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SESSÃO 2.645 – ORDINÁRIA 

12 de julho de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 12 de julho de 2021, às 18h08min. Cumprimento especial 

Colega Vereadora Silvana, demais Vereadores; a imprensa, na pessoa do Rouglan; assessores 

desta Casa, demais pessoas que nos assistem através do Facebook, sejam todos bem-vindos! 

Conforme de costume, então peço aos Colegas que façamos um minuto de silêncio em 

homenagem às pessoas falecidas pela Covid. (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 077/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 045/2021, que “Inclui o Projeto 1063 no 

Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$427.000,00”. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Emenda Aditiva nº 03 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, de autoria do Vereador 

Angelo Antoninho Boscari Junior, que “Inclui o Capítulo IV, junto ao Título III do Projeto de 

Lei Complementar nº 008/2020, que institui o Código de Posturas e de Convivência Cidadã de 

Flores da Cunha, para dispor sobre o atendimento prioritário”.  

Indicação nº 230/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que considere a criação de projeto de lei, que “dispõe sobre a proteção e bem-estar de 

animais domésticos no Município de Flores da Cunha, criar o Fundo Municipal de Proteção aos 

Animais e o Conselho de Proteção aos Animais, e dá outras providências”, conforme modelo de 

projeto de lei e parecer técnico da Assessoria Jurídica da Câmara de Vereadores anexos. 

Indicação nº 231/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que considere a criação de projeto de lei, 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”, conforme modelo de projeto de lei e parecer 

técnico da Assessoria Jurídica da Câmara de Vereadores anexos. 

Indicação nº 232/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de contêineres de lixo orgânico e seletivo na rua Pôr do Sol, nas 

proximidades da residência de número 198, na localidade de Monte Bérico. 

Indicação nº 233/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de uma faixa de segurança (faixa de pedestres) com a devida sinalização 

na rua Jacob Mattana, nas proximidades do número 2750 e da empresa Varietá Comércio e 

Indústria Ltda, na localidade de São Cristóvão, conforme imagem anexa. 

Indicação nº 234/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a repintura das faixas de estacionamento oblíquas e paralelas 

na rua Don Finotti, entre as ruas John Kennedy e Júlio de Castilhos. 

Requerimento nº 048/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer a 

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

moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio Grande do Sul, que informa que a audiência pública virtual para debater a proposta de 

crédito emergencial para a agricultura familiar e o papel do Estado nas políticas de crédito, 

abastecimento, estoques e de compras públicas, marcada para o dia 14 de julho de 2021, às 

18h30min, foi transferida para o dia 04 de agosto de 2021, às 19:00 horas, e o link será 

encaminhado por e-mail próximo da data do evento.  

E-mail da Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Sul, que alerta que os Municípios que possuem o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 

deverão editar lei com a instituição do Regime de Previdência Complementar (RPC) para seus 

servidores até o dia 13 de novembro de 2021, conforme o artigo 9º, § 6º, da Emenda 

Constitucional nº 103/2019, e cita as recomendações necessárias.  

E-mail do Presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio Grande do Sul, que convida para a audiência pública virtual para discutir o programa de 

concessão de rodovias e a instalação de novas praças de pedágios no Rio Grande do Sul, no dia 

13 de julho de 2021, às 09h30min, através do link fornecido no e-mail.  

E-mail do Assessor Parlamentar da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que responde o 

ofício nº 02/2021, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final desta 

Casa, Vereador Diego Tonet, e informa que durante o momento de pandemia da Covid-19 essa 

estatal adotou ofício como um dos instrumentos de comunicação, a fim de padronizar o processo 

de atendimento a pleitos externos, especialmente os de natureza técnica, e portanto, restou 

prejudicada a participação de representante dos Correios na reunião do dia 24 de junho de 2021, 

nesta Casa Legislativa; e também, informa que as demandas solicitadas através do ofício da 

Comissão já se encontram em tratamento por meio do processo nº 53137.013781/2021-56 e, tão 

logo sejam concluídas as análises, será apresentado o resultado, via ofício, a esta Casa.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Passamos, agora, ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

servidores da Casa, a imprensa, pessoas que nos prestigiam com a sua presença e o público que 

nos acompanha através do Facebook. A presente indicação ao Senhor Prefeito Municipal tem 

objetivo de garantir a essencialidade da atividade física e do exercício físico, especialmente na 

garantia do funcionamento de estabelecimentos prestadores de serviço em tempos de crises 

ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais em nosso município. Temos que 

considerar que a prática periódica de exercícios de atividade física em estabelecimentos afeto à 

área, desde que respeitadas as orientações sanitárias de higiene e convívio social, são estimuladas 

pelas maiores autoridades de saúde. Tais recomendações devem-se ao fato de que o bom 

condicionamento físico está diretamente relacionado à melhor ativação do sistema imunológico 

das pessoas. Também ressaltamos que a prática de atividades físicas melhora a função 

imunológica, reduz as chances de pessoas fisicamente ativas apresentarem diabetes, hipertensão 

entre outras doenças. Outro sim, é fundamental que o Município garanta o acesso aos já 

consagrados benefícios da atividade física e do exercício físico para a saúde de toda a nossa 

população. Dito isso, considerando o exposto acima, esperamos o acolhimento e o atendimento 

desta indicação de projeto de lei. Obrigado, Senhor Presidente.    

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Ademir Antonio Barp. 
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VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas 

Vereadores, Vereadoras, servidores da Casa; imprensa, no Rouglan; pessoas que nos 

acompanham através do Facebook, o Valdecir, o Bassani, sejam todos bem-vindos a esta Casa. 

Senhor Presidente, ocupo este espaço para fazer defesa da moção 234, que protocolamos nessa 

semana passada, aonde indicamos ao Senhor Prefeito Municipal que seja providenciado a 

repintura das faixas de estacionamento oblíquas e paralelas na rua Don Finotti, entre as ruas John 

Kennedy e Júlio de Castilhos. Através dessa indicação, solicitamos ao Prefeito Municipal para 

que seja providenciada a repintura das faixas de estacionamentos oblíquas e paralelas na rua Don 

Finotti, entre as ruas John Kennedy e rua Júlio de Castilhos, a fim de disciplinar o correto 

estacionamento, pois pela ação do tempo, a pintura existente está deteriorada, causando confusão 

aos motoristas na hora de estacionar. Com a repintura, facilitará a visualização e o correto 

estacionamento dos veículos. Já, a exemplo na semana passada da rua Canabarro, também a Don 

Finotti tem esse mesmo problema, onde que existem as placas e a pintura ela está um tanto 

apagada e o que causa bastante confusão. Então foi solicitado a este Vereador para que fossemos 

junto a, ao Executivo para apresentar esta reivindicação, a qual acredito que será atendida, pois 

ela é muito importante para a nossa cidade e principalmente para aquela via. Por ora era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora, 

funcionários desta Casa, a imprensa, quem nos acompanha nas redes sociais e demais aqui 

presentes. Nossa situação é preocupante ou aceitável. A pandemia ceifando vidas todos os dias, a 

CPI da Covid sepultando nossa esperança de política séria. Os constante aumentos de custo de 

vida, a miséria que assola a nossa população, a fome batendo em nossa porta, o desemprego em 

alta, a falta de coragem do empreendedor de investir, somos refém de política internacionais, 

estamos a caminho da desesperança. Carregamos uma grande dose de vontade e coragem, pois 

temos como princípio nunca desistir. Tudo isso nos leva a uma grande reflexão de que a situação 

pode mudar, se as pessoas mudarem, resgatando valores, ética e respeito. Obrigado, Senhor 

Presidente. Uma boa semana a todos! 

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

Presidência). Gostaria também falar, boa noite antes de tudo, Senhor Presidente, a nossa 

Vereadora, os Vereadores, boa noite ao Bassani, ao Valdecir Paulus que hoje se encontra aqui, a 

todos os trabalhadores da Casa, também gostaria de dar um boa noite ao pessoal que nos 

acompanha através do Facebook. E, também, falar um pouquinho das minhas duas indicações 

que fiz a semana passada, né, que é uma colocação de dois containers na rua Pôr do Sol, em 

Monte Bérico, onde já existe a lixeiras lá, mas o, essas lixeira, né, onde os cachorros tem um 

acesso fácil a rasgar o lixo e espalhar pela rua, aí tem a proliferação de, de ratos, né? Então 

precisamos que, urgentemente, né, se possível, nós fazer com que, né, se coloque esses dois 

containers lá, pra poder atender aquele, aquela população ali. Também indicamos ao Prefeito a 

instalação de uma faixa de segurança de pedestres ali na empresa Varietá, aonde o diretor da 

empresa nos procurou, pedindo, solicitando uma ajuda para que venha a ser feita então essa 

melhoria ali, que vai beneficiar todos os colaboradores da empresa. Então por hoje era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado. 

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

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público que se faz aqui presente; Bassani, nosso parceiro está aí; o Rouglan da 

imprensa, o Valdecir, funcionários desta Casa e todos que nos prestigiam pelo canal do 

Facebook. Hoje uso esse espaço pra defender a minha indicação que foi entregue em mãos, junto 

com a bancada do MDB, ao nosso Prefeito César, que nos recebeu no gabinete na segunda 

passada, falando e tratando o tema dos animais, que é um assunto muito importante e que assola, 

hoje, uma parte do nosso município com a causa. Colegas Vereadores estão, são cientes do 
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assunto e mais uma vez peço aqui a parceria e a colaboração de todos quando esse projeto 

chegar, para que nós tenhamos êxito e, sim, a aprovação do mesmo. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado então o Pequeno Expediente, passamos 

ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Eu passo a palavra ao Vereador Luiz André de Oliveira fazer uso 

da tribuna. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Mais uma vez, boa noite a todos! Gostaria hoje 

de ocupar meu espaço pra falar um pouquinho mais da educação em nosso município, também a 

nível de estado, Brasil, né? O processo de vacinação contra o Covid-19 oferece às famílias a 

esperança que a vida cotidiana possa voltar ao normal, e essa normalidade inclui a volta das 

crianças e adolescentes às salas de aulas. Talvez se possa mesmo dizer que essa é uma das 

rotinas mais importantes a serem retomadas. A pandemia da Covid-19 alterou o rumo do ano 

letivo de milhões de estudantes espalhados por todo o Brasil. Desde março de 2020 que escolas, 

universidades e profissionais da área da educação, incluindo os próprios estudantes, estão 

buscando formas de se reinventar para que a vida acadêmica dos estudantes não fique 

prejudicada. A suspensão das aulas presenciais fez com que as plataformas digitais ganhassem 

um protagonismo que era previsto para um futuro próximo. Muitas instituições de ensino, no 

entanto, não estavam preparadas para esse papel de destaque que os aparatos tecnológicos 

ganharam durante a pandemia. Para tanto, sabe-se que o sucesso na reabertura de escolas para 

aprendizagem presencial, dependerá, no entanto, das escolas serem capazes de seguir as 

orientações de saúde pública, que são as competências normativas das autoridades sanitárias, 

pois provavelmente não teremos ainda vacinas disponíveis para a totalidade dos alunos até o 

término deste ano letivo. Sabemos que há uma série de medidas de segurança que as escolas 

devem seguir. Ninguém eliminará completamente o risco da Covid-19, mas a ação conjunta pode 

reduzi-la de modo significativo. Entre as principais medidas estão: distanciamento físico, 

aproveitamento de espaço ao ar livre, uso de máscaras, higienização sistemática das mãos, salas 

de aulas com portas e janelas mantidas abertas, monitoramento de sintomas e sinais suspeitos nos 

alunos, são apenas algumas ações. O objetivo de toda escola deve ser de que os alunos voltem a 

frequentar aulas presenciais, que apesar das alternativas surgidas durante a pandemia, ainda é a 

melhor forma deles aprenderem. Por isso, isso porque as escolas oferecem mais que apenas 

conteúdos acadêmicos a crianças e adolescentes. Ir à escola não tem a ver apenas com aprender a 

ler, escrever e a usar a matemática. Lá, os alunos aprendem habilidades sociais e emocionais, 

fazem exercícios físicos e têm acesso a cuidados com a saúde e a outros serviços de apoio. Para 

muitos alunos, as escolas são lugares seguros e estimulantes para se estar, enquanto pais ou seus 

responsáveis trabalham. Para muitas famílias, as escolas são o lugar em que as crianças recebem 

refeições saudáveis, têm acesso à internet, e a outros benefícios vitais para sua educação e 

formação. É importante que as escolas também possam estar preparadas para atender, por 

exemplo, a uma ampla gama de necessidades de saúde mental durante a pandemia. Isso inclui 

reconhecer sinais de ansiedade ou angústia. Pode haver alunos que tenham perdido entes 

queridos para a Covid-19, e isso pode impor a eles uma carga excessiva de sofrimento. Alguns 

podem vir de famílias que tiveram perda importante de renda e estejam enfrentando o estresse 

que isso causa. Podem mesmo ter um medo crescente de eles próprios contraírem a doença. A 

triagem visual e auditiva deve continuar nas escolas. Tais serviços permitem prestar ajuda o mais 

rápido possível àquelas crianças que possam precisar de tratamento, para que não haja 

interferências em seu aprendizado e sua formação. Por isso, tão importante quanto debater as 

medidas de segurança no retorno às aulas é também falar sobre o lado emocional desses 

estudantes. A saúde mental é a base para qualquer aprendizagem, e com o retorno às aulas 

presenciais, o processo de levar crianças e adolescentes de volta às salas de aula exige, agora, um 

maior esforço, mas este certamente evitará prejuízos no amanhã. E para que essa parte da 



 

Anais 2.645, da Sessão Ordinária do dia 12 de julho de 2021. 400 

normalidade cotidiana da vida de milhões de estudantes e suas famílias seja restaurada aos 

poucos, é preciso agir desde já. Gostaria também, pra complementar o meu espaço, a minha fala, 

é de prestar, Senhor Presidente, a minha solidariedade ao nosso companheiro, né, o Gildo, o 

Gildão como todos conhecem, né, que faleceu, né, no dia de, de sábado, e lembro dele com 

muito carinho, né, das caminhadas que a gente fez juntos, né? Não posso me esquecer da alegria 

que ele tinha no dia a dia, né, mesmo com as dificuldades que ele, que ele tinha, mesmo assim, 

nunca faltou sorriso no rosto dele, né? Então deixar meu abraço, né, para a esposa, os familiares, 

né? E ele também que era um lutador, sempre falava comigo das questões de acessibilidade em 

nosso município, né? Então nós não perdemos um, um companheiro, mas perdemos alguém 

também, né, que lutava por essa causa, e que, de agora em diante, né, nós vamos, né, ficar sem 

ele, mas deixa saudade. E a partir do momento que uma pessoa parte e deixa saudade, é que o 

legado que ela deixou aqui foi muito bom, foi muito importante. Era isso, Senhor Presidente, por 

hoje. Um boa noite a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Passo a palavra à Vereadora Silvana de Carli para 

fazer uso da tribuna. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite a todos! Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, à comunidade que nos assiste pelo Facebook e também aqui presente, nossos 

assessores, boa noite! Hoje então trago a essa tribuna um assunto que quero compartilhar com 

todos vocês, que é a Cidade Amiga do Idoso. É um, é um assunto que estamos debatendo muito 

também na nossa comissão e que considero importante compartilhar algumas, algumas coisas 

com vocês pra irem se inteirando desse assunto que a gente pretende cada vez mais disseminar 

na comunidade. Então a Cidade Amiga do Idoso foi instituída pela Organização Mundial de 

Saúde e é dado esse título a alguma cidade que desempenha alguma, as atividades em favor dos 

idosos e também tenha estrutura, a infraestrutura adequada para isso. Alguns dos assuntos que 

entram numa cidade que é amiga do idoso, vão desde ambientes sadios, limpos, organizados, 

com espaços verdes, calçadas acessíveis, banheiros também, passa também por ciclovias, 

segurança, serviços próximos onde os idosos residem, as questões de transporte, locomoção, 

moradia, participação, convívio social, inclusão, emprego, apoio comunitário e serviços de 

saúde. Então pra uma cidade ser considerada Amiga do Idoso, ela tem diversos pré-requisitos 

para preencher. E esse é o meu sonho, que Flores da Cunha seja a Cidade Amiga do Idoso. Então 

por isso estamos trabalhando nessa questão e buscando informações. Mas antes disso, de a gente 

partir pra uma Cidade Amiga do Idoso, a gente precisa entender que o idoso, conforme o 

Estatuto diz, pessoas acima de 60 anos, elas têm que ter um outro olhar na sociedade. As pessoas 

precisam vê-las de outra maneira e elas também tem que se ver de outra maneira, porque todos 

nós iremos envelhecer um dia e esse é um processo sequencial, é uma fase do desenvolvimento. 

Não é a questão de pensar só: ah, eu vou ficar velho ou eu vou ter doença. O envelhecimento ele 

tem que passar pelo sentido de ser o envelhecimento saudável e ativo, que é o que a OMS, a 

Organização Mundial de Saúde também preconiza. Então a gente não está acostumado a falar 

sobre isso na sociedade, sobre esses assuntos. E o idoso ele passa por diversos, né, temas da 

nossa comunidade: questões financeiras, questões de habitação, de emprego, de lazer, de 

convivência, de promoção da saúde, de alimentação saudável, de acessibilidade da própria 

cidade, dos espaços de lazer, das casas também, da própria arquitetura. Hoje em dia quando se 

planeja uma casa, que tenha que se pensar isso também, né, que as pessoas que vão morar nessa 

casa elas vão ficar idosa algum dia. E muito se pensa em nível de planejamento de uma cidade 

em escolas, em construir escolas, ambientes para a educação infantil. E daqui um tempo, talvez 

esses espaços, conforme a gente vê essa inversão da pirâmide etária, vão estar ociosos. Então que 

nessa, nesse pensamento, nesse planejamento dessas áreas, também possa se pensar que lá na 

frente eles serão utilizados por idosos. Então que já sejam construídos pensando nessa 

acessibilidade, adaptados, né, futuramente para os idosos utilizarem. Então é tão importante essa 

nossa Comissão do Idoso, que foi criada aqui na Câmara, pra gente pensar as políticas públicas 

pro idoso em nossa sociedade. Porque o que que acontece? Nós tendo políticas públicas 
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definidas, a gente vai trabalhar na desigualdade que existe e o desequilíbrio que existe hoje na 

nossa população, a gente vai estar atendendo essa faixa etária de igual maneira como as outras 

são. E o papel de ouvir, que é o que nós estamos fazendo na comissão, acho que é o principal, é o 

primeiro passo que se dá, pois ali a gente está coletando todas as informações necessárias pra 

traçar as metas e fazer um trabalho planejado. Então o objetivo da comissão e de se quando fala 

em envelhecer não é pensar na doença e, sim, pensar no envelhecimento ativo, porque a pessoa 

idosa ela desempenha um papel fundamental na sociedade hoje. Ela tem experiência, ela tem 

conhecimento, tem capacidade técnica, tem inteligência, enfim, ela pode contribuir muito ainda 

pela nossa sociedade. Então precisamos pensar em envolver a nossa comunidade nessa discussão 

também, pra que esse olhar se volte nesse sentido, de que a pessoa idosa ela precisa e deve 

continuar fazendo parte da vida profissional, de uma empresa, né, da vida social. Então eu trouxe 

aqui pra vocês um exemplo de uma Cidade Amiga do Idoso, que eu quero compartilhar com 

vocês, que é um sonho também, como eu falei, de que Flores da Cunha algum dia possa chegar 

nesse, nesse patamar. Pode passar, por favor, o vídeo. (Apresentação de vídeo através da 

televisão). Nada se faz sozinho, então ali houve o envolvimento de diversas entidades. E é nesse 

sentido que a gente traz essa discussão aqui pra Câmara, e junto a Comissão do Idoso também, 

para que o quanto mais a comunidade se envolva nesse, nesse trabalho, porque nós precisamos 

pensar nisso, é algo de poucos anos. E nós que estamos aqui, né, seremos aqueles que vamos 

usar isso lá na frente também. Então convido também os Vereadores a sempre se inteirarem 

desse assunto quando ouvirem, né, tiverem exemplos de outras cidades. A gente tem aqui 

Veranópolis do lado também, que tem o título de Cidade Amiga do Idoso, e são poucas no país, 

então pra gente pensar que se, que Flores da Cunha também pode ter esse título. Era isso. Muito 

obrigada e boa semana a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Passo a palavra, agora, ao Vereador Vitório 

Dalcero pra fazer uso da tribuna. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, à imprensa, público aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. 

Nas minhas falas utilizando esse espaço, tenho abordado tema ligados à educação, pois tenho 

certeza, desculpa, pois tenho certeza que uma educação de qualidade tem como consequência 

uma sociedade menos explorada e mais assertiva nas tomadas de decisões. Hoje trago para a 

tribuna a reivindicação dos trabalhadores da rede estadual de educação por reposição das perdas 

inflacionárias de seus salários. Os profissionais pleiteiam o exposto, amparado nas razões a 

seguir mencionadas. Como é público e notório, a categoria dos trabalhadores em educação 

amarga um intenso processo de empobrecimento, sem qualquer reposição salarial desde 

novembro de 2014. São quase sete anos de congelamento, agravados pela recente perda de 

direitos com a aprovação de mudanças nos planos de carreira, eliminação de vantagens, redução 

de adicionais e alterações da previdência. Por mais de 60 meses, os profissionais da educação 

receberam salários atrasados e parcelados, desprovidos do direito de conhecer o dia do 

pagamento do próprio salário com o mínimo de antecedência. Esta política inviabilizou a 

programação pessoal e financeira dos trabalhadores e empurrou a categoria para o 

endividamento. De acordo com o INPC, a inflação acumulada entre novembro de 2014 a março 

de 2021 chega a 44.18%. Professores e funcionários de escola, na ativa e aposentados, perderam, 

portanto, quase metade do seu poder aquisitivo. Não conceder a inflação fere a previsão 

constitucional de irredutibilidade salarial, pois negar este repasse possui o mesmo efeito prático 

da redução. No mesmo recorte temporal, o preço da cesta básica, calculado pelo Dieese com 

base nos custos médios da capital, aumentou de 342,62 para 636,96, o equivalente a 86%. Cabe 

lembrar que os alimentos têm um peso maior no orçamento daqueles que ganham menos. 

Portanto, se a inflação é mais elevada nestes itens, os mais mal remunerados do estado perdem 

mais. Com a aprovação das reformas previdenciárias no país e no estado, os aposentados que 

possuem os menores salários da folha de servidores passaram a pagar pesadas e abusivas 

contribuições, que podem somar um salário inteiro perdido ao longo de um ano de descontos. 
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Além do arrocho salarial sem precedentes, os educadores também amargam um auxílio-refeição 

extremamente defasado, de 10,11. Neste item, até 2018, o Estado vinha realizando reajustes de 

acordo com o índice geral da inflação. Nos dois anos do Governo Leite, no entanto, nesta 

correção não foi concedida. Dados organizados pelo Dieese demonstram que as despesas com 

pessoal do Estado, em 2021, atingiram a menor, aliás, atingiram o menor comprometimento das 

receitas em sete anos, ficando abaixo do limite prudencial estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Desde 2015, a folha dos ativos da Secretaria da Educação encolheu 

nominalmente 21%, e a sua participação nos gastos de pessoal do Estado caiu 33%, aliás, caiu de 

33% para 22%, com redução de 24 mil servidores na ativa. Apesar da Lei Complementar 173, 

aprovada pelo Congresso, vetar o reajuste, o texto não menciona reposição salarial e já existem 

casos concretos de concessão desde a sua promulgação. Por outro lado, caso o Estado evite sua, 

aliás, efetive sua intenção de aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, a categoria será 

condenada a mais anos sem qualquer reposição. Cabe aludir ao grave momento que 

atravessamos, que inclui despesas extra com a saúde e evidencia a importância da renda dos 

servidores para o sustento familiar em um período de crise e desemprego, bem como para fazer 

girar o comércio local e a economia dos municípios. Outrossim, esta é uma categoria que está 

trabalhando dobrado desde o início da pandemia, arriscando-se nas aulas presenciais e, quando 

no ensino remoto, utilizando equipamentos pessoais e pagando internet e luz com os próprios 

recursos para não deixar desassistidos os estudantes que dependem da escola pública do estado 

do Rio Grande do Sul. Por fim, salientamos que a educação não pode ser considerada essencial 

apenas para forçar a abertura de escolas em meio as mais graves pandemias em mais de 100 

anos. Se a categoria realiza uma atividade essencial, sua valorização salarial e profissional 

devem ser prioridades para o Rio Grande do Sul. Então esse é o texto que está inserido dentro da 

moção que a gente vai votar logo a seguir. E vocês observaram que é bastante significativo as 

colocações ali apresentadas pelos educadores da educação do Estado do Rio Grande do Sul. 

Então nós, professores e os funcionários das escolas, amargamos todo esse período sem qualquer 

reposição salarial. Poder de compra do nosso salário está pela metade! Então, logo a seguir, 

quando da, da votação da moção, eu acredito que os Nobres Colegas Vereadores e a Vereadora 

poderão também fazer um ato que leve uma, um alento e uma possibilidade para que o Governo 

se sensibilize e olhe efetivamente pra essa categoria que está tão sofrida no estado do Rio Grande 

do Sul. A gente sabe que é necessário a valorização dos profissionais da educação. Graças a 

deus, vamos dizer assim, aqui em Flores da Cunha, a nível municipal, a gente tem uma 

valorização dos profissionais da educação, mas no Estado, me parece que este olhar não é, não se 

tem na mesma altivez que é necessário ter para com esses profissionais. Dito isso, eu gostaria de 

aproveitar este momento também para trazer a discussão e não deixar esse assunto ficar, esfriar, 

digamos assim. Senhor Presidente, aproveitando o tempo que disponho, quero também enfatizar 

que temos que manter uma discussão constante em relação ao plano de concessão de rodovias 

pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que pode ser votado na Assembleia Legislativa 

até o final deste ano, e que mais uma vez quer botar a mão no bolso dos contribuintes, com novas 

praças de pedágio na região da serra gaúcha. Em Flores da Cunha, temos uma praça de pedágio 

que divide o nosso município por mais de 20 anos, e dificulta o desenvolvimento da parte norte. 

É consenso entre os florenses que ali não pode continuar. Penso que somente a mobilização de 

toda a comunidade em relação às praças de pedágio nas rodovias, as decisões das autoridades 

estaduais serão menos agressivas à sociedade. Se a única forma de termos estradas em boas 

condições de trafegabilidade é o pedágio, devido à falta de recursos do Governo do Estado para 

investimento no setor, que esses valores sejam compatíveis com a realidade de todos. Lembrando 

que não está contemplado no plano de concessão do Estado do Rio Grande do Sul a duplicação 

do trecho de Flores da Cunha à Caxias do Sul. Então acho que ali também é um ponto que nós 

temos que nos movimentar. Depois de aprovada essa concessão, ficará por no mínimo 30 anos 

em vigência! Por isso o momento de discussão é agora! Acredito que a criação de uma comissão 

temporária seria viável para o aprofundamento dessa discussão sobre o plano de concessão de 

rodovias do Governo do Estado. Então fica aqui lançado uma ideia que de repente possamos 
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fazer essa comissão, da bancada do MDB tem uma, uma forte tentativa, e até acredito que o 

Vereador Barp poderá apresentar essa proposta. O que nós não podemos é, digamos assim, ficar 

olhando os outros discutindo esses assuntos, né, e nós, como vereadores, não nos ingressarmos 

junto nessa discussão. Então eu também, além de defender a bandeira da educação, acredito que 

essa bandeira ali, que esse assunto da concessão das estradas ele deve ser muito debatido, e a 

gente sabe o quanto isso não fez bem, digamos assim, para a parte norte do nosso município com 

a praça que ali está instalada. Então fica aqui o meu, a minha posição em relação também à 

questão dos pedágios. Seria isso, Senhor Presidente. Muito obrigado pela atenção! Até depois.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado o Grande Expediente, passamos ao 

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

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 041/2021, que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar por 

prazo determinado, 02 (dois) Atendentes de Farmácia, visando atender necessidade temporária 

de excepcional interesse público”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos 

pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

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

Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Lei nº 041/2021 está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse projeto então tem a necessidade devido ao grande 

aumento da demanda de serviços, né, ocasionados pela pandemia. E hoje é urgente então que a 

farmácia básica possui só um farmacêutico e três atendentes de farmácia efetivo. Ainda foram 

contratados recentemente dois estagiários de ensino médio para auxiliarem as atividades internas 

no período da tarde, além dos atendimentos aos usuários. No entanto, ainda não é suficiente, pois 

todo o atendimento prestado na farmácia demanda dos atendentes análise, registro e diálogo, né, 

e orientação aos usuários. Não se trata simplesmente de chegar lá e pegar o remédio e ir embora, 

né? Eles precisam informar, explicar como é que deve ser feito o uso do medicamento. Também, 

esclarecemos que o cargo de atendente de farmácia tem banca do concurso público vigente, 

porém não tem vacância no cargo para possibilitar a nomeação, conforme seria permitido pela 

Lei Complementar 173. Além disso, a Secretária de Saúde informou que é uma questão de 

consideração também com os usuários que não fiquem em filas ali, né, sob o tempo, que possam 

ser atendidos o mais rápido possível quando forem buscar os medicamentos na farmácia.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, este projeto também vem ao encontro de uma indicação que fiz uns dois meses atrás 

mais ou menos, que com intuito de também ampliar os horários. Não sei se será possível nesse 

momento, pois existe a necessidade de ter um farmacêutico, não somente os atendentes, mas 

também é um primeiro passo para que possa ser ampliado os horários pra atender também 

funcionários de empresas, pessoas que não tem disponibilidade de ir até a farmácia pública nos 

horários em que ela está aberta. Então sou favorável a esse projeto, tendo em vista do melhor 

atendimento aos munícipes. Era isso, Presidente.  

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

sou, sou favorável, haja vista as razões já mencionadas pela Colega Vereadora. E sempre que se 

pode fazer algo em prol da nossa população, esta Casa está disponível, está apoiando. Então 

esses dois cargos vêm numa hora que a gente sabe que é difícil, numa hora em que a demanda 

cresce por procura de medicamentos e, também, que nem já foi mencionado, não é simplesmente 

o ato de entregar, tem que ter uma palavra técnica, tem que ter uma palavra humana também para 
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esses usuários. Então acredito que seja um projeto bom e que vem muito a acrescentar para as 

nossas pessoas de Flores da Cunha. Sou amplamente favorável, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 041/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 041/2021 aprovado por unanimidade.  

Nova Redação do Projeto de Lei nº 043/2021, que “Autoriza o Executivo Municipal a conceder 

descontos sobre serviços de máquinas quando realizados pelo Município, bem como subsidiar 

aos agricultores, nos mesmos percentuais, os valores pagos nestes serviços quando 

desenvolvidos com maquinário de terceiros, a título de incentivo às atividades agrícolas no 

município 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, com Nova Redação. Parecer da 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nova Redação do Projeto de Lei nº 043/2021 está 

em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então, com o compromisso do nosso, da nossa 

Administração Municipal em bem atender o nosso agricultor, estamos apresentando esse projeto 

de lei que amplia o subsídio de 60 horas/ano, por propriedade ou grupo familiar, sendo que essas, 

essas 60 horas seriam divididas em 20 horas com máquinas de mini escavadeira hidráulica, 20 

horas com escavadeira hidráulica e trator de esteira, e 20 horas com máquinas da 

Municipalidade. Pela lei anterior, eram 30 horas/máquinas sem discriminar qual era o tipo de 

máquina, o subsídio permanece igual, de 40%. Ampliar o subsídio para 40 horas/máquinas 

pesadas, por ano, para construir e ampliar a agroindústrias familiares. Pela lei anterior, eram 30 

horas, permanece o subsídio de 100% então para essas horas. Foi acrescido também, no artigo 1º, 

as propriedades urbanas, visto já que é dado o subsídio, porém não constava na lei. Também foi 

colocado um valor mínimo no talão de produtor, de 12 mil reais, que na lei atual está em aberto e 

muitos agricultores apresentavam um talão em branco e recebiam o direito de subsídio. Isso 

acontecia normalmente com chácaras onde emitia talvez uma nota mínima para conseguir o 

benefício. Essa lei também vem para eliminar algumas questões de favorecimentos que não são a 

realidade, né, que precisa a lei estar de acordo para atender os agricultores e quem trabalha com 

agricultura e renda e traz essa renda para o nosso Município. Então sou amplamente favorável a 

estas alterações, Senhor Presidente.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, também faço o meu posicionamento frente a esse projeto de lei vindo do Executivo. 

Um projeto belíssimo, atendeu algumas das minhas reivindicações e indicações aqui na Câmara, 

que é sim ajudar a subsidiar recursos ao produtor rural, uma classe que tenho como bandeira, sei 

da necessidade, convivo diariamente com situações diversas. Tem aqui vereadores também que 

tem a sua renda vindo da agricultura. E sou totalmente favorável, porque hoje em dia tu ter um 

auxílio, tu ter um plus, né, tu ter uma via do Poder Público ajudando o produtor rural, tanto com 

estrada e quanto com máquinas, cascalho, facilita 50% ou mais do trabalho do nosso produtor, 

porque sem estrada, sem qualidade de vida, eu posso dizer que é uma qualidade de vida pro 

produtor é ele não escoa seus produtos, né? Então não adianta só produzir. Tu tem que ter a 

estrada que possibilita a infraestrutura, que isso eu acredito ser, sim, de competência do Poder 

Público, do nosso dever aqui como vereadores, e isso sim fortalece e, da mesma forma, incentiva 

muitos filhos de produtores a permanecer no campo, como diversas outras leis aí, que viabilizam 

o aprimoramento desses jovens. Mas eu acredito que foi a maneira também que o produtor se 

manteve na agricultura, porque se analisarmos em período de 10 anos pra cá, nota-se grande 
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diferença e o crescimento do agro, tanto Brasil, eu falo, como Flores da Cunha. Então essa é a 

minha contribuição, esse é o meu ponto de vista e é o meu posicionamento. E era isso. Muito 

obrigado, Senhor Presidente.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e Vereadora, também 

sou favorável a este projeto. Acredito que ele é muito importante, tendo em vista que boa parte 

da economia de Flores da Cunha se baseia na agricultura, né? E até no, na exposição dos motivos 

aqui do projeto, cita que hoje Flores da Cunha possui mais de 1300 pequenas propriedades 

rurais, alguns novos agronegócios que também estão surgindo. Eu acredito assim, como o 

Vereador Forlin falou, é importante a gente valorizar essas pessoas para que elas permaneçam e 

se desenvolvam cada vez mais dentro do meio rural, e que elas não busquem a outras alternativas 

ou até que venham a sair daqui a pouco da, da cidade de Flores, né, que o investimento seja feito 

aqui. Então acredito que esse, essa ampliação dos benefícios seja muito importante pra essas 

pessoas, que cada vez mais a gente sabe que enfrentam muitas vezes dificuldades por 

intempéries ou pelo, pelo aumento do preço dos insumos, né? Então que, com a mão de obra ali 

das, da ampliação das horas máquinas, isso venha, com certeza vai vim pra beneficiar muito os 

agricultores. Sou favorável a este projeto. Era isso.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Por ser um produtor e já conhecer bem, que 

nem diz o Forlin, a gente sabe que bastante coisa já argumentou, colocou, a importância do 

produtor rural onde se tem estrada. Aonde não se tem estrada, não tem como escoar o produto. E 

aonde se está sendo bem atendido, facilita pra segurar nossos filhos, como que eu sou produtor 

rural e tenho o meu filho ainda na agricultura, eu entendo isso assim como uma suma 

importância. Sou favorável e concordo realmente que isso ali é muito importante para Flores da 

Cunha e para todos os produtores rurais da nossa região aí.   

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, às pessoas que ainda nos acompanham. A ampliação desse, desses recursos, esses 

aportes para o nosso agricultor ela é de extrema importância, haja vista que o nosso município é 

alavancado, é basicamente agrícola, por já seu, sua história, o seu progresso na agricultura. Então 

a gente sabe da importância que tem cada ajuda que a gente passa para o nosso produtor. E a 

gente sabe também que a nossa topografia ela não, não nos favorece. Então a gente vê isso 

seguidamente, os nossos produtores labutando ali, criando condições nos nossos mouros aí, nas 

nossas ladeiras, cobrindo muitas vezes lajeado, levando terra para ampliar as suas lavouras, os 

seus parreirais, suas plantações. Então toda a hora que é acrescentada para o nosso produtor 

como benefício, como incentivo, como subsídio, ela é importante. Já falávamos anteriormente 

também, na outra gestão, da importância das pequenas máquinas para o nosso interior, porque há 

uma adaptação sendo feita diariamente na nossas colônias e na nossas propriedades aí. E isso faz 

com que o nosso jovem permaneça na agricultura, na sua propriedade. E aquilo que a gente 

sempre fala, sempre na, nessa Casa e nos nossos, na nossas rodas, nos nossos meios, a nossa 

sucessão familiar, a nossa sucessão na agricultura também passa por projetos como esse. Então 

sou amplamente favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, esse projeto 

não é, não é somente importante pelo aumento, né, das horas subsidiadas, mas também para 

evitar aí, como a Vereadora Silvana bem disse, o favorecimento, ou seja, o produtor terá que 

comprovar a necessidade, através de talão de produtor, que está inserido mesmo na, na atividade 

rural e, assim, valorizar esses que realmente trabalham, né, na, no interior, na atividade agrícola. 

Portanto sou amplamente favorável a todos os incentivos que a gente possa dar ao produtor rural, 

ainda são pouco, porque eles sofrem, eles sustentam esse país e Flores da Cunha não é diferente. 

Então sou favorável sim à ampliação e a esse, às comprovações para que não haja mais 

favorecimento daquele que não, não tem tanta necessidade. Portanto favorável, Presidente.  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nova Redação do Projeto de Lei nº 043/2021 está 

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

votação eletrônica). Nova Redação ao Projeto de Lei nº 043/2021 aprovada por unanimidade.  

Projeto de Lei nº 044/2021, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Suplementar no 

valor de R$1.991.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da 

comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 044/2021 está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então este, hoje à noite, temos projetos importantes 

sendo analisados aqui, e este também. Conforme eu falei na semana passada, ele não precisaria 

estar sendo votado, ele poderia ser feito por decreto do Prefeito Municipal, mas ele colocou para 

nossa análise, também a nossa participação nessa decisão muito importante, que hoje é de 

proporcionar à criança e o jovem todos os meios possíveis para tornar o aprendizado análogo a 

este ambiente. Então equipara as escolas de forma igualitária, tanto na infraestrutura, como 

equipamentos, com computadores, tablets, bebedouros, material para as cozinhas, armários, 

parque infantil, entre outros, oportunizando aos nossos alunos as mesmas condições de acesso e 

permanência independente da instituição escolar que frequentar. Hoje à tarde estávamos falando 

com o Secretário de Educação, que explicou muito isso, e que às vezes umas escolas têm 

condições financeiras melhores até por causa do CPM que auxilia, então assim, nós vamos poder 

dar igualdade para todos os alunos que frequentam as escolas do município. E, também, aos 

nossos professores, que necessitam de auxílio tecnológico para utilizar mais ainda a qualidade de 

ensino, garantindo condições pedagógicas e operacionais para o sistema educacional. Então é um 

montante bem grande, né, de quase dois milhões de reais que vai ser investido, somente em 

equipamentos aí pras nossas escolas e, posteriormente, também serão feitas obras até o final do 

ano. O compromisso então que a nossa Administração tem com a educação. E a gente fica feliz 

em estar aprovando esse projeto na noite de hoje.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Equipar as escolas municipais com 

equipamentos, como computadores, ar-condicionado, materiais para a cozinha, armários, entre 

outros, é uma medida assertiva do Poder Público Municipal, pois possibilitará a todos os alunos 

das escolas municipais igualdade de condições, de acesso e permanência independente da escola 

em que esteja matriculado. Na atualidade, se tornou urgente proporcionar às novas gerações uma 

educação adequada e em conformidade com a vertiginosa transformação tecnológica. Se não 

possibilitarmos acesso às mudanças tecnológicas, estaremos dificultando o pleno aprendizado de 

nossos estudantes e não preparando-os para os desafios tanto do dia a dia como no futuro 

mercado de trabalho. Sou favorável a este projeto de lei e acredito que a Comissão da Educação 

desta Casa estará acompanhando a sua efetiva implementação nas nossas escolas municipais. 

Obrigado, Senhor Presidente.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, recebo com muita alegria esse projeto, né, tendo em vista aí que nós da Comissão de 

Educação visitamos todas as escolas, juntamente aí com a Vereadora Silvana e o Vereador 

Vitório, e trouxemos algumas demandas nesse sentido para a Secretaria e para o nosso Prefeito, 

né? Nessas visitas, pudemos perceber a diferença de uma escola pra outra, tem escolas mais bem 

equipadas, outras menos, e então esse projeto vem para equiparar umas escolas às outras, dando 

uma qualidade de ensino mais parelha, né, vamos dizer assim, pra todos os, pra todas as nossas 

escolas. Também é, foi uma atitude inteligente num momento de pandemia, onde pode se fazer 

esse, essas melhorias, tendo em vista que nem todos os alunos estão participando das aulas e, 

também, melhorando, né, pra que se continuar aula à distância, as escolas estejam equipadas pra 
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isso, com a tecnologia, com datashow, com internet, computadores. Enfim, sou amplamente 

favorável e mais uma vez fico muito feliz com esse projeto.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, também vejo com 

muitos bons olhos esse projeto, né? É uma forma de tornar equilibrado o ensino nas escolas 

municipais do nosso município, tendo em vista que muitas vezes até se faz a opção, por parte dos 

pais, de colocar o filho em determinado colégio porque há um histórico de uma estrutura melhor. 

Então tendo todas as escolas com mesmo nível de estrutura, é mais fácil também para gerir o 

ensino dentro da nossa comunidade de Flores da Cunha. E também, em virtude da pandemia ter 

afetado tanto a educação, acredito que equipando melhor as salas de aulas e dando mais 

ferramentas para os professores, a gente consiga ter condições de melhor atender os alunos. E a 

gente não sabe até quando a pandemia, esse, essa situação que hoje a gente vive, que já são um 

ano e meio, um pouco mais talvez que esteja atingindo a educação, até quando vai ir. Então 

mesmo a gente podendo voltar à normalidade, quem sabe a gente consiga ter uma estrutura 

melhor para atender os alunos e, assim, oferecer melhores condições de ensino. Por isso sou 

favorável a esse projeto.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Também sou favorável o fato de manter e dar 

igualdade a todos os colégios, que isso soma sempre bastante, mostrando ao respeito com todos e 

dando igualdade a todos. Sou favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 044/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 044/2021 aprovado por unanimidade.  

Moção nº 018/2021, de Apoio à reivindicação dos trabalhadores (as) da rede estadual de 

educação por reposição das perdas inflacionárias de seus salários, a ser encaminhada ao 

Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor Eduardo Leite; e ao Senhor Presidente da 

Assembleia Legislativa, Deputado Gabriel Souza. De autoria do Vereador Vitório Francisco 

Dalcero. Moção está em discussão.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

assessores desta Casa, público aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. 

Como os Nobres Colegas Vereadores puderam acompanhar nas minhas falas no Grande 

Expediente, é pouco recomendado o tratamento dispensado pelo Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul aos trabalhadores de educação. Podemos acompanhar em nosso município a 

dificuldade que as direções das escolas estaduais têm enfrentado nos últimos anos para a 

composição de seu quadro de professores e servidores. Está evidente que isso é reflexo do baixo 

salário pago a estes profissionais pelo Governo do Estado. Aumentar o salário dos professores é 

o estímulo necessário para que pessoas venham a cursar licenciaturas habilitando profissionais 

para trabalhar na área da educação. Até quando os professores e servidores estaduais, ativos e 

aposentados, permanecerão sem receber a correção das perdas salariais? Por isso peço aos 

Nobres Colegas a aprovação da presente moção como forma de apoio ao pleito de reposição 

salarial, aos profissionais da educação do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Senhor 

Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção de Apoio nº 018/2021 está em votação. Os 

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

Moção de Apoio nº 018/2021 aprovada por unanimidade.  

Requerimento nº 048/2021, que solicita a retirada do 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”. O requerimento 

está em discussão.  
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VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Venho através desse requerimento 

solicitar a retirada do 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 destinado a essa finalidade em tempo de crises ocasionada por moléstias 

contagiosas ou catástrofes naturais, pois, conforme o parecer do Igam, este projeto carece de 

vício de iniciativa. No encontro com o Senhor Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito no dia cinco 

de julho, ficou acertado que o Executivo enviará a esta Casa este projeto para nossa apreciação, 

corrigindo o vício de iniciativa apontado pelo Igam. Obrigado, Senhor Presidente. Uma boa noite 

a todos e a todas.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Requerimento nº 048/2021 está em votação. Os 

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

requerimento nº 048/2021 aprovado por unanimidade. 

Não tendo mais projetos a serem deliberados, então encaminho para a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação Final a Emenda Aditiva nº 03 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020; 

para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº 045/2021. 

Conforme o artigo 117, do Regimento Interno, convoco sessão solene para a entrega do 

Certificado Agricultor Destaque ao Senhor José Tomazzoni, no dia 29 de julho de 2021, às 19:00 

horas. Passamos, agora, às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Mais uma vez, boa noite, Senhor Presidente; 

Vereadores, Vereadora, público aqui presente que nos prestigiam nessa noite, também ao povo 

que nos assiste através do Facebook. Gostaria só registrar, que na semana passada estivemos no 

bairro AABB, reunido com as lideranças do bairro, com as pessoas, ouvindo, né, população que, 

que tanto precisa naquele bairro lá, que é um dos bairros que, né, necessita de várias demandas 

lá. E nós fomos lá ouvir eles para que, né, possamos estar aí parceiros, se colocando à disposição 

daquelas pessoas para que, para o que eles precisarem lá. Era isso, Senhor Presidente. Boa noite 

a todos! 

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

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

estive intermediando então uma conversa junto ao Vagner do Canto, onde esteve presente um 

casal de conhecidos meus, que são atletas, inclusive há um ano, dois atrás, eles moraram um 

tempo na Nova Zelândia e eles visualizaram lá alguma, um projeto que é feito junto a crianças, 

no contraturno das escolas e, agora, eles resolveram então apresentar ao Diretor de Esportes, para 

quem sabe a gente venha a efetuar essas atividades junto com os alunos das escolas daqui de 

Flores da Cunha. Então estarei acompanhando também, no decorrer dos próximos meses, dos 

anos, e quem sabe a gente venha a ser contemplado também com este projeto. Também estive 

reunido com a, com o departamento de Cultura, com a Nata Francisconi, onde esteve presente o 

representante de uma editora de Porto Alegre, apresentando um projeto de um livro didático para 

o 3º ano do ensino fundamental, que trata então de contar um pouco melhor a história do 

município para as crianças e divulgar um pouco mais a parte da cultura, da história e, também, 

difundir mais os pontos turísticos do município, isso para as crianças do 3º ano do ensino 

fundamental. Também acompanhei com bastante gosto a campanha de doação de sangue, da qual 

eu defendi muito a questão do Junho Vermelho, e que aconteceu na semana passada e teve uma 

aceitação muito boa dentro do município de Flores da Cunha. Foram 101 pessoas que realizaram 

a doação de sangue. Fiquei muito feliz pela comunidade ter abraçado essa causa. Dá a impressão 

de que cada vez tem mais gente querendo fazer, praticar esse gesto e, sendo em Flores da Cunha, 

tenho certeza que vai ter cada vez mais adeptos. Quero parabenizar então ao Poder Público, à 
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Paróquia Nossa Senhora de Lourdes que disponibilizou o Salão Paroquial para que fosse 

realizado este, esta ação. Também não poderia me esquecer, que na última semana, a gente 

comemorou 65 anos do hospital Nossa Senhora de Fátima. Então uma instituição muito 

importante dentro do nosso município, ainda mais nesse ano que a gente vem passando por 

diversas dificuldades em função da pandemia, e o hospital ele é fundamental para a nossa 

comunidade. E só para complementar sobre a questão da vacinação, a gente teve mais uma etapa, 

no último sábado, onde mais de mil pessoas foram contempladas. E chegamos, ultrapassamos a 

marca de 50% da população do município vacinada com a primeira dose e mais de 20% com o 

esquema vacinal completo. E já é nítido que nos últimos, as últimas semanas, o último mês vem 

caindo então o número de pessoas que vem contraindo a doença. Então fica mais uma vez o 

apelo pra que, conforme for chegando a idade das pessoas, que elas vão se vacinar, que os 

números já mostram o resultado ali. Era isso. Uma boa semana a todos! 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, quero retomar 

o assunto da concessão das rodovias, e dizer que o nosso Prefeito tem se engajado desde o início 

desta discussão, participando ativamente na defesa dos direitos aqui da nossa comunidade e dos 

anseios de que esse pedágio não esteja mais ali, mas no momento não é essa a discussão, de 

poder retirar ou não. Então praticamente é fato que ele vai ficar ali. A única coisa que estamos 

buscando, única não, mas diversas outras ações estamos buscando na defesa da nossa 

comunidade, que foi o recadastramento, que já foi concluído pra todos moradores ali, é que seja 

feita essa duplicação em contrapartida, que o ISS que seja cobrado fique todo o município onde 

tem uma praça de pedágio. E nós tem, nós, enquanto vereadores, também estamos participando 

de algumas reuniões, o Vereador Clodo, o Vereador Diego estiveram participando da audiência 

em Caxias, eu acompanhei via Face. E essa semana, nós temos mais uma oportunidade de 

participar dessa discussão e opinar sobre isso, levar essa informação da nossa cidade, quem sabe 

mobilizar a comunidade também para que participe e faça peso nisso. Então o nosso bloco, que é 

o bloco 3, vai ser na quinta-feira, a partir das 02:00 horas da tarde até às 05:00 horas da tarde. 

Qualquer pessoa pode entrar na audiência, tem o link: parcerias.rs.gov.br/rodovias e se inscreve 

lá pra participar. Tem o link e tem também um documento que pode ser enviado com perguntas, 

manifestações que serão lidas durante essa audiência. Então convido também a comunidade que 

nos assiste, pra que entre na quinta-feira à tarde, nesse, nessa audiência, e manifeste também a 

sua, o seu descontentamento com essa situação da, da concessão, porque não trará nenhum 

benefício aqui para a nossa cidade. Quero convidar também principalmente os moradores de 

Nova Roma, pra uma ação que vai ser realizada nesse sábado, uma ação da assistência social, 

que vai ser a distribuição então de roupas no Bar do Alemão, vai estar, das duas até às três e 

meia da tarde. Essa ação foi realizada aqui na, no Pérola, e mais de 1.200 peças de roupa foram 

distribuídas pra comunidade e, conforme a Secretária nos passou, muitas dessas pessoas nunca 

tiveram o acesso às roupas da assistência social. Então, da mesma forma, estamos fazendo essa 

ação ali em Nova Roma, nesse sábado, das duas às três e meia. Então quem quiser, né, os 

moradores de Nova Roma participarem, irem lá escolher, enfim, todas essas doações que a 

comunidade sempre faz ao nosso, à nossa Prefeitura, à nossa assistência social e que são 

repassadas. Encerrou o meu tempo. Obrigada!  

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, esses dias estive 

acompanhando o trabalho feito na estrada que dá acesso da empresa Forbal até o asfalto que liga 

Flores da Cunha, São João e Santa Bárbara, aonde quero parabenizar a todos os envolvidos pelo 

bom trabalho. Obrigado, Senhor Presidente. Uma boa semana e uma boa noite a todos!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Carlos Roberto Forlin. 
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VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, mais uma vez gostaria de 

estender minhas condolências à família do Gildo. Da mesma forma, como o Vereador Luizão já 

comentou, também tivemos a perda, foi sepultada, na tarde de hoje, a mãe da ex-primeira-dama 

do município de Flores da Cunha, a senhora Lourdes Tomazzoni Trentin, com 83 anos, sogra do 

ex-prefeito Lídio Scortegagna, bancada se fez presente, prestando a nossa solidariedade a todos 

os familiares da dona Lourdes, uma pessoa muito querida, carinhosa por todos. Comunidade de 

Otávio Rocha, hoje, se despede dessa figura aí, que é, foi tão importante pro distrito. Também 

quero trazer, a título de conhecimento aos Colegas Vereadores, estive em Protásio Alves na 

semana passada, a trabalho, e passei por Nova Prata onde me chamou a atenção, né, o asfalto do 

estacionamento e da via onde se percorre o trajeto ela não é asfaltada, da, onde fica os 

estacionamentos dos, dos automóveis no centro, né, e isso me chamou muita atenção. E até, 

passando pelo local, eu, pela minha curiosidade, abordei o assunto, né, e nesse momento a 

pessoa me disse, questão da forma ambiental, o escoamento, impermeabilização da água, se 

poupa recurso e se faz uma estrada a mais, e achei muito importante como os semáforos dessa 

cidade, né? Eles são, tem o temporizador e, da mesma forma, pro pedestre que ocupa a faixa pra 

atravessar as vias, né, ou talvez uma ideia, Senhor Presidente, que a gente possa vim, no futuro aí 

tão próximo, implementar também no trânsito do nosso município, né? Acredito que é uma 

forma de pensarmos em mobilidade urbana. Hoje, todos já, acredito que a maioria percebeu que 

muito das indicações, muito das manifestações vem em relação ao trânsito. Está aí o pedágio, 

que posso usar como exemplo, então apenas pra conhecimento e endossar ainda mais o projeto 

dos agricultores, porque se tu percorrer o interior de Protásio, muitas vezes naquele interior, 

determinada comunidade, nem estradas boas em trafegabilidade não se tem, né, muito precário e, 

enfim, atrasa o progresso do produtor. Então mais uma vez deixar o meu posicionamento, 

bancada do MDB também já se posicionou em relação aos pedágios. E era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado! 

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

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

Vereadora, pessoas que ainda nos acompanham. Também externar nossos sentimentos à família 

do Gildo, pela perda, né, cidadão florense, nosso amigo aí e que nos deixa, uma perda também 

para Flores da Cunha. Também lamentando e passando nossos sentimentos à família Trentin, 

pela passagem da Lourdes Tomazoni Trentin, mãe da nossa ex-primeira-dama Beatriz, sogra do 

nosso ex-prefeito Lídio, do nosso ex-subprefeito Remi Damin, do Elton, do Marcos, a Solange, 

então uma perda para o nosso distrito, pra nossa comunidade. Ela que sempre foi atuante na 

nossa comunidade, na nossa sociedade lá de Otávio Rocha e nos deixa esse legado de trabalho 

comunitário, esse trabalho de família e os bons exemplos. Então, hoje, nos despedimos da 

senhora Lourdes, então uma força para toda a família Trentin. Também dizer que no dia sete, 

também fiz a minha parte como doador de sangue, Colega Vereador Diego, fui lá e, como os 

demais, também pude dar a minha contribuição para essa causa. Também, na quinta-feira, 

juntamente com a Colega Silvana, estive na, na comemoração dos 65 anos do hospital, né, então 

essa importante casa de saúde do nosso município, aonde pudemos participar de uma cerimônia 

simples, mas de uma profundidade, de uma importância muito grande para o nosso município, 

contando com a benção do Frei, para que possamos ter, sim, o nosso hospital por muitos e 

muitos anos e sempre com o seu trabalho de excelência como está tendo. Pude observar isso 

hoje, quando precisei do nosso hospital, então queria deixar aqui um agradecimento ao doutor 

Maurício, o Rafael, a toda a sua equipe, pelo bom atendimento que tiveram conosco hoje, nesse 

dia. Então parabéns ao nosso hospital Fátima em todos os seus aspectos! E vamos trabalhar, sim, 

nos comprometendo com a direção lá de buscar recursos para sempre trazer melhorias e 

equipamentos para o nosso hospital Fátima de Flores da Cunha. Por ora era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado! 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Transfiro a Presidência à Vereadora Silvana para 

que eu faça uso das Explicações Pessoais. 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então mais uma vez, boa noite, Colegas Vereadores 

e Vereadora. Eu também quero falar com relação às praças de pedágio. Hoje de tarde mesmo, eu 

estive reunido com o Prefeito Municipal, então todas as terças-feiras o Executivo tem encontro 

com os prefeitos da região, com lideranças do estado, pra tratar desse assunto do pedágio e das, 

principalmente das concessões, né? O pedágio, que nem a Vereadora falou, é uma realidade, só 

não sabemos ainda se vai ser uma praça ou duas praças, se ele vai ficar em Flores da Cunha, se 

ele vai ser transferido, então nós temos até o final do mês de agosto pra essa discussão. Então o 

que que a gente está fazendo? Praticamente todos os dias, todos nós temos contatos, deputados 

nossos que trabalham junto ao Executivo em Porto Alegre, junto ao Daer, à EGR, ao Busatto, 

que é a pessoa que está trabalhando em cima dessas concessões, e acho que sim, que a influência 

de cada um de nós juntos, junto a esses órgãos, a essas pessoas, nós poderemos conseguir algo. 

Então, conforme o Prefeito César me falou, eles já fizeram uma, uma lista de reivindicações, se 

reuniram na semana passada os prefeitos de Nova Pádua, Antônio Prado, Ipê, e fazendo uma 

coisa em conjunto aqui na região para as demandas, né? Uma coisa é certa, que nem eu volto a, a 

praça de pedágio vai continuar infelizmente, mas nós podemos é requisitar a questão do preço, 

do preço que a gente paga e os, as “benefices”, né? Nós não temos uma pista dupla, nós não 

temos a, ontem eu fui passear com a minha família até Farroupilha, então a péssima estrada que 

temos até Farroupilha. No sábado, fui à Vacaria também e infelizmente é precária. No tempo que 

nós tínhamos aqui a..., como é que era? Convias, né, o atendimento era bem diferenciado, nós 

tínhamos ambulância, nós tínhamos retorno e, hoje, com a EGR, nós não temos nada. Então acho 

que vale sim, cada um de nós, junto a nossos representantes, pressionarmos, que depois que a 

concessão for assinada é muito mais difícil de reverter. Então está sendo feito um trabalho tanto 

no Executivo como nós, sempre nós pudemos participar de reuniões, nós participamos, e tomara 

que nós consigamos, sim, reverter em benefício da nossa comunidade. Era isso, Senhora 

Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Retorno a Presidência ao Colega Vereador Clodomir 

José Rigo.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Presidente, Colegas Vereadores; cumprimento aqui o Valdecir 

Paulus, suplente de vereador; ao Cedir Bassani, boa noite; os assessores; imprensa já foi embora, 

mas deixo o meu abraço. Na última semana, nós, da Comissão de Educação, continuamos com as 

visitas, né, a, a órgãos, né, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social, né, o Conselho 

Tutelar e ao CREAS. Pudemos lá identificar lá, né, o corpo de trabalho, as dificuldades, as, as 

metas e continuamos aí com o trabalho aí da Comissão de Educação, tentando levar aí ideias e 

trazer, também, as, as reinvindicações deles para o Poder Executivo. Percebemos lá algumas 

dificuldades, mas também o entusiasmo dos, das pessoas que trabalham nesses setores, né, que 

são setores ligados aí à Secretaria de Desenvolvimento Social e eles trabalham diretamente com 

quem sofre mais, com quem tem maior vulnerabilidade no município. Mas Flores da Cunha vem 

num bom caminho, então acho que as dificuldades lá vão ser superadas. Também 

acompanhando, né, o meu raciocínio da última tribuna, duas semanas atrás, eu falei sobre o 

esporte, conversei com o Diretor de Esportes, o Vagner do Canto, na última semana, e fiquei 

feliz, porque ele está interessado em, em dar uma atenção aí aos nossos atletas, atletas de, de 

várias modalidades. E ele me disse que, agora, estão disponibilizando um cadastro para que os 

atletas das mais diversas modalidades venham a fazer ali então o seu, o seu registro, e dessa 

forma o município poder identificar, né, o que tem, quais as modalidades são praticadas, como 

está o esporte de Flores da Cunha. Então, quem tem uma certa notoriedade, quem já participou 

de campeonatos a nível estadual, nacional, mundial, pode ir lá fazer seu cadastro e eles vão fazer 
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uma análise de como está o esporte em Flores da Cunha e, a partir desse, vão definir critérios pra 

poder então ajudar esses atletas de alguma forma, né, nas, nas próximas competições. Fiquei 

muito feliz com isso também e deixo aqui o recado aos atletas que nos assistem, que se já 

participam, que treinam, que, que têm alguma ligação com o esporte, que procurem o 

departamento do Esporte para fazer o seu cadastro e se inserir aí nesse mapa esportivo de Flores 

da Cunha para, posteriormente, poder até receber recursos se estiver dentro dos critérios pré-

estabelecidos. No mais era isso. Uma boa semana a todos e boa noite! 

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

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas que ainda nos acompanham. 

Como havia mencionado na tribuna que ocupei no dia 28 de junho, falando sobre as concessões 

rodoviárias do polo da serra gaúcha e, agora, mencionadas pelos Colegas e, também, pelo 

Presidente, como o Colega Vitório mencionou na, na tribuna de hoje, estaremos, a bancada do 

MDB, criando uma comissão para esta Casa, a fim de criar essa comissão para essa discussão 

sobre essas concessões dessas rodovias, haja vista que o tempo previsto para a execução desses 

trabalhos em Flores da Cunha e na região é de 20 a 30 anos. Então acredito que seja um tempo 

demasiado longo para talvez ficarmos sem nenhum investimento nas nossas estradas. Então a 

ideia é, a sugestão, que seja criada a comissão especial para discussão e fiscalização das 

concessões rodoviárias do polo da serra gaúcha, com a finalidade de realizar estudo, promover 

ações destinadas à discussão e questões ligadas ao tema Flores da Cunha. Um deles seria, 

obviamente, a duplicação, como já foi mencionada, no mínimo daqui à Caxias, né, haja vista que 

o fluxo está bastante de veículos, está bastante intenso nos últimos anos e com certeza aumentará 

nos próximos. Então gostaríamos de levar adiante, como bancada do MDB aqui, e gostaríamos 

de contar com a colaboração dos Nobres Edis para se pudermos ver a viabilidade de criarmos 

esta comissão o mais rápido possível, né, Presidente, haja vista que os prazos se esgotam e temos 

que sim, talvez para auxiliar também no trabalho que cada um está fazendo, o que o Executivo 

está fazendo, dar a nossa contribuição enquanto Casa, para vermos a possibilidade de todos esses 

trabalhos que estão sendo realizados, e esses projetos que são para as nossas estradas aqui de 

Flores da Cunha. Por ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado então as Explicações Pessoais e não 

havendo Informes da Presidência, eu agradeço a presença de todos, a proteção de Deus e declaro 

encerrada a sessão ordinária desse dia 12 de julho de 2021, às 19h52min. Tenham todos uma boa 

noite, uma boa semana e paz e bem! 
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