com urgência lançar um novo edital, fazer esse concurso e em várias áreas 
que o município tem defasagem. Acredita que até hoje, não temos em nenhuma área cadastros reservas 
pra preencher nenhuma vaga. Reforçou que temos que fazer um concurso público e ficar com um 
cadastro reserva para as pessoas serem chamadas quando há uma emergência, onde uma pessoa é 
exonerada ou pede exoneração e parar um pouco com essas contratações emergenciais e que 
novamente estamos no final do ano e que no começo do ano, a gente sabe que vem aquela enxurrada 
de contratação emergencial. Pediu para que o município providencie esse concurso público e vários 
vereadores já pediram isso na tribuna e destacou que agora fizeram por escrito esse pedido de 
providencia e torceu para que a administração aceite e atenda esse pedido também. Da Vereadora 

Karin Spier: Saudou a todos novamente. Disse que foi lançado na última quinta-feira, dia vinte e sete 
de outubro, o Credi Picada Café que é o programa de crédito para empreendedores cafeenses. Explicou 
que ele tem como objetivo fortalecer a economia local e unir parceria entre a Prefeitura Municipal de 
Picada Café, a Sicredi Pioneira, o RS Garante e o SEBRAE. Explicou que trata-se de uma linha de 
crédito especial para micro e pequenos empreendedores facilitando o acesso ao crédito e ajudando o 
empresário nos mais diversos setores da sua empresa, seja na infraestrutura, na ampliação ou em 
qualquer outra necessidade. Falou que dependendo do porte da empresa, o montante é de até trinta 
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mil reais, com trinta e seis meses para ser pago. Contou que é uma grande oportunidade para empresas 
e pequenos empreendedores do nosso município. Explicou que como tem a parceria do SEBRAE, este 
está oferecendo duas capacitações gratuitas e mais duas consultorias online aos empreendedores 
interessados, como capacitação em finanças, vendas e inúmeros outros. Falou que é bem importante 
e que não podemos perder a oportunidade e transmitir isso aos empreendedores e empresários do 
nosso município e que procurem o Sicredi, quem tem interesse. Segundo a vereadora, “eu também 
através do Sicredi, estou fazendo uma assessoria com o SEBRAE e posso afirmar que é de grande 
proveito”. Disse que também queria fazer um agradecimento ao Sr. Renato Schmitt, que foi o nosso 
gestor do Desporto durante um ano no Município de Picada Café, e desempenhou esse trabalho de 
uma forma excepcional. Contou que se preocupava principalmente com as crianças em incentivar a 
prática de esportes, preocupado com os idosos oferecendo qualidade de vida, e fez muito em todas as 
áreas do esporte. Destacou também, que juntamente com a professora Beatriz, introduziu o Bith Tênis 
na Picada Café e além disso, ele homenageou vários cafeenses com o troféu Picada Café trinta anos, 
para as pessoas que se destacaram no município, principalmente na área do esporte. Parabenizou o 
Renato e desejou muito sucesso no seu novo desafio. Disse que hoje, o novo gestor Jairo Heylmann, 
iniciou os seus trabalhos e também desejou a ele muito sucesso e se colocou à disposição no que for 
preciso. Também parabenizou o Secretário de Obras Alberto Rupenthal, que sempre atende as 
demandas que são solicitadas em um espaço curto de tempo e sempre tenta resolver. Com relação ao 
concurso público citado através da proposta do Vereador Adão, frisou que vem conversando a mais 
meses com o Secretário Claus em relação a isso, e citou que conversaram a mais ou menos um mês 
atras de novo, e que ele está com o processo administrativo aberto, já. Relatou que as Secretarias estão 
fazendo todo um levantamento e explicou que todas as Secretarias precisam fazer este levantamento, 
então, este processo já está aberto, estão fazendo um estudo e espera que realmente pro início do ano 
que vem este concurso seja feito. Destacou que é um trabalho que abrange realmente todas as 
Secretarias, mas que já estão trabalhando nisso. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi 

Mielke: Saudou a todos novamente. Contou que na semana passada, viu que alguns municípios foram 
contemplados com a viatura da brigada militar e relatou que faz uns dois meses que foi noticiado nesta 
Casa, que Picada Café será contemplada. Disse que entrou em contato com o Deputado Estadual, Sr. 
Aluísio Klasmann pra ver o que aconteceu, porque Picada Café não foi notificada. Contou que ele 
entrou em contato com o Governador, que confirmou que vai sair neste mês de novembro, uma viatura 
semi blindada, Duster, para o Município de Picada Café. Falou que também teve mais duas demandas 
atendidas, que será a colocação de duas paradas de ônibus no Bairro Esperança, na Rua Carlos Utzig 
e explicou que essas paradas são de extrema importância porque vai atender em torno de doze crianças 
que não tem parada e além das crianças, os adultos que pegam o seu transporte para ir para as 
empresas. Fez um agradecimento em nome desses moradores e também agradeceu a Secretaria de 
Obras e toda a sua equipe pelo excelente trabalho. Outro agradecimento foi ao Renato Schmitt pelo 
seu excelente trabalho no Município de Picada Café, por todo o seu incentivo aos jovens, adultos, 
crianças e idosos para praticarem esportes. Contou que o Renato se dedicou e fez o seu trabalho com 
carinho e deixando o seu legado em Picada Café, e desejou a ele todo o sucesso por onde ele passar. 
Também desejou as boas-vindas, sucesso e um bom trabalho ao novo gestor Sr. Jairo Heyllmann, e 
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que ele possa dar oportunidade aos nossos jovens e que eles venham a ter gosto pelo esporte. Contou 
que neste dia se inicia o novembro azul e explicou que é uma campanha de conscientização realizado 
por diversas entidades no mês de novembro e é direcionado a sociedade, em especial aos homens, 
para conscientizar a respeito da sua saúde. Falou que em tordo de 28,6 % da população masculina 
desenvolve o câncer. Falou das ações que serão desenvolvidas pela Secretaria da Saúde e contou que 
os homens a partir dos quarenta e cinco anos, podem estar agendando o seu horário no Posto de Saúde, 
consultar com o seu médico da família de referência, estar pegando uma requisição e será agendado 
exames no Laboratório Alfa, neste mês de novembro. Relatou que em parceria com a Secretaria da 
Saúde, vamos realizar uma palestra na Câmara de Vereadores, com o Doutor Irineu, que estará falando 
sobre a saúde do homem, que será no dia no dia vinte e dois as dezoito horas e trinta minutos, e desde 
já convidou a todos para estarem participando. Agradeceu a Sr. Rubia Leindeker, que é a gestora da 
saúde, pela parceria com o Legislativo. Também fez um agradecimento a secretária Marilei, por 
sempre estar disposta na decoração, está sempre ajudando, dando ideias, o nosso muito obrigado, 
frisou. Do Vereador Egon Hansen: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 
jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Referente a colocação do colega Adão, 
sobre o dia do funcionário público e agradeceu por ele ter lembrado de todos os funcionários públicos 
do município e do Estado. Falou que eles fazem o serviço, alguns não tão bem feito, mas a maioria 
presta um serviço bom e as vezes são criticados porque são funcionários públicos, mas cada um tem 
o seu chefe, cada um recebe ordens e o importante é trabalhar pelo bem do município e pelo bem de 
todo o nosso País. Falou referente a agricultura e fez um agradecimento ao Deputado Federal Heitor 
Schuh do PSD, pela liberação da Emenda dos implementos agrícolas e destacou que é muito 
importante e o quanto antes, melhor vir esses implementos, porque os agricultores vão usar para as 
suas lavouras e isso é muito interessante. Falou que se não tiver recursos de chega com esta verba, se 
o executivo passar aqui na Câmara uma suplementação, certamente será totalmente a favor da 
agricultura e achou interessante o Deputado Heitor Schuch mandar essa verba aqui para Picada Café. 
Agradeceu.  Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 
jurídico, imprensa e a todos que assistiam pelas redes sociais. Comunicou que a Presidente da Casa 
esteve de aniversário no dia trinta e pediu uma salva de palmas. Agradeceu. Ninguém fez uso da 
palavra. A Senhora Presidente convocou os vereadores para a próxima sessão no dia 08 de novembro 
de 2022, as 20 horas, no local de costume. Declarou encerrada a sessão.  

 

 


