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SESSÃO 2.625 – ORDINÁRIA 

29 de março de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 29 de março de 2021, às 18h07min. Cumprimento aos 

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

TV, jornal O Florense; e a todos que nos acompanham através do Facebook Câmara de 

Vereadores Flores da Cunha. Como de costume, solicito então aos Colegas e demais pessoas que 

nos assistem, que nos presenciam nesta noite, que nós façamos um minuto de silêncio em 

respeito às inúmeras pessoas, vítimas do Covid, em nosso município. (Minuto de silêncio).  

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 032/2021, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 002/2021, que “Institui as 

taxas do Serviço de Inspeção Municipal - SIM, do Município de Flores da Cunha e dá outras 

providências”. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES:  

Nova Redação ao Projeto de Lei nº 016/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que “Inclui o 

Projeto 1091 no Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias em vigor e, autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de 

R$180.000,00”.  

Indicação nº 110/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a construção de acostamento pavimentado na estrada Geraldo 

Santin Guarese, entre a RS-122 até a sede da Cooperativa Vinícola Nova Aliança Ltda, matriz, 

via que passa ao lado do Aquarius. 

Indicação nº 111/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas as seguintes melhorias para a localidade de Otávio Rocha: 

reparos nos paralelepípedos das ruas centrais do distrito; melhoria da sinalização dos pontos 

turísticos; reforma e revitalização da Gruta; pavimentação da estrada que dá acesso aos pontos 

turísticos (Uvas Slaviero, Doces Silber e à colônia de lazer Gelain); transporte público para a 

sede do município, inclusive aos sábados; reforma da antiga Vinícola Slaviero para ser utilizada 

na realização de oficinas, artesanatos, encontro de clube de mães e grupo de jovens; possibilitar a 

utilização do espaço da escola Liberato Salziano da Cunha, do travessão Carvalho, pelos 

moradores da comunidade; a criação de uma rota turística interna para fortalecimento do turismo 

rural. 

Indicação nº 112/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de contêineres de lixo orgânico e seletivo na rua das Macieiras, nas 

proximidades da residência de número 252, no bairro Pérola. 

Indicação nº 113/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a roçada, a limpeza, o conserto e o restauro dos brinquedos do parquinho, além de 

outras melhorias, na quadra de areia e na pracinha localizada nos fundos do bairro Parque dos 

Pinheiros, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 114/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que considere a criação de projeto de lei que “Dispõe sobre a concessão de auxílio-

moradia às mulheres vítimas de violência doméstica, no município de Flores da Cunha, e dá 
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outras providências”, conforme modelo de projeto de lei e parecer técnico da Assessoria Jurídica 

da Câmara de Vereadores em anexo. 

Indicação nº 115/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a pavimentação e a canalização do esgoto na rua 15 de novembro, quadra 54, 

conforme imagem anexa. 

Indicação nº 116/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a colocação de conjunto de contêineres, um de lixo orgânico e 

outro de seletivo, à rua Frei Brescia, n° 420, em São Gotardo. 

Indicação nº 117/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um redutor de velocidade de veículos automotores, na rua 

Borges de Medeiros, perto das balizas, onde é utilizado pelos CFCs, próximo ao Fórum. 

Indicação nº 118/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que analise a possibilidade de ampliação dos atendimentos para os alunos de ensino 

médio no Núcleo Interdisciplinar de Apoio ao Estudante (NIAE) de Flores da Cunha. 

Indicação nº 119/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o conserto de buraco na via de rolamento e limpeza às 

margens da avenida Vindima, bem como a manutenção e limpeza no Parque da Vindima Eloy 

Kunz. 

Indicação nº 120/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado, juntamente com a Secretaria de Obras, o reparo na Via 

Vêneto, próximo à família Stuani. 

Indicação nº 121/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a pavimentação do trecho na rua Frei Salvador, entre as ruas 14 de Julho e 13 de 

Maio. 

Indicação nº 122/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de equipamentos de academia ao ar livre na 

capela Santa Juliana, no distrito de Mato Perso. 

Requerimento nº 018/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que requer a 

prorrogação pelo prazo de 15 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final sobre o Projeto de Lei nº 019/2021, que “Reconhece a prática da atividade física e 

do exercício físico como essenciais para a população de Flores da Cunha em estabelecimentos 

prestadores de serviços destinados a essa finalidade em tempos de crises ocasionadas por 

moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”.  

Requerimento nº 019/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa o relatório da 

quantidade de quilômetros a serem pavimentados, no trecho que compreende o perímetro de 

Flores da Cunha até a cidade vizinha de Caxias do Sul/RS, pela rota da “Estrada Velha”, com o 

respectivo mapa sinalizando o início e o fim do trecho. 

Moção nº 007/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que apresenta Moção de 

Repúdio aos recorrentes reajustes nos preços dos combustíveis, efetuado pela empresa Petrobras 

e pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, na política de preços de combustíveis no 

mercado brasileiro, que está afetando diretamente à economia brasileira, bem como o Município 

de Flores da Cunha, a serem enviados ao Presidente da Petrobras, Senhor General Joaquim Silva 

e Luna, e ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor Eduardo Leite. 

Moção nº 008/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Flores da Cunha 
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(Consepro), na pessoa do Senhor Giovani Arraldi Boscatto, Presidente da entidade, extensiva aos 

demais membros da diretoria e funcionários, em celebração pelos seus 35 anos de serviços 

prestados à comunidade florense. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Assessoria de Comunicação da Faders, que encaminha convite para o lançamento do 

Sistema Estadual do Selo de Acessibilidade, em evento on-line, no dia 29 de março de 2021, das 

10:00 às 12:00 horas, através do link informado no e-mail.  

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

financeiros da União ao Município de Flores da Cunha no mês de fevereiro de 2021, para 

conhecimento dos Vereadores. 

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

expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

Vereadores e Vereadora; boa noite também ao pessoal da imprensa; e também, um boa noite 

todo especial ao pessoal que nos acompanha através do Facebook. Queria falar um pouquinho da 

minha indicação, mais propriamente da, da indicação que fiz do, do bairro Parque dos Pinheiros. 

(Exibição de imagens através da televisão). Como as imagens aí podemos analisar que, olha, 

posso dizer que está abandonado, né? Vocês podem acompanhar as imagens aí que não mentem, 

né, e que precisamos urgentemente dar um, fazer um reparo a esse, a esse parquinho aí, que não 

tem como ser utilizado dessa maneira, né? Sabemos que a pandemia, né, proíbe, né, as pessoas a 

utilizarem, mas criança, né, elas gostam de jogar futebol, gosta de brincar e esse, e essa situação 

aí está crítica. Não tem como as crianças fazer alguma atividade nesse parquinho. Pedimos o 

apoio aí do Executivo, que venha a fazer esses reparos tão necessários nesse bairro, nessa 

pracinha aí. Também gostaria de falar de, de uma indicação a um projeto pro Executivo, né, que 

é o auxílio moradia pras mulheres que sofrem, né, violência doméstica. E sabemos que os casos, 

agora, na pandemia, têm crescido e crescido bastante. E muita das vezes tem muitos casos 

também que a mulher ela não, acaba não, não denunciando, né, então a gente sabe que aqueles 

que teve denúncia cresceu e a gente sabe que tem muitos mais, muito mais casos que acabam 

não, não sendo denunciado aí que também, né, conta para, para o aumento. Gostaria de falar 

também que, a partir do momento que a gente cuida dessas, dessas mulheres, a gente não está 

beneficiando só elas, mas nós estamos beneficiando o pai que tem a filha, né, nessa situação, aos 

irmãos que também tem as irmãs, né, nessa situação. E gostaríamos muito que o Prefeito venha 

nos, nos ajudar com essa indicação de projeto, porque a sociedade florense principalmente a 

sociedade feminina, feminina clama por um projeto nesse segmento. Era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado!  

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, comunidade 

que nos acompanha através do Facebook. Trago hoje para esta Casa duas indicações, que são 

duas pequenas obras que ficaram para trás quando foram realizadas melhorias próximas a ela. 

Uma então é uma pavimentação de meia quadra que ficou na rua Frei Salvador, entre as ruas 14 

de Julho e 13 de Maio, é uma pavimentação de bloquetos. E também, a outra pavimentação e 

canalização de esgoto na rua 15 de Novembro, em Nova Roma, onde também ali do lado foi, no 

outro lado da rua, foram feitas pavimentações e ficou fora esse trecho somente. Então são 

demandas da comunidade que trago de pessoas que me pediram e que colaboram então com o 

bem-estar da nossa população, né? A gente sabe em momentos que chove o quanto é prejudicial 

ter esses espaços aí, que tem que estar sempre fazendo a manutenção com as máquinas. E 
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também, né, é uma pena que a gente tenha que voltar nesses locais e refazer algum trabalho, né, 

que faltou, porque por menor que seja, agora tem que se deslocar de novo todas as máquinas pra 

concluir o serviço. Então peço para a, que o nosso Prefeito dê uma atenção especial a esses, essas 

duas indicações. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Francisco 

Dalcero.  

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

Vereadores, Vereadora, servidores desta Casa, equipe do jornal O Florense e os que nos 

acompanham através do Facebook. Hoje faço defesa, através de uma indicação ao Prefeito 

Municipal, para analisar a possibilidade de ampliação do atendimento do NIAE para os alunos 

do ensino médio que estudam nas escolas estaduais de nosso município. O nosso NIAE realiza 

um exemplar trabalho especializado no desenvolvimento tanto psicológico como pedagógico dos 

estudantes que apresentam alguma dificuldade principalmente de aprendizagem. O NIAE busca 

desenvolver habilidades através de instrumentos de apoio, com material diversificados, que 

contemplam as especialidade dos estudantes e que facilitam a aprendizagem e o 

desenvolvimento do estudante, com atendimento nas áreas de psicopedagogia, pedagogia 

psicomotora, psicológica e fonoaudióloga, no turno inverso da aula, em pequenos grupos ou 

individualmente, de acordo com o estudante. O nosso NIAE desenvolve ações que auxiliam o 

desenvolvimento do estudante na formação de suas personalidades, rendimento escolar e 

relações interpessoais. Todo esse trabalho realizado com o estudante é interrompido quando o 

mesmo conclui o ensino fundamental. Há continuidade apenas quando a família busca essas 

especialidades com recursos próprios, o que nem sempre ocorre. Como já fui diretor da escola 

São Rafael, sei o quanto o estudante deixa de aprender pela falta da continuidade no atendimento 

especializado. Como acreditamos ser muito importante oferecer os serviços do NIAE ao longo 

de toda a educação básica, solicitamos a devida atenção a esta indicação. Outra indicação traz em 

seu conteúdo possibilidade de se fazer um acostamento na estrada Gerardo Santin Guarese, 

principalmente da RS-122 até a Cooperativa Nova Aliança, gerando maior segurança às pessoas 

e os ciclistas que andam por esta rodovia. Outras duas indicações, solicita a manutenção do 

Parque da Vindima, a limpeza da rua da Vindima e tapar buraco na Via Vêneto, próximo à 

propriedade do Seu Stuani. Gostaria de ler um e-mail que foi endereçado pela diretora do 

hospital Fátima ao IPE Saúde: Ao mesmo tempo em que temos o prazer de cumprimenta-lo, 

vimos por meio destes, solicitar o credenciamento do pronto-socorro 24 horas do hospital Fátima 

de Flores da Cunha, através do ofício nº 104/2013, de 24 de junho de 2013, registrado no 

protocolo. Solicitamos este credenciamento, porém não fomos atendidos na sua plenitude. 

Portanto, queremos nesta oportunidade pleitear o credenciamento novamente para que possamos 

atender na melhor forma nossa comunidade região. Então esse e-mail foi, só pra concluir, 

Presidente, esse e-mail foi endereçado pela diretora do hospital ao IPE Saúde para assegurar o 

atendimento no pronto-socorro aos segurados do IPE. Obrigado, Senhor Presidente.  

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

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

Vereadores e Vereadora; pessoas que nos acompanham pelo Facebook, servidores da Casa, a 

imprensa, sejam todos bem-vindos! Senhor Presidente, na verdade faço defesa a uma indicação 

protocolada nessa semana, em que visa fazer um apanhado geral de várias indicações. Em vez de 

fazer sucessivas indicações, toda semana, resolvi fazer uma junção delas e apresenta-las nessa 

indicação. A primeira delas, é que seja providenciado as seguintes melhorias na localidade do 

distrito de Otávio Rocha: reparo nos paralelepípedos das ruas centrais do distrito, melhorias na 

sinalização dos pontos turístico, reforma e revitalização do Parque da Gruta; a pavimentação da 

estrada que dá acesso aos pontos turísticos Uvas Slaviero, Doces Silber e à colônia de lazer 

Gelain; transporte público para a sede do município inclusive aos sábados; reforma da antiga 

cantina Slaviero para ser utilizada na realização de oficinas e artesanato, encontro de grupo de 
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jovens e grupo de mães; possibilitar a utilização do espaço da escola Dr. Liberato Salzano da 

Cunha, do travessão Carvalho, pelos moradores da comunidade; e a criação quiçá de uma nova 

rota turística, já temos, já temos umas, mas de repente a gente pode criar uma outra, beneficiando 

assim mais famílias e a agroindústria. Então a gente, nesse apanhado de indicações que a gente 

traz ao Senhor Prefeito Municipal, as quais muitas delas ele já têm conhecimento, acreditamos 

que sim, possamos ser atendidos na sua plenitude ou de forma parcial ao menos. A outra 

indicação, Colegas e Senhor Presidente, é que seja providenciado a instalação de equipamentos 

de academia ao ar livre na capela Santa Juliana, no distrito do Mato Perso. O artigo seis, 

culminado com a Lei Federal nº 8.080, consagra a saúde como direito social que deve ser 

garantido pelos municípios. Dito isto, tendo em vista com a atividade física é o elemento 

determinante para o condicionamento como essencial à saúde dos munícipes, a presente 

indicação ter por objetivo dar coro à antiga reivindicação dos moradores do distrito de Mato 

Perso pela instalação de equipamentos de academia ao ar livre, próximo à igreja da matriz da 

comunidade Santa Juliana. Então já é uma indicação recorrente nesta Casa e acreditamos sim, 

que agora, solicitando novamente, possamos ser atendido para beneficiar as pessoas daquela 

comunidade e daquele distrito. Por ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Pra encerrar então, com a palavra Vereador Carlos 

Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, imprensa aqui presente, funcionários públicos. Faço a indicação hoje na minha 

indicação, faço defesa à indicação aonde peço um redutor de velocidade aqui embaixo, perto das 

balizas, mais preciso perto ao Fórum, aonde estive presente, analisei e, juntamente com o pessoal 

dos CFCs conversamos da alta velocidade que os carros, que os, que as pessoas desempenham 

naquela via. E nota-se que não muito tardar possa vim provocar um acidente, né, aonde 

condutores não, ainda não habilitados se preparam, e essa via aí se tornou um elo, um 

escoamento da avenida 25 de Julho. Então que seja analisado um estudo técnico, desenvolvido 

pelo setor de Planejamento, do qual seria a melhor forma possível, pra junto aí a gente resolver 

esse problema que vem preocupando os moradores e o pessoal aí que ocupa daquela via. Era 

isso, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado o Pequeno Expediente, como é, que foi 

de acordo entre líderes, então não teremos mais uma vez a apresentação do Grande Expediente. 

Então passamos ao intervalo de cinco minuto para organização da pauta da Ordem do Dia. 

(Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, a discussão e votação do 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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos 

pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, à comunidade 

que nos assiste, somente para explicar então o que se trata esse projeto de lei. Ele estará 

alterando então dispositivos no Código Tributário Municipal para possibilitar que o ISSQN, que 

é uma, um imposto gerado aqui no município, principalmente por empresas de cartões de 

créditos, planos de saúde, entre outros, esse valor seja arrecadado e permaneça aqui no 

município, não no município de origem onde está localizado a empresa, dona do cartão de 
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crédito ou o dono do plano de saúde. Então o valor em vez de ir para outros municípios, ele 

ficará aqui no município em Flores da Cunha. Era isso.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham. Acredito que vem em boa hora esse projeto, porque 

muita das empresas que prestam serviços ao nosso município acabam gerando esse, essa receita e 

ela volta pro município de origem aonde que eles são instalados. Então acredito que vem 

incrementar, vem deixar dinheiro no, no nosso município, não só o serviço que ela presta, mas 

também os recursos que são gerados. Então acredito que é um projeto bom e ele vem em boa 

hora para o nosso município, e esta Casa tem, tem o dever e a obrigação de, de estar do lado do 

povo, do lado do município toda vez que é necessário para se buscar recursos, seja através do, 

também agora desse do ISSQN. Então sou favorável, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei Complementar 001/2021 está em 

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

eletrônica). Então Projeto de Lei Complementar nº 001/2021 aprovado por unanimidade.  

Nova Redação do Projeto de Lei nº 016/2021, que “Inclui o Projeto 1091 no Anexo I de metas 

do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor e, autoriza a 

abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$180.000,00”. Solicito ao Secretário 

que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

e Orçamento: Favorável, com Nova Redação.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nova Redação do Projeto de Lei nº 016/2021 está 

em discussão.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Manifesto aqui minha opinião em relação à 

compra das pick-ups. Eu fiz um requerimento há alguns dias atrás, pedindo informações sobre 

quilometragem, marca, qual veículos iam ser substituídos. E hoje de manhã, estive conversando 

com o Lucas Carenhato, é Secretário de Obras, né, pedi para ele quais, qual o estado da, dos 

veículos que vão ser substituídos, ele me explicou, muito bem atendido eu fui quanto às 

explicações, já que ainda não, não retornou a esta Casa o requerimento deste Vereador. E na 

verdade sou favorável, Senhor Presidente, que quero mencionar que eu fiz esses requerimentos 

pra mim poder avaliar, ter em mãos dados, que pode ser que lá fora alguém te cobre sempre. É 

importante sempre ter esse tipo de, de informação, né, já que o projeto quando vem a essa Casa 

só constava a compra de dois carros pra Secretaria de Obras, não especificando quais iam ser 

substituídos. E então fiz esse requerimento com essa intenção, né? Sou, sou favorável. Mesmo 

sendo vereador de oposição, Colegas Vereadores, quero reiterar aqui que o MDB sempre quis e 

sempre correu atrás, sempre buscou o progresso desse município. Então também peço aqui 

encarecidamente, acredito vocês quando foram oposição também passaram por alguma situação, 

e que o projeto pelo menos venha discriminado, já venha identificado, se ganha tempo com as 

informações oficiais destacadas sobre o tema, né, e da mesma forma, é um valor significativo, 

são cento e oitenta, cento e oitenta mil reais. Então só espero que a, a saúde e outras áreas não 

fiquem desassistidas da mesma forma, já que não foi problema pra essa atual Administração 

recursos, né? Então era o que eu tenho pra colaborar com o projeto. Era isso.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, servidores da Casa, a imprensa e os que nos acompanham através do Facebook. 

Estamos vivendo a mais grave crise epidemiológica de todos os tempos em nosso município, 

com serviços de saúde sobrecarregados. Vários setores da nossa economia foram fortemente 

afetados com a redução de suas atividades, segmentos com atividades paralisadas como os 

ligados aos eventos. Há negócios que simplesmente fecharam as portas. Isso provocou a 

diminuição da renda das famílias quando não o corte total dos rendimentos, desemprego e as 
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consequentes questões sociais decorrentes que já estamos sentindo e que se refletirão por muito 

tempo ainda. Nesse contexto, acredito que muitas pessoas estão esperando ajuda emergencial do 

Governo Federal e Estadual para atender as necessidades do seu dia a dia. E me pergunto: Será 

que nosso Município também não poderia criar um programa de ajuda para os mais atingidos 

pelas consequências da pandemia? Aproveito a oportunidade, já que temos dinheiro na conta 

livre da Prefeitura Municipal deixados pela administração anterior para adquirir automóveis, 

podemos, Nobres Colegas Vereadores e Vereadora, sugerir ao nosso Prefeito César e sua equipe 

a possibilidade de viabilizar mais auxílios para salvar vidas, salvar negócios, empresas e 

empregos, ações estas emergenciais devido à pandemia. Lembrando que a pandemia não 

encerrou, aliás nem sabemos se já chegamos no pico do contágio. Obrigado pela atenção.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, como relator também 

desse projeto nas comissões, estive analisado e, hoje também, em reunião com o Executivo, ele 

mencionou que seriam na verdade quatro veículos que necessitariam, né, de, de troca na verdade 

e, no momento, será, serão priorizados apenas dois, em virtude da situação que a gente se 

encontra também com a saúde. Mas creio eu que esses veículos são necessários, né, esses dois 

que precisam ser trocados agora. A gente sabe que tem alguns veículos que já estão bem 

desgastados, com alguns problemas mecânicos e que acabam também oferecendo, além de 

prejudicar o bom andamento das obras pra onde eles são destinados, né, pro, dos serviços e das 

obras, eles acabam colocando em risco também os funcionários que utilizam esses veículos. 

Então eu acho que acima de tudo a gente deve zelar também pela, pensando nas pessoas que vão 

ocupar, que vão utilizar esses veículos. Então vejo que é necessário sim fazer a renovação da 

frota e pra que a gente consiga prestar bons serviços à comunidade e com segurança. Era isso, 

Senhor Presidente.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, também manifestar que sou a favor da aquisição desses veículos, porque há a 

necessidade sim de evitar o sucateamento da, da frota do Município. E dizer que..., esses 

produtos a serem adquiridos, esses veículos, acredito que não será problemas na, no seu 

pagamento porque o dinheiro acredito eu que existe. Então com certeza haverá um 

remanejamento dentro dos automóveis, dessas, esses veículos, haverá um remanejamento quiçá, 

pelo que as informações que a gente tem, uns vão, vão substituir daqueles da Subprefeitura de 

Otávio Rocha, aqueles da Subprefeitura de Mato Perso, então nesse remanejamento ali é 

necessário também repensar mais adiante, talvez adquirir alguns automóveis para essas 

subprefeituras. Acreditamos que recursos para isso existem e que a renovação da frota ela é 

necessária. Só lembrando assim que já teve projeto semelhante nesta Casa e foram, de certa 

forma, criado um certas polêmicas na época, né, onde que se, se tinha o problema da manutenção 

e os gastos que se tinha com alguns automóveis e algum em específico, né, que, que aconteceu, 

que veio o projeto para esta Casa. Não é nossa intenção dificultar a aquisição desses veículos, já 

que eles vão ser utilizados para as obras, que tanto Flores da Cunha precisa e tanto ele oferece 

esses serviços para a nossa comunidade. Então sempre que vierem projetos para beneficiar a 

nossa população, beneficiar os nossos servidores, nós estaremos prontos a apoiar e o MDB com 

certeza o fará. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nova Redação do Projeto de Lei nº 016/2021 está 

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

eletrônica). Então a Nova Redação do Projeto de Lei nº 016/2021 aprovada por unanimidade.  

Projeto de Lei nº 020/2021, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor 

de R$5.265,00”. 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 Finanças e Orçamento: Favorável.  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 020/2021 está em discussão. 

(Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 020/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis 

votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 

020/2021 aprovado por unanimidade.  

Moção nº 007/2021, de Repúdio aos recorrentes reajustes nos preços dos combustíveis, efetuado 

pela empresa Petrobras e pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, na política de preços de 

combustíveis no mercado brasileiro, que está afetando diretamente a economia brasileira, bem 

como o Município de Flores da Cunha, a serem enviados ao Presidente da Petrobras, General 

Joaquim Silva e Luna, e ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor Eduardo Leite. 

Passo a palavra ao Vereador Ademir Barp para que faça a defesa de sua moção. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; Colegas Vereadores, 

Colega Vereadora, o povo que nos acompanha. Desde o início do corrente ano, a Petrobras fez 

seis sucessivos reajuste de preços de combustíveis, com um acúmulo de 50,3% no preço da 

gasolina, comparado ao último valor registrado em 2020. Do mesmo modo, o diesel subiu 39,6% 

neste ano. O preço do combustível é composto pelos seguintes fatores: distribuição, revenda, que 

corresponde a 12%; custo do etanol anidro correspondente a 14%; ICM estadual que perfaz 29%; 

o CID, o PIS, Pasep e Cofins, os impostos federais correspondem a 15%; e a parcela da 

Petrobras que equivale a 30%. A composição do combustível, a formulação dela é a seguinte: 

73% de gasolina, 27% de etanol anidro. Porém, neste 16 de março de dois mil e, desde dois mil 

e, 16 de março de 2015, o teor de álcool anidro na gasolina comum e aditivada é de 27%, o teor 

adicionado à gasolina premium é de 25%. Esse seria o que é produzido aqui pelo país, que é o 

etanol. Como é sabido, mais de que o índice econômico, a inflação é um fator importante para 

definir os preços de alimentos, produtos e serviços que a população consome no dia a dia. Diante 

desse cenário caótico que assola a sociedade e o planeta, manifesto meu mais veemente repúdio 

e indignação com a postura adotada pela Petrobras e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 

tendo em vista a atual política de reajustes adotada, justamente no momento pelo qual a empresa 

e o Governo deveriam se empenhar para baixar custos ou mesmo mantê-los, uma vez que não 

sendo bastante a crise sanitária, o melhor seria evitar que se instale uma crise econômica no 

Brasil. Então todos nós sabemos do problemas que a gente enfrenta nos nossos, nos nossos 

combustíveis, há um descontentamento, mas o que a gente pode fazer é demonstrar o nosso 

descontentamento e, por isso, apresentei essa moção de repúdio. E conto com a colaboração dos 

Colegas para aprová-la. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Ademir. A Moção nº 

007/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. 

(Processo de votação eletrônica). Moção nº 007/2021 aprovada por unanimidade.  

Encerrada a Ordem do Dia, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

o Projeto de Lei Complementar nº 002/2021. Passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, aos 

Vereadores, à Vereadora, aos funcionários desta Casa; à imprensa do Rouglan, do jornal O 

Florense; a quem nos assiste pelo Facebook, ao pessoal da OF TV. Quero comunicar que na 

semana passada estive visitando moradores da estrada velha, de Nova Roma à Flores da Cunha, 

aonde esses moradores estão esperando, por muito tempo, um esgoto. Um esgoto nesta região, 

que está fazendo uma falta imensa, aonde que no momento está correndo a céu aberto, passando 

em frente das casas e deixando os moradores numa situação bastante difícil. Aonde que eu peço 

ao responsável que ele faça uma visita, que dê uma atenção especial, que se coloque no lugar 

daqueles moradores, sabendo que somos todos munícipes aqui de Flores da Cunha, que a gente 

quer o melhor para todos, que busque uma solução, que há muito tempo vem pedindo e que a 
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gente sabe que precisa sim, que a pessoa se comprometa, se integre nos problemas, dificuldades 

se colocando no lugar daqueles moradores, que assim a gente sempre busca uma solução, que 

realmente demostre interesse. Eles, esse povo é um povo que merece ter uma vida saudável e 

digna. Então por isso, nada melhor que uma pessoa capacitada, pessoa que está nesse setor, que 

faça uma visita e que realmente veja aquilo que eles estão passando, a necessidade de poder 

chegar e concluir esse esgoto, porque está correndo a céu aberto. Deixo dito que na próxima 

semana estarei fazendo uma indicação aonde vou mostrar com fotos, vídeos para melhor 

explicar, para que o povo realmente veja como que está essa situação. Então por isso a gente 

realmente precisa desse apoio e que o pessoal visite lá. Para hoje era isso. Uma boa noite a 

todos! Obrigado, Senhor Presidente!  

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

Vereador Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, o final de semana aí foi 

bastante produtivo aí do nosso gabinete do povo, visitando o Alfredo Chaves e vendo o que o 

povo mais precisa naquela comunidade. Também no, no mesmo sábado, a gente visitou o Monte 

Belo, também muitas demandas que o pessoal precisa nesse bairro. Também estive ontem, com o 

grupo de amigos, visitando o bairro Pérola e União, levando a muitas pessoas necessitadas do 

nosso município cestas básicas, né, para elas e porque essa pandemia infelizmente tem deixado 

um rastro muito grande de, de miséria às pessoas que mais precisam. E nós no, no domingo 

então, a gente fez todo esse trabalho. Gostaria de dar os parabéns à Secretaria de Saúde, pelo 

excelente trabalho no, no sábado, da vacinação, né, contra o Covid. E deixar aí talvez uma 

sugestão, né, pro pessoal do, do Flores do Bem, né, pra que, quem sabe, né, podemos organizar 

uma, uma campanha, né, de arrecadação de alimentos, né, nessa vacinação no estilo drive-thru 

aí, que acho que seria muito bacana e ia ajudar muitas pessoas, né? Que nem eu sempre tenho 

falado, as pessoas que muita das vez busca o auxílio do CRAS, há muitas delas, elas não vão até 

o final da, né, da entrevista e, também, da visita em casa, por, por dali a pouco, se sentir 

constrangida. E nós poderíamos fazer, aproveitar, né, essa, essa vacinação toda, todo esse 

movimento de pessoas que vem à vacinação, quem sabe, né, pedir aí a força do Flores do Bem, 

pra que, né, encabece essa campanha e nós podermos estar ajudando todas essas pessoas. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! E tenham todos uma boa noite! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, uso esse espaço para 

informar que o Deputado Estadual Carlos Búrigo, do MDB, vai designar uma emenda no valor 

de 150 mil reais para o nosso hospital Fátima, para ser aplicado em despesas de custeio do 

hospital. Então nesse momento de tantas dificuldades que nós passamos e que o nosso hospital 

tanto precisa de recursos, acredito que não só esse deputado, mas outros deputados deverão, 

também, estar possibilitando emendas para que o nosso hospital consiga atender o melhor 

possível a todos os pacientes que ali procuram aquela nossa querida instituição. Seria isso, 

Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos. 

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

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

servidores, público que nos acompanha, imprensa. Na última quarta então, dia 24, teve uma 

vacinação onde que mais de 600 pessoas puderam, com mais de 70 anos, idosos, foram 

vacinados, uma organização muito boa, mesmo durante a semana. Foram muitos os voluntários 

que trabalharam, se empenharam ao máximo ali, debaixo do sol, pra que a coisa, que a vacinação 

pudesse acontecer de forma organizada. Também, no último sábado, dia 27, estive 

acompanhando cerca de 500 pessoas, com mais de 68 anos, foram vacinadas. Mesmo o tempo 

ameaçando um pouco de chuva, o pessoal ali também se organizou e conseguiu fazer de forma 

bem tranquila a vacinação. Amanhã também, eu queria informar que dia, amanhã, dia 30, das 
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oito às onze da manhã, acontecerá a vacinação no mesmo modelo drive-thru, atrás da Prefeitura, 

para os idosos com mais de 66 anos. Então quem tiver mais de 66 anos, completos, também 

poderão estar fazendo a vacina. E a gente reforça aqui também, que não precisa chegar muito 

cedo pra fazer a vacina, que dá pra chegar das oito em diante, um pouquinho antes, mas não 

precisa chegar de madrugada, que é possível fazer a vacina de forma bem tranquila. Também 

queria comentar aqui algumas situações que ocorrem às vezes, que entram em contato, a gente 

sabe que teve a flexibilização do comércio, dos prestadores de serviço, e muitas vezes a gente 

acaba recebendo denúncias de um, o próprio comércio denunciando o outro por algumas práticas 

que acabam extrapolando um pouco o que é liberado diante dos protocolos, né? A gente ainda 

vive em meio a uma pandemia, então acredito que precisamos, mesmo tendo a vacina, a gente 

sabe que ainda precisa estar se cuidando, né? Então não é porque chegou a vacina que a gente 

pode sair sem, sem cumprir as regras, sem, sem o cuidado que precisa, né? E também, queria 

citar que teve algumas críticas que acabei recebendo em função do, das indicações que protocolei 

sobre a questão dos terrenos baldios. Eu acredito que são sugestões que foram apresentadas ao 

Poder Executivo e, agora, cabe ao Poder Executivo estuda-lo, sim, e decidir qual é a melhor 

escolha a ser feita, sempre visando o melhor pela nossa comunidade. E pra finalizar, quero 

prestar uma solidariedade, minha solidariedade a todos aqueles que passam por alguma 

dificuldade, seja financeira, e principalmente aqueles que perderam algum ente querido ou que 

tem alguém passando por, por essa doença da Covid no meio da pandemia. Então uma boa 

semana a todos! Era isso, Senhor Presidente.  

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, faço uso deste espaço pra 

levar a conhecimento da Casa, dos Nobres Colegas Vereadores, encaminhei dois requerimentos 

no dia 11 de março, foi constatado aqui pelo sistema que deu entrada ao órgão competente no dia 

11 e eu deveria ter recebido no prazo de 15 dias, que encerraria sexta-feira. Então só, até esse 

momento, eu venho aqui informar que eu infelizmente não recebi. E quero também manifestar a 

minha opinião, em dizer pra vocês que nós MDB, bancada do MDB não representa, não somos 

representados apenas nós três, nós representamos a proporcionalidade de 33% da população na 

mesma forma, que acreditou em nós, que hoje a gente está aqui representando o povo. Então fica 

aqui o meu descontentamento, a gente não está sendo ouvido infelizmente, acabamos não 

participando de nenhuma presidência de comissão, muito menos da Mesa Diretora, então levo 

mais uma vez esse assunto aqui, espero que nos próximos anos o MDB tenha essa oportunidade. 

E ressalto mais uma vez, não é a bancada, são 33% da população que não está sendo ouvida e, 

enfim, fica aí o nosso descontentamento. Também quero ressaltar que estarei encaminhando um 

requerimento na semana que vem, referente ao caminhão que foi comprado pra puxar as 

máquinas pesadas. Sei que passou por essa Casa, foi unânime, teve, ia ser, foi encaminhado pela 

gestão passada, mas a minha dúvida só vai saber se é o mesmo caminhão que foi encaminhada a 

licitação da gestão passada. Era isso, Senhor Presidente. 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Colegas Vereadores, comunidade que nos acompanha, 

gostaria de relatar que nessa semana estive reunida com o Prefeito Municipal e representantes 

das academias do nosso município. Eles possuem um grupo no Whats onde todos se comunicam 

e nessa reunião então pedimos que viessem três representantes pra discutir um pouco sobre 

também as regras de, dos estabelecimentos, né, desses serviços agora, no, em meio à bandeira 

preta. Então eles apresentaram sugestões para o Prefeito que são, serão levadas junto ao Comitê 

da Amesne, que já que a nossa cogestão ela é regional, ela não é municipal, então a gente não 

pode decidir sobre flexibilizações dentro do município, a não ser que sejam mais severas, não em 

ser menos severas, em abrir exceções. Então foi uma conversa bem interessante, né, os, eles 

entenderam e iam repassar aos demais colegas sobre isso. E o Prefeito também explicou na 

reunião, hoje à tarde, que estão encaminhando mudanças também nessa questão da bandeira 
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agora, pra próxima semana, poderá haver algumas alterações também com relação a 

funcionamento de bares e restaurantes na parte da noite. Também, durante a vacinação neste 

sábado, eu estive conversando com a Secretária de Assistência Social, a Michele Lusa, isso que o 

Colega Luizão falou, né, dessa questão que a gente se preocupa de, das pessoas que estão 

passando necessidades em nosso município. Então ela me relatou assim, que no momento não 

temos assim pessoas passando fome, como se diz assim bem, né, bem a forma pra entenderem, 

nesse momento não tem ninguém passando necessidade a fim de não ter alimento dentro de casa. 

Então eles têm tido esse acompanhamento, né, o CRAS faz toda essa atenção e a distribuição dos 

alimentos. Mas levaremos a sua sugestão também para o Executivo. E encerrando então o mês 

da, de março, né, também o mês da mulher, eu gostaria só de reforçar novamente o meu discurso 

aqui e ler um texto então do Unidos Pelo Brasil, que fala sobre elas. Onde estão elas? As 

mulheres são a maioria populacional no Brasil, 51,8%. No entanto, elas estão em apenas 16% 

das cadeiras das câmaras de vereadores, 15% das Câmaras dos Deputados e do Senado, 15% das 

assembleias legislativas e 12% das prefeituras. Apesar de alguns aumentos em relação às 

eleições anteriores, ainda é muito pouco. Em números absolutos, são 47,3 mil homens 

vereadores e apenas nove mil mulheres vereadoras no país. Mais de novecentas cidades não 

contam com nenhuma vereadora mulher. A questão, só pra concluir, Senhor Presidente, a 

questão vai além de posições políticas. Não importa se você é progressista, conservador, de 

direita, de centro ou de esquerda. Saiba que para termos uma sociedade menos desigual e mais 

justa, precisamos de mulheres em cargos de liderança na Administração Pública. Era isso, 

Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora Silvana. Só ratificando ao 

Vereador Guga, que eu mesmo, pessoalmente, irei contatar o Executivo, pedindo explicações o 

do porquê que não veio a resposta. Mas mesmo assim, amanhã eu vejo e te dou, te darei um 

retorno pessoalmente daí. Encerrada as Explicações Pessoais, passamos aos Informes da 

Presidência. Então não há, não há recado da Presidência. Só gostaria de, de acrescentar algumas 

palavras aos Colegas Vereadores, às pessoas que nos assistem através do Facebook ou 

presencialmente. Durante a semana passada, todos nós aqui fizemos uma corrente de oração, 

pedindo para que essa pandemia pudesse melhorar principalmente os números da nossa cidade. E 

felizmente os números estão melhorando, o nosso hospital está tendo um pouquinho de trégua, 

tomara que continue assim. O que nos preocupa é a questão da, das pessoas que estão sendo 

imunizadas achando que elas estão imunes, que elas estão já certificadas que não terão, que não 

pegarão o Covid. Isso não é verdade! Nós temos que mais uma vez aqui ratificar, pedir pras 

pessoas se conscientizarem cada vez mais, que o vírus está circulando em nossa cidade. Houve 

sim a flexibilização do comércio, do serviço, mas nós não podemos relaxar! Quem passeou 

durante o final de semana, viu muitas questões, muitas pessoas se aglomerando, isso não é bom, 

a nossa fiscalização está atuando. E queria Deus que nessa semana os números baixem mais 

ainda, que nós podemos, na próxima segunda-feira aqui, discutir bons, bons assuntos, que a 

pandemia está melhorando, que a vacinação graças a Deus está acontecendo cada vez mais. Em 

nome dessa Casa, eu quero aqui parabenizar mais uma vez o Poder Público, pela organização 

que está acontecendo as vacinas, em grande número. Queira Deus que na próxima semana venha 

mais, mais quantidades, que nós possamos vacinar o maior número de pessoas. E pra 

complementar, eu queria dizer como é importante a política funcionar bem. Nós somos homens 

públicos, pessoas públicas, a política federal deu uma guinada, deu uma melhorada com uma 

simples troca do Ministro, parece que a saúde está fluindo mais rápido, está havendo a discussão 

mais ampla entre os poderes, os poderes têm que trabalhar junto, todos unidos, para que 

conseguimos passar, passar dessa pandemia. Um exemplo negativo é o nosso Estado. Quando o 

Governo Estadual e o principal prefeito, que seria o Prefeito de Porto Alegre, tu vê, no final de 

semana, numa discussão interna entre eles, uma disputa de poder fragiliza toda uma cidade, né? 

E quem sofre são todas as cidades da, do nosso estado. Então aqui eu faço um pedido a nós, 

todos nós Vereadores, que nós possamos cada vez mais trabalhar junto com o Executivo, 



 

Anais 2.625, da Sessão Ordinária do dia 29 de março de 2021. 154 

Secretaria de Saúde, todos os órgãos que trabalham através da pandemia, que nós possamos sim 

sempre somar todos os esforços, para que juntos, Legislativo, Executivo e Judiciário, todos os 

órgãos do nosso município, que nós possamos trabalhar sempre unidos contra à Covid, nunca 

contra os políticos, contra às pessoas que administram ou seja o Executivo, ou seja o Legislativo, 

ou seja o Judiciário. Que esse município seja exemplo, que trabalhamos unidos para podermos 

todos juntos passarmos por essa dificuldade. Então esse é o pedido que eu faço aos Nobres 

Colegas Vereadores, que nós possamos, lá na frente, discutir mais ações em prol do município. 

Mas hoje, o nosso grande objetivo é a saúde da, das nossas pessoas, dos nossos munícipes, 

auxiliando tanto o Executivo, a Secretaria de Saúde, o nosso hospital que está se empenhando ao 

máximo para que essa situação se resolva o mais breve possível. Então esse é o apelo que eu 

deixo a todos nossos Colegas, às pessoas que estão nos assistindo 

Então agradecendo a presença de todos, a proteção de Deus, desejando a todos uma ótima 

semana, uma ótima Semana Santa, uma boa Páscoa, que nós tenhamos todos aqui, na próxima 

segunda, pra nossa próxima sessão ordinária. Desde já então, agradeço e a sessão (ordinária) está 

encerrada (neste dia 29 de março de 2021), às 19h15min. Tenham todos uma boa noite e uma 

boa semana! Obrigado! 
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