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SESSÃO 2.623 – ORDINÁRIA 

22 de março de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 22 de março de 2021, às 18h10min. Cumprimento aos 

Colegas Vereadores, à Vereadora; à imprensa aqui presente, na pessoa do Rouglan e do 

Bernardo, do jornal O Florense, OF TV; sejam todos bem-vindos! E também às pessoas que nos 

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

difícil que estamos passando com a pandemia do coronavírus, solicito então aos Colegas e 

demais pessoas que nos assistem, que nós façamos um minuto de silêncio em homenagem às 

pessoas que se passaram durante essa semana, que nós tivemos várias vítimas aqui da nossa 

cidade novamente. Então façamos um minuto de silêncio. (Minuto de silêncio). Ainda em tempo, 

quero, um cumprimento especial a nossa Secretária da Saúde, Jane Baggio. Obrigado pela sua 

presença!  

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 029/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 020/2021, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$5.265,00”.  

Ofício nº 030/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 021/2021, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a contratar por prazo determinado, servidores para exercerem as funções de Médico – 

Clínico Geral, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, visando atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público”.  

Ofício nº 031/2021, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

do Projeto de Lei nº 021/2021, que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar por prazo 

determinado, servidores para exercerem as funções de Médico – Clínico Geral, Enfermeiro e 

Técnico de Enfermagem, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Emenda Aditiva nº 02 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, de autoria do Vereador 

Diego Tonet, que “Altera o art. 19 do Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que “Institui o 

Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 093/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que analise a possibilidade de auxiliar financeiramente, através de algum subsídio, os 

estabelecimentos comerciais não essenciais que necessitaram cessar o atendimento ao público, 

tendo em vista as novas normas do Governo do Estado, que decretou como bandeira preta a 

região da serra gaúcha em decorrência da pandemia do Covid-19. 

Indicação nº 094/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

instituição da Taxa de Limpeza de Terrenos Baldios no Código Tributário do Município, 

conforme modelo de projeto de lei em anexo. 

Indicação nº 095/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que analise a possibilidade de auxiliar financeiramente, através de algum subsídio, os 

estabelecimentos de prestação de serviços não essenciais que necessitaram cessar o atendimento 

ao público, tendo em vista as novas normas do Governo do Estado, que decretou como bandeira 

preta a região da serra gaúcha em decorrência da pandemia do Covid-19. 
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Indicação nº 096/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas melhorias na Feira do Produtor Rural, localizada ao lado da 

empresa Agrobichos. 

Indicação nº 097/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que interceda, juntamente ao Governo do Estado, para agilizar a colocação e/ou 

instalação de tachões retrorrefletivos bidirecionais (tartarugas) na via de rolamento da RS-122, 

próximo à empresa Rochesa Tintas. 

Indicação nº 098/2021, 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 Zilmar Cecconello, estrada que liga São Gotardo e Safit. 

Indicação nº 099/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que interceda junto à EBCT (Correios), para que esta realize as entregas das 

correspondências postais no loteamento Nova Trento (Sonda). 

Indicação nº 100/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o envio de notificação aos proprietários dos terrenos baldios 

para que se realize a roçada e limpeza destes terrenos. 

Indicação nº 101/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o conserto do acesso à Borracharia Nova Trento, na rua Dr. 

Montaury, nº 1163. 

Indicação nº 102/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o conserto de buracos próximo ao meio-fio e no meio da rua 

Dr. Montaury, próximo ao Fontana Mercado, Açougue e Fruteira. 

Indicação nº 103/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a troca de uma lâmpada queimada no poste de iluminação pública na rua dos Araças, 

proximidades da residência de número 300, no bairro Pérola. 

Indicação nº 104/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal as devidas melhorias de manutenção da quadra de areia localizada junto à pracinha do 

bairro São Pedro, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 105/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a iluminação pública, a limpeza e a pintura da ciclovia 

localizada na avenida 25 de Julho, sentido norte. 

Indicação nº 106/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a realização de reparos no asfalto da rua em frente à 

Mecanicar, no bairro São José. 

Indicação nº 107/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a criação de um canal de denúncia 24 horas frente ao 

desrespeito aos decretos de combate ao Covid-19 (coronavírus). 

Indicação nº 108/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que sejam providenciadas melhorias e atualizações no sistema para marcação 

de exames e consultas nas Unidades Básicas de Saúde deste município. 

Indicação nº 109/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que sejam providenciados estudos técnicos de viabilidade para a ampliação 

do horário de atendimento da Farmácia Básica Municipal, neste município. 

Requerimento nº 015/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer o 

envio de um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa a lista 

oficial da relação de pessoas imunizadas contra o Covid-19. 
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Requerimento nº 016/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa explicações 

sobre o Projeto de Lei nº 016/2021, que dispõe sobre a compra de dois veículos pick-up, qual 

seja: marca, modelo, especificações técnicas do veículo; se serão substituídos ou serão 

comprados mais veículos para a Secretaria de Obras; e se substituído, qual é a real condição 

desses veículos, como quilometragem, ano, modelo, marca e quanto foi gasto em manutenção 

nesses carros até o momento.  

Requerimento nº 017/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a retirada da 

Emenda Aditiva nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, de autoria do próprio 

Vereador, tendo em vista que são necessárias alterações em sua redação. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail do Ministério da Economia, que responde o ofício nº 026/2021, que trata da moção de 

repúdio pela decisão do Governo Federal de reajustar em apenas dois centavos o preço mínimo 

da uva da safra 2021.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Encerrada a leitura dos 

expedientes, passamos com o  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Vitório Francisco Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Presidente; Colegas 

Vereadores, Vereadora, servidores desta Casa, Secretária da Saúde Jane, equipe do jornal O 

Florense, e os que nos assistem através do Facebook. Faço a defesa de um requerimento e de três 

indicações, no qual o requerimento solicita ao Prefeito Municipal a relação das pessoas 

imunizadas pelo Plano Municipal de Vacinação contra o Covid-19, lembrando que um dos 

princípios que rege a Administração Pública é a publicidade, consistente no preceito fundamental 

que consagra o dever de transparência da gestão pública. Esta ação pretende coibir e auxiliar a 

Administração Municipal na obediência do atendimento prioritário, uma vez que circulam pelas 

mídias muitas das notícias de fura filas pelo Brasil, desacreditando os planos de vacinação. Faço 

a defesa de três indicações. A primeira tem o objetivo de levar ao Prefeito Municipal a 

necessidade de estudos para viabilizar um auxílio financeiro através de algum subsídio aos 

estabelecimentos de prestação de serviços não essenciais, que fecharam as portas desde o início 

do mês de março devido às normas determinadas pelo Governo do Estado, em razão do decreto 

de bandeira preta a todo o estado do Rio Grande do Sul devido à pandemia do Covid-19. Tenho 

certeza que este auxílio financeiro aos prestadores de serviço evitará o fechamento de muitas 

empresas e é um, e um iminente aumento no desemprego. Cabe salientar que, ao mantermos as 

empresas com saúde financeira, garantiremos que, após o abrandamento das restrições por parte 

do Governo do Estado e após a pandemia, as mesmas continuarão desenvolvendo a sua atividade 

e gerando impostos ao nosso município. Outras duas indicações são solicitações de empresários 

do ramo de, do comércio e de serviços. O dono do Fontana, Mercado, Açougue e Fruteira 

solicita o conserto de buracos na rua Dr. Montaury, próximo ao seu estabelecimento comercial. E 

o dono da borracharia Nova Trento solicita reparo no acesso à borracharia, localizada na rua Dr. 

Montaury, 1163. Desta forma, solicitamos a devida atenção a estas indicações. Seria isso, Senhor 

Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas 

Vereadores, Vereadora, pessoas que nos acompanham através do Facebook, a imprensa com o 

Rouglan, servidores da Casa; em especial, seja bem-vinda, Jane, Secretária da Saúde do nosso 

Município. Ocupo este espaço, Senhor Presidente, para fazer defesa a algumas indicações que 

protocolamos nessa semana. A primeira delas, de número 105, indica ao Prefeito Municipal para 
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que seja providenciado a iluminação pública, limpeza e pintura da ciclovia localizada na avenida 

25 de Julho, sentido norte. A presente indicação visa atender à solicitação de vários usuários da 

ciclovia que utilizam diariamente este local para a prática de esportes. Os usuários também 

reclamam da quantidade de brita espalhada pela pista, além da falta de pintura e iluminação 

precária que prejudica muito os usuários. Cabe salientar que utilização da ciclovia para 

caminhadas é intensa e, assim, se justifica a necessidade de manutenção dela com mais 

frequência. Então a gente está solicitando também esse olhar do nosso Executivo para aquela via. 

A outra indicação, de número 106, indica ao Senhor Prefeito Municipal para que seja 

providenciada a realização de reparos no asfalto da rua 24 de Maio, número 865, em frente à 

Mecanicar, no bairro São José. Essa indicação visa solicitar ao Executivo a realização de reparos 

na pavimentação asfáltica, reparos no asfalto da rua e em frente à Mecanicar, no bairro São José. 

Cabe salientar que pavimentação da rua citada foi realizada há alguns anos e estas falhas 

precisam ser corrigidas o quanto antes, a fim de evitar maiores danos aos usuários e prejuízos ao 

erário público. Então também essa aqui a gente conta com a atenção e um olhar do Executivo 

para essa rua que precisa de reparos ali na rua 24 de Maio, perto da Mecanicar. Uma outra 

indicação também, a de número 107, que solicita ao Prefeito Municipal para que seja 

providenciada a criação de um canal de denúncias 24 horas frente ao desrespeito aos decretos ao 

combate de Covid-19, coronavírus. Esse canal de denúncias poderia usar o número de aplicativo 

de mensagens, como por exemplo, o Whatsapp, para que a população faça denúncias de festas, 

aglomerações, que descumpram as normas da bandeira do modelo de distanciamento social 

determinado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então é frequente as reclamações. 

Também a gente conversando com a, com a Brigada, e há um desrespeito e que tem essas 

denúncias. Então a gente solicita que talvez possa haver a possibilidade de criar esse canal pelo 

menos temporariamente até que possamos passar por essa, por essa pandemia e de forma 

também de conscientizar que essas aglomerações não aconteçam. Então a gente conta com o 

olhar atencioso e o carinho do nosso Prefeito. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Angelo Boscari Junior.  

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

Vereadores, à Vereadora, imprensa aqui presente e a nossa Secretária da Saúde. Utilizo do 

espaço aqui para discorrer sobre algumas indicações aí, pedidos, na verdade sugestões, né, pra, 

especialmente pra Secretaria de Saúde, aproveitando então que a nossa Secretária se faz presente 

hoje. Aqui eu indico, né, o Prefeito e a Secretaria que sejam providenciadas algumas melhorias 

aí no sistema pra marcação de exames, consultas, enfim, principalmente exames, né? Não sei 

como está sendo feito o processo hoje, porque não, tentei contato com a Secretaria, sei que, da 

dificuldade nesse momento devido à pandemia, mas deixo como sugestão para que possa ser 

estudado uma forma aí de fazer esse marcação de exames à distância, via Whatsapp ou por 

telefone, evitando assim o deslocamento e talvez aglomerações, né, na Unidade Básica, zelando 

aí pela, pela saúde não só dos nossos munícipes, mas também pelos profissionais que lá 

trabalham. E a segunda indicação, a 109, pra que também se faça um estudo de ampliação dos 

horários no atendimento da farmácia pública. Primeiro pra evitar também momentos de pico, 

aglomeração. Eu sei que hoje é difícil talvez estender horários devido a, a também a lei, enfim, 

né, e as escalas de trabalho, mas é, seria também uma forma de contemplar mais pessoas porque 

muitos, muitos munícipes têm carga horária integral, enfim, que trabalham em empresas e, e não 

conseguem retirar seus remédios durante o horário que a farmácia está aberta. Talvez estender 

um pouco mais ou abrir ao meio-dia. É um estudo que se faz também a longo prazo, né, pra 

atender melhor a nossa comunidade. Então deixo essas duas sugestões, sei que vão ser bem 

analisadas e que o momento não é fácil da pandemia, mas estamos buscando aí atender melhor 

nossa comunidade. Era isso. Muito obrigado.      

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Carlos Roberto Forlin.  
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VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas 

Vereadores e Vereadora, público que se faz presente, imprensa, Secretária de Saúde e todos que 

nos assistem pelo Facebook. Faço uso deste espaço, Senhor Presidente, pra fazer defesa a minha 

indicação, onde peço e mostro a importância que tem os tachões, indo à 122, onde passa pela 

empresa Tintas Rochesa, TKA Guindastes, que se encontra hoje, pelo reparo que teve no asfalto, 

sem as tartarugas, né, os tachões. Todos sabem que perdemos muitas vidas nessa estrada. 

Destaco aqui que não tão recente, mas bem lembrada, tivemos a morte do, do Flávio Luis 

Ferrarini, que perdeu a vida. E quarta-feira da semana passada, tivemos um outro acidente, mas 

graças a Deus apenas, apenas danos materiais e alguns ferimentos das pessoas que conduziam 

pelo local. Também faço defesa a minha indicação à questão da feira do produtor, que se 

encontra ao lado da Agrobichos. Estive lá sábado, vindo ao Agrobichos, e me deparei então com 

a feira do produtor, aonde fui dar um bom dia e eles me relataram algumas dificuldades naquele 

local, onde seria válido fazer talvez um piso, um banheiro, que eles não têm um sanitário, muita 

gente que vai lá também pede, talvez alongar um pouco mais o telhado, então são coisas que a 

gente propôs. Procurei a Secretaria da Agricultura, sei que eles estão talvez um trâmite que não é 

o, o local não é da Prefeitura, e estão se estudando talvez botar pra algum lugar que seja do 

Município, né? Mas fica aí a proposição, a melhoria seja avaliado, levado em consideração, a 

necessidade hoje que se encontra naquele local. E pra finalizar, também faço defesa à indicação 

que auxilia financeiramente os comércios. Todos sabem que passamos semanas de portas 

fechadas. Faço aqui e uso de exemplo uma senhora, hoje, de 65 anos, que tem a sua lancheria, o 

seu estabelecimento fechado, e essa mesma senhora tem um valor de 900 reais de plano de 

saúde. Então eu me coloco muito no lugar dessa pessoa e acredito que uso como exemplo e todos 

os outros, né, que passaram. Mas, graças a Deus, tivemos hoje a retomada consciente do 

comércio e acreditamos muito aí que possa voltar o normal o quanto antes, com a chegada das 

vacinas e tudo comece fluir normalmente. Era o que continha, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Diego Tonet. 

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

Secretária da Saúde Jane, a imprensa e o público que nos acompanha pelas redes sociais. A 

presente indicação que eu, que eu tenho hoje, vem pra complementar o que eu apresentei na 

semana passada, onde sugeri, através de uma indicação ao Código de Posturas, um modelo de 

projeto de lei, com a finalidade de permitir o Executivo para que ele faça a limpeza dos terrenos 

baldios no nosso município quando o proprietário não executar então a limpeza do mesmo dentro 

do prazo em que for notificado. Então, a indicação que venho agora, que ela complementa esta 

da semana passada, que eu defendo, ela possui um modelo de sugestão onde que esse projeto de 

lei ele acaba fazendo uma alteração no Código Tributário Municipal, incluindo uma Taxa de 

Limpeza de Terrenos Baldios. Com essa alteração, o Executivo então ele poderia efetuar a 

limpeza e, em seguida, a cobrança dos serviços prestados que poderiam ser tanto pela, por 

servidores da Prefeitura ou, também, contratados pelo Executivo. O objetivo então fica claro que 

a indicação é encaminhar uma possível solução para o problema recorrente de limpeza dos 

terrenos particulares, uma demanda que é muito solicitada pela nossa comunidade e que não é 

atendida há vários anos. Saliento mais uma vez que não é intenção minha, como vereador, punir 

os donos dos terrenos, mas sim, conscientizar cada vez mais da importância que a gente precisa 

dar, né, pra limpeza dos nossos terrenos, pra manter uma cidade mais limpa e pra que a gente 

evite, como já teve relatos de alguns moradores, né, que, que esses terrenos acabam também 

propagando animais peçonhentos que acabam se aproximando de casas, então atingindo as 

pessoas. Então que a gente conscientize cada vez mais a importância de manter os terrenos 

limpos dentro do nosso município. Era isso. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Saúdo hoje o Senhor Presidente, Colegas Vereadores, a Vereadora, funcionários 

desta Casa; a imprensa, da pessoa do Rouglan, do jornal O Florense; a equipe de filmagem, o 
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pessoal que está nos assistindo através do Facebook. Hoje venho passar que, fazendo nossa parte, 

ajudar o nosso município, estivemos na residência particular do nosso amigo, deputado, 

Deputado Federal, o Marcelo, o Marcelo Brum. Tive o convite do mesmo aonde nos recebeu, 

fenomenalmente o Deputado Marcelo Brum um destaque, o que realmente está sempre de braços 

abertos. É um “gentilman” de trabalho para o bem das pessoas. É com isso, o Marcelo Brum tem 

um garrido, a imensa simpatia orientados por ele. Já encaminhamos o pedido da emenda 

conhecendo a índole conceituado o Deputado Marcelo Brum. Temos certeza que, em breve, a 

ajuda virá de Brasília. Assim, viemos atendido o apelo dos moradores do travessão Gavioli, o 

quanto aquele pedaço do asfaltamento que está, que está no telão é necessário naquela região. 

(Exibição de imagens através da televisão). Isso com trabalho, com garra, com fé, são lemas que 

nós, que nos ajudam a vencer. Obrigado, Senhor Presidente.      

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Boa noite, Senhor Presidente; boa noite, Caros Colegas Vereadores e Vereadora; 

boa noite também ao pessoal da imprensa, ao Bernardo do OF Notícias; também ao Rouglan; e 

também um boa noite a nossa Secretária da Saúde, a Jane Baggio. Gostaria de, de falar um 

pouquinho da, da nossa indicação no bairro Pérola, que é uma simples troca de lâmpada. Eu 

sempre tenho falado que os bairros do nosso município não precisam de grandes obras, né, mas 

sim aqueles pequenos reparos que faz toda a diferença pro morador que se encontra, né, nessa 

rua e necessitando, né, dessa, dessa lâmpada. Então eu faço esse pedido ao nosso Prefeito, que, 

que olhe com carinho para esse, para essa rua aí dos Araçás, no bairro Pérola. Também gostaria 

de falar, como vocês podem ver aí nas imagens da, do bairro São Pedro, (Exibição de imagens 

através da televisão), que é a área de, de esportes que eles têm lá para a rapaziada, é a única 

também que se tem lá no, no bairro São Pedro. E vocês podem ver que está bem deteriorado lá 

nosso, nosso campinho de areia, também o, tem o parquezinho infantil que eles, que eles acabam 

utilizando e gostaria que também o Prefeito desse uma olhada, com bastante atenção, com 

bastante carinho para esse bairro. Sabemos que o quadro de funcionários também é reduzido, por 

causa da, da pandemia, mas esses pequenos reparos aí a gente tem que procurar dar uma atenção, 

né, com carinho, pra essa, esses moradores. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.  

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

Pequeno Expediente e conforme acordo de líderes, o Grande Expediente fica novamente 

suprimido até que nós continuamos com a bandeira, hoje veio pra vermelha, mas com situação 

de bandeira preta. 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 do 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”. 

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 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei 013/2021 está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Esse projeto então, pelo que a gente analisou, ele prevê uma 

adequação da lei municipal, de acordo com a Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, 

então foi necessário fazer essa alteração. Também, prevê a reestruturação dos membros do 

conselho, pelo que a gente viu, foram acrescentados mais dois membros, eram onze, agora são 

treze. E também, ela disponibiliza os conselhos e órgãos de controle interno e externos, os 
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registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais dos recursos repassados e recebidos a 

conta de fundo, assim como as despesas realizadas. Acredito ser importante esse, essa 

reestruturação do Fundeb ali, do conselho e, portanto, sou favorável a esse projeto.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, o Fundeb 

provisoriamente instituído em 2007, em dezembro de 2020 virou permanente. É o principal meio 

de financiamento da educação básica no Brasil e destina-se exclusivamente às escolas públicas 

de educação básica, creches, pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, 

educação especial e educação de jovens e adulto. Os recursos para o Fundo vêm de parte dos 

impostos e tributos, como ICMS, IPVA e IPI, que são retidos pela União e, por lei, devem ser 

aplicados no desenvolvimento do ensino. A ideia da manutenção e ampliação do Fundeb é 

combater a desigualdade regional e distribuir o dinheiro para garantir um valor mínimo investido 

por aluno, igual a todos os estados brasileiros. A estimativa é que, de cada dez reais investidos na 

educação básica no Brasil, seis reais venham do Fundeb. Até 2020, o Governo Federal contribuía 

com 10% do valor total. Com o novo Fundeb, esse percentual sobe para doze, em 2021, e vai 

aumentando aos poucos até chegar a 23%, em 2026. O novo Fundeb prevê um modelo híbrido 

para o cálculo e repasse dos recursos aos Estados e Municípios e leva em conta, entre outros, o 

número de alunos e a taxa de aprovação. O novo Fundeb aos Estados e Municípios podem gastar 

até 70% do valor recebido no pagamento de salário de profissionais da educação. Agora poderão 

ser pagos, com o Fundeb, psicólogos e profissionais de serviços social. Um levantamento do 

laboratório de dados educacionais (LDE) aponta que o dinheiro do Fundeb representa mais de 

80% do total investido em educação por 2.022 prefeituras no Brasil. Segundo dados da ONG 

Todos Pela Educação, com o novo Fundeb, o investimento por aluno deve passar dos atuais 

3.700 para 5.700 reais em 2026. Como podemos perceber, o Fundeb é fundamental para 

alavancarmos a educação brasileira. Com a aprovação da reestruturação do Conselho Municipal 

de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb, nosso município 

fica apto a receber os recursos. Por isso sou favorável à aprovação deste projeto de lei. Seria isso, 

Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 013/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 013/2021 aprovado por unanimidade.  

Moção nº 006/2021, de Apoio a todos os profissionais da área da educação, diretores, vice-

diretores, supervisores, professores, orientadores educacionais, coordenadores pedagógicos que 

não medem esforços para levar conhecimento aos nossos estudantes neste período de pandemia 

da Covid-19, a ser encaminhada à Senhora Cristina Maria Fiorio Boff, Presidente da Associação 

dos Professores de Flores da Cunha, e a todos os diretores das escolas públicas e privadas do 

ensino regular do nosso município, autoria do Vereador Vitório Dalcero. Então passo a palavra 

ao Vereador Vitório que faça a defesa da sua moção. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, esta moção de apoio 

aos profissionais da educação quer levar carinho e encorajamento a estes trabalhadores, pois 

apesar das dificuldades e restrições que se impuseram com o desdobramento de mais de um ano 

de pandemia, inclusive econômicas, os professores e funcionários de escolas não mediram 

esforços e ampliaram ainda mais sua importância no processo de aprendizagem. Com a 

impossibilidade de muitos alunos de não frequentarem as aulas, o trabalho do professor ganhou 

uma dimensão em meio a pandemia do Covid-19, em virtude de todas dificuldades para se 

adaptarem às novas normas de trabalhos e ferramentas digitais necessárias para garantir a 

continuidade do processo de ensino aprendizagem. Os obstáculos a serem vencidos no ano letivo 

de 2021 são muitos. Encarar a pandemia se tornou um desafio permanente para os profissionais 

da educação, pois a luta contra o vírus não acabou. As novas modalidades de ensino que foram 

introduzidas nas escolas, com certeza diminuirão as lacunas de aprendizagens de nossos 
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estudantes, necessitando ainda mais de nossos educadores, resiliência, empenho e dedicação no 

ato de ensinar. É importante acreditar que existem saída para todos os obstáculos que a vida nos 

impõe. E isso somente nós, seres humanos dotados de inteligência e criatividade divina, 

podemos protagonizar. A mensagem que quero deixar é de gratidão. Gratidão a vocês que 

abraçam a docência, que são perseverantes, embora muitas vezes pouco reconhecido pelas 

autoridades brasileiras. Desta forma, manifestamos nosso apoio e solidariedade a estes corajosos 

trabalhadores da área da educação. Sendo assim, solicito a aprovação da presente moção de 

apoio a todos os profissionais da educação como forma de reconhecimento pelo trabalho e 

comprometimento na educação. Seria isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 006/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 006/2021 aprovada por unanimidade.  

Não havendo mais pauta para a Ordem do Dia, encaminho para a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação Final a Emenda Aditiva nº 02 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020; 

para a Comissão de Finanças e Orçamento os Projetos de Leis nºs 016 e 020/2021, e o Projeto de 

Lei Complementar nº 001/2021. Passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Luiz André de Oliveira. 

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

Colegas; também um boa noite todo especial ao pessoal que nos acompanha através do 

Facebook. Gostaria de falar um pouquinho desse final de semana, da minhas caminhada, onde 

visitei bastante o interior. Também quero falar um pouquinho da questão desse vírus que vem 

assolando a nossa cidade, pessoas que muito próximas de nós vem perdendo a vida, né? Quero 

me, prestar a minha solidariedade a todas as famílias de Flores da Cunha que perderam seus ente 

queridos, em especial ao Jacó Faccin, que morava aqui no bairro São Cristóvão. Um amigo, né, 

que acabei perdendo aí nessa, nessa pandemia, né? Então quero deixar aqui de novo um apelo 

para todas as famílias florense, que se cuidem, porque a gente só vai dar a devida atenção 

quando, né, chega perto da família da gente ou propriamente na família da gente. Então mais 

uma vez um apelo a todos, né, na nossa cidade que se cuidem, porque muita das vezes, quando a 

gente vai procurar se cuidar, pode ser tarde demais. Então era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado. 

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

Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, os servidores dessa Casa, nossa Secretária Jane, pessoal que nos acompanha através 

do Facebook e o pessoal do jornal O Florense. Hoje, 22 de março, comemoramos o Dia Mundial 

da Água que foi criado pela ONU em 1992. Este dia é destinado à discussão sobre os diversos 

temas relacionado a este importante bem natural. Sabemos que dois terço do planeta são 

constituídos por água, porém cerca de 0,008% do total da água do planeta é potável, isto é, 

própria para o consumo. E como sabemos, grande parte das fontes dessa água, como rios, lagos e 

represas estão sendo contaminada, poluída e degradada pela ação predatória do homem. Essa 

situação é preocupante, pois poderá faltar água num futuro próximo. Pensando nisso, foi 

instituído o Dia Mundial da Água cujo objetivo principal é criar um momento de reflexão, 

análise, conscientização e elaboração de medidas práticas para desenvolver o problema. 

Precisamos tomar atitudes no nosso dia a dia que colaborem para a preservação e para a 

economia desse bem natural. Sugestões não faltam, não jogar lixo nos rios e lagos, economizar 

água nas atividades cotidianas, como banho, escovação de dentes, lavagem de louças e et cetera, 

reutilizar água em diversas situações, respeitar regiões de mananciais e divulgar ideias ecológica 

para amigos, parentes e outras pessoas. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada 
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continente, cada povo, cada nação, cada religião, cada cidade, cidadão é plenamente responsável 

aos olhos de todos. A água é a seiva de nosso planeta. Ela é a condição essencial à vida, de todo 

ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como a atmosfera, o clima, a 

vegetação, a cultura ou a agricultura. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem 

envenenada. Água é vida, pensa nisso. Boa noite e boa semana a todos. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Saúdo mais uma vez o Senhor Presidente, aos 

Colegas Vereadores, a Vereadora, os funcionários desta Casa, a imprensa, as pessoas aqui 

presentes; o Rouglan, do jornal O Florense; a Secretária Jane, e a todos que nos assistem pelo 

Facebook. Vamos mostrar um pouquinho no telão a situação da estrada da, do travessão Gavioli, 

(Exibição de imagens através da televisão), onde que venho reforçar o pedido, pra que realmente 

o pessoal possa escoar seus produtos, possa manter as máquinas que realmente possa fazer um 

trabalho pra todos. Então a gente sabe que hoje a gente entende as dificuldades que estamos 

tendo na, em virtude da pandemia, mas eu quero que realmente visitem lá. Eu quero que vocês 

acompanhem, que vocês vejam por que que o Horácio está pedindo como Vereador, bastante, 

que isso realmente a gente possa concluir, pelo fato de bastante caminhão pesado que está 

passando nessa rodovia, nessa estrada, melhor dizendo, então não, realmente ela está numa 

situação muito difícil e o pessoal de lá tem se queixado bastante. Então a gente precisa que seja 

feita essa melhoria, que precisamos que realmente seja atendido, pra poder escoar os produtos, 

que hoje de lá são bastante, eu passei, o pessoal que está ali com silo de milho, agora é safra, o 

pessoal está buscando feijão que também está vindo. E pra isso, o pessoal do alho, o pessoal da 

uva que já está, já terminaram a safra dele, mas que tiveram que escoar seu produto. Então hoje 

eu venho pedindo, pedindo realmente que seja feito uma melhoria, e que pra isso, eu estive 

buscando, conversando junto na casa do, do nosso Deputado Marcelo, uma verba, uma emenda 

que venha, para nós poder chegar e realmente concluir esse asfalto. E até que não tenha essa 

verba, a gente precisa manter essa estrada numa situação boa, que possa o pessoal estar 

transitando, pra poder chegar e realmente escoar seu produto. Era isso para hoje, Senhor 

Presidente. Eu quero que nos visite lá, tá? E agradeço a todos. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra a Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadores, à 

imprensa; à Jane, Secretária de Saúde; a todos que nos acompanham pelo Facebook. Também 

quero falar hoje pelo Dia Mundial da Água, a água que é fonte de vida, né, todos nós 

dependemos dela. Mas quero falar principalmente do que o Poder Executivo tem feito de 

concreto nesse sentido e comentar, já divulgando, sobre a Semana Municipal da Água, que 

acontece de hoje até sexta-feira, que é organizada pelo projeto de Educação Ambiental, através 

da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Hoje, às 19:30, quem está nos assistindo, ainda 

dá tempo de acompanhar, vai ter uma, uma palestra on-line então pelo Youtube, que é pelo canal 

do projeto e, também, pelo Instagram do Meio Ambiente FC, a continha do Instagram, e é com a 

Paula Mulazzani Candiago, que ela vai falar então sobre algumas reflexões da questão da água. E 

amanhã, hoje também, durante o dia, aconteceu uma aula on-line com os alunos do terceiro ano e 

também, amanhã, vai ser repetido também aula on-line com os terceiros anos. Dias 24 e 25 

então, teremos mobilizações nas redes sociais tratando sobre o tema. E, na sexta-feira então, a 

palestra com o amigo aí Gilberto Júnior Betanin, Gilberto Betanin Júnior, eu sempre troco o 

Júnior dele, sobre a reutilização da água, né? Uma pessoa muito brilhante aí, que acompanha 

muito essas questões do nosso município e contribui muito também. E além disso, a gente sabe 

que a água ela é um recurso escasso, né, na nossa natureza. Mas aqui a gente tem ela até em 

abundância. Mas o nosso Prefeito, enquanto vereador, sempre cobrou, né, que a Administração 

efetivasse aqueles contratos com a Corsan. Então foi uma das primeiras atividades que ele 

desempenhou aí no início do mandato, buscando essa negociação com a Corsan pra que 

efetivassem o que está previsto. E então já está sendo feito estudo ali da barragem na Fulina, eu 
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já fui acompanhar lá, ver também onde vai ser o local. Além disso, a Secretaria de Agricultura 

tem trabalhado num programa de açudagem, né, pra gente conseguir aumentar o número de 

açudes ao invés de estar perfurando poços artesianos, que o risco desses poços também 

contaminar os nossos lençóis freáticos. E então a gente pede também, né, pro agricultor, quando 

for fazer algo nesse sentido, que procure a Secretaria de Agricultura e Emater para se orientar 

bem. Talvez não precise ser necessariamente um poço artesiano, pode ser um açude. E também, 

um projeto que ela está desenvolvendo, a nossa Secretária, a Fabiane Veadrigo, é com relação às 

cisternas, que logo logo ela também já tem um agricultor que vai participar desse modelo aí de 

teste, pra gente talvez expandir mais pros nossos agricultores. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigada e boa semana a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, público já citado 

anteriormente. Quero lembrar aqui que ontem, dia 21, foi o Dia Internacional do Portador de 

Síndrome de Down. Então essa semana acompanhei, pela primeira vez, histórico, tivemos a, uma 

vereadora em Santo Ângelo, portadora de síndrome de Down, sendo a primeira vereadora do 

Brasil, isso mesmo, então um momento histórico muito importante. Então deixo o meu carinho 

aqui também para todos que fazem parte da Apae do nosso município e auxiliam de alguma 

forma. Lembrando também o dia 22 de março, como os Colegas citaram, dia da água. Estive em 

contato na semana passada também, falando com o biólogo Elias, da Prefeitura aqui de Flores, 

onde ele me relatou todo o trabalho, que a Silvana já comentou, feito junto às escolas, um 

trabalho importante, as palestras que teremos no decorrer dessa semana. E também, ele 

comentou sobre a importância de nós preservarmos cada vez mais os nossos recursos hídricos, 

tendo em vista que Flores é uma cidade muito privilegiada por a gente ainda ter água de poço 

artesiano, né, então que a gente possa ter um cuidado especial diante disso. E gostaria também de 

falar sobre a questão dos terrenos baldios, que eu já venho falando há alguns dias, vi que também 

o Colega Guga apresentou uma notificação, uma indicação, né, sobre as notificações dos 

terrenos. E nas conversas que eu tive com o Executivo, então nos foi passado que as notificações 

estão sendo realizadas, porém o serviço de notificação depende, hoje, de dois fiscais, que além 

de fiscalizar todas as normas do Código de Posturas, do Código de Obras, das leis ambientais e 

fiscalização de alvarás, desde o ano passado fiscalizam também o cumprimento dos protocolos 

da pandemia. Cabe salientar aqui que a administração anterior poderia ter nomeado mais dois 

fiscais de posturas até março de 2020, e pela Lei Federal 173, hoje não se pode nomear novos 

fiscais até 31 de dezembro deste ano. Ainda assim, com as alterações sugeridas do Código de 

Posturas e Tributário, penso que haverá uma mobilização no sentido de efetuar a limpeza dos 

terrenos particulares por parte da população. Também gostaria de lembrar que no último sábado, 

dia 20, eu acompanhei a vacinação dos idosos com mais de 73 anos, uma ação muito bem 

organizada, né, quero parabenizar a Secretária Jane e todos os voluntários que estiveram, 

estiveram ali se mobilizando nesta ação. A gente sabe que agora, com a cogestão, o comércio 

acaba abrindo, né, e tem sim um fluxo maior de pessoas, é normal ter um fluxo maior agora 

também de pessoas, a gente pede um cuidado especial pra que a gente não se contamine, que os 

números que a gente tem hoje eles se estabilizem e comecem a diminuir, né, a gente sabe do, da 

grave situação que a gente vive hoje no nosso município. Então me solidarizo também aqui pelas 

pessoas que perderam as vidas e por todos os familiares que tem alguém doente neste, neste 

tempo. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, uso do 

meu tempo também pra destacar de todas essas datas comemorativas mencionadas. Também, dia 

18 desse mês, foi o dia do Demolay, uma entidade belíssima aonde jovens de, dos 12 aos 21 

anos, realizam trabalho filantrópico, aonde tem estudos da moralidade, de virtudes, que só 

engrandecem essa gurizada que vem dos 12 até a maioridade, que seria os 21. Então quis 
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mencionar, destaco aqui o, fui Demolay, e quero aqui deixar registrado que é um belíssimo 

trabalho de filantropia e não é divulgado. Eles fazem porque eles gostam, pra quem precisa e é 

uma, é um dos princípios, né? Então muitos nunca ouviram falar é porque também não se 

divulga, a gente faz o bem sem olhar a quem, e não gostaria de deixar de mencionar. Também 

dia 20 foi o dia da agricultura, fiz postagem, parabenizei os agricultores, é um dia que merece, se 

não só esse dia porque a gente consome dos produtos deles, todos os outros dias do ano, né? E a 

gente sabe da dificuldade, está aí o Vereador Horácio Rech, muito bem mencionou, então somos 

favoráveis aí, Horácio, e contem com meu apoio. A questão da minha indicação que fiz também 

dos terrenos baldios, achei oportuno. Me deparei com o jornal da última, da última edição, aonde 

falou do clima de abandono, situação de calçadas, meios-fios, terrenos baldios se agrava durante 

a pandemia. E acredito muito, Vereador Diego, no trabalho da fiscalização, eu acho que é 

conscientizando, é informando o munícipe. E se enxerga também que hoje, claro, tem a 

pandemia, tem, funcionários afastados pelo motivo de Covid, onde já fiz a minha indicação dos 

testes, e que a Prefeitura talvez não venha a dar conta do serviço, né, ou terceirizando. Mas 

enfim, acredito muito na fiscalização e acho que é conscientizando a população que a gente vai 

ter alguns resultados e não vindo punir, né? Então era o que continha para, para hoje, Senhor 

Presidente. Muito obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que ainda nos acompanham, novamente boa noite. Também gostaria de falar 

sobre, um pouco sobre a água. Por diversas vezes, ocupei a tribuna na gestão passada, o Colega 

Presidente sabe disso, da importância que esse Vereador dava também para as nossas águas. E 

por várias vezes, conversando e até trazendo aqui o gerente da Corsan local, o Giovani 

Espelocin, que nos passava sempre a atualização e as condições dos nossos poços, já que Flores 

da Cunha é abastecida por poços artesianos. E sempre com aquele olhar futurista, né, da, de uma 

futura barragem, nunca deixou de ser, do prefeito Lídio, um trabalho a ser realizado. Havia 

estudos já, em diversos locais, mas infelizmente assim não foi conseguido dar a muito 

andamento e, e acabou ficando para o próximo gestor. Mas sem dúvida a ideia e o, a visão que se 

tinha sempre foi voltada para termos água que venha a suprir a necessidade de Flores da Cunha. 

Sempre nos falou dos poços, sempre falou de alguns que secavam, daqueles que estavam com 

maior vazão, uns que eram destinados a suprir o, a demanda de outros locais, mas sempre 

conseguiram. Então é uma, uma conscientização também que a gente tem que ter dentro de casa, 

que a gente tem que ter no nosso dia a dia, na hora da, das atividades domésticas, industriais e 

por aí vai. Então o Dia Mundial da Água é um momento de, também de reflexão, né, que se é 

hoje, dia 22. E não é porque estamos sobre o aquífero Guarani que possamos nós, sim, se dar o 

luxo de desperdiçá-la. Então acredito que sempre houve umas campanhas de conscientização, a 

gente começa com as crianças, mas não se pode deixar de conscientizá-las e orientá-las para o 

futuro em relação as nossas águas. Também me solidarizar com todas as pessoas que estamos 

perdendo na nossa cidade, pessoas conhecida, pessoas amigas e que infelizmente nos deixam por 

conta desse coronavírus. Então é lamentável, é uma agonia, a gente passa por esse sofrimento, 

esses momentos de dor dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, de pessoas conhecidas, pessoas 

da nossa cidade. Também, em especial, o Colega Clodo esteve participando, no ano passado, da 

inauguração da agroindústria dem Mato Perso, entre várias que foram inauguradas, né, no 

período anterior, e tinha essa do Oscar Garbim, que felizmente conseguiu realizar o seu sonho de 

ter a sua agroindústria e que nessa semana nos deixou, vítima do Covid também. Então um 

abraço à família do Oscar e de todos os nossos florenses que estão sofrendo essas perdas com 

essa pandemia. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência) Mais uma vez boa noite. Gostaria aqui de comentar um pouco 

também sobre essa questão de pandemia, que acho que é um assunto que deve ser recorrente 
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sempre, porque nessa semana passamos aí por um modelo de cogestão, o que é um alento aí aos 

comerciantes, aos pequenos empresários que precisam trabalhar. Mas gostaria aqui de deixar o 

apelo pra quem está em casa assistindo e quem está aqui, hoje, que não é porque as medidas são 

um pouco afrouxadas pra favorecer esses trabalhadores e empresários que a gente tem que se 

descuidar. Então vamos continuar nos cuidando, quem não precisa trabalhar que não saia de casa 

e deixar o comerciante, sim, atender, garantir sua renda aí, manter seu negócio aberto. O modelo 

é, é pra que a gente possa ampliar aí os horários de trabalho da, dos nossos comerciantes e dos 

nossos pequenos empresários. Mas nós devemos ter ainda a consciência, porque os números 

continuam sendo alarmantes. Ainda que está sendo imunizada a população de maneira lenta no 

Brasil, a gente precisa ter, ter uma esperança nisso e esperar um pouco mais essa imunização em 

massa, que é o único caminho. Então, por enquanto, vamos tentar nos manter resguardados e, e 

nos cuidar, e esperando então cada dia mais aí a vacina pra o maior número de pessoas, que vai, 

acho que talvez vai ser isso que vai nos, nos livrar do vírus ou pelo menos diminuir os índices aí, 

os números. Então vamos nos cuidar e aguardamos as vacinas. Muito obrigado. Boa semana a 

todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Angelo. Encerrado então as 

Explicações Pessoais, eu comunico que, logo após o encerramento da sessão ordinária, nós 

teremos então aqui a sessão extraordinária, convocada pelo nosso Prefeito Municipal César 

Ulian, para a votação do Projeto de Lei 021/2021, conforme ofício lido pelo Secretário no início 

desta sessão. 

Agradeço a presença de todos, a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão ordinária desse 

dia 22 de março de 2021, às 19h17min. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana! Paz e 

bem! 
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