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SESSÃO 2.694 – SOLENE 

31 de março de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão solene deste dia 31 de março de 2022, de inauguração da Galeria 

das Vereadoras, como forma de homenagear as vereadoras que ocuparam uma vaga neste Poder 

Legislativo desde a sua constituição, no ano de 1935. Compõem a mesa principal: 

Excelentíssimo Senhor César Ulian, Prefeito Municipal, neste ato representando o Poder 

Executivo Municipal; Vereador Clodomir José Rigo, Vice-Presidente da Câmara; e Vereadora 

Silvana De Carli, autora da proposta que instituiu a Galeria das Vereadoras. Convido a todos 

para que, de pé, entoarmos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e 

música de Francisco Manoel da Silva. (Execução do Hino Nacional). 

Solicito ao 1º Secretário da Mesa Diretora, Vereador Luiz André de Oliveira, que nomine as 

autoridades aqui presentes e/ou representadas, que nos prestigiam nesta sessão solene e que cite 

as correspondências recebidas por ocasião desta homenagem. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite a todos! Gostaria de 

saudar as seguintes autoridades aqui presentes nesta sessão solene: Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal César Ulian; Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal Márcio Rech; 

Ilustríssima Senhora Secretária de Desenvolvimento Social Michele Lusa; Ilustríssima Senhora 

Secretária de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito Roseane Pradella; Ilustríssimo Senhor 

Presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, Jasser Panizzon; Ilustríssima Senhora 

Presidente da ADIFLORES, Associação dos Idosos de Flores da Cunha, Carmem Oliboni; 

Ilustríssima Senhora Representante do instituto Flávio Luis Ferrarini Leandra Mascarello; 

Ilustríssimo Senhor Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni; Ilustríssima Senhora Representante do 

jornal o Florense Gabriela Fiorio; Excelentíssima Senhora Primeira Dama do Município Liziane 

Ulian; Ilustríssimo Senhor Presidente Municipal do PDT e ex-vereador Moacir Matana; 

Ilustríssimo Senhor ex-vereador Hermes Oliboni. Neste momento, passo a citar as 

correspondências recebidas por ocasião dessa sessão solene: Ofício nº 012/2022, do Presidente 

Municipal do PDT, Senhor Moacir Antônio Matana, e do Líder da bancada do PDT, Senhor 

Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que parabenizam a Vereadora Silvana De Carli e a 

Câmara de Vereadores pela inauguração da Galeria das Vereadoras, que enaltece as mulheres 

que passaram ou que estão hoje como vereadoras, bem como incentiva para que cada vez mais 

mulheres se envolvam na política, e parabenizam as homenageadas de hoje, em especial as 

vereadoras que assumiram cadeira no Legislativo pelo Partido Democrático Trabalhista. Ofício 

nº 003/2022, dos Vereadores do MDB, Senhores Carlos Roberto Forlin, Ademir Antonio Barp e 

Vitório Francisco Dalcero, que parabenizam esta Casa Legislativa pela criação da “Galeria das 

Ex-Vereadoras”, em especial à Senhora Renata Zorgi Lusa, ex-vereadora do MDB entre 1997 a 

2016, uma reconhecida homenagem às mulheres que conquistam cada vez mais um espaço na 

sociedade, que lutam e desempenham um papel fundamental em todas as áreas. Ofício nº 

15/2022, do Presidente do Partido Progressista Florense, Senhor Vereador Clodomir José Rigo, e 

do Vice-Presidente do partido, Senhor Fernando Foss, que parabenizam a Câmara de Vereadores 

pela realização da sessão solene para inauguração da “Galeria das Ex-Vereadoras”, 

especialmente à Vereadora Silvana De Carli, pela iniciativa e, também, às ex-vereadoras 

homenageadas nesta data, pela coragem que tiveram ao enfrentar o machismo estrutural e se 

colocarem à disposição para muito bem representar as mulheres dentro do nosso Poder 

Legislativo. Ofício nº 01/2022, do Líder da Bancada dos Republicanos, Senhor Luiz André de 

Oliveira; e do Presidente do Partido Republicanos florense, Senhor Luis Fernando Rosa, que 

parabenizam as ex-vereadoras do Legislativo florense, pela homenagem prestada em sessão 

solene, bem como à iniciativa da Vereadora Silvana De Carli de propor a criação da Galeria das 

Vereadoras, sendo uma importante iniciativa para dar ênfase ao trabalho prestado por essas 

mulheres em prol do município, além de dar visibilidade à atuação feminina na política. 
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Cumprimento o Excelentíssimo Senhor César Ulian, Prefeito Municipal; as Senhoras Dolores 

Maria Soldatelli, Renata Zorgi Lusa, Claudete Gaio Conte e Silvana De Carli, também as 

Senhoras Sonia Beatriz Montanari, Graciosa Oliva Caldart Venturini, Mari Siqueira da Silva e 

Bernardina Sandi, a Senhora Jussara Zenato Tronco, sobrinha de Odilla Anna Oldra, in 

memoriam, homenageadas desta noite, demais entidades aqui representadas já mencionadas pelo 

Secretário, imprensa, público presente e as pessoas que nos acompanham pelo Facebook Câmara 

de Vereadores. Sejam todos bem-vindos! Esta solenidade tem por objetivo homenagear as 

mulheres que, ao longo da história do município, ergueram uma bandeira partidária e colocaram 

seus nomes para concorrer a um cargo eletivo. Desde a primeira legislatura da Câmara Municipal 

de Flores da Cunha, em 1935, 200 vereadores, entre titulares e suplentes, passaram pelo 

Legislativo florense. Entre eles, apenas 4,5% foram mulheres, ou seja, um total de nove 

vereadoras. No Brasil, apenas 16% dos vereadores são mulheres. Com o objetivo de destacar e 

valorizar a importância da atuação feminina na política, a Câmara de Flores da Cunha aprovou a 

Resolução nº 088, de 15 de março de 2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que 

destina um local específico, no Espaço Memória do Legislativo, denominado de Galeria das 

Vereadoras. Hoje, inauguramos este espaço, onde constam os quadros com a imagem das nove 

vereadoras que passaram por esta Casa Legislativa. A galeria é integrada pelas quatro vereadoras 

titulares Dolores Maria Soldatelli, Renata Zorgi Lusa, Claudete Gaio Conte e Silvana De Carli e 

pelas cinco suplentes Odilla Anna Oldra, Sonia Beatriz Montanari, Graciosa Oliva Caldart 

Venturini, Bernardina Sandi e Mari Siqueira da Silva. As fotos das vereadoras levam um QR 

CODE, que direciona para a página que apresenta o histórico de cada uma no site 

camaraflores.rs.gov.br. No sentido de valorizar a figura da mulher que se propõe a concorrer a 

um cargo eletivo, principalmente no mês de março, quando dedicamos as homenagens a estas 

guerreiras que tanto fazem pela nossa sociedade, hoje, queremos colocar em evidência as nove 

vereadoras que já passaram por esta Casa Legislativa. Desde 1935, em uma Câmara que 

apresenta nove vagas por legislatura, o número de nove vereadoras nos faz refletir. Traçando um 

comparativo ao longo de nossa história, das 19 legislaturas, teríamos apenas uma ocupada por 

mulheres. Desta forma, nós, Vereadores da atual legislatura, ao menos por hoje, gostaríamos de 

ceder nossas cadeiras para que o trabalho, a força e a luta destas nove mulheres possam 

permanecer em evidência. Neste momento, passarei a chamar os Vereadores para que entreguem 

um ramalhete de flores e cedam seus lugares às ex-vereadoras. Solicito ao Vereador Vitório 

Francisco Dalcero que entregue um ramalhete de flores a Senhora Sonia Beatriz Montanari, 

Vereadora Suplente da 11ª Legislatura - 1989 a 1992. (Entrega do ramalhete). 

Solicito ao Vereador Diego Tonet que entregue um ramalhete de flores a Senhora Graciosa Oliva 

Caldart Venturini, Vereadora suplente da 13ª Legislatura - 1997 a 2000. (Entrega do ramalhete). 

Solicito ao Vereador Carlos Roberto Forlin que entregue um ramalhete de flores a Senhora 

Bernardina Sandi, Vereadora suplente da 14ª Legislatura - 2001 a 2004. (Entrega do ramalhete). 

Solicito ao Vereador Horácio Natalino Rech que entregue um ramalhete de flores a Senhora 

Mari Siqueira, Vereadora suplente da 14ª Legislatura - 2001 a 2004. (Entrega do ramalhete). 

Solicito ao Vereador Luiz André de Oliveira que entregue um ramalhete de flores a Senhora 

Claudete Gaio Conte, Vereadora Titular da 15ª, 16ª e 18ª Legislaturas - 2005 a 2012 e 2017 a 

2020. (Entrega do ramalhete). 

Solicito ao Vereador Ademir Antonio Barp que entregue um ramalhete de flores a Senhora 

Renata Zorgi Lusa, Vereadora Titular da 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª - Legislaturas entre 1997 e 2016. 

(Entrega do ramalhete). 

Solicito ao Vereador Clodomir José Rigo que entregue um ramalhete de flores a Senhora Jussara 

Zenato Tronco, sobrinha e, neste ato, representando a Senhora Odila Anna Oldra, in memoriam, 

Vereadora suplente da 5ª Legislatura - 1960 a 1963. Odila foi a primeira mulher a ocupar uma 
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cadeira na Câmara de Vereadores como suplente, substituindo o Vereador Abrelino Vicente 

Vazatta. (Entrega do ramalhete). 

Solicito ao Excelentíssimo Senhor César Ulian, Prefeito Municipal, que entregue um ramalhete 

de flores a Senhora Dolores Maria Soldatelli, Vereadora Titular da 7ª Legislatura - 1969 a 1972. 

Dolores foi a primeira mulher eleita a ocupar uma vaga no Legislativo e também eleita 

Presidente da Câmara de Vereadores. (Entrega do ramalhete). 

Neste momento, convido a Vereadora Silvana De Carli, Vereadora titular da 19ª Legislatura, 

2021 a 2024, e autora do Projeto de Resolução que instituiu a Galeria das Vereadoras no Espaço 

Memória do Legislativo desta Câmara de Vereadores para receber, de minhas mãos, um 

ramalhete de flores e conduzir esta solenidade. (Entrega do ramalhete). 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Presidente! É com muita honra e orgulho 

que passo a conduzir esta sessão, que muito me emociona pela representatividade das mulheres 

na política ao longo da história de Flores da Cunha. Solicito aos presentes que assistam a uma 

breve apresentação das homenageadas desta noite. Vamos acompanhar o vídeo. (Apresentação 

do vídeo com o depoimento das homenageadas da sessão, que pode ser acessado através deste 

link https://youtu.be/x6Us5Mf0ucw e com o seguinte texto: “Desde a primeira legislatura da 

Câmara Municipal de Flores da Cunha, em 1935, 200 vereadores, entre titulares e suplentes, 

passaram pelo Legislativo florense. Entre eles, apenas 4,5% foram mulheres, ou seja, um total 

de nove vereadoras. No Brasil, apenas 16% dos vereadores são mulheres. Com a proposta de 

dar visibilidade, em 87 anos, à atuação feminina na política, a Câmara de Flores da Cunha 

inaugura, junto ao espaço Memória do Legislativo, a Galeria das Vereadoras. Dolores foi a 

primeira mulher eleita vereadora. Em 1967, ficou em segundo lugar na votação, com 502 votos. 

Ela também foi eleita presidente da Casa Legislativa, por cinco votos. Renata foi a mulher que 

se dedicou à vereança por mais tempo. Eleita pela primeira vez aos 26 anos, iniciou na 

legislatura de 1997 e atuou por cinco legislaturas consecutivas, até 2016, e ainda presidiu a 

Casa em 2006. Claudete foi eleita pela primeira vez em 2004, quando o número de vagas no 

legislativo mudou de 11 para nove. Em 11º lugar, conseguiu ocupar a 9ª vaga pela soma de 

votos da bancada do partido. A primeira vereadora a assumir uma vaga na Câmara foi a 

professora Odilla Anna Oldra, falecida em 1987 e que ocupou o cargo durante um mês em 61. A 

suplente Sonia ocupou o cargo na 11ª Legislatura, entre 91 e 92, durante um mês. Dona Oliva 

também ocupou o cargo como suplente. Foi na 13ª Legislatura, em três ocasiões. Em 2001, Mari 

ocupou uma cadeira na Câmara de Vereadores. Um mês após, também em 2001, foi a vez de 

Bernardina ocupar a vaga de vereadora. No Brasil e no estado, o eleitorado feminino ultrapassa 

52%. Em Flores da Cunha, as mulheres somam mais de 50% do eleitorado. Se as mulheres são 

maioria na escolha dos nossos representantes, porque ainda não têm maior representação? A 

Galeria das Vereadoras surge como um incentivo para mudar esses números, para reconhecer o 

trabalho das mulheres no Legislativo florense, assim como para estimular que mais mulheres 

busquem ocupar as vagas na Câmara. A galeria será integrada pelas quatro vereadoras 

titulares e pelas cinco suplentes. As fotos acompanham um QR CODE, que direciona para o 

perfil da vereadora no site da Câmara”). 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Em tempo, quero cumprimentar o nosso Vice-Prefeito 

Marcio Rech e sua esposa Edilene. Sejam bem-vindos! Passo, agora, a palavra ao nosso 

Excelentíssimo Senhor César Ulian, Prefeito Municipal, para o seu pronunciamento em nome do 

Poder Executivo Municipal. 

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Muito boa noite a todos, a todas, de maneira 

muito especial. Que grande satisfação nós podermos estar aqui reunidos pra esse momento 

especial. Eu acho que essa é uma grande palavra que nós podemos descrever o que nós também 

sentimos ao escutar esse belo vídeo. Shami, mais uma vez, parabéns! Cumprimento todas vocês, 

de maneira muito especial; também, ao Presidente Angelo, os demais Vereadores aqui presentes; 

https://youtu.be/x6Us5Mf0ucw
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cumprimento minha esposa Lisi, Primeira Dama; Marcio, Vice-Prefeito; todos os que foram 

citados. E, Sonia, no mínimo, as sessões vão durar, no mínimo, o dobro, né? Se for nove 

mulheres. Mas vou combinar contigo que ver esse plenário florido dessa forma ele fica muito 

mais bonito! Muito mais bonito! Está muito bonito! Mas esse reconhecimento, agora, ouvindo 

vocês também, né, me veio à tona, né, Bibi, nossa vereadora também, do estudantes, também a 

Mascarello aqui, nossa vereadora da melhor idade, e me veio à tona, nos últimos dois que nós 

tivemos, tinha apenas um estudante menino e um idoso vereador, né? Se não me falha a memória 

foi isso. Se não, eram todas mulheres e meninas. Então isso já nos preocupa um pouco, homens! 

E, com certeza, nós temos isso à disposição aqui e de maneira muito estratégica, na porta da 

Câmara de Vereadores, com certeza, Vereadora Silvana, parabéns, por essa iniciativa e, 

certamente, vai inspirar essas iniciativas que já estão afloradas no nosso município. Com certeza 

é um impulsionamento a mais que a ala feminina também recebe pra fazer esse trabalho. E, de 

fato, tive a oportunidade de conviver, enquanto vereador, com a vereadora Claudete e pude 

perceber o quanto e o diferencial nós termos um ponto de vista feminino junto no momento das 

decisões. Então eu te agradeço também por ter partilhado esses quatro anos aqui como 

vereadora. Em seu nome, também todas as vereadoras, a Re, que também tive a oportunidade de 

acompanhar mais, mas também, né, Dona Oliva, Mari, todas vocês, Sônia, Berna, nossa querida, 

embora, talvez, a memória não venha muito, mas, com certeza, foi ali que começou tudo. 

Jussara, equilíbrio total ali nas tuas falas. Aqui já tem uma candidata, em? Um equilíbrio muito 

perfeito, assim, nas tuas colocações. Como é bonito a gente poder experimentar tudo isso! E ver 

também aqui, né, Neia, da Casa da Amizade, tantas aqui, as Oldras, sempre envolvidas. Né, 

Zanete? Em muitas iniciativas, Presidente Carmem. Todas vocês! Como é importante, Leandra, 

do Instituto, ver aí quantas mulheres envolvidas, fazendo com que as coisas aconteçam. E não 

dizendo que vocês deixaram de ser donas de casa, porque vocês também são donas de casa! Diga 

a minha esposa, que, além de cuidar de tudo, dos filhos, agora, eu enquanto prefeito, toca a nossa 

empresa. E manda nos homens lá, né? Isso aí! Rodeada de homens, mas está aí à frente e 

comandando a empresa. Então, que nem alguma de vocês falou no vídeo, que a mulher ela deve 

estar onde ela quer estar! Isso é o essencial! E nós precisamos de vocês! Do nosso lado, nem 

atrás e nem à frente, mas do nosso lado! Quando a mulher está do lado do homem, todos 

ganham! A família ganha, a comunidade ganha, a entidade ganha! Né, Hermes? Está ali do 

ladinho. Todos nós ganhamos, porque o equilíbrio ele se dá com essa unidade. Então agradeço a 

oportunidade de poder estar aqui, convivendo com vocês, sabendo um pouquinho mais da 

história de cada uma de vocês, da importância, e aqui digo, em nome da autoridade máxima do 

município, o reconhecimento pelo trabalho de vocês. Alguns exemplos foram dados nos 

depoimentos de vocês, mas, com certeza, muito mais do que isso, vocês fizeram história no 

nosso município, nas nossas leis, nas criações de projetos. O toque feminino dá o toque especial! 

Então a nossa gratidão pela oportunidade de estar aqui, falando em meu nome, em nome, 

acredito, também de todos os prefeitos que passaram por Flores da Cunha, o nosso 

reconhecimento a todas vocês. Aqui também, em nome das nossas duas secretárias aqui, a Rose 

e a Micheli, que também tivemos o cuidado, né, Marcio, nós, no nosso grupo, de mesclarmos 

muito mulheres e homens, porque a gente percebe o quão necessário é temos a opinião feminina 

na tomada de decisão. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo! Parabéns, Vereadora 

Silvana, pela iniciativa! E, com certeza, de agora em diante, que se cuidem os homens! Os 

vereadores aí, ó, e os prefeitos também, porque está na hora de ter uma prefeita mulher em 

Flores da Cunha também! Então vamos lá, contem conosco e nós contamos e precisamos muito 

de vocês! Parabéns a todas vocês, pela história e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa! Muito 

obrigado e uma boa noite a todos nós! 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada ao nosso Prefeito! Peço licença, agora, 

para ocupar a tribuna desta Casa para fazer meu pronunciamento em nome de todos os 

Vereadores e, especialmente, hoje, de todas vocês ex-vereadoras. Quero cumprimentar então, 

novamente, todos os presentes, quem nos acompanha pelas redes sociais, todos já mencionados 
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no protocolo e vocês mulheres, protagonistas dessa noite. É difícil falar nesse momento, é uma 

responsabilidade tão grande estar aqui representando-as e depois de tudo o que vocês falaram no 

vídeo e o nosso Prefeito. Mas eu quero, também, agradecer os meus Colegas Vereadores dessa 

legislatura. Sem vocês, não seria possível esse momento também, que apoiaram a nossa 

iniciativa, estão sempre juntos aí, no diálogo, na convivência sadia. Então agradeço mesmo 

vocês, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Hoje é uma noite muito especial para todas 

as mulheres, o seu protagonismo está aqui retratado, mas a nossa função também é fazer que ele 

aconteça diariamente na sociedade em todos os segmentos. A gente já falou aqui o quanto a 

mulher é importante em todos os lugares. Onde ela quer que esteja, ela faz a diferença. Então, na 

política, nós temos que motivar mais mulheres a participarem da vida pública. Por isso então a 

iniciativa deste projeto da Galeria das Vereadoras. É um dos passos de muitos que ainda temos 

que dar pra tornar o caminho mais fácil para as próximas mulheres que virão após nós. Vocês já 

começaram essa caminhada. E estamos, cada dia a mais, tentando melhorara-la. Então é nossa 

função, nossa obrigação de quem está aqui hoje ajuda-las a vir a participar do meio político. Não 

podemos então esquecer o nosso passado para que ele não se repita e também para valorizar 

todas aquelas mulheres que lutaram para trilhar o caminho que nos trouxe até aqui. Agora então 

é nossa incumbência seguir o trabalho que elas fizeram, não guardar para nós essa experiencia, 

temos que motivar e inspirar novas. Isso compete a todas as nós, todas vocês também que estão 

aqui e todas as mulheres que exercem alguma liderança na sociedade. A mulher precisa ocupar 

os seus espaços, e, na política, também é um espaço que deve ser ocupado. Tanto se fala em 

representatividade! Mas isso vai acontecer, se não tivermos mulheres concorrendo. Que os 

partidos incentivem a participação delas! Que filiem mulheres! Que treinem, que capacitem, que 

deem informação, que deem segurança para elas estarem aqui! E colocando seus nomes, com 

certeza, à disposição nas eleições. Mas o principal: como a Re falou, né, mulheres votando em 

mulheres. Nós precisamos mudar, quebrar esse paradigma. Precisamos banir aquele discurso que 

não gosto de política! Nós fizemos política no dia a dia! E o que temos que dizer é que não 

gostamos de políticos corruptos, ou do sistema corrupto! Mas a política ela é sã, ela é saudável, 

ela é a construção da cidadania! Então, se vocês não participares, não acompanhar a política, 

com certeza, você será manipulado, influenciado por políticos corruptos. Então não só colocando 

à disposição, concorrendo, mas acompanhando! Estando a par das questões políticas é muito 

importante! Tem uma palavra que tem ganhado destaque ultimamente, que é a palavra 

sororidade, que nada mais é que mulheres se apoiando. É sermos como irmãs, sempre 

respeitando a nossa individualidade, as questões partidárias, a opinião de cada uma, mas sempre 

defendendo, juntas, as mesmas causas. Juntas, a nossa voz vai ecoar mais longe, pois ecoa com 

mais empatia e mais amor! Como a Sônia falou. Menos competição e menos julgamento, pois 

queremos as mesmas coisas! Não precisamos deixar de ser mulher para ser política; não 

precisamos abrir mão das funções de mulher, que já muitas; e também não precisamos agir como 

homens aqui. Somos frágeis, sensíveis sim, mas também somos fortes e corajosas. Precisamos 

ter posição firme e enfrentar os preconceitos e o machismo estrutural que está aí posto. Meu 

sentimento, hoje, é de gratidão, por trilhar esse caminho, que faço com muito amor e dedicação e 

na certeza que, junto com vocês, estamos plantando novas sementes de futuras líderes na nossa 

sociedade. Quero agradecer, em especial, minha família, que está aqui presente, pelo apoio de 

sempre! Agradecer todos vocês que estão aqui, hoje, acompanhando esse momento lindo, 

histórico para todas as mulheres! E que se torne cada vez mais frequente essa participação 

feminina! Parabéns a vocês, que trilharam esse caminho, que nos incentivaram também a estar 

aqui. Os seus exemplos, a sua determinação, o seu trabalho, fazem toda a diferença na sociedade! 

E obrigada! Obrigada mesmo, por existirem! E obrigada pela presença de vocês! Obrigada! Não 

era pra ler, mas eu fiquei m pouquinho nervosa. Quero agradecer, em especial, então, em nome 

do Presidente da Câmara, Vereador Angelo Boscari Junior, a presença de todos, do nosso 

Excelentíssimo Senhor César Ulian, Prefeito Municipal, os Senhores Vereadores, ex-vereadoras, 

os familiares das homenageadas, imprensa e os colaboradores desta Casa. Também, não posso 

deixar de mencionar o trabalho incansável de algumas mulheres que estão aqui dentro desta 
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Câmara, que, sem elas, né, Shamila, Rosma, a Marina, as assessoras das bancadas, todas as 

mulheres aqui competentes, que estão sempre nos dando suporte para fazermos um bom 

trabalho. Convido então para todos, de pé, entoarmos o Hino de Flores da Cunha, letra e música 

de Ivo Gasparin. 

Agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, declaro encerrada a sessão solene deste 

dia 31 de março de 2022. Uma boa noite a todos e, mais uma vez, parabenizo a todas as 

mulheres e convido às ex-vereadoras, os Vereadores e as autoridades para que se dirijam ao 

Espaço Memória do Legislativo para realizarmos o descerramento da Galeria das Vereadoras. 

Mas, antes disso, convido a todas para virem aqui à frente para fazermos uma foto e deixar este 

momento registrado. Obrigada a todos! 
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