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005/2023 
                              
  Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 07/03/2023. 

 

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três, reuniu-se na Câmara Municipal. 

Registrou-se a presença dos Senhores, Adriane Marconi Mielke, Adão Pereira dos Santos, 

André Peiter, Eloir Bauer, Jair Schaab, 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 004/2023. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente colocou 

em votação a Ata Nº 004/2023, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 

solicitou que à secretária lesse o Pequeno Expediente. Pequeno Expediente.  Projeto de 

Lei Nº 019/2023 – Autoriza a Abertura de Crédito Especial e dá outras providencias. 

Justificativa. Senhora Presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para a Vossa 

apreciação e votação o Projeto de Lei nº 019/2023, que pretende a abertura de crédito 

especial no orçamento de 2019 para a devolução de recursos de rendimentos de convênio 

do estado que não podem ser utilizados. Por essas razões, solicitamos a aprovação do 

projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Projeto de Lei 

020/2023 – Altera dispositivos da Lei Municipal Nº 1.089/2008, que dispõe sobre a oferta 

de cursos na modalidade à distância, sobre a implantação do Polo de apoio presencial no 

âmbito do Município de Picada Café e dá outras providências. Justificativa. Senhora 

presidente, Senhores Vereadores: Encaminhamos para vossa apreciação e votação o 

Projeto de Lei nº 020/2023, que versa a alteração da Lei Municipal nº 1.089/2008. A 

presente alteração faz-se necessária tendo em vista o interesse do atual Poder Executivo 

na oferta de novos cursos através do Polo-UAB de Picada Café com outras instituições 

da rede federal de ensino. Porém quando a lei foi criada somente permitia a oferta de 

cursos através da UAB (Universidade Aberta do Brasil). Com o objetivo de aumentar a 

oferta de cursos superiores no Município, ampliando o acesso à educação, incluímos na 

lei que demais programas em parcerias com as Instituições de Ensino poderão oferecer 

cursos superiores no Polo-UAB de Picada Café. Para a adequação da Lei Municipal 

solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein 

Prefeito Municipal. Projeto de Lei Nº 021/2023 – 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 021/2023, que trata da contratação emergencial de 01 (um) 

Atendente da Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

A contratação emergencial para o cargo de Atendente da Educação em Tempo Integral 

na Educação Infantil e Ensino Fundamental decorre da necessidade desse profissional 

junto a EMEF Santa Joana Francisca, tendo em vista a abertura de 03 (três) processos 

seletivos para vagas de estágio – 30 horas durante dezembro/2022 a fevereiro/2023, em 

relação aos quais não se obteve inscritos para suprir tal necessidade. A contratação deverá 

permanecer pelo período máximo de 01 (um) ano, podendo ser renovado por igual 

período em caso de interesse público, limitado a homologação de Novo Concurso 
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Público. Para que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como, a rede de 

ensino municipal não fique desatendida deste profissional, pedimos a aprovação do 

presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Luciano Klein Prefeito Municipal. Exma. Sra. 

Presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café. Jair Schaab, Vereador com assento 

nesse Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições constantes do art. 164, do 

regimento Interno, vêm perante Vossa Excelência, propor o seguinte Pedido de Indicação. 

Indica ao Sr. Prefeito que se faça uma limpeza na praça central do município situada na 

entrada do município junto ao Pórtico, pois a mesma se encontra com a calçada suja cheio 

de limo. Vàrias pessoas param no pórtico para fazer fotos e ao mesmo tempo na praça 

também, que stando limpa dará mais visibilidade ao nosso município quando o visitante 

passar por aqui. E, também, proporcionará maior segurança aos transeuntes para não 

sofrerem acidentes escorregando no limo. Requer, portanto, seja a presente indicação 

submetida ao Poder Executivo, rogando por seu atendimento, com a maior brevidade 

possível. Picada café, 02 de março de 2023. Vereador Jair Schaab, PSD. Moção nº 

001/2023. A Vereadora abaixo assinada, observando as disposições regimentais, com 

base no art. 166 do regimento Interno, submete ao Plenário desta Casa a seguinte Moção 

de Aplausos pelo Dia Internacional da Mulher. O dia da mulher já é comemorado desde 

o início do século vinte na Europa e nos Estados Unidos, muito antes da oficialização da 

data por parte da ONU, em 1975. Na Rússia, em 23 de fevereiro de 1917, um grupo de 

operárias russas saiu em protestos nas ruas de São Petersburgo contra a fome e contra a 

Primeira Guerra Mundial, em movimento que ficou conhecido como “Pão e Paz”. Uma 

consequência dessas manifestações é a Revolução Russa, mas é importante ressaltar que 

é o Dia da Mulher. Dessa forma, a data foi instituída como uma homenagem a uma mulher 

heroica, trabalhadora e forte. Mesmo com o pontapé em 1917, foi somete 58 anos depois, 

em 1975, que a ONU decretou o Dia Internacional da Mulher, celebrando conquistas 

políticas e sociais do gênero. Mulher é grandeza é distinção. Mulher é ímpar, é sedução. 

Ser mulher é fazer parte de uma história de luta e de conquista, uma história rica em 

personagens que gritam a verdade no íntimo de cada um de nós. A mulher é vida. Ela dá 

vida. Ninguém espelha tanto a esperança quanto a mulher, ninguém. A gente deveria 

ajoelhar todas as noites, agradecendo a deus a dádiva que ele nos deu: a mulher. Não há 

algo que brilhe mais em nosso planeta do que as mulheres. Não há algo que respire mais 

amor, mais verdade. A mulher é singular sob todos os pontos de vista. Sala de sessões, 

07 de março de 2023. Vereadora Adriane Marconi Mielke, Presidente da Câmara 

Municipal. Oficio nº 083/2023 – ADM. Excelentíssima Senhora Presidente: 

Encaminhamos cópias do Contrato nº 016/2023, 017/2023, 018/2023, Termo de 

Colaboração nº 001/2023, 003/2023, 005/2023, 007/2023, 008/2023,009/2023, 5º Termo 

aditivo ao Contrato nº 018/2018, 2º termo aditivo ao Contrato nº 043/2022, 5º termo 

aditivo ao Contrato nº 021/2022, 1º termo aditivo ao Contrato nº 073/2022, 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 019/2023, 020/2023 e 021/2023. 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 
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assistiam pelas redes sociais. Falou que o Projeto de Lei 019/2023 autoriza a Abertura de 

Crédito Especial e dá outras providencias e explicou que este projeto trata da abertura de 

crédito especial no orçamento de dois mil e dezenove, no valor de duzentos e cinquenta 

reais para devolução de recursos de rendimentos que não podem ser utilizados e deverão 

ser devolvidos ao Estado do Rio Grande do Sul e pediu a urgência urgentíssima. Falou 

que o Projeto 020/2023 altera dispositivos da Lei Municipal Nº 1.089/2008, que dispõe 

sobre a oferta de cursos na modalidade à distância, sobre a implantação do Polo de apoio 

presencial no âmbito do Município de Picada Café e dá outras providências e explicou 

que esse projeto versa sobre a alteração da Lei Municipal nº 1.089/2008, que quando 

criada, só permitia a oferta de cursos através da UAB, Universidade Aberta do Brasil, 

com o objetivo de ofertar mais cursos superiores no município, que é interesse do atual 

Poder Executivo. Falou que será incluída na lei demais programas em parceria com 

Instituições Públicas de Ensino que poderão oferecer cursos no Polo UAB de Picada Café. 

Pediu a urgência urgentíssima. Falou que o Projeto de Lei 021/2023 autoriza a contratação 

de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado e explicou que trata da 

contratação de um Atendente da Educação em Tempo Integral na Educação Infantil e 

Ensino Fundamental devido a necessidade deste profissional junto a Escola Santa Joana 

Francisca, tendo em vista a abertura de processos seletivos para vaga de estágio, 30 horas, 

durante dezembro de dois mil e vinte e dois a fevereiro de dois mil e vinte e três, as quais 

não se obteve inscritos. Pediu a urgência urgentíssima. Agradeceu. Ninguém fez uso da 

palavra. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do Projeto de 

Lei 019/2023, que foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em 

votação a urgência urgentíssima do Projeto de Lei 020/2023, que foi aprovado por 

unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação a urgência urgentíssima do 

Projeto de Lei 021/2023, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para a Ordem do 

Dia, onde constam os Projetos de Lei 019/2023, 020/2023 e 021/2023, A Senhora 

Presidente colocou a palavra a disposição. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora 

Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 019/2023, que foi aprovado por 

unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de Lei 020/2023, que 

foi aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente colocou em votação o Projeto de 

Lei 021/2023, que foi aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações 

Pessoais e a palavra foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Do Vereador 

Jair Schaab: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, 

jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria falar um pouquinho 

sobre a indicação que fez e frisou que se os colegas vereadores passarem também por essa 

praça, poderão confirmar que a calçada está cheia de limo, os suportes dos mastros das 

bandeiras também estão bem sujos e pediu que fosse encaminhado ao prefeito para o 

município tomar uma providência. Parabenizou as duas vereadoras da Casa pelo Dia 

Internacional da Mulher e a todas as mulheres que estavam assistindo pelas redes socias. 

Destacou que na semana passada, na praia de Torres, houve a final do Futvolei, 

organizado pelo SESC e contou que a dupla Mateus Schaab e o Vinicius representaram o 

município. Falou que ao mesmo tempo, em Torres, houve a final do vôlei de praia, onde 

a dupla Rodrigo Galhardo e Maiquel Wolf conquistaram o vice campeonato. Desejou seus 
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pêsames ao Marcio que perdeu sua prima em um trágico acidente, ocorrido no final de 

semana. Agradeceu. Do Vereador André Peiter: Saudou a Senhora Presidente, colegas 

vereadores, secretária, imprensa, jurídico, e a todos que assistiam pelas redes sociais. 

Parabenizou todas as mulheres pelo Dia internacional da Mulher e destacou que sabe 

como é importante o dia da mulher e se não fossem elas, muita coisa não iria ser. 

Convidou toda a comunidade para a tradicional Festa da Comunidade Católica do 

Jamerthal que vai ser no dia doze de março e contou toda a programação da festa. Disse 

que também queria deixar os seus sentimentos a toda a família Schoons, pela perda da 

Marlise nessa tragédia. Agradeceu. Do Vereador Adão Pereira dos Santos: Saudou a 

Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, jurídico e a todos que 

assistiam pelas redes sociais. Parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, 

em especial as Vereadoras Karin e Adriane, Secretária Marilei e em nome delas todas as 

mulheres da comunidade. Disse que queria falar do bingo do Clube de Mães Girassóis e 

contou que será no dia onze, próximo sábado, na comunidade São João de Picada Café. 

Falou detalhes do bingo como valores, premiação e os deliciosos lanches que serão 

vendidos na hora e lembrou que quinze por cento do lucro da venda das cartelas, será 

destinado ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Picada Café e reforçou o convite. Disse 

também que queria enaltecer o trabalho dos Bombeiros Voluntários, na busca do corpo 

da Marlise Schoons nesta tragédia que aconteceu no sábado. Contou que eles 

incansavelmente trabalharam com o rio cheio, arriscando suas próprias vidas fazendo uma 

varredura no rio, encontraram o carro, o corpo foi um pouco mais difícil, mas estavam 

empenhados e só quem viu e quem esteve lá sentiu o empenho dos bombeiros, os heróis 

que nós temos, frisou. Disse que também queria externar os seus sentimentos a todos os 

familiares Schoons pela perda da querida Marlise Schoons. Disse que queria falar da 

pavimentação da estrada da Vicente Prieto e destacou que ficou muito bom e parabenizou 

o prefeito e toda a equipe da Administração pela excelente obra que estão entregando a 

comunidade. Disse que tem que enaltecer o esforço da administração em busca desses 

recursos para fazer a pavimentação que é muito importante para o nosso município. Disse 

que sabe que o nosso município tem uma forte equipe de captação de recursos e que 

conseguiram através do Estado esses recursos para fazer a pavimentação que é muito 

importante e torceu para que se consigam mais recursos para terminar essa pavimentação 

até a divisa do Município de Nova Petrópolis. Disse que os vereadores também tem 

obrigação de buscar recursos, mas não é o papel principal do vereador buscar recursos. 

Destacou que o papel principal do vereador é fazer cobranças, fazer a fiscalização do bom 

uso do dinheiro público e reforçou que o vereador tem sim a obrigação de buscar recursos, 

mas não é o papel principal do vereador e sim é analisar, votar nos projetos para o 

desenvolvimento do município, fiscalizar o emprego do dinheiro público e também fazer 

as cobranças dos anseios da comunidade e dos munícipes que pagam os seus impostos. 

Pediu que o município atenda logo as estradas do interior que estão bastante prejudicadas 

pelas chuvas e que o mato já está tomando conta das estradas e pediu com urgência uma 

roçada, principalmente na Colina Verde e Canto Maas onde as curvas já estão fechando 

com mato. Pediu para que o Secretário de Obras que dê uma atenção especial nas roçadas 

das estradas do interior. Disse que sempre pede e que elogia quando o serviço é feito e 
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que acha que é assim e que o nosso município continue sempre andando pra frente. 

Agradeceu. Do Vereador Selvino José Boettcher: Saudou a Senhora Presidente, colegas 

vereadores, secretária, imprensa, jurídico e a todos que assistiam pelas redes sociais. Para 

iniciar transmitiu os seus sentimentos para a família da Marlice Schoons, ao José, a 

Valesca e aos irmãos dela. Disse também que queria homenagear todas as mulheres, 

principalmente as Vereadoras Karin e Adriane, esposa Vera e a idosa Sibila de noventa 

anos. Também homenageou as suplentes Silvania Linck e Janice Seibt que fazem 

trabalhos para o PDT e frisou que uma trabalha na área da educação e a outra na área da 

agricultura familiar. Reforçou o recado da Secretaria da Agricultura, para os agricultores 

não perderem os prazos para fazer os pedidos de sementes, adubos, hortaliças, mudas 

frutíferas e muitas outras coisas e o prazo é até o dia trinta de março. Disse que hoje, 

juntamente com o Secretário da Agricultura, tiveram uma grata surpresa e contou que o 

deputado Afonso Motta anunciou mais duzentos mil de emenda para a Agricultura e que 

será pago logo. Contou que a Secretária da Agricultura estava vendo com o prefeito onde 

investir mais e destacou que uma Retro foi comprada e que duas vezes seguidos foram 

comprados implementos. Disse que acredita que o município deve ter um dinheiro e para 

os agricultores e para a Secretaria de Obras falta um caminhão Truck , que daria essa 

sugestão ao prefeito, que irão ter uma reunião e vão conversar o que o município mais 

necessita nessa área da agricultura, principalmente no transporte do milho, do adubo, 

calcário e silagem. Disse que queria falar sobre os bombeiros e destacou que estão 

fazendo um excelente trabalho durante anos para os moradores de Picada Café. Contou 

que já precisou muito deles e se não fossem eles, acredita que não estaria mais aí. Disse 

que fica grato todas as vezes que eles pedem um patrocínio ou uma ajuda e que sempre 

está pronto para ajuda-los porque eles merecem. Disse que também queria falar sobre as 

praças e as coisas e contou que anda de bairro a bairro e que aqui estão sendo feito pedidos 

e uma tempestade em um copo de água. Disse que foi visitar as praças do Lichtenthal do 

11 Amigos, e claro que a grama, se não cortar duas vezes por semana, e com essa chuva 

isso não para. Relatou que vistoriou as praças dos brinquedos, uma por uma, não 

encontrou nenhum aparelho de exercício físico quebrado, nem no Lichtenthal e nem em 

Picada Holanda. Disse que a única coisa que achou quebrado em Picada Holanda foi um 

espelho no fundo da escolinha, em cima, e que ele já vem anos e anos quebrado. Disse 

que até achou que já estaria trocado e explicou que é um espelho de telhado e como a 

criançada joga bola é uma maneira não tão boa, mas não chove para dentro. Disse que o 

mato não está tomando conta, a grama está sendo cortada uma vez por mês nos campos 

de futebol e nas praças. Disse que acredita que nessas áreas de lazer deve ter um 

responsável para cuidar das coisas e citou que na Joaneta está juntamente com o Vereador 

Neudir e levam diretamente as coisas para o Secretário de Obras e na mesma semana, 

quando há um problema é tomado uma decisão. Disse que queria agradecer muito a 

equipe do Beto e a turma dele, pois quando pede, já estão fazendo. Contou que a tarde 

mandou uma mensagem para o Secretário de Obras, sobre a Rua Sander Sobrinho onde 

tem a ponte nova, que uma moradora reclamou e que passando lá e com a chuva de mais 

de cem milímetros, não há estrada que aguente e que as roçadas estão sendo feitas. Disse 

que lembra que no passado foi de moto no Alto da Colina onde teve a viseira fechada e 
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que faz uns três anos atras. Hoje, é claro que tem mato lá, mas não é daquele jeito que a 

gente não consegue passar, destacou. Disse que tem certeza que o Secretário de Obras 

está sabendo, o roçador já está sabendo e assim que puderem irão roçar e que antes do 

inverno estará tudo roçado. Relatou que falta gente na Secretaria de Obras e se fosse 

prefeito poupava em outra coisa, mas iria contratar mais gente. Disse que hoje, um 

funcionário durante doze meses sai caro para o município, que não é tão fácil. O Vereador 

Adão pediu a palavra que foi concedido pelo Vereador Selvino.  Adão falou que só queria 

dizer, já que o Vereador Selvino esteve na Picada Holanda, viu que a quadra de areia 

estava em perfeitas condições, o prédio também não chove para dentro e pediu para ele ir 

no dia que está chovendo, e, segundo o vereador, pede para a Presidente do Clube de 

Mães que ela vai lhe mostrar a situação que está aquele prédio e que a quadra de areia 

não é mais quadra de areia, que tá virado num gramado, num capinzal e que está tudo em 

perfeitas condições, estradas também, na visão do vereador, está tudo em perfeitas 

condições e que a gente fica falando abobrinhas aqui e que só ele tem razão, frisou. O 

Vereador Selvino usou a palavra pedindo para que o vereador Adão continuasse a fala na 

semana que vem, e que não lhe deu a palavra para humilha-lo. Selvino retomou a palavra 

e disse que se fosse na Joaneta, um dos vereadores já tinha resolvido o problema e disse 

que o vereador Adão deveria ter dito na Secretaria de Obras e comunicado o 

Planejamento. Neste momento, o Vereador Eloir Bauer pediu parte da palavra que foi 

concedido pelo veredor Selvino. Eloir disse que conversaram com o prefeito e o vice Max 

e como o Vereador Adão falou, irão arrumar sim e destacou que irão arrumar toda a 

escola, o campinho de areia e que sempre tem água parada. Disse que ele e sua mãe 

também são da Picada Holanda e que se prontificaram em arrumar. Selvino retomou a 

palavra e disse que também levou para o prefeito e para o Max e também para o 

Planejamento e que disseram que tem tantas obras, tanta coisa para fazer e que isso será 

arrumado antes do inverno. Disse que ninguém está dizendo que está em perfeitas 

condições, que há problemas, que sempre houve e sempre vai ter, mas chegar aqui e fazer 

um escândalo e dizer que não tem compromissos para buscar recursos, que cada um é 

cada um, mas quando foi eleito assumiu esse compromisso em buscar recursos na Casa 

do PDT e em outras bancadas, e que está sendo muito bem atendido. Disse que toda 

semana algum deputado manda alguma coisa para o município e que isso não é para o 

prefeito, não é para o secretário e não é para o vereador, isso fica para a população. 

Questionou porque a oposição não foi na última reunião e que só um vereador foi. Disse 

que naquele dia estava licenciado, mas que o suplente foi e que o prefeito teria dito o que 

adianta fazer reunião se a oposição não vai e não tem o que fazer. Contou que quando era 

oposição era o primeiro a chegar e conversar com o prefeito da época e que até hoje é 

muito grato a ele e destacou que conseguiu muita coisa, pois sempre pedia a ele, ao 

Planejamento, ao setor de obras ou a agricultura e que sempre foi atendido. Falou que 

isso é o dever do vereador, levar as coisas para dentro da Administração, chegar aqui e 

cobrar sim, isto é louvável, mas tem que ter soluções, tem que participar do governo, aí 

sim. Disse que nenhuma vez falou que estava tudo mil maravilhas, não está, nós temos 

problemas na Saúde, na Agricultura, nas Obras e que é impossível uma administração 

atender cem por cento em quatro anos e que não há dinheiro de chega e não há operários 
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de chega, esse é o problema. Disse que vamos trabalhando conforme o mais necessário, 

acidentes acontecem como a caída da ponte e se uns dez anos antes tivesse sido feito a 

manutenção daquela ponte, talvez ela não teria caído, mas viram que era uma ponte 

totalmente ultrapassada no Jamerthal. Falou que aos poucos as coisas estão acontecendo 

e pena que choveu tanto, tem que chover, e que passou na rua dos fundos do Jamerthal, 

que ela está boa, só lavou ela bastante, aí não tem secretário, não tem prefeitura que tem 

culpa e que isso é em todos os municípios. Falou que daqui a pouco a chuva vai estabilizar 

e que tem certeza que eles vão dar conta do recado. Agradeceu. Do Vereador Eloir 

Bauer: Saudou a Senhora Presidente, colegas vereadores, secretária, imprensa, jurídico 

e a todos que assistiam pelas redes sociais. Disse que queria deixar os seus sentimentos a 

família Schoons pela triste tragédia que aconteceu. Parabenizou todas as mulheres pelo 

dia da mulher, em especial a esposa Elisete e a Dona Nilve e também as vereadoras Karin 

e Adriane. Agradeceu. Da Vereadora Adriane Marconi Mielke: Saudou a todos 

novamente. Disse que queria deixar seus sentimentos a todos os familiares de Marlise 

schoons. Convidou todas as mulheres para o segundo encontro que será no dia oito de 

março na Sociedade Aliança. Falou que o inicio será as dezenove horas e trinta minutos 

com a palestra da Terapeuta Jamilly Antunes e também a participação do Coral Tom de 

Mulher. Falou que o ingresso será solidário com um quilo de alimento não perecível e 

que tem o apoio do Sicoob Maxcrédito e Emater. Falou que também no dia onze tem o 

evento da prefeitura municipal no Parque com o inicio as treze hora e trinta minutos e 

contou que vai ter bingo e música com a Janini Heckler e convidou todas as mulheres 

para o evento de amanhã e para o evento de sábado. Disse que fez pedidos na Secretaria 

de Obras referente a várias lixeiras que precisam ser trocadas no Bairro Bela Vista, e que 

uma ou duas já foram trocadas e também as paradas de ônibus que estão em péssimas 

condições, na questão das pinturas, que precisam ser feitas novamente. Relatou que essas 

reformas serão feitas primeiramente no Bairro Bela Vista e em seguida no Bairro 

Esperança e logo continuará em outros bairros. Disse que são coisas simples de fazer e 

tem que ser feito para que a nossa cidade fique mais bonita. Disse que fez várias visitas 

no Bairro Bela Vista e que escutou os moradores e estão vendo quais são as necessidades 

daqueles moradores. Disse que devido as chuvas que aconteceram nos últimos dias, as 

estradas realmente estão feias e assim que melhorar o tempo será feito e enfatizou que em 

todos os bairros tem estradas que precisam ser feitas. Na questão das roçadas disse que 

estão atrasadas, sim, e contou que amanhã a equipe que faz estará retornando para o 

município e fazendo as roçadas, iniciando no Bairro Esperança e seguir para os demais 

bairros para deixar tudo em dia conforme já vinha acontecendo e muitas vezes com a 

chuva, acaba atrasando. Agradeceu a Secretaria de Obras por atenderem a todos os 

pedidos dos vereadores e destacou que são atendidos de forma igual, sem questão de placa 

partidária. Explicou que é somente se dirigir até lá e conversar e passar o que é preciso 

para os bairros. Disse que também queria falar sobre a Moção de Aplausos e destacou 

que queria dedicar a todas as mulheres guerreiras por natureza, mãe por extinto, 

profissional por competência, esposa por amar, dona de casa por habilidade. Disse que 

mulheres são símbolo de força e determinação, por isso merecem admiração e respeito 

todos os dias. Convidou todos os vereadores para em pé aplaudirem as mulheres. 
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Agradeceu. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou os Senhores 

Vereadores para a próxima sessão no dia 14 de março de 2023, terça-feira, as 20 horas no 

local de costume. Declarou encerrada a sessão.  


