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042/2022 
                              
                       Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 20/12/2022. 

 
  Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniu-se na Câmara Municipal. 
Registrou-se a presença dos Senhores, Adriane Marconi Mielke, André Peiter, 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 041/2022. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente colocou em votação a Ata Nº 041/2022, que foi aprovado com a ausência dos 
Vereadores Adão Pereira e Egon Hansen. A Senhora Presidente solicitou que à secretária lesse o 
Pequeno Expediente. Pequeno Expediente. Projeto de Lei Nº 115/2022 – Altera dispositivos da 
Lei Municipal nº 885/2005, que cria o Programa de Transporte Escolar do município e dá outras 
providencias. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para vossa 
apreciação e votação o Projeto de Lei nº 115/2022, que versa sobre a alteração da Lei Municipal 
nº 885/2005. O presente Projeto de Lei tem como finalidade autorizar o município a promover o 
pagamento de 70% da despesa individual de cada aluno inscrito na OSC parceira do Município, 
usuário do transporte disponibilizado pela entidade e reembolso de 70% da despesa individual 
dos alunos, onde é inviável a oferta de transporte até a instituição de ensino, nos termos dos 
incisos II e III do Art. 3º do presente Projeto de Lei, a contar de 1º de janeiro de 2023. Cabe 
salientar que, atualmente, o Município paga 60% da despesa individual de cada aluno, sendo que 
com a modificação proposta, passará a arcar com 70% da despesa individual, incentivando, 
assim, que mais alunos busquem capacitação e formação profissional, situação que trará 
evidentes benefícios a comunidade Cafeense. Para a adequação da Lei Municipal solicitamos a 
aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. 
Projeto de Lei Nº 116/2022 – Autoriza o Poder executivo a conceder repasse de ajuda de custo 
mensal aos médicos bolsistas participantes do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) e dá outras 
providencias. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para vossa 
apreciação e votação o Projeto de Lei nº 116/2022, que autoriza o Município a aderir ao Programa 
Federal Médicos pelo Brasil. Segundo a instituição do Programa Federal, o Município que 
desejar receber médico pelo Programa Médicos pelo Brasil deverá aderir ao referido Programa, 
responsabilizando-se pela ajuda de custo mensal do(s) médico(s) disponibilizado (s) ao 
Município. A Portaria nº 3.353, de 02 de dezembro de 2021 do Ministério da Saúde estabelece 
parâmetros mínimos e procedimentos a serem observados pelos Municípios que tenham 
efetivado adesão ao Programa Médicos pelo Brasil. Segundo as normas do Ministério da Saúde 
os municípios deverão assegurar o fornecimento da ajuda de custo mensal no valor de R$ 
1.100,00 (um mil, cem reais). Tendo em vista que o Município de Picada Café aderiu ao 
Programa Médicos pelo Brasil, situação que gerará benefícios a comunidade Cafeense, 
solicitamos a aprovação do Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. 
Projeto de Lei 117/2022 – Regulamenta a faixa de domínio da Rua Presidente Lucena e dá outras 
providências. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para vossa 
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apreciação e votação o Projeto de Lei nº 117/2022, que regulamenta a Faixa de Domínio da Rua 
Presidente Lucena. Tal adequação faz-se necessária em virtude da municipalização da VRS-865. 
Cabe salientar que o presente Projeto de Lei possibilitará aos moradores a regularização de seus 
lotes e até mesmo o investimento no local, pois antes havia obstáculos devido à grande área de 
domínio estabelecida pelo DAER. Pelos motivos expostos solicitamos a aprovação do Projeto de 
Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 118/2022 – Autoriza 
a conceder repasse de recursos financeiros para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Picada 
Café e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 
Encaminhamos para vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 118/2022, considerando a 
necessidade de ampliação do repasse a ser concedido aos Bombeiros Voluntários de Picada Café. 
A complementação no valor de R$ 22.807,50 (vinte e dois mil, oitocentos e sete reais e cinquenta 
centavos) ao repasse a ser concedido aos Bombeiros Voluntários para o exercício de 2023, faz-
se necessária, após pedido exarado pela Entidade, tendo em vista a o aumento significativo nos 
custos da entidade, que, teve de realizar ajustes legais referente aos veículos da corporação. Os 
valores solicitados a título de complementação, decorrem de uma estimativa de gastos da 
Entidade para o exercício de 2023, considerando as despesas com combustível e óleo diesel da 
frota da corporação, sendo que, constará de eventual termo aditivo a ser realizado entre a entidade 
e o Município de Picada Café a necessidade de prestação de contas, bem como a necessidade de 
devolução de valores em caso de sobra de recursos ou aplicação fora do objeto contratual. 
Registre-se que a complementação acima mencionada, refere-se a 1.250 litros de combustível 
para o veículo Blazer e 3.000 litros de óleo diesel para os 2 caminhões Ford Cargo e MB 1718, 
onde atualmente custam R$ 4,69 o litro da gasolina e R$ 5,89 o litro do óleo diesel. O repasse 
objetiva garantir o pleno atendimento às necessidades dos munícipes como: atendimento de 
emergências; abastecimento de água potável; incêndios; limpeza da pista; captura de animais e 
demais atendimentos de utilidade pública. Pelos motivos expostos solicitamos a aprovação do 
Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Excelentíssimo Sr. Vice-
Presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café. A vereadora Adriane Marconi, com assento 
nesta Casa Legislativa, apresenta Indicação ao Poder Executivo Municipal de Vereadores. Esta 
Casa Legislativa requereu ao Executivo informação do Sr. Contador sobre qual valor monetário 
da verba deste Poder não seria usado neste ano. Foi informado a este Poder através do Oficio nº 
235/2022 – ADM, que o valor é de R$ 48.278,21 (quarenta e oito mil duzentos e setenta e oito 
reais e vinte e um centavos). É sabido que tal valor retorna ao cofre único do Município. Porém, 
gostaríamos de indicar o valor para a futura aquisição de um terreno para a construção da sede 
própria para a Câmara de Vereadores. Requer, portanto, seja a presente indicação submetida ao 
Poder Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior brevidade possível. Sala de Sessões 
da Câmara Municipal, 20 de dezembro de 2022. Adriane Marconi Mielke, Bancada do PTB 
Oficio Nº 244/2022 – ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: Encaminhamos cópias do 
Contrato nº 068/2022, 069/2022, Acordo de Cooperação nº 001/2022, Termo de Credenciamento 
nº 001/2022, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2019, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 
055/2022, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 067/2020, 3º termo Aditivo ao Contrato nº 011/2021, 
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4º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2021, 1º termo de Alteração ao Termo de Colaboração nº 
008/2021, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 046/2019, 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 Projetos de Lei 115/2022, 116/2022, 
117/2022 e 118/2022.  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 socias. Disse que o Projeto 115/2022, altera dispositivos da Lei 
Municipal nº 885/2005, que cria o programa de transporte escolar do município e dá outras 
providencias e explicou que esse projeto versa sobre a alteração da lei Municipal 885/2005, nos 
seu Inciso II e II do Art. 3º, aumentando de sessenta para setenta no pagamento da despesa 
individual de cada aluno inscrito na Organização da Sociedade Civil, parceira do município. 
Falou que são alunos usuários do transporte que é disponibilizado pela entidade, na busca de 
capacitação e formação profissional que não são oferecidos no nosso município de Picada café e 
pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei 116/2022, autoriza o Poder Executivo 
a conceder repasse de ajuda de custo mensal aos médicos bolsistas participantes do Programa 
Médicos pelo Brasil e dá outras providencias e explicou que esse projeto autoriza o Município a 
aderir ao Programa Federal Médicos pelo Brasil, bem como, a ajuda  de custo mensal de um mil, 
cem reais a cada médico disponibilizado ao município, em cumprimento a Portaria 3.353/2021, 
do Ministério da Saúde e destacou que é mais um investimento em saúde para o nosso munícipe 
e pediu a urgência urgentíssima. Disse que o Projeto de Lei 117/2022, regulamenta a faixa de 
domínio da Rua Presidente Lucena e dá outras providencias e explicou que esse projeto 
regulamenta a faixa de domínio da Rua Presidente Lucena e destacou que é uma adequação 
necessária devido a municipalização da VRS-865. Frisou, que assim os moradores poderão 
regularizar os seus lotes e explicou que antes  haviam obstáculos devido à grande área de domínio 
estabelecida pelo DAER, que era de trinta metros e agora passou a dez metros. Falou que muitos 
não conseguiam regularizar por terem edificação nesta faixa de domínio anterior que era de trinta 
metros. Contou que essa adequação não vai gerar nenhum ônus ao proprietário neste momento, 
apenas no caso da venda ou regularização destes lotes, que agora terão vinte metros a mais na 
frente e pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei 118/2022, autoriza a conceder 
repasse de recursos financeiros para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Picada Café e dá 
outras providencias e explicou que esse projeto trata da ampliação do repasse a ser concedido 
aos Bombeiros Voluntários de Picada Café, no montante de vinte e dois mil, oitocentos e sete 
reais e cinquenta centavos, no exercício de dois mil e vinte três, e que esta adequação se faz 
necessária devido ao aumento significativo dos custos da entidade. Os valores solicitados para a 
complementação são para combustível e óleo diesel da frota da corporação e que constará de 
eventual termo aditivo a ser realizado entre a entidade e o Município de Picada Café, a 
necessidade de prestação de contas e devolução de valores caso haja sobra de recursos e pediu a 
urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou 
em votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 115/2022, que foi aprovado com a ausência 
dos vereadores Adão Pereira e Egon Hansen. A Senhora Presidente colocou em votação a 
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urgência urgentíssima do Projeto de Lei 116/2022, que foi aprovado com a ausência dos 
vereadores Adão Pereira e Egon Hansen. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência 
urgentíssima do Projeto 117/2022, que foi aprovado com a ausência dos vereadores Adão Pereira 
e Egon Hansen. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto 
118/2022, que foi aprovado com a ausência dos vereadores Adão Pereira e Egon Hansen. 
Passamos para a Ordem do Dia, onde constam os Projetos de Lei 105/2022, 115/2022, 116/2022, 
117/2022 e 118/2022. 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. Comentou sobre o Projeto 105/2022, e 
contou que estão dando dois por cento acima da inflação e que a inflação está em torno de seis e 
meio por cento, e o aumento do funcionalismo público é de oito e meio por cento. Destacou que 
são poucas as empresas que dão esse valor acima da inflação. Falou que o Executivo precisa se 
preocupar com Educação, Saúde, Obras, Agricultura e muitas outras coisas e destacou que a 
população paga os impostos e exigem, e, com todo o direito. Disse que acha o momento justo e 
que não tem o que mudar ali porque o dinheiro é curto. Frisou que para ser um bom administrador 
precisa atender a todos que pagam impostos. Falou que o Projeto 118/2022, que passa recursos 
para os Bombeiros Voluntários, é louvável porque sabe os serviços que prestam para Picada Café, 
através da Saúde, falta de água, e que a população liga e eles atendem logo levando água nas 
comunidades que precisam. Destacou que é um dinheiro muito bem aplicado pelos serviços 
prestados a nossa população. Falou que o Projeto 117/2022, é um projeto que a maioria da 
população estava esperando há muitos anos, pela municipalização da Rua Presidente Lucena e 
hoje, todos os lotes e terrenos ganham vinte metros a mais. Contou que para regularizar é muito 
mais facial e o DAER exigia trinta metros de domínio e hoje, o município só exige dez metros e 
praticamente dá para dizer que a população ganha um terreno a mais, frisou. Falou que esteve 
com o Secretário de Planejamento, o Engenheiro, o Prefeito e o Vice-Prefeito e que eles 
adiantaram que a Rua Presidente Lucena será totalmente reformulada, o acesso para Linha Nova, 
e que o trevo que será feito já está em andamento e bem avançado e destacou que o Município 
irá fazer o possível para atender bem aquela localidade que tanto precisa. Agradeceu.  Ninguém 
fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 105/2022, que foi 
aprovado com a ausência dos vereadores Adão Pereira do Santos e Egon Hansen. A Senhora 
Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 115/2022, que foi aprovado por com a ausência 
dos vereadores Adão Pereira dos Santos e Egon Hansen A Senhora Presidente colocou em 
votação o Projeto de Lei 116/2022, que foi aprovado com a ausência dos vereadores Adão Pereira 
dos Santos e Egon Hansen. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 117/2022, 
que foi aprovado por com a ausência dos vereadores Adão Pereira dos Santos e Egon Hansen. A 
Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 118/2022, que foi aprovado com a 
ausência dos vereadores Adão Pereira dos Santos e Egon Hansen. Passamos para as Explicações 

Pessoais e a Senhora Presidente colocou a palavra a disposição dos senhores vereadores. Da 

Vereadora Karin Spier: Saudou a todos novamente. Frisou que estamos encerrando mais um 
ano de muito trabalho, de muitas obras, de muita dedicação a todos os munícipes de Picada Café 
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em todos os setores, seja na Educação, seja na Saúde, seja em Obras e reforçou que em todos os 
setores públicos. Fez um agradecimento especial ao Prefeito Luciano Klein, o Vice-Prefeito Max 
Mallmann, por todo o trabalho realizado, a todos os Secretários Municipais, a todos os Servidores 
Públicos, pela dedicação e trabalho neste ano de dois mil e vinte dois. Desejou a toda a 
comunidade de Picada Café boas festa e um Feliz Natal e um abençoado dois mil e vinte e três. 
Agradeceu. Do Vereador Selvino José Boettcher: Saudou a todos novamente. Disse que queria 
agradecer pelo ano que passou, ao Prefeito, ao Vice-Prefeito, aos Secretários, aos funcionários 
públicos que atendem a população de Picada Café, porém, em especial aos Secretários, pois 
quando pedem algo, eles estão à disposição para deixar os vereadores a parte.  Destacou que é 
muito importante prestar um bom serviço a nossa população, como a Educação está prestando, a 
Saúde está prestando, as Obras, a Secretaria da Agricultura e a Secretaria de Turismo. Disse que 
as vezes há pequenas falhas e frisou que nós seres humanos não somos perfeitos e a gente faz o 
possível para atender muito bem toda a população de Picada Café. Desejou um Feliz Natal a 
todos os funcionários do município, ao prefeito, ao vice-prefeito, aos secretários e a todos os 
colegas vereadores, bem como para todos os que assistiam a sessão e ao Jair do Diário, e a 
população em geral. Relatou sobre certos recursos, e disse que as coisas não são fáceis, que as 
emendas as vezes demoram pra sair e contou que o Município, principalmente a Secretaria de 
Agricultura e Obras, está a espera de uma nova Retro que o pessoal prometeu entregar ainda esse 
ano. Disse que a partir de janeiro de dois mil e vinte e três, o município teria a disposição a nova 
máquina para trabalhar e destacou que isso ajuda muito os agricultores e a Secretaria de Obras. 
Falou que tem muito mais coisas para vir e contou que conversou com o Secretário de Agricultura 
e Meio Ambiente, e que ele havia deixado claro que o carro era para os veterinários que fazem a 
inspeção do SIGNA, pelos frigoríficos, pelas micro pequenas empresas e agroindústrias, e 
explicou que precisam do carro para se locomover e que isso é louvável. Contou que a empresa 
que ganhou a licitação, ficou de entregar esse carro. Segundo vereador, está fazendo jus dando 
força, bem como o prefeito, ligando para a empresa e que cumpram com a palavra e que façam 
a entrega dessa máquina ainda esse ano, para que o município possa usá-la em dois mil e vinte e 
três. Falou que são esforços de quem corre atras, tenta buscar, e segundo o vereador, é nosso 
dever como vereador e fez um agradecimento ao Deputado Afonso Motta que conseguiu a 
emenda e também ao Município que colocou em cima o restante que faltou. Relatou que são 
recursos que não são para o prefeito, não são para os secretários e muito menos para o vereador, 
mas que são coisas para a nossa população que tanto precisa, como os nossos trabalhadores, 
nossos agricultores e a população em geral. Agradeceu. Do Vereador Eloir Bauer: Saudou a 
Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, jurídico, e os que assistiam pelas 
redes sociais. Contou que no dia anterior foram no Bairro Alto da Colina, na casa da Lorena, e 
destacou que ela tem uma criança cadeirante e que precisa de um acesso para se locomover até a 
estrada. Disse que foi com o Engenheiro Daniel Rosa, até o local, para ver o que precisa e que 
chegaram a conclusão que será feito uma rampa para ela e que também rebaixaram a calçada 
para que pudesse chegar até os brinquedos. Fez um agradecimento ao prefeito, ao vice e ao Daniel 
que sempre pensam na melhor maneira de ajudar, e que no ano que vem irá ser feito. Desejou 
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um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos, e que no ano que vem possam estar nesta Casa 
para representar o Município de Picada Café. Agradeceu. Do Vereador Neudir Hubler: Saudou 
a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, jurídico e imprensa. Primeiramente 
parabenizou o time dos Categas pelo título dos veteranos, que foi no dia dezesseis que se 
consagraram campeões. Também fez um agradecimento a Administração, a todos os Secretários 
que sempre que precisa tentam atender da melhor forma possível. Disse que foi feito muita coisa 
no município e que sabe que algumas coisas não conseguiram fazer, mas sempre trabalhando e 
tentando fazer o máximo para a nossa população. Falou que no ano que vem irão continuar 
trabalhando, que vão ter muitas obras e assim como o colega Selvino falou, irão ter mais obras, 
como a rótula da Presidente Lucena e que irá ficar muito bom para essa população. Referente a 
obra do asfalto da Vicente Prieto, disse que muitos moradores comentaram porque começaram o 
asfalto da metade pra cá, ao invés de começar do começo onde já tinha asfalto na entrada da 
Joaneta. Segundo o vereador, na verdade esse asfalto começou na metade pelo fato de que 
caminhões pesados não poderiam passar por cima do asfalto fresco, podendo já causar danos, e 
por isso começaram lá, já no começo do ano e que darão continuidade no outro trecho que falta 
fazer. Desejou um Feliz Natal a toda a população de Picada Café e um próspero Ano Novo. 
Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, 
secretária, imprensa, jurídico, e os que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria lembrar de 
um pedido que fez no começo do ano de dois mil e vinte um, referente a praça do Bairro Floresta, 
e contou que a duas semanas, a presidente disse que estaria saindo do papel agora. Relatou que é 
muito bom receber uma notícia assim e segundo o vereador, lembra que quando pediu, os 
moradores daquele bairro pediram a academia da saúde que tem em vários bairros. Pediu que se 
for feito aquela praça, fosse incluído a academia junto. Desejou a todos os cafeenses e a todos os 
vereadores presentes, um Feliz Natal e um próspero dois mil e vinte e três. Agradeceu. Do 

Vereador Valdir Lubenow: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, 
imprensa, jurídico, e os que assistiam pelas redes sociais. Disse que os projetos que tiveram nesta 
noite, são favoráveis a todos os cafeenses, que é bem louvável e que não tinha o que questionar 
muito. Desejou um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos os cafeenses com muita saúde e 
destacou que o dinheiro vem em conta através do trabalho e com muita saúde. Agradeceu. Da 

Vereadora Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos novamente. Disse que queria falar do 
Pedido de Indicação que fez ao Poder Executivo Municipal e explicou que tem a confirmação de 
um oficio de nº 235, da Administração, relatando que o valor que irá sobrar este ano, na Câmara 
de Vereadores, é de quarenta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte um centavos. 
Relatou que fizeram a indicação para o executivo, e que com o tempo, seja feito a aquisição de 
um terreno e que os próximos presidentes pensem nisso, destacando a importância de ter uma 
cede própria para as sessões. Segundo a vereadora, é bem importante a nossa indicação referente 
a aquisição, a compra de um terreno, para termos a nossa cede própria, e sabemos que aqui o 
nosso lugar é de difícil acesso, com as escadas que dificultam muito a vida das pessoas com 
algum tipo de dificuldade, como idosos ou pessoas que queiram vir, até mesmo cadeirantes, se 
quiserem vir assistir uma sessão, não tem como, porque não temos acesso, frisou. Também 
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relatou que para o próximo ano de dois mil e vinte e três, deixou um orçamento de trinta mil reais 
a mais para ser feito reformas na Câmara, destacando que as mesas estão com problemas e que 
precisam ser reformadas antes que se de perda total. Falou que com esses trinta mil reais, também 
será comprado alguns materiais que são necessários na Casa Legislativa e frisou que precisamos 
melhorar as coisas aqui, melhorar o acesso porque é a Casa do povo e tem que estar em dia e 
melhorada. Falou também sobre a questão levantada pelo Vereador Eloir Bauer, referente ao 
Bairro Alto da Colina, e contou que esteve lá com o Daniel há três meses, que foi conversado 
com a família, que sabe que tem um cadeirante e que tem que se dar toda a atenção necessária 
para o menino Ezaquiel. Contou que já ficaram definidas algumas coisas, mas que sempre é bom 
mais vereadores irem conversar e pedir essas coisas que são de extrema importância para aquela 
família. Destacou que se tiver outros problemas ou situações, precisa ser visto e tem que ser feito 
também. Falou que neste ano foram aprovados vários projetos na Casa Legislativa, projetos dos 
quais são de extrema importância e que vão beneficiar a nossa população e agradeceu o apoio 
dos vereadores que sempre estiveram juntos, aprovando os projetos que são para o povo de Picada 
Café. Desejou a todos um Feliz Natal e um excelente Ano Novo e que tenhamos muita saúde e 
destacou que no ano que vem haverá muito trabalho pela frente. Fez um agradecimento ao Jair 
do Diário por toda a parceria durante o ano. Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 
Presidente comunicou que a Câmara de Vereadores entrará em recesso entre o período de 22 de 
dezembro a 2 de fevereiro de 2023, e convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão 
no dia 07 de fevereiro de 2023, as 20 horas, no local de costume. Declarou encerrada a sessão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


