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SESSÃO 2.619 – ORDINÁRIA 

1º de março de 2021 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 

sessão plenária ordinária desse dia 1º de março (de 2021), às 18h05min. Cumprimento os 

Colegas Vereadores, a Vereadora; as pessoas presentes no plenário, que, devido à pandemia, 

continuam de forma restrita; e a todos que nos acompanham através do Facebook Câmara de 

Vereadores de Flores da Cunha; à imprensa aqui presente, na pessoa do Rouglan do jornal O 

Florense e do Bernardo da TV OF. 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos desta sessão, solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente 

recebido do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 007/2020, de autoria do Vereador Diego 

Tonet, que “Altera os Anexos III, IV e V e os Artigos 43, 50 e 55 da Lei Complementar nº 149, 

de 26 de setembro de 2019, que institui o Plano Diretor Municipal de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 057/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

continuidade da pavimentação no trecho de cerca de 200 metros ao final da rua das Rosas, em 

Nova Roma; a sinalização da rua das Rosas e da rua dos Girassóis (já pavimentadas), a 

colocação do meio-fio (cordão) e a conclusão dos sistemas de drenagem nas laterais das vias, 

conforme imagens anexas. 

Indicação nº 058/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

instalação de equipamentos de academia ao ar livre próximo à igreja da Linha 100. 

Indicação nº 059/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal o 

conserto do telhado da parada de ônibus situada ao lado da igreja da capela de Sete de Setembro, 

conforme imagens anexas. 

Indicação nº 060/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a colocação de contêineres de lixo orgânico e de seletivo na 

rua Frei Aloísio Persici, próximo ao nº 537. 

Indicação nº 061/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a complementação da pavimentação com blocos de concretos 

na rua das Violetas, no bairro Nova Roma, numa extensão em torno de 130 metros de 

comprimento. 

Indicação nº 062/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a colocação de um poste com iluminação ao acesso de quem 

vai para São João, na encruzilhada entre São João e São Caetano, próximo à família Eberle, na 

estrada que dá acesso por trás da Forbal. 

Indicação nº 063/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal, juntamente com o setor competente, que providencie melhorias na pintura da faixa de 

pedestres situada na rua Dr. Montaury, esquina com a rua Quintino Bocaiuva. 

Indicação nº 064/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a construção de uma lombo-faixa na rua John Kennedy, esquina com a rua Bento 

Gonçalves, próximo ao hospital Nossa Senhora de Fátima, conforme imagens anexas. 
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Indicação nº 065/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de duas cargas de brita em frente ao pavilhão do Senhor Jardelino Rech, 

no travessão Gavioli. 

Indicação nº 066/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de postes com suporte e iluminação nas proximidades da residência da 

rua Augusto Alves, nº 84, na localidade de Nova Roma. 

Requerimento nº 011/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que requer o abono 

de faltas da sessão ordinária do dia 15 de fevereiro de 2021, da reunião da Comissão de Finanças 

e Orçamento do dia 18 de fevereiro de 2021, da sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2021, 

e da reunião da Comissão de Finanças e Orçamento do dia 25 de fevereiro de 2021, uma vez que 

as faltas se deram por motivos de saúde, conforme atestado médico anexo.  

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Câmara dos Deputados, que informa que não houve transferência de recursos 

financeiros da União ao Município de Flores da Cunha relativo ao mês de janeiro de 2021, para 

conhecimento dos Vereadores.  

E-mail do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que informa que a 2ª Câmara 

Especial, em sessão de 14 de outubro de 2020, examinando a inspeção especial nº 25386-

0200/19-5, no exercício de 2019, do Executivo Municipal de Flores da Cunha, decidiu pela 

ciência ao Poder Legislativo.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Angelo. Encerrada a leitura 

dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito boa noite, Senhor Presidente; Colegas 

Vereadores, Vereadora, imprensa que se faz aqui presente e funcionários, funcionários desta 

Casa. Faço defesa a minha indicação, Senhor Presidente, aonde peço uma colocação de um poste 

de iluminação pública sentido São João, a encruzilhada entre São Caetano, por trás da estrada da 

Forbal, onde familiares, famílias que moram e residem ali vê grande dificuldade de iluminação 

naquele trecho, onde tem casas perto, muita locomoção, carros que passam, que param. E no, das 

vez, pela falta de iluminação, o pessoal fica preocupado, talvez seja um assalto, aquela 

preocupação que toda família tem, né? Então levo a esta Casa, Senhor Presidente, espero que o 

Executivo se sensibilize, veja a necessidade dessa, desse poste de iluminação aí na, nessa via. 

Também quero fazer a minha indicação, aonde semanas passadas pedi a roçada da VRS-814, até 

o momento nada. A safra já se encaminha pra uma reta final e nada foi feito ainda por esta via, 

né, que a gente usa bastante, o produtor, hoje, pra se deslocar até à cantina, escoar seu produto. 

Nota-se que se for feito dois metros de cada via, tem uma visibilidade de 50 metros, né, que ela é 

muito importante aí pra, pra quem usa dela e escoa a produção e empresas nessa, nessa rota. E 

também eu vi ao final de semana, que foi feita a vacina no modelo drive-thru ali, indicada pela 

bancada do MDB. Quero aqui saber dar as devidas, os devidos parabéns, que o trabalho que for 

bem feito, a gente vai estar sempre falando aí, e aquilo que puder melhorar, com certeza a gente 

vai estar contribuindo da mesma forma. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Guga. Com a palavra 

Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, à imprensa 

que nos acompanha. Quero fazer defesa de algumas indicações que fiz no decorrer dessa semana. 

Então eu estive na comunidade de Nova Roma e onde foi identificado que tem algumas obras 

que foram feitas no ano passado, no final do ano passado, os moradores eles reivindicam a 
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continuidade então da pavimentação na rua das Rosas, num trecho de 200 metros, onde já havia 

sido feito o patrolamento, retirada de postes, inclusive foi retirado uma parte de um parreiral pra 

que fosse feita essa pavimentação. Também eles reivindicam então a pintura das vias já 

asfaltadas, que é a rua dos Girassois e a rua das Rosas; a instalação de um cordão meio-fio 

também na beira desse, dessas vias pavimentadas; e a conclusão dos sistemas de drenagem, visto 

que hoje a água ela acaba invadindo terrenos e, também, as casas que ali, dos moradores ali. 

Então tem algumas imagens em anexo que podem mostrar sobre essa via. (Exibição de imagens 

através da televisão). Também estive na comunidade da Linha 100 onde que foram identificadas 

algumas melhorias a serem feitas, algumas passadas pro setor Executivo, já, já foram iniciadas 

no decorrer da semana passada. E existe uma reivindicação mais antiga, que os moradores ali 

pedem a instalação de uma academia ao ar livre. Já existem algumas comunidades do interior, 

nas praças aqui da, da nossa cidade e ali nesse local não tem, não tem nenhum espaço de lazer 

inclusive que seja aberto pra, pra comunidade. Então, dentro do possível, se puder ser feito isso, 

também agradeço em nome da comunidade. E a terceira indicação junto à comunidade da, do 

Sete de Setembro, a gente tem uma parada de ônibus que tem o telhado bastante deteriorado. Em 

virtude de agora a gente estar começando o ano letivo, a gente sabe que ainda a pandemia está 

impedindo de começar presencialmente, mas assim que puder, os alunos, será muito utilizado 

pros alunos e, também, moradores da localidade. Então a gente pede que seja dado uma atenção 

especial, uma reforma pra esse espaço pra que tenha condições de uso. Era isso, Senhor 

Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Diego. Com a palavra 

Vereador Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Quero cumprimentar o Senhor Presidente, aos 

Senhores Vereadores, a nossa Vereadora, a imprensa e a todos que estão nos assistindo nesse 

momento pelas redes sociais. E venho defender uma indicação da comunidade lá de São 

Valentim, aonde que, lá do Jardelino, conforme que ele citou, existe uma movimentação bastante 

grande em forma dele ter um silo, em forma de ser aonde que manobra os ônibus do colégio, há 

necessidade muito grande de uma brita. Então venho citar e fazer esse pedido, que realmente o 

pessoal visite lá e veja que realmente é uma necessidade. Também, na comunidade de São 

Valentim, queria colocar hoje que o acesso de lá ficou muito difícil, muito difícil. Em virtude de 

bastante chuva, a rua lá pra chegar até na comunidade virou bastante valos, ele ficou muito ruim, 

então eu peço pro pessoal, que até eu tenho feito um vídeo, (Exibição de vídeo através da 

televisão), um acesso até vergonhoso, porque realmente o tempo não está nos ajudando. Então eu 

peço ao Executivo, como que o pessoal de lá já tem feito bastante na parte de pavimentação, e 

hoje realmente se precisa fazer o que falta, que pra o pessoal de lá não tem mais verbas, em 

virtude dessa pandemia, se dificulta pra fazer festa, fazer eventos, então se torna cada vez mais 

difícil pra arrecadar fundos pra poder chegar e estar concluído. Então a gente já está vendo a 

parte que está feita e a gente vê que aonde que falta realmente fica sem condição de trânsito, fica 

difícil o acesso. Pessoal que chega até lá, realmente acaba vendo uma coisa que acaba estragando 

a imagem da comunidade e de nós povo florense também. Então venho pedir junto ao Executivo 

sim, que faça uma visita, que converse com o pessoal lá da, da comunidade, que a equipe 

administrativa está lá pra negociar e ver uma maneira pra poder realmente concluir e poder 

trabalhar junto. E se for atendido, quero agradecer, tá? E por hoje, era isso. Muito obrigado, 

Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Horácio. Com a palavra 

Vereador Luiz André de Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente; Caros Colegas 

Vereadores, também um boa noite à imprensa que aqui se encontra e um boa noite todo especial 

também à, ao povo que nos acompanha através do Facebook. Também gostaria de defender uma 

indicação que a gente fez e que é da lombo-faixa, entre a rua John Kennedy e a rua Bento 
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Gonçalves, né, que é bem no entroncamento ali do hospital Nossa Senhora de Fátima. Já 

presenciei diversas vezes pessoas, né, atravessando essa, essa rua e o pessoal vem com muita 

velocidade a, do bairro São José ao Centro. E também muitos dos senhores já sabem que ali foi 

um ponto que a gente acabou perdendo um jovem de, de São Gotardo, né, pela, pela alta 

velocidade que eles acabam descendo. Então acho que é de extrema importância que o Executivo 

nos ajude com essa, com essa indicação. Também gostaria de falar e pedir um carinho todo 

especial também do, do nosso Prefeito Municipal, que também a colocação, né, de, de postes, né, 

na rua Augusto Alves, nº 84, na localidade de Nova Roma, que também tem muitas residências 

ali e que o pessoal, principalmente os que trabalham à noite, chega e não tem visibilidade 

nenhuma. Então peço também um olhar todo especial aí do, do Poder Executivo. Era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Luiz. Com a palavra Vereador 

Vitório Francisco Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Senhor Presidente; Nobres 

Colegas Vereadores, a Vereadora, servidores dessa Casa, a imprensa, os que nos acompanha 

através dos meios sociais do Youtube e do Facebook. Faço a defesa de duas indicações que 

trouxe a essa Casa. A primeira indicação ela visa atender uma reivindicação dos moradores da 

rua das Violetas, no bairro de Nova Roma, aqui de Flores da Cunha, os quais relatam que nos 

dias que tem sol surge a poeira e, ao mesmo tempo, quando chove então surge o barro. Então tem 

uma, um trecho de uma rua ali, em torno de 130 metros, que nós deveríamos dar uma atenção 

especial e o Poder Público conseguisse também fazer esse prolongamento com esses bloquetos 

de concretos que já se encontram e fazer o término daquela rua. Eu acredito que possibilitando 

essa, essa colocação desses bloquetos, nós estaremos dando a infraestrutura mínima àqueles 

moradores, embelezando e valorizando o local, e bem como dar melhor qualidade de vida às 

pessoas que ali habitam. A segunda indicação que trago, ela diz da reivindicação dos moradores 

que transitam ali e que moram perto ali do mercado Itália, da padaria da..., tem uma ótica ali na 

rua Dr. Montaury, esquina com a, com a Bocaiuva ali, nós temos uma faixa que está apagada. E 

como nós temos uma ótica ali e, ao mesmo tempo, temos uma, uma clínica de oftalmologia, 

bastante pessoas utilizam essa rua, que fica como trânsito para as pessoas irem até a clínica de 

oftalmologia. Então eu gostaria que às pessoas, o órgão competente aí fizesse a repintura daquela 

faixa. Seria isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Vitório. Encerrado o Pequeno 

Expediente, nós passaríamos então ao Grande Expediente. Mas conforme acordo de líderes, 

estaremos hoje suprimindo o Grande Expediente. E devido aos protocolos da bandeira preta, 

assim que voltarem, voltarmos a uma cor diferente, que nós possamos nos reunir novamente, 

então estaremos voltando ao Grande Expediente normal. Então hoje fica suprimido o Grande 

Expediente. Passamos ao intervalo de cinco minutos para organização da pauta da Ordem do 

Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, a discussão e votação do Projeto de Lei nº 011/2021, que “Altera a redação da ementa 

e do Inciso I, do § 1º, do Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.018, de 22 de fevereiro de 2013, que 

autoriza o Executivo Municipal a subsidiar integralmente o transporte dos estudantes 

universitários e da educação profissional técnica de nível médio residentes no município de 

Flores da Cunha e dá outras providências”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado 

dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Lei nº 011/2021 está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Com relação a esse projeto de lei, sem dúvida a sua 

importância, né, já conquistada pelos nossos universitários a um longo tempo e que, durante a 

campanha, nosso Prefeito Municipal César Ulian colocou como uma proposta de campanha 

estender esse benefício e, também, para quem fosse fazer mestrado e doutorado. Então essa é 

uma conquista de todo o nosso município, né, para a nossa educação ser cada vez melhor e 

termos uma mão de obra também qualificada em nosso município. Por isso, sou favorável.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, esse projeto que fui 

relator na Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos 

traz a ampliação de, da gratuidade do transporte para os alunos do ensino médio técnico e para os 

estudantes que desejam ampliar os estudos, cursando pós-graduação, mestrado e doutorado. Sou 

amplamente favorável à aprovação deste projeto, pois subsidiar o deslocamento destes estudante 

é um indicativo que o Poder Público está atento às necessidades de qualificação dos nossos 

munícipes, haja vista as grandes transformações que estão ocorrendo no mercado de trabalho, 

contribuindo para que os mesmos possam adquirir mais conhecimento e habilidades, 

qualificando-os para trabalhar com inteligência, inovação e planejamento com foco e visão de 

futuro. Então não tem como nós não sermos favorável a esse projeto, haja vista a sua 

importância. E também foi uma da, das minhas proposta de campanha, que seria propor e 

defender o transporte gratuito para todos os estudantes em todos os níveis. Seria isso, Senhor 

Presidente.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, quero manifestar a minha 

opinião, o meu parecer favorável da mesma forma. É um incentivo que a gente dá aos estudantes. 

Como muita gente não teve essa, esse benefício, essa oportunidade de usufruir do que o 

Município hoje tem a oferecer na qualificação na, do profissional e darmos continuidade a bons 

projetos que em administrações passadas também tinha essa oportunidade. Eu acho nada mais 

justo de a gente, nós vereadores, representantes do povo, continuarmos esse trabalho, dar essa, 

essa ferramenta, o acesso ao banco escolar, como também defendi na minha campanha, é uma 

forma de tu conseguir dar o acesso ao estudante. Muito obrigado.  

VEREADOR DIEGO TONET: Tendo em vista que hoje ainda é baixo o número de pessoas 

que dão seguimento ao estudo em relação a nossa população em Flores, né, a gente sabe que eu 

também já fui estudante, na época tinha que pagar as passagens pra ir e a gente sabe da 

dificuldade de se manter numa faculdade, pagando as parcelas e, ainda, tendo que pagar a 

passagem. Então, em virtude de ter esse benefício, acredito que ele é benéfico pra comunidade. 

Ele já vinha sendo feito pra, pros cursos de graduação e, agora, vai ser estendido pra pós-

graduação, mestrado e doutorado, o que leva a comunidade a ter uma motivação maior pra 

continuar os seus estudos. Então sou amplamente favorável a este projeto.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, essa 

conquista que tivemos da, da gratuidade nas passagens pra estudantes já vem lá da, ano 2012, se 

não me engano, né, uma bandeira levantada pela Associação dos Estudantes, que na época era 

formada por boa parte da, do meu grupo de amigos e, e de pessoas da juventude socialista no 

período. E hoje, então é uma bandeira que levantamos, que lutamos, que conseguimos através do 

Poder Público aí, das administrações passadas e, agora também, ampliando é um pouco, esse 

benefício aí pra, pra abranger mais estudantes. Sem dúvida é uma vitória e, e algo que deve, que 

é um incremento, né, pra nossa educação. Sou amplamente favorável.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Também, por conhecer que realmente isso 

facilita bastante o pessoal do interior, da agricultura, que realmente o pessoal tem o meio de 

transporte mais facilitado pra manter o nosso estudante, os filhos, e realmente isso favorece e 

favorece bastante. Então por isto também sou favorável.  
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VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, servidores da Casa, pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais, também 

sou favorável esse projeto criado lá pelo nosso prefeito Lídio na sua, o seu primeiro ano de 

mandato, em 2013, veio pra ficar. E quantos benefícios trouxe até hoje? Então esse aporte que 

estamos dando hoje é pra formarmos não só o, os universitários, mas assim quem quer ampliar 

os seus estudo com, no mestrado, no doutorado, então é muito importante isso. Temos que ter as 

pessoas qualificadas, as pessoas preparadas também no nosso município. Então esse projeto vem 

nos ajudar, vem nos auxiliar em todas esses quesitos. Então sou favorável, porque possamos ter 

também técnicos, a nível técnico, então as esferas são, são muitas e os, com certeza os resultados 

virão nos próximos anos, como já está acontecendo de 2013 para cá. Então sou amplamente 

favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, também sou amplamente 

favorável a esse projeto. Também quero, quero destacar que, durante a campanha, muitas da, de 

senhoras e senhores também me procuravam, preocupados, que saiu um boato que se o prefeito, 

se o César fosse eleito, esse, esse benefício ele iria tirar. Então já está aí a resposta, né, bem cedo 

pra comunidade que tem, para os pais também que tem filhos estudantes. E muito feliz, né, em 

poder estar levando a eles também uma notícia dessas, né, um projeto tão importante sendo 

votado. E dando a resposta que não está tirando, mas ampliando, né, ainda mais esse, esse 

benefício. É isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto está em votação. O Projeto de Lei então nº 

011/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. 

(Processo de votação eletrônica). Então Projeto de Lei nº 011/2021 aprovado por unanimidade.  

Em pauta, a discussão e votação do Requerimento nº 011/2021, que requer a Vossa Excelência o 

abono da falta do Vereador Horácio Natalino Rech, conforme artigo 70 do Regimento Interno 

desta Casa, das sessões ordinárias dos dias 15 e 22 de fevereiro de 2021 e das reuniões da 

Comissão de Finanças e Orçamento dos dias 18 e 25 de fevereiro de 2021, uma vez que as faltas 

se deram por motivo de saúde. O requerimento então está em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Requerimento nº 011/2021, de abono de falta ao Vereador Horácio Rech está em 

votação. Os Vereadores favoráveis digitem sim, os contrários votem não. (Processo de votação 

eletrônica). Então a votação do Requerimento nº 011/2021 aprovado por unanimidade.  

Encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº 068/2020; e para a 

Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos a Redação 

Final do Projeto de Lei Complementar nº 007/2020.  

Não havendo mais expediente, então eu gostaria de solicitar aos Vereadores se concordam em 

alterar a ordem do rodízio do Grande Expediente até o final desta legislatura, a fim de 

proporcionar uma maior pluralidade na tribuna entre os partidos. Então como foi conversado 

entre os Vereadores antes do início da sessão, uma sugestão do Vereador Vitório, então nós 

colocamos em discussão a alteração na sequência de, do uso da, do Grande Expediente, para 

facilitar a pluralidade dos partidos, onde antes havia sempre dois vereadores do MDB que 

usavam a tribuna no mesmo dia e, na semana seguinte, dois vereadores do Progressistas. Então, 

através da sugestão do Vereador Vitório, foi sugerido fazer essa alteração para que ficasse um 

vereador de cada bancada durante o Grande Expediente. Então se os Vereadores aceitarem, 

podem até opinar, pra nós deixarmos isso transcrito nos anais.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Acredito que dessa maneira a 

gente consegue ampliar o debate, ser uma maneira mais democrática de conduzir as sessões, 

onde mais partidos terão a oportunidade de falar no mesmo dia. Então acredito que seja sim uma, 

uma mudança positiva e sou favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então, com o assentimento de todos, informo que 

esta forma de rodízio irá iniciar na próxima rodada de inscrição, que ficará da seguinte forma: 
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então a primeira rodada fica Ademir Barp, Vereador Ademir Barp, Vereador Angelo Boscari 

Junior e Vereador Clodomir José Rigo; a segunda turma então fica Carlos Forlin, Diego Tonet e 

Horácio Rech; e na terceira, então Luiz André de Oliveira, Silvana De Carli e Vitório Dalcero. 

Sendo assim, então cada, cada semana nós teremos um vereador de cada bancada usando o 

Grande Expediente. Passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Presidente, Colegas Vereadores, a 

comunidade que nos prestigia pelo Facebook. Utilizo esse espaço pra relatar alguma das 

atividades realizadas durante a semana, em especial a nossa representação da Câmara de 

Vereadores em Brasília, na qual acompanhei as diretoras do hospital Nossa Senhora de Fátima, 

Andreia Francescatto Vignati e, também, a Cristiane Zin. Numa oportunidade, na próxima vez 

que utilizar a tribuna, eu quero falar um pouco mais sobre o trabalho que vem sendo 

desenvolvido pelo hospital. Mas só reforçar a importância desse, desse trabalho que eles 

desenvolvem há mais de 10 anos em busca de emendas parlamentares em Brasília. Então no 

último ano de 2020, eles conseguiram um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil reais de 

emendas parlamentares e além do um milhão e sessenta e cinco que venho de custeio do 

Ministério da Saúde. Então se não há esse relacionamento com os deputados em Brasília, 

dificilmente esses recursos vêm pro Município. Eles querem uma explicação, eles querem ter o 

contato com o representante da cidade e elas desenvolvem esse trabalho de transparência 

também, informando todas as atividades que o hospital desenvolve, levam prestação de contas, 

levam a documentação do hospital e isso dá credibilidade então pra nossa instituição e, também, 

fortalece a nossa saúde aqui do município. A gente sabe dessa parceria que acontece da 

comunidade e, também, do Poder Público, em repassar recursos para o município, na compra 

então de serviços. Nas quais o município não atende, né, através do, dos seus postos de saúde, os 

serviços são comprados no hospital e, assim, a nossa população tem atendimento 24 horas de 

saúde. Também parabenizar o Poder Executivo que, no sábado, realizou a campanha de 

vacinação para a faixa de idosos de 81 a 84 anos. Como nós tínhamos falado aqui durante 

audiência com a Secretária de Saúde, a Jane, tinha sido comentado já que ia ser no formato 

drive-thru, depois os vereadores também solicitaram isso. E a gente sabe que no primeira leva a 

ideia também já seria assim, só que tinham poucas vacinas e, no fim, se optou por aquela 

maneira e, agora, a gente cada vez vai poder aperfeiçoar melhor. Então, no sábado de manhã, 

estavam lá, participando da vacinação, o Prefeito, diversos secretários municipais auxiliando 

então na organização da fila, foi um trabalho muito bonito e bem organizado. Eu também 

participei, ajudando aí no cadastramento dos idosos que passavam no carro, preenchia já a ficha, 

né, com os dados pra vacinação, pegava a senha e iam pra receber a vacina.  Declaração de Líder 

depois eu falo, eu continuo. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora Silvana. Com a palavra o 

Vereador Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente e amigos que nos assistem 

pelo Facebook. Eu iria falar, Senhor Presidente, de, de várias coisas que acabei fazendo, em 

atividades que fiz durante a semana, mas eu queria era registrar aqui a minhas condolências à 

família Zanella e Bolzan, Zanella Bolzan que, pela perca do, do jovem Paulo, perca precoce, né, 

do jovem Paulo Bolzan, de 19 anos, né? Queria deixar aqui registrado meus sinceros sentimentos 

à família e, também, a toda àquela comunidade, que eu tenho certeza que estão, né, todos eles de 

luto. Então deixar registrado aí, né, a minha solidariedade à família e, também, à comunidade de 

Serra Negra. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Luiz. Com a palavra Vereador 

Horácio Rech.  
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VEREADOR HORÁRIO NATALINO RECH: Boa noite mais uma vez a todos! E quero 

comunicar o motivo com o qual os Colega já falaram da minha ausência na outras sessões, por 

motivo que testou positivo a minha filha, pessoas da família, que hoje, graças a Deus, quero 

comunicar que ela está bem. E quero realmente agradecer a todos os Colegas pra ter reconhecido 

que não foi por falta de vontade em estar presente aqui, junto com vocês. Então hoje, o que eu 

venho aqui é realmente agradecer o reconhecimento de todos e dizendo que realmente a gente 

precisa estar unidos pra que isso passe logo, porque realmente é uma coisa bastante difícil, 

bastante preocupante. E para hoje era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Horácio. Com a palavra 

Vereador Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, hoje trago novamente 

para reflexão o tema pandemia. Neste momento que estamos com elevação do contágio pelo 

coronavírus é “oporturno”, desculpa, é oportuno olharmos para trás e ver qual postura adotamos 

nesse período de um ano de pandemia. Fizemos o isolamento social recomendado? Usamos a 

máscara quando precisamos sair de casa? Usamos o álcool em gel quando manipulamos objetos? 

Enfim, seguimos os protocolos propostos pelas autoridades sanitárias? Se seguir todas as 

recomendações impostas pelas autoridades sanitárias, fiz o dever de cidadão consciente e estou 

demonstrando que amo o meu semelhante e tenho senso de coletividade. Sei que muitos foram 

influenciados pela corrente do achismo, por notícias desencontradas, eu não estou no grupo de 

risco, se pegar não vai dar nada, porém esqueceu que na sua casa tem a pessoa idosa ou que tem 

comorbidade. E cabe ressaltar que nesse momento da nova variante, todas as faixas etárias estão 

sofrendo com o vírus. E, agora, estamos na bandeira preta e setores importantes da economia de 

nosso município estão fechados, atendendo na modalidade drive-in ou delivery, na modalidade 

pegue e leve e alguns com redução de pessoal, o que vai acarretar perdas de receita para os donos 

dos estabelecimentos e para o município como um todo. A vacina é uma realidade, porém ainda 

insuficiente para imunizarmos todos. Mesmo quando a grande maioria dos grupos prioritários 

tiverem sido vacinados, é obrigação de cidadão consciente seguir as orientações dos protocolos 

sanitários. Tivemos a necessidade de nos reinventarmos, fomos resilientes, mas precisamos 

persistir nesta luta contra o vírus. As conversas devem continuar sendo virtuais, o encontro 

presencial com aquele amigo vai ter que esperar mais um pouco, as festas, viagens de lazer então 

estão fora de cogitação. As dificuldades estão aí. Para superá-las, devemos fortalecer ainda mais 

a união entre aqueles que amamos e acreditar em uma manhã positivo e de momentos bons. Seria 

isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Vitório. Com a palavra 

Vereador Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, na última semana eu 

estive falando com o assessor do Deputado Estadual Sérgio Turra, o Senhor Nestor Zanonato, e 

uma das demandas que passei pra ele, que também foi algo que o Vereador Guga também citou, 

sobre a nossa VRS-814, que leva Flores à Nova Pádua. Então realmente a situação das estradas 

deixa a desejar, as laterais da via bastante suja, com o mato que acaba invadindo, assim como a 

estrada que vai de Flores à Otávio Rocha. A gente bem sabe que essas vias são estaduais, então a 

gente está tendo uma dificuldade quanto Poder Executivo. Estive também falando com o César, é 

constante a reclamação que ele recebe por parte dos moradores que acabam escoando a 

produção, agora, em safra da uva, tem as suas lonas dos caminhões muitas vezes rasgadas, né, 

por enroscarem no mato que invade. Então foi uma demanda que eu passei pra, pra que o 

Deputado pudesse estar intercedendo junto ao Estado também, através do órgão do Daer, de 

alguém, pra que a gente consiga pelo menos, se o Estado não fizer, então que ele autorize o 

Município a fazer essa limpeza. Gostaria também de salientar que, no sábado, como a Vereadora 

comentou, teve a vacina para os idosos de 81 a 84 anos, na modalidade drive-thru, que foi muito 

bem organizado por sinal. E a gente percebe, eu tive informações que, apesar dela começar às 
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nove, muito antes desse horário já, já tinha procura. Então, pelo menos, por parte dos idosos, a 

gente percebe que a população quer a vacina, né, a população está buscando uma saída. Isso é 

muito importante em virtude da situação que a gente se encontra agora. A gente sabe que é um 

ano praticamente que a gente está parado e acho que não é o momento, penso eu, de a gente ficar 

procurando o culpado, quem errou. Todos nós somos responsáveis pela situação que, hoje, 

acontece, né? Todos nós, em algum momento, precisamos sair de casa. A gente entende que as 

empresas precisam continuar, a economia precisa continuar, mas que a gente tenha a consciência 

de sair o extremamente necessário para a continuidade dos serviços em geral. E sempre se 

cuidando, cuidando das nossas famílias e das pessoas com aquilo, com a qual a gente convive no 

nosso dia a dia. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Diego. Com a palavra 

Vereador Ademir Antonio Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, trago 

mais uma vez o assunto já que já, já foi recorrente nessa Casa. Na semana passada, mais 

propriamente no dia 26, mais uma vez esse assunto veio à tona, já há algum tempo nos preocupa 

o 3º distrito de Otávio Rocha, que é o fim dos trabalhos do Banrisul naquela comunidade, ou 

seja, o fechamento da agência do Banrisul. Por várias vezes, houve a intenção de fazer esse, esse 

trabalho de fechamento da agência lá, mais um posto de, do Banrisul de Otávio Rocha. Na 

época, foi conversado várias vezes com o gerente, era o Titão na época, e segundo ele, os 

contatos e as conversas que tivemos na época, com a alta direção do banco, em Porto Alegre, 

essa direção não estaria disposta a continuar com os serviços, devido ao retorno não satisfatório 

daquele ponto. Essa é a quinta vez que isso acontece. Mas nas quatro tentativas anteriores, 

retirada do banco do distrito de Otávio Rocha, o prefeito Lídio interviu em todas, obtendo êxito e 

conseguindo, assim, que a diretoria do banco repensasse e o banco permanecesse aberto, 

ajudando a comunidade com essenciais serviços. Então mais uma vez temos esse problema do 

Banrisul, que eles alegam que não tem um retorno satisfatório e acreditam que possam abrir em 

outro local, assim tendo mais, na verdade são lucros, né, que ele, que eles buscam e acham que o 

distrito não está dando o retorno necessário. Então conversando com o Prefeito César, também 

ontem à noite conversei com ele, ele também demonstrou essa preocupação, ficou sabendo 

também, daí conversei com ele e externei a nossa preocupação, né, do, de todo o distrito e ele 

nos, me garantiu que vai intervir, vai conversar com a diretoria, a gerente aqui do banco e, 

também, talvez em Porto Alegre. Então esperamos que ele obtenha o mesmo sucesso que o nosso 

prefeito Lídio, que teve nas quatro vezes que teve que intervir nessa situação. Então contamos 

sim com o êxito na tarefa do nosso Prefeito César. Também gostaria de externar os sentimentos à 

família Bolzan, que perdeu um jovem de 19 anos, o Paulo Bolzan, ontem, num acidente trágico 

ali. E ele era conhecido do meu filho, então acabou nos comovendo também, eu não o conhecia, 

mas a gente sabe da, da importância da família Bolzan aqui no nosso município e, em especial, 

em Serra Negra, família muito querida, e acaba perdendo um membro assim tão precocemente. 

Então queria deixar os meus sentimentos, Senhor Presidente. Era isso. Uma boa semana a todos!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Barp. Com a palavra 

Vereador Angelo Boscari Junior. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos, Colegas 

Vereadores, à Vereadora, aos assessores, imprensa, público que nos assiste em casa. Gostaria 

também de me solidarizar aí com a família que perdeu o jovem na tarde de ontem, sem dúvidas 

aí uma fatalidade que deixou toda a comunidade triste. Na última semana, eu estive no Conselho 

Tutelar de Flores da Cunha, por, por motivos pessoais, mas enfim, já me questionaram sobre 

algumas demandas enquanto Vereador e é necessário lá algumas melhorias. Até já tínhamos 

conversado dentro da Comissão de Educação em fazer uma visita. No entanto, agora, em 

bandeira preta, a gente vai ter que adiar por um tempo aí essa visita pra, pra uma visita de 

cortesia, ver como está o funcionamento do, do órgão, eventuais demandas. Já adianto que tem, 
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tem algumas demandas lá, algumas melhorias que eles, eles estão reivindicando e acredito que 

são melhorias necessárias. Estarei na próxima semana analisando, quem sabe já encaminhando 

uma indicação aí ao, ao Executivo Municipal para que tome lá algumas providências. Hoje, 

inclusive, devido às chuvas, me parece que teve esgoto invadindo o estacionamento, então é uma 

situação meio complicada que deve ter um pouco de atenção. Mas na próxima semana aí, eu vou 

estar trabalhando em cima disso com uma indicação ou conversando com a quem de direito aí, 

pra ver do que pode ser feito. Também quero refletir um pouco, juntamente aí na mesma ideia do 

Vereador Vitório sobre a bandeira preta, sobre o, a Covid-19 que está assustando a gente mais 

uma vez. Peço também pro pessoal que nos assiste que tomem cuidado, que se cuidem, porque 

sabemos que o trabalhador não pode parar. Ele é o que sustenta o nosso município, sustenta as 

suas famílias, precisa garantir aí a sua, o pão de cada dia e provavelmente ou com certeza, na 

verdade, o trabalhador estará se cuidando né, as empresas dão o mínimo de condição de trabalho, 

né, com, seguindo protocolos. E então eu apelo pra aqueles que não, que saem de maneira 

desnecessária, que se cuidem, né? O trabalhador não pode parar, mas o restante da comunidade 

deve ajudar, deve se resguardar pra gente tentar conter essa, esse avanço da doença aí e garantir a 

melhoria aí pra todo mundo, né? Precisamos então ter um pouco de consciência, aquele que 

precisa trabalhar tem que continuar trabalhando, mas quem está saindo de maneira desnecessária, 

que tome um pouquinho mais de cuidado pra que a gente possa frear essa pandemia aí o quanto 

antes e tão logo também sair da bandeira vermelha, que acho que, da bandeira preta, desculpe, 

que acho que é o principal passo agora, daqui pra frente. Por ora essa isso, agradeço e boa 

semana a todos! 

VEREADOR DIEGO TONET: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência). 

Passo a palavra a Vereadora Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Peço esse espaço somente pra complementar a 

informação então do Vereador Colega Diego sobre a roçada na, na nossa estrada, que liga Otávio 

Rocha, né, que o Deputado Sérgio Turra tem trabalhado conosco pra agilizar a municipalização 

tanto dessa estrada de Otávio Rocha como também a de, que liga a Nova Pádua. Os processos 

deram entrada em agosto do ano passado, lá em Porto Alegre, e o projeto que liga Otávio Rocha 

ele já está na Assembleia pra ser votado. Só está aguardando entrar na pauta. E o projeto que liga 

até Nova Pádua, ainda não foi pra Assembleia. Então eles iriam agilizar junto ao patrimônio do 

Estado para que fosse elaborado o projeto e encaminhado pra Assembleia. Então quanto antes 

isso aconteça, a gente vai poder ter domínio então nessas duas estradas pra fazer a manutenção 

delas. E aproveitando então, eu conversei com o Deputado Sérgio Turra também a respeito da 

nossa RS-122, que liga Flores a Antônio Prado, né, nossa serra da morte, como foi conhecida, 

né, as pessoas já estão procurando novamente pra que nós possamos nos manifestar a respeito 

disso. Então eu já cobrei dele, que ele possa ver com o pessoal da EGR pra que se retomem, né, 

as tratativas que foram prometidas lá na atrás, no passado, pelos órgãos competentes, de ter então 

os recuos pros caminhões, né, as caixas de brita onde eles possam, numa situação de perigo, 

então poder se salvar da morte. A gente sabe o quanto é perigosa essa estrada e quanto ela tem de 

pessoas nossas que transitam por aí diariamente. E também reforçar o apelo, né, hoje eu estou 

nessa sessão, não consigo me animar, estou bem triste, bem preocupada, dá pra perceber pela 

minha fala, eu, eu fiquei desde Brasília atordoada com as informações que tenho recebido lá e 

que a gente chegou aqui em Flores e, na sexta, com a coletiva do Prefeito Municipal, o 

esgotamento da, dos hospitais. Aqui em Flores então, hoje, nós temos 20 pessoas internada no 

hospital, se eram dezesseis, dezoito, dezesseis leitos que nós tínhamos de Covid estão todos 

ocupados e foram aumentados mais doze hoje, então são 28 no total, sendo que 20 já estão 

ocupados. E a gente ficou ontem, até tarde da noite, acompanhando a remoção de um paciente 

daqui de Flores pra UTI em Caxias, que estava bem difícil de conseguir. Então, por favor, 

pessoal que nos assistem, respeitem as regras da bandeira preta, pra concluir, Senhor Presidente. 

É sério, não é algo que está sendo falado só pra assustar as pessoas. Quem precisar perder agora 
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algo que possa recuperar depois, mas não vamos perder a nossa vida que não pode ser mais 

recuperada. Então, por favor, se cuidem! Obrigada!   

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Transfiro o meu tempo ao Colega Vereador Guga Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, ainda em tempo, quero 

fazer, aproveitando o embalo onde a Vereadora Silvana comentou da 122, no passado, tive a 

oportunidade de acompanhar o prefeito Lídio, em comitiva com o ex-prefeito de Antônio Prado, 

diretores responsáveis pela EGR, e solicitamos, trabalhamos muito em cima disso pra que fosse 

feito as caixarias de brita onde descem um pouco mais de segurança a quem transita em caso de 

acidentes, né? E espero que possamos ter êxito nesse, nessa demanda, é uma demanda da, da 

comunidade de São Roque, que eu vejo muito a aclamação desse povo também. Quero aqui 

somente dar uma, uma pincelada, uma frisada na, na fala que eu tive no Grande Expediente, 

semana passada, aonde, onde mencionei que o comércio não deveria ser culpado da 

irresponsabilidade de pessoas que foram à praia, durante o feriado, como se nada tivesse 

acontecendo. A abertura responsável do comércio de Flores da Cunha, minha família tem 

restaurante e, hoje, no sistema de tu pega e leva, o pessoal chega, não, a gente não pode servir na 

mesa, o senhor tem que pegar e levar. Infelizmente eles acabam não ficando e isso não é uma 

pessoa, não estou falando de duas, é o pessoal que atende em média aí vinte a trinta, cinquenta, 

grandes restaurantes também sentem muito essa questão e financeiramente, final do mês, o gasto 

é o mesmo. Tu tem funcionários, se tu faz comida, Senhor Presidente, pra uma pessoa, o custo é 

o mesmo que tu fazer pra dez, que tu tem os equipamentos lá ligados, né? Então mais uma vez 

aí, recorrer ao Poder Executivo, temos acho o Vice-Prefeito, né, Luizão, que foi representando o 

CDL, e me lembro muito bem que ele sempre foi a favor de não fechar o comércio e eu também 

comungo da mesma postura e porque a gente sente na pele o preço que é não trabalhar, a 

economia, o município também sente da mesma forma. Então era isso que eu tinha pra contribuir 

na sessão de hoje. Agradeço a oportunidade e uma boa semana a todos!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Guga. Então encerrado as 

Explicações Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Gostaria de informar a todos que, 

enquanto perdurar a bandeira preta, a Câmara de Vereadores estará atendendo ao público através 

de agendamento ou mensagens pelo telefone 3292-6400, e haverá escalonamento entre os 

servidores, objetivando conter o avanço da pandemia. Quero também agradecer a Vereadora 

Silvana, que esteve representando esta Casa na comitiva que viajou à Brasília, na semana 

passada, em busca de recursos para a saúde do nosso município, saúde do hospital, e para obras 

também do município. Obrigado a Vereadora Silvana. Gostaria também de parabenizar, em 

nome de todos os Colegas Vereadores deste Poder, que no último sábado, nós tivemos dose 

dupla, a nossa Colega Vereadora Silvana e o Colega Vereador Guga estavam de aniversário. 

Estão devendo a festa para todos os colegas, depois que a pandemia melhorar. Também dizer 

que, na última sexta, eu, nós cedemos a esta Casa para que o Prefeito, a equipe da saúde, 

fizessem aqui uma coletiva de imprensa. E eu quero também me solidarizar com as palavras do 

Vereador Vitório, todos Colegas que falaram aí com relação à pandemia, e dizer sim, que a 

situação é muito séria. Por vezes, nós vemos pessoas que não levam tanto a sério, que 

desprezam, que ignoram e, hoje, nós temos aí um cenário bastante preocupante, não só no nosso 

município, na nossa região, no nosso estado e o Brasil afora, né? O que era impossível está 

acontecendo, nós estamos ficando sem leito de UTI, não adianta você ter dinheiro, não adianta 

você ter um plano de saúde que você não tem um lugar garantido lá no hospital. Infelizmente a 

situação é essa. E o que, o que mais a gente sente, eu sou, também eu concordo com as palavras 

do Vereador Guga, eu acho que não é o correto você penalizar somente alguns setores, nós temos 

setores aí que há um ano que eles estão sem trabalhar, setores de evento, de eventos, né, o nosso 

município, não, não somente aqui. A, o comércio em si, o restaurantes, aqueles pequenos 

empreendedores, o cabeleireiro, o instituto de beleza, então simplesmente penalizar esses 
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pequenos investidores, trabalhadores e aí deixar o grande, a grande indústria atuando 

normalmente. Claro que nós precisamos do emprego, nós precisamos da renda, mas não 

podemos penalizar somente um setor, o setor menor, o setor mais frágil. Eu acho que o governo 

às vezes nós criticamos quando que os governos não tomam atitudes, né? O Governo Federal, 

hoje, não compactua com o Governo Estadual e vice-versa. Isso é ruim. E hoje, o Governo 

Estadual não compactua com os prefeitos, não escuta os prefeitos. Isso também é ruim. Não há 

uma troca de, de interesses, troca de ideias, de consenso. E quem sofre é a população mais frágil 

infelizmente. Então eu me solidarizo com os Colegas, com aqueles pequenos empreendedores 

que infelizmente tem que ficar com os seus estabelecimentos fechados. E estamos orando, 

orando todo dia para isso com certeza termine o mais breve possível, que mais ninguém do nosso 

município, da nossa cidade, o nosso convívio, nossa família precise de um leito de UTI e que não 

tenha disponível. Então que todos nós façamos a nossa parte, esta Casa estará fazendo a parte 

dela, restringindo o acesso às pessoas, ao público por enquanto. Pode ser acompanhado através 

do Facebook, que nem a gente está fazendo hoje, pra aí logo logo as coisas melhoram e esta Casa 

voltará a abrir as porta pra todo o público presente.    

Então agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, eu declaro encerrada a sessão 

ordinária desse dia 1º de março de 2021, às 19h10min. Tenham todos uma boa noite e uma boa 

semana! Obrigado!  
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