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SESSÃO 2.620 – ORDINÁRIA 

08 de março de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 08 de março de 2021, às 18h05min. Devido à grande crise da 

nossa pandemia e, também, aos óbitos que nós tivemos na nossa cidade e, também, no nosso 

país, eu peço aos Colegas e demais pessoas que nos assiste pra que nós possamos fazer um 

minuto de silêncio em honra a essas pessoas que estão sofrendo, essas famílias que estão 

sofrendo. (Minuto de silêncio). Então eu cumprimento os Colegas Vereadores, em especial, hoje, 

parabenizo a Vereadora Silvana De Carli, que representa a força feminina na política, pela 

passagem do dia da Mulher! E parabenizando a Vereadora Silvana, parabenizo todas as mulheres 

presentes aqui nessa sessão, que nos acompanha através do Facebook e, também, todas as 

mulheres do nosso município. Cumprimento a imprensa aqui presente e a todos que nos 

acompanham através do Facebook Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. 

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 DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 019/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 012/2021, que “Dispõe sobre a 

prorrogação das datas de vencimento dos tributos do município de Flores da Cunha”.  

Ofício nº 020/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 013/2021, que “Reestrutura o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, 

nos termos da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e dá outras providências”.  

Ofício nº 021/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 014/2021, que “Autoriza o Município de 

Flores da Cunha a adquirir vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 (novo 

Coronavírus) e dá outras providências”.  

Ofício nº 022/2021, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 001/2021, que “Altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 001, de 22 de dezembro de 2000 – Código Tributário 

Municipal, e dá outras providências”.  

E-mail da Secretaria de Administração e Governo, que encaminha o relatório das transferências 

recebidas pela União ao Município de Flores da Cunha relativo ao mês de fevereiro de 2021, 

para conhecimento dos Vereadores.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 067/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a realização de estudo de viabilidade, junto à Secretaria Municipal de Saúde, para a 

instalação de uma Clínica de Hemodiálise no Município de Flores da Cunha. 

Indicação nº 068/2021, de autoria dos Vereadores Silvana De Carli, do Vereador Vitório 

Francisco Dalcero e do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao Prefeito 

Municipal a criação do Fundo Municipal do Trabalho (FMT) e a instituição do Conselho 

Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CMTER), conforme modelo de projeto de lei e 

parecer técnico da Assessoria Jurídica da Câmara de Vereadores anexos. 

Indicação nº 069/2021, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que indica ao Prefeito 

Municipal a flexibilização no pagamento do IPTU, incluindo a possibilidade de aumento no 

número de parcelas sem acréscimos ao valor do imposto ou a prorrogação de seus vencimentos 
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para pagamento com desconto, considerando os impactos econômicos referentes à pandemia 

causada pelo vírus Covid-19. 

Indicação nº 070/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja instituída a obrigatoriedade de capacitar funcionários e docentes de escolas 

públicas e privadas ou que prestem serviços a instituições de recreação infantil da cidade, em 

noções básicas de primeiros socorros, conforme modelo de projeto de lei anexo. 

Indicação nº 071/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal o conserto na pavimentação de paralelepípedos na rua dos Freis Capuchinhos, no 

bairro São José. 

Indicação nº 072/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a construção de uma faixa elevada, também conhecida como 

lombo-faixa, na rua Vovó Lolinha Mambrini, em frente à parada de ônibus próximo a Adelmo 

Bebidas, no bairro Morada do Camping. 

Indicação nº 073/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a colocação de uma placa com o indicativo de “RUA SEM 

SAÍDA” no cruzamento da rua Vovó Lolinha Mambrini com a rua Heitor Curra, no bairro 

Morada do Camping. 

Indicação nº 074/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o reparo e/ou manutenção no asfalto entre a Linha 80 e a 

Linha 100, próximo à escola Rio Branco. 

Indicação nº 075/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a ampliação do número de horas de máquina subsidiadas para 

produtores rurais destinadas a melhorias nas propriedades e nas estradas de produção. 

Indicação nº 076/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o patrolamento e encascalhamento e/ou pavimentação 

asfáltica na estrada sentido São Vitor e Corona, próximo à empresa Vêneto Indústria de 

Máquinas (Travessão Rondelli). 

Indicação nº 077/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal o conserto do bueiro localizado na esquina entre as ruas Anúncio Curra e Joaquim 

Mascarello, no Centro, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 078/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a roçada e limpeza, além das devidas melhorias de manutenção da quadra de areia, 

localizada junto à pracinha da igreja de São José, no mesmo bairro, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 079/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal o conserto da pavimentação de paralelepípedos na extensão da rua Severo Ravizzoni, 

com início na esquina da rua Frei Eugênio até a esquina com a rua Vinte e Quatro de Maio, entre 

a área central e o bairro São José. 

Moção nº 005/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que apresenta Moção de Apoio à 

alteração na ordem prioritária do Plano Nacional de Imunização para antecipar as aplicações de 

vacinas em professores e funcionários das redes de ensino pública e privada, a fim de que os 

trabalhadores da área da educação sejam vacinados com prioridade após protegermos os idosos e 

os profissionais da saúde, a ser encaminhada ao Presidente da República, Ministro da Saúde, 

Presidente da Câmara dos Deputados, Bancada gaúcha da Câmara dos Deputados e do Senado, 

Presidente do Senado, Governador do Estado do RS, Secretária da Saúde do Estado do RS e 

Presidente da Assembleia Legislativa do RS. 
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Requerimento nº 012/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer prorrogação, pelo 

prazo de 90 dias, para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

sobre o Projeto de Lei Complementar nº 009/2020, que “Dispõe sobre a instalação de câmeras de 

segurança, faixas elevadas e cancelas automáticas nas vias públicas de acesso aos loteamentos”, 

uma vez que as informações jurídicas obtidas junto ao Igam são complexas e necessitam de 

maior tempo de análise. 

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

dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

nos assistem pelas redes sociais. Eu ocupo esse espaço pra defender algumas indicações que eu 

apresentei no decorrer da semana, Em especial, a indicação então que solicita que a, os 

funcionários e docentes de escolas públicas e privadas ou que prestem serviços a instituições de 

recreação infantil tenham então noções básicas de primeiros socorros. Essa é a lei Lucas, de 

2018, que foi criada a nível nacional, então seria uma adequação no município, inclusive essa 

indicação o Prefeito César Ulian fez no ano, nos anos anteriores e não foi atendida, então a gente 

pede agora novamente que isso seja praticado nas escolas. É um apelo das mães também que tem 

suas crianças que estudam e que, por ventura, possam acontecer algum acidente as professoras 

estejam preparadas para atendê-los nesse momento. Também fizemos a indicação então que 

registra aí a nossa intenção, o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo, pra ter uma clínica 

de hemodiálise no município. Então há algum tempo já tenho falado com o hospital, buscado 

informações em outros municípios, de quantas pessoas utilizam esse serviço em Caxias. Então 

deixar registrado aqui esse pedido, pra que a gente consiga então, através aí também do apoio da 

Secretaria de Saúde, pra buscar junto à 5ª Coordenadoria, não é a 5ª Coordenadoria da Saúde, é a 

5ª também da saúde? Que precisa então passar autorização pro município ser referência nesse 

tipo de serviço, então a gente busca o apoio da Saúde pra fazer. E depois, consequentemente, 

implantar, já que nós conseguimos também recurso pra isso em Brasília. E também o, a 

pavimentação na, arrumar a pavimentação aí na rua dos Freis Capuchinhos, no bairro São José, 

que é a rua aí do nosso ex-prefeito Lídio também. E depois nós falamos, com o tempo, ainda não 

o tenho suficiente o tempo pra falar da indicação que fizemos em conjunto, eu, o Vereador 

Angelo e o Vitório, né, o Vereador Vitório, pra, cria então o Fundo Municipal de Trabalho. É 

uma, uma demanda aí que a gente trouxe do curso que nós realizamos de, de capacitação de 

projetos, onde tendo esse Fundo no Município ele virá recursos, né, que poderão ser geridos e 

ajudar nesse momento também de pandemia com relação às pessoas que precisam de emprego. 

Era isso, Senhor Presidente.  

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

Vereador Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Meus cumprimentos ao Presidente, 

Colegas Vereadores, a nossa Vereadora Silvana, aos servidores dessa Casa, pessoal do jornal O 

Florense, os que nos acompanham através das mídias sociais do Facebook e do Youtube. Senhor 

Presidente, as duas indicações que apresento hoje, trazem solicitações dos moradores da rua 

Loló, Vovó Lolinha Mambrini e Heitor Curra, Heitor Curra, no bairro Morada do Camping, onde 

os quais pedem a construção de uma lombo-faixa na rua Vovó Lolinha Mambrini, perto da 

empresa Adelmo Bebidas, a fim de evitar atropelamentos e acidentes, haja vista esta rua ser a 

rota preferida para os motoristas que residem do nosso lado sul do município e/ou de Caxias do 

Sul irem até o Camping da Vindima. A outra indicação é da colocação de uma placa indicativa 

“Rua sem saída” no entroncamento das ruas Vovó Lolinha Mambrini e Heitor Curra, para alertar 
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os motoristas que as referidas ruas terminam logo após o cruzamento, evitando transtornos aos 

membros, ou melhor, aos motoristas e aos moradores do local. Seria isso, Senhor Presidente.  

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

Vereador Carlos Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, funcionários desta Casa, pessoas que nos acompanham pelo Youtube, muito boa noite 

a todos! Faço defesa, Senhor Presidente, a minhas indicações protocoladas nessa semana, aonde 

fala da manutenção do asfalto entre Linha 80 e Linha 100. Alguns vereadores andaram por lá, 

fizeram indicações de umas estradas perto e nota-se que precisa de um reparo naquele asfalto 

onde circulam ônibus escolares, a produção de uva, esse ano também escoam por ali, temos 

empresas, vinícolas, agora, os viveiros Molon que se localizam nessa localidade, uma empresa, 

empresas muito importantes. Também faço defesa a, o cascalhamento ou uma futura 

pavimentação asfáltica na, na estrada de sentido São Vitor, próximo à empresa Vêneto Indústria 

de Máquinas, famílias Mantovani, que se faz necessário. Empresas novas estão vindo pro 

município e nada melhor que o município dar o exemplo e infraestrutura pra essas empresas que 

vem a localizar e gerar impostos no município. E também, faço defesa à ampliação no número de 

horas onde solicitei um auxílio um pouco melhor ao agricultor no talão de produtor quando ele 

for expandir, dar melhoria em suas estradas de produções. Hoje conta com 20 horas pela 

Secretaria da Agricultura, que o Executivo possa ver a possibilidade de aumentar, ter um plus aí 

nessas horas, que muito vai ajudar os produtores no nosso município. Era isso, Senhor 

Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Carlos Roberto. Com a 

palavra Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente, Colega Vereadora e Vereadores, 

público que nos acompanha pelas redes sociais, servidores e imprensa. Eu protocolei nessa 

semana que passou uma moção de apoio à prioridade de vacinação para os professores e 

profissionais ligados à educação. Existe já uma mobilização regional para sensibilizar o Governo 

Federal neste sentido. O ideal seria que todos tivéssemos acesso à vacinação, mas sabemos que 

devido à alta demanda, não há no momento vacinas para todos. Considerando que a educação foi 

um dos setores que mais sofreu neste ano que passou, refletindo diretamente no desenvolvimento 

de crianças e adolescentes, vejo que é fundamental apoiar a educação para que, o mais breve 

possível e de forma segura, estes profissionais tenham condições de retomar às aulas no formato 

presencial. Peço aos Colegas que se sensibilizem também e apoiem esta moção que apresentei e 

que será discutida e votada logo mais. Era isso, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Diego. Então encerrado o 

Pequeno Expediente, conforme acordo de líderes, então nós suprimimos o Grande Expediente. 

Ah, desculpa! Eu tenho aqui ainda o Vereador Horácio inscrito para, então com o tempo de três 

minutos para o Vereador Horácio Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Boa noite e saúdo o Senhor Presidente, aos 

Colegas Vereadores, à Vereadora, aos funcionários, à imprensa, às redes sociais, o meu boa 

noite. E venho dar mais um, sobre essa justificativa de uma indicação aonde que tem essas, aqui 

em Nova Roma, aonde que fica numa parada de ônibus, duas lixeiras, que são dois containers 

bem na parada de ônibus, na entrada aonde que é pra o loteamento da Prefeitura, próximo ao Bar 

do Alemão. (Exibição de imagens através da televisão). Então até ali a gente está vendo que 

realmente precisa de uma limpeza. E tem um espaço que dá pra afastar esses container, que daí 

facilita pro ônibus, parada de ônibus e pro pessoal que para nessa, que pega o ônibus aí nessa 

parada, pra evitar até o mau cheiro e facilitar também pro pessoal do ônibus pra poder chegar, e 

como que é uma, uma via um tanto estreita. Então eu peço, desculpa, eu peço que dê uma olhada, 

que é um acesso fácil, ali tem um, em torno de uns 30 metro que dá pra afastar e que realmente 
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favorece ao pessoal de lá e, e a imagem da, disso ali também a gente consegue fazer, que fique 

bem melhor, pra atender o povo lá de Nova Roma e Monte Bérico. Para hoje era isso. Muito 

obrigado, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Horácio. Então agora sim, 

então encerrado o Pequeno Expediente e conforme acordo de líderes, então foi suprimido o 

Grande Expediente até que perdurar a bandeira preta em nosso estado. Então passamos ao 

intervalo de cinco minutos para a organização da pauta da Ordem do Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, a discussão e votação da Moção nº 005/2021, de Apoio à alteração na ordem 

prioritária do Plano Nacional de Imunização para antecipar as aplicações de vacinas em 

professores e funcionários das redes de ensino pública e privada, a fim de que os trabalhadores 

da área da educação sejam vacinados com prioridade após protegermos os idosos e os 

profissionais da saúde, a ser encaminhada ao Presidente da República, Ministro da Saúde, 

Presidente da Câmara dos Deputados, Bancada gaúcha da Câmara dos Deputados e do Senado, 

Presidente do Senado, Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Secretária da Saúde do 

Estado do Rio Grande do Sul e Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. De 

autoria do Vereador Diego Tonet, que eu passo a palavra para que faça a defesa da sua moção.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, esta moção vem como 

um apelo ao Governo Federal para que os professores sejam os próximos da lista a serem 

vacinados logo após terem sido vacinados todos os profissionais da saúde e, também, os idosos. 

Não quero desmerecer aqui nenhum profissional de qualquer outra área, mas sabemos que 

muitos alunos não tiveram progresso em seus estudos no ano que passou. O ensino on-line não 

substitui o ensino presencial e muitas famílias não tem acesso à internet ou equipamentos que 

permitam que os alunos consigam acompanhar as aulas de forma adequada. Passando o tempo, 

aumenta-se a chance de evasão escolar, o que impactará na falta de pessoas qualificadas num 

futuro próximo. Hoje, um só professor é responsável muitas vezes por várias turmas e diversos 

alunos. Desta forma, é imprescindível que estejam aptos e seguros para exercerem a sua função. 

Saliento também que as crianças não poderiam hoje serem vacinadas, pois as vacinas ainda não 

tiveram testes realizados para a sua faixa etária. Porém, sabe-se que são menos vulneráveis do 

que os adultos. Desta forma, peço o apoio dos Colegas para que apoiem esta causa importante e 

que possamos ter, em breve, o retorno às aulas, dentro da segurança e com as menores perdas 

possíveis no ensino, deixando sempre para as famílias que possam, sentindo-se seguras, fazer a 

escolha de enviar seus filhos para a escola ou não. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 005/2021 em votação. Os Vereadores 

favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 

005/2021 aprovada por... Ah! Falta o Horácio ainda. Agora sim então, o projeto, a Moção nº 

005/2021 aprovada por unanimidade.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente. (Assentimento da Presidência). 

Gostaria de solicitar urgência urgentíssima, conforme determina o inciso III, do artigo 149, do 

Regimento Interno, para o Projeto de Lei nº 012/2021, que dispõe sobre a prorrogação das datas 

dos vencimentos de tributos do Município de Flores da Cunha.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Qual seria a justificativa? 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse projeto, conforme o Prefeito Municipal falou com 

nós, hoje à tarde, na, na reunião, alteraria as datas então de vencimento de IPTU e do ISS para 

daqui 90 dias. De acordo com essa pandemia que estamos vivenciando, é uma forma também de 

auxiliar os comerciantes, os empresários, todos que dependem, efetuam o pagamento dessas 

taxas, dando esse prazo e de alguma forma contribuir então pra que amenize um pouco a situação 

financeira também.  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então o pedido de urgência urgentíssima do 

Projeto de Lei nº 012/2021 está em votação. Ah, está em discussão. (Nenhuma manifestação). 

Então o pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei 012/2021 está em votação. Os 

Vereadores favoráveis digitem sim e os contrários digitem não. (Processo de votação eletrônica). 

Então o pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 012/2021 aprovado por 

unanimidade.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, mais um pedido de urgência 

urgentíssima. (Assentimento da Presidência). Peço então ao Projeto de Lei 014/2021, que 

autoriza o Município de Flores da Cunha a adquirir vacinas para o enfrentamento da pandemia 

da Covid-19 e dá outras providências.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Qual seria a justificativa?  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Conforme nós conversamos, hoje à tarde, com o 

Prefeito Municipal, tanto a Comissão da Saúde e também, depois, na reunião com todos os 

Vereadores, o Prefeito nos explicou que esse projeto é pra deixar a questão da legislação em dia, 

caso seja possível então a compra de vacinas. O Município já estava inscrito em dois consórcios, 

que depois acabaram se unificando e ficou só um consórcio então, que é através da Famurs, que 

possibilitará, se eventualmente, né, o, a Nação, né, através do, das, do Ministério da Saúde não 

fizer a entrega das vacinas, o Município possa sim comprar. Então o projeto vai estar autorizado 

já, vai estar, enfim, sendo tramitado na Casa, tendo ou não a, o apoio do, tendo o apoio dos 

Vereadores, aprovado, daí ficará em dia para o Município fazer a compra de vacinas.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então o pedido de urgência urgentíssima ao 

Projeto de Lei 014/2021 está em discussão.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

pessoas que ainda nos prestigiam nesse momento. Quero manifestar minha, minha opinião 

favorável. Acredito ser uma boa oportunidade, né? Vi Farroupilha num contexto parecido, aonde 

eles fizeram um custo estimado de 60 mil doses no valor de três milhões. E acho que o 

Município aí tem, tem essa capacidade, tem esses recursos deixados em caixa no final do ano 

passado, doze milhões aí no caixa e fora os, os recursos dos fundos que não são contabilizados, 

eu acredito que daria pra fazer a compra sim. E manifesto minha posição favorável. Era isso.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: É só salientar também a quem está nos assistindo, que 

não é porque nós estamos, agora, tratando desse assunto que já é possível o Município comprar 

as vacinas, né? Isso vai depender de uma, a nível nacional. Se não cumprir o Ministério da Saúde 

com a entrega das doses, aí os municípios poderão comprar. Inclusive o Prefeito salientou que 

será todo empenhado em fazer essa compra e que a ideia é que no mínimo a gente imunize 50% 

da população, se for possível a compra, que não vai medir esforços então pra investimentos nessa 

área, e assim a gente poder voltar a nossa normalidade o quanto antes.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Tenho feito várias falas nessa Casa, 

colocando a importância da vacina para todas as pessoas do Brasil inteiro. Se efetivamente o 

Governo Federal não cumprir com a sua parte de, através do SUS, disponibilizar a vacina para os 

entes federados, o Estado ou senão o Município, eu acho que é de muito, muita importância que 

o Poder Público Municipal venha a fazer a aquisição dessas vacinas. A gente sabe que nós não 

temos outra saída a não ser imunizar a população. E uma vez imunizada a população, nós 

podemos voltar àquela situação que vivenciamos ou vivenciávamos antes da pandemia. Então 

acho que é um dinheiro que a gente não vai poder medir a quantidade de valores que nós vamos 

gastar. Porque se nós gastarmos uma quantia grande, a fábrica, a indústria, o comércio, enfim, 

todo, toda a economia vai voltar aos seus patamares anteriores, e ela vai se pagar por si só. Então 

acho que é muita boa ideia do Senhor Prefeito Municipal. Eu sou amplamente favorável.  
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VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham, servidores da Casa. Também acredito que o tempo 

urge, então o processo de aquisição de vacinas através do Município ele também tem que ser 

rápido. Então acreditamos sim, que se o Prefeito e a Prefeitura se dispõe a adquirir essas vacinas, 

o quanto antes a gente aprovar e levar adiante a ideia e propiciar assim essas aquisições de 

vacinas, a nossa população quiçá estará mais segura. Então lembrando que a gente está votando 

apenas a urgência urgentíssima, mas acredito que o tempo, hoje, não é nosso aliado. Então nós 

temos que sim, aprovar. E sou amplamente favorável, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então o pedido de urgência urgentíssima ao 

Projeto de Lei 014/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários 

votem não. (Processo de votação eletrônica). Então o pedido de urgência urgentíssima ao Projeto 

de Lei nº 014/2021 aprovado por unanimidade.  

Não tendo mais pauta, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o 

Projeto de Lei Complementar nº 001/2021 e os Projetos de Leis nºs 012, 013 e 014/2021; e para 

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

de Lei nº 068/2020. Passamos, agora, às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Horácio Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Saúdo o Senhor Presidente, os Colegas 

Vereadores, a Vereadora, funcionários dessa Casa, a imprensa. Para hoje, uma, homenagear a 

todas as mulheres desta Casa Legislativa, as gentis senhoras, senhoritas, Marina, Julia, Jô, 

Mayumi, a Nara, a Rosmari, a Shamila, a Eliane, a Morgana. Quero saudar também a minha 

esposa Elena, minha filha Kellen, todas as mulheres de Flores da Cunha, uma vez que ambas são 

responsáveis pelo progresso dessa terra amada. Não importa a profissão, cada uma ajuda a tocar 

essa engrenagem desse pujante município florense. Não tenho palavras. Douradas à altura do alto 

merecimento de cada uma. Mas digo com força no coração: Mulher, sois rainhas no fantástico 

império da vida. Feliz dia Internacional da Mulher! Uma homenagem desse Vereador Horácio 

Rech, que admira a cada uma de vocês. Era isso para hoje. 

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

Vereador Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Quero 

também fazer aqui a minha homenagem ao dia oito de março, Dia Internacional da Mulher. 

Parabenizar a Silvana, nossa Colega Vereadora; às demais servidoras dessa Casa, às mulheres 

que nos assistem também, pela sua perseverança, pelo seu empenho, né, junto a nossa sociedade. 

A gente sabe que lutam cada vez mais por igualdade e tenho certeza que ela chegará. Tomara 

que, em breve, a gente tenha mais vereadoras aqui também, né, Silvana, aqui presentes. Também 

quero fazer um agradecimento aqui, na verdade estender meus sentimentos à família do senhor 

Antonio Maróstica, que residia lá no bairro Aparecida, um senhor que faleceu na semana 

passada, com 99 anos. Talvez uma das pessoas mais antigas do bairro e, também, da nossa 

cidade, né? Então deixo o meu carinho especial. Na minha infância, eu tive a oportunidade de ser 

vizinho desse senhor e certamente uma das pessoas mais incríveis que eu tive a oportunidade de 

conhecer. Na semana passada, também estive em contato com algumas entidades, representando 

então a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, apresentando a eles o Código de 

Posturas que está tramitando e que, tão breve, a gente irá fazer uma apresentação através de 

audiência pública e que essas entidades também possam a contribuir, vir a contribuir com, com o 

que lhes convém. Também quero desejar a todos que tiveram perdas de entes queridos e para 

àqueles que têm familiares hospitalizados, muita força neste momento que estamos vivendo. E 

fica meu apelo para que a comunidade se cuide e respeite, acima de tudo, os decretos neste 

momento crítico do setor da saúde. Muito obrigado e boa semana a todos. 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Diego. Com a palavra 

Vereador Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, neste dia não posso 

deixar de levar uma mensagem a todas as mulheres brasileiras. Figura humana, com seu jeito 

meigo de se relacionar, sempre disposta a encarar novos desafios, é hoje fundamental na 

sociedade contemporânea, exercendo cada vez mais protagonismo, embora ainda sofra com as 

heranças históricas no seu dia a dia. Graças às lutas promovidas, a mulher vem aumentando o 

seu espaço nas estruturas sociais, abandonando a figura de mera dona de casa e assumindo 

importantes cargos nas esferas públicas e privadas. Apesar de uma maior presença no mercado 

de trabalho, ainda há uma desigualdade no que se refere aos diferentes gêneros. O salário da 

mulher ainda é menor do que os homens, fator que fica ainda mais crítico quando nos referimos 

às mulheres negras. Também tenho que me reportar ao trabalho não remunerado da mulher, 

especialmente o realizado no âmbito familiar. Embora contribua com a renda familiar, não é 

valorizado plenamente pela sociedade. Mais um entre os problemas vivido pelas mulheres na 

sociedade é a questão da violência. Embora leis específicas, Lei da Maria da Penha e as leis da, e 

as delegacias da mulher tenham sido criadas em nosso país, ainda são numerosos os casos de 

agressões nos ambientes domiciliar, assédio, estupro, assassinatos e outros. Nos cargos políticos, 

apesar de terem superado o fato de nunca ter havido uma presidente mulher no Brasil, ainda é 

desigual a comparação entre homens e mulheres nos cargos Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Em Flores da Cunha, no pleito eleitoral de 2020, observou-se um aumento no número de 

mulheres que concorreram aos cargos no Legislativo e Executivo: 36%, ou seja, 40 das, dos 111 

candidatos. Na eleição 2016, eram apenas 26 mulheres concorrendo. É necessário melhorar o 

acesso das mulheres aos cargos elegíveis, aos postos de trabalho, ao salário e protegê-las no seu 

cotidiano. Com luta, as mulheres foram conquistando o seu espaço, mas quanto menor for a 

resistência das pessoas no sentido de questionar ou combater as pautas feministas, mais 

igualitária será a sociedade. Trata-se de uma missão para todos nós! Seria isso, Senhor 

Presidente. Uma boa semana a todos. 

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

Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

também faço a minha solidariedade pelas 18 vítimas do Covid em nosso município, demais 

pessoas que estão hospitalizadas. Quero relembrar aqui que no, no domingo, ontem, dia sete, 

faleceu a mãe do ex-vereador Moacir Ascari, vereador de quatro mandatos, a senhora Lourdes 

Ortigara Ascari, com 88 anos, deixando seis filhos, onze netos e um bisneto, então gostaria de 

relembrar. Da mesma forma o Dia da Mulher se comemora hoje. Parabéns, Vereadora Silvana; 

funcionárias dessa Casa, às nossas assessoras. E, da mesma forma, essa mulher que hoje recebe 

um, todo, todo dia é o dia da mulher, eu gosto de dizer que todo dia é o dia da mulher e ela deve 

estar onde ela quiser estar. Mas lá fora também, a gente tem mulher empreendedora, 

comerciante, dona de casa. E não, pela terceira vez, venho a essa tribuna ao momento que é, que 

me é oportuno para me solidarizar também com os comerciantes que continuam com seus 

estabelecimentos de portas fechadas, inclusive o comércio que não é essencial, conforme 

decretos, que não vai infelizmente, vai ter dificuldade pra pagar o aluguel, pra pagar a luz, a 

água, o funcionário que depende da sua, do seu salário pra sobrevivência, das vezes é uma 

pessoa só, como eu falei no Grande Expediente, em outros momentos, que trabalha e leva o 

sustento pra dentro de casa, né? Então mais uma vez venho aqui. Também quero mencionar, fico 

muito triste em ver, recebi vários vídeos pelo Whats, pelo grupo, pelo Facebook, de quinta-feira 

à noite, no estádio Homero Soldatelli, onde acontecia uma partida de futebol em meio a toda essa 

situação que nós viemos enfrentando, os comércios, donos de academia me ligaram, dizendo: 

Guga, se continuar assim dessa maneira aqui, vai chegar a terceira semana, eu vou ter que fechar 

as portas no meu estabelecimento, vou, vou ter que abandonar, entregar o meu ponto, porque eu 
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não vou ter como pagar com a minha contribuição, né? Então faço aqui mais uma vez, pediram 

pra Administração de alguma forma, com o Governo do Estado, tentar mostrar a realidade do 

nosso município, tomar alguma providência, né, perante essa situação. E da mesma forma, quero 

aqui parabenizar a equipe do CDL onde estão focados em buscar alternativas pra ajudar o 

comércio, onde no sábado, dia seis, teve, pela parte da manhã, o serviço de tele entrega realizado 

por eles, pelo comércio não essencial, né? Então uma bela ação onde mostra o compromisso da 

entidade com o comércio local. Parabéns CDL! Conte com este Vereador que vos fala em 

relação às demandas do comércio. E fica aqui mais uma vez, pela terceira vez, a minha 

solidariedade e a minha, e da mesma forma o meu comprometimento com as demandas aí da, da 

nossa comunidade. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

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

Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Também quero agradecer os Colegas Vereadores, a 

Equem nos cumprimentou hoje, pelo dia da mulher. E como disse o Guga, né, todos os dias são 

os dias da, da mulher. Mas que não seja somente esse o dia onde as pessoas tenham a reflexão 

do, da importância da mulher, né, que isso realmente saia da, do discurso e entre na prática, onde 

as atitudes realmente venham ao encontro da mulher ter a sua igualdade na sociedade. E isso só 

vai acontecer realmente quando tivermos uma representação feminina na política, porque é ali 

onde são decididas as leis que estão, né, gerindo o nosso país. E dentro dessas leis, as que se 

destacam a nível de defesa da mulher, como a Lei, a Maria da Penha, enfim, foram criadas por 

mulheres. Então precisamos ter mulheres para pensar os assuntos que são de interesse também 

das mulheres e da família. Às vezes o homem tem esse lado mais objetivo, mais, né, da questão 

do trabalho, mas tem muitos assuntos que é da mulher, que ela precisa ter representantes no meio 

político para fazer essa defesa. Então como eu falei também na tribuna e na entrevista que nós 

demos pro jornal O Florense, representando as mulheres, fazer um apelo para que as mulheres se 

motivem a entrar na política, que passem a ver com outros olhos esse meio. Realmente é difícil, 

é desafiador, mas também é recompensador poder representá-las e buscar alternativas melhores 

para todas. E todas a gente diz na cidade e no interior, né? Quantas mulheres nós temos aí que 

trabalham, que sustentam as famílias, que são a base também na agricultura e que hoje fazem 

toda a diferença pro desenvolvimento do nosso município. Também quero me referir à indicação 

do Colega Vereador Guga quanto ao aumento de horas máquinas, essa é uma bandeira do nosso 

Prefeito César Ulian durante a campanha, que defendeu o aumento do, do subsídio de horas e 

com certeza ele vai dar uma atenção especial ao nosso agricultor. E salientar, né, que não é uma 

doação que se faz as horas máquinas, as horas máquinas elas são um subsídio, onde um subsídio 

vai ter que ter uma contrapartida, ou seja, o desenvolvimento econômico do município. Então se 

está estudando uma forma desses subsídios ser mais igualitário pras propriedades e pros nossos 

agricultores, porque hoje nós temos o agricultor que solicita horas máquinas e vai plantar um 

saco de milho e ele tem o mesmo direito que um, um empresário maior, um agricultor maior que 

vai produzir toneladas de uva numa propriedade. Só pra concluir, Senhor Presidente. Então hoje 

nós temos já o cadastro de 175 agricultores que vão receber as horas máquinas durante esse ano, 

num total de 405 mil. (Interferência do Presidente: Para concluir!). Sim, só um minuto, 

Presidente, e também, nós temos já quatro aviários que estão reservados, que esses são 100% 

subsidiadas as horas para execução desse serviço. Era isso. 

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

André de Oliveira. 

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

Vereadores, boa noite também ao pessoal que nos assiste através do Facebook e um boa noite 

todo especial também às mulheres, né, que hoje é o Dia Internacional da Mulher, das mulheres. 

Quero, nesse momento, fazer defesa também de umas indicações que acabamos fazendo durante 

esta semana, como eu não tive espaço no Pequeno Expediente, gostaria de falar agora, que é a 
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indicação de um conserto de um “boeiro” então localizado na esquina, entre as ruas Anúncio 

Curra e Joaquim Mascarello, no Centro, conforme eu acho que vai ter, ah, é isso aí, vai ter as 

imagens aí, então necessita ali. (Exibição de imagens através da televisão). É um pequeno 

reparo, mas que, temos que, que fazer. Também falar da indicação ao Prefeito também, que é a 

roçada e limpeza do, do parquinho lá em, no bairro São José, que tem muita criança que utiliza 

daquele espaço, agora um pouco menos, né, devido à pandemia, mas temos que cuidar, porque é 

a beleza do nosso município, do bairro, né, que necessita, então, vamos, vamos pedir com que o 

Prefeito nos ajude com essa indicação também. E também a outra indicação, que é a 

pavimentação, né, de paralelepípedos na extensão da rua Severo Ravizzoni, que é o início, início 

dela é na esquina a rua Frei Eugênio até a esquina da rua Vinte, 24 de Maio, entre a rua central, 

entre as ruas, entre a área do centro e, também, que sobe ao bairro São José. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado! 

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

Angelo Boscari Junior. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos, mais uma 

vez à Vereadora, extensivo a todas as mulheres da Casa. Hoje à tarde, estivemos juntamente com 

a Comissão de Saúde e Educação, no gabinete do Prefeito, falando sobre as questões aí da Covid, 

do enfrentamento da Covid. E já nos adiantou inclusive que está, está trabalhando pra isso, se 

inscreveu nos consórcios aí para que eventualmente, se necessário, venha comprar as vacinas pra 

atender toda a população. Mas o que nos chama a atenção e eu faço aqui um apelo pra 

comunidade que nos assiste em casa, é que devemos ter o cuidado nós mesmos, deve partir de 

nós, porque a situação vem se agravando e vai, vai ficar muito pior. Inclusive ele nos alertava de 

que provavelmente quem vai contrair o vírus durante os próximos dias, vai sofrer no futuro, 

porque não vai ter mais acomodação hospitalar nem clínica, nem de UTI. Então é algo que 

preocupa muito e que devemos estar atentos e falando cada dia mais aqui nessa Casa e na rua, 

com todo mundo. E também quero destacar aí, que só final de semana foram 21 festas 

clandestinas encerradas pela Brigada Militar. Só neste final de semana e desde o dia 25 de 

fevereiro, segundo o jornal da, da capital de Porto Alegre, mais de 126 festas clandestinas foram 

encerradas pela, pela Brigada. E é aí que está o problema, né? Não é no comércio, não é na, no 

trabalhador, mas sim em quem está fazendo aglomerações desnecessárias. Repito mais uma vez, 

já falei sobre isso em outras oportunidades e venho aqui fazer um apelo então pra você que está 

em casa, que se cuide e que fale com seu vizinho, com seu amigo, com seu familiar pra que fique 

em casa, pelo menos enquanto não precisa trabalhar, faça algo mais íntimo em casa, com sua 

família e não, não saia pra rua fazer festa, por favor! Quanto ao dia das mulheres, né, tenho que 

também comentar aqui, né, compactuo da mesma ideia do Guga e da, da Silvana, que todo dia é 

dia da mulher, né, porque hoje é o simbolismo atrás do dia oito de março, mas enfim, acredito 

que as mulheres são a base da sociedade, porque elas têm a força, elas têm o dom de ser mães, 

elas estão aí, têm a sensibilidade também pra, pra resolver problemas às vezes muito melhor do 

que os próprios homens. Então eu acho que não deve, não deve ter nenhum tipo de diferença 

entre o trabalho feminino e masculino, porque elas são tão ou mais capacitadas do que nós, com 

a sensibilidade, né, da mulher. Não trouxe o bombom hoje pra, pra contribuir com a dieta de 

vocês, enfim, né, e flor não é essencial, não pude comprar. Mas enfim, brincadeiras à parte, né, 

que vocês possam estar sempre aonde vocês querem estar, tomando cada vez mais à frente das 

coisas. E eu sou, sou uma pessoa que, que acha que, sempre estive ao lado de, de mulheres, em 

todos os âmbitos, porque vocês têm uma força que não tem fim. Então, parabéns pelo dia de 

vocês e muito boa noite e boa semana a todos. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Angelo. E para encerrar 

então, com a palavra Vereador Ademir Barp. 

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

especial à Vereadora, parabéns pelo seu dia, extensivo a todas as servidoras da Casa, pelo dia da 
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mulher. Senhor Presidente, também gostaria de, de solidarizar com as 18 famílias que perderam 

os seus entes e outras tantas que estão na agonia, de tendo seus familiares doentes, seus 

familiares numa espera angustiante por causa do, desse Covid-19 que tanto nos preocupa e que 

está maltratando tanto a nossa gente. Então a gente se solidariza com essas pessoas que perderam 

os seus parentes, os seus irmãos, suas mães, seus pais, enfim, alguém importante para a nossa 

sociedade e muito mais para as suas famílias. Então também me solidarizar com a família 

Ortigara e Ascari, em especial colega, ex-colega Fera, Moacir Ascari, pela perda da mãe, 

ocorrida ontem, o qual o Colega Guga já mencionou, com 88 anos, a dona Lurdes Ortigara 

Ascari, mais uma vítima do Covid-19 e que nos entristece muito. Nosso vereador que era, que foi 

quatro vezes nesta Casa vereador, trabalhando por Flores da Cunha, teve o seu, tem seu 

momento junto com a família, seu momento triste nesse tempo de pandemia, perdendo a sua 

mãe. Então um grande abraço ao colega, um grande abraço à família. Estivemos ontem 

rapidamente, é claro, no cemitério, levando a nossa, o nosso sentimento de pesar e o nosso 

abraço de comoção e, e de força porque o momento exige e nos preocupa. Também falar do dia 

oito de março, Dia Internacional da Mulher, para embelezar a todas as mulheres, em especial as 

da Casa e muito mais as de Flores da Cunha. Nos primórdio, a mulher imigrante que enfrentou 

tantas dificuldades junto àqueles que desbravaram a nossa região e construíram o nosso 

município. As primeiras gerações também foram guerreiras na luta de todos os trabalhos, seja na 

cidade, seja no interior. E as mulheres atuais do interior, da cidade, que tem a sua dupla jornada 

de trabalho em casa e no seu serviço. Hoje ocupam funções que, em outros tempos, era 

unicamente masculinas e, hoje, a mulher os ocupa e o fazem muito bem. E nesses tempo de 

pandemia, vemos que a mulher está tendo um papel fundamental nessa luta contra o Covid-19, 

salvando vida e muitas vezes colocando a própria em risco. Realmente a mulher tem que ser 

lembrada não só hoje, mas sempre. Então a gente sabe, a gente vê todos os dias nas mídias, nas 

TVs, a importância que a mulher está tendo na frente de trabalho no combate ao Covid-19 no 

nosso país e no nosso município. Então um grande abraço a todas as mulheres. Era isso, Senhor 

Presidente. Uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Ademir. Encerrada as 

Explicações Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Então novamente lembrar a 

passagem do dia da mulher e dizer que as mulheres fazem a diferença nas nossas vidas. Por isso, 

nesse dia, reconhecemos e agradecemos a todas as mulheres. Eu, em especial, tenho três 

mulheres na minha vida, que é a minha mãe, minha esposa e minha filha. Em nome delas, 

também quero dar mais uma vez o parabéns pra todas as mulheres da nossa Casa, da nossa 

cidade, do nosso país, que todas tenham a sua plenitude em vida, sejam reconhecidas no 

trabalho, na profissão, onde elas quiserem estar. Também quero aqui me solidarizar com a 

família do ex-colega Moacir, ex-vereador, ex-presidente dessa Casa, fomos colegas durante 

quatro anos. E dizer que indiferente da família que esteja sofrendo hoje, aquelas cenas que a 

gente viu, tanto aqui na praça de Flores da, de Flores da Cunha, em frente a hospitais em Caxias, 

das famílias, das pessoas fazendo oração na frente dos hospitais, é uma cena que a gente via só 

em outros países, não era comum aqui na nossa região, né? Então por isso, em nome de todos 

nós Vereadores, em meu nome, em nome dessa Casa, pedir mais uma vez que nós possamos lá, 

junto a nossos, a nossos familiares, nossos amigos, pedir pra que as pessoas se cuidem, que as 

pessoas tenham consciência, como o Vereador Angelo citou, inúmeras festas terem que ser, que 

a, chamada a polícia pra parar as festas clandestinas. Eu acho que a informação ela chega, todas 

pessoas estão ciente do, da fase crítica que o nosso município, que o nosso estado principalmente 

está sofrendo, os hospitais estão superlotados, o nosso hospital aqui ele é referência pra vários 

municípios, logo logo vai começar a chegar pacientes de outros municípios para serem atendido 

aqui no nosso hospital. Então a situação é crítica, o meio de imprensa, os jornais, nós que somos 

pessoas públicas devemos cada vez mais intensificar essa informação para que tenhamos 

cuidados. Infelizmente, né, Vereador Guga, o Governo do Estado pega alguns setores para serem 

os, diríamos, como as cobaias, né? No ano passado, eu já criticava por muitas vezes aqui, já foi 
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feito moção de repúdio aonde pequenos comerciantes, pequenos estabelecimentos fecham as 

suas portas. A causa é justa, mas não é justa com quem tem que fechar as suas, suas portas, 

deixar de trabalhar, de levar seu sustento pra casa. Então mais uma vez, aqui, nós pedimos, 

imploramos para que a população ajude, faça a sua parte, cada um cuidando da sua vida, da sua 

família e dos seus amigos, para que logo logo, nós, o município, o estado, o país consiga sair 

dessa fase crítica. Lembrando também, que a partir de hoje, nossas transmissões estarão somente 

pelo Facebook, transmissões ao vivo. Então o Facebook estará sempre transmitindo as nossas 

sessões todas segundas-feiras.  

Não tendo mais assunto então pra hoje, agradecemos a presença de todos, a proteção de Deus e 

declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 08 de março de 2021, às 19h11min. Tenham todos 

uma boa noite, uma boa semana e vamos com Deus!  
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