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SESSÃO 2.714 – SESSÃO ORDINÁRIA 

25 de julho de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 25 de julho de 2022, às 18h12min. 

Saúdo a presença dos Colegas Vereadores, da imprensa, do público presente nesta sessão e a 

todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores. Neste momento, 

solicito a todos os presentes que façamos um minuto de silêncio em homenagem póstuma à ex-

servidora desta Casa, Marisa Chinato, falecida ontem; e também, ao ex-vice-prefeito do 

Município, Almir Zanin, falecido hoje. (Um 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 LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 091/2022, que responde o requerimento da Câmara nº 007/2022 e informa que foi 

determinada a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar a conduta dos 

servidores municipais no fato ocorrido na tarde do dia 23 de junho de 2022, em atenção ao 

requerimento nº 022/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin; e encaminha o 

memorando nº 041/2022, da Secretaria de Segurança Pública, Transportes e Mobilidade, 

contendo as informações acerca dos cadastros individuais relativos aos veículos e aos 

profissionais ativos e inativos referentes aos táxis do município, em atenção ao requerimento nº 

023/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin.  

Ofício nº 092/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 058/2022, que “Inclui o Projeto 1676 no 

Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, 

autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$1.288.000,00”.  

Ofício nº 093/2022, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 006/2022, que “Altera o 

Art. 1º e revoga o § 2º do Art. 2º da Lei Complementar nº 75, de 26 de dezembro de 2011, que 

cria empregos públicos para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Auxiliar em Saúde 

Bucal para atuarem na Estratégia Saúde da Família – ESF”.  

Ofício nº 094/2022, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 007/2022, que “Altera o 

caput e o § 3º do Art. 1º da Lei Complementar nº 076, de 26 de dezembro de 2011 que cria 

empregos públicos de Agentes de Combate às Endemias e dá outras providências”. 

Ofício nº 095/2022, que encaminha a Mensagem Retificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 

054/2022, que “Altera dispositivos do Projeto de Lei nº 54/2022, que institui o programa de 

Parcerias Público-Privadas e de Concessões do Município de Flores da Cunha/RS e dá outras 

providências”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 059/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que “Denomina de Estrada La 

Mèrica uma via pública localizada no Travessão Rondelli, no município de Flores da Cunha”.  

Projeto de Lei nº 060/2022, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que 

“Denomina de Estrada das Lagoas uma via pública localizada na Linha 40, no município de 

Flores da Cunha”.  

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que 

“Concede a Medalha Mérito Florense ao Senhor Alfeu Scortegagna”.  
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Indicação nº 161/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que estude a possibilidade de criar um programa para a formação profissional da 

pessoa com deficiência. 

Indicação nº 162/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal o conserto da pavimentação que se encontra danificada na rua César Piardi, no bairro 

Centro, conforme imagens anexas a esta indicação. 

Indicação nº 163/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de contêineres de lixo orgânico e seletivo na estrada para Otávio Rocha, 

nas proximidades do número 1752, na Linha 80. 

Indicação nº 164/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que providencie melhorias como o patrolamento, a britagem e a roçada ao longo da 

rua Oreste Primo Pradella, no município de Flores da Cunha, bem como a canalização do esgoto 

que corre a céu aberto. 

Indicação nº 165/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que providencie melhorias como o patrolamento, a britagem e a roçada ao longo da 

estrada Cândida Zaupa Dall’Alba, no município de Flores da Cunha. 

Indicação nº 166/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam retirados entulhos e pneus que se encontram na rua Ernesto Alves, esquina 

com a rua Rio Branco, no bairro Aparecida. 

Requerimento nº 024/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer licença para tratar 

de interesses particulares pelo período de 1º a 31 de agosto de 2022, conforme prevê o artigo 72, 

inciso III da Resolução nº 080, de 22 de dezembro de 2020. 

Requerimento nº 025/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a prorrogação pelo 

prazo de 10 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

sobre o Projeto de Lei nº 054/2022, que “Institui o programa de Parcerias Público-Privadas e de 

Concessões do Município de Flores da Cunha/RS e dá outras providências”. 

Ofício nº 40/2022, do Líder da bancada Progressista, Vereador Diego Tonet, que informa que o 

Vereador Clodomir José Rigo assumirá o cargo de líder da bancada durante o período de sua 

licença, de 1º a 31 de agosto de 2022. 

Ofício nº 42/2022, do Vereador Diego Tonet, que solicita que o presente ofício seja anexado ao 

Projeto de Lei nº 059/2022, que “Denomina de Estrada La Mèrica uma via pública localizada no 

Travessão Rondelli, no município de Flores da Cunha”, a fim de que a justificativa do nome 

escolhido conste no processo. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Câmara dos Deputados, que informa a transferência de recursos financeiros da União 

ao Município de Flores da Cunha relativo ao mês de junho de 2022, para conhecimento dos 

Vereadores.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

Vereadores, a Vereadora, assessores e servidores da Casa, a imprensa; cumprimento especial ao 

nosso Agricultor Destaque 2022, Sídnei Trentin; à Nata, Seu Daniel Gavazzoni, demais pessoas 

que se encontram aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje defendo a 
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indicação que protocolamos e peço ao nosso Prefeito que estude a possibilidade de criar um 

programa para a formação profissional da pessoa com deficiência. O programa tem como 

objetivo principal incentivar políticas inclusiva, por isso propomos a criação de cursos de 

formação profissional de recepcionistas, caixas, telefonistas, digitadores, entre outros, 

direcionado às pessoas com deficiências. Muitas vezes os empregadores argumentam que não, 

que encontram dificuldades para buscar pessoas com qualificações necessárias para o mundo do 

trabalho, pois as pessoas com deficiências não possuem a formação que lhes ofereça 

competência profissional, permitindo sua autonomia tão necessária na prática laboral. Aliam-se 

aos empregadores algumas instituições de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, que 

possuem o argumento forte de que não há vaga, de que não há oferta de vagas gratuitas para 

capacitação em quantidade suficiente para a população potencialmente interessada no serviço, 

não oportunizado às pessoas com deficiência por meio da escolaridade formal. Desta forma, 

solicito o atendimento a esta indicação. Obrigado, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, imprensa, público presente e quem nos acompanha nas redes sociais. Indicação 164, 

solicito que seja providenciado urgentemente estas melhorias na rua Oreste Pradella com o 

objetivo de melhorar as condições da via, pois a mesma encontra-se em péssimas condições, com 

muitos buracos e muita sujeira. Em tempo, ressalto que essa indicação já foi protocolada em dia 

quatro de abril de 2021. Os moradores aguardam uma ação imediata do Poder Público. Certo de 

seu pronto atendimento, agradeço. Indicação 165, a presente indicação tem por objetivo atender 

à reivindicação dos moradores da referida estrada, que tem início no quiosque Novello, a fim de 

garantir melhores condições de trafegabilidade. Assim, solicitamos que seja realizado o 

patrolamento, o cascalhamento e a roçada ao longo de toda a extensão da estrada Cândida Zaupa 

Dall’Alba. Desta forma, por se tratar de ações necessárias de melhorias que visam a qualidade e 

a segurança e a dignidade devida dos cidadãos que fazem o uso ou residem na referida, contamos 

com o atendimento dessa indicação da maneira mais breve possível. Indicação 166, este é um 

dos pontos com uma grande reclamação por parte dos moradores, que a equipe de limpeza tome 

providência em todos os locais na mesma situação. Obrigado, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, solicito aos líderes de bancada que se manifestem favoráveis ou contrários à 

supressão do Grande Expediente da sessão de hoje. Vereador Guga. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, me manifesto favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Luizão. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, também me manifesto 

favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Diego.  

VEREADOR DIEGO TONET: Também me manifesto favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Horácio.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Também sou favorável.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Então transferiremos o 

Grande Expediente desta semana para a semana que vem. Os vereadores inscritos nesta semana 

terão a palavra na próxima semana.  

GRANDE EXPEDIENTE 

(Espaço suprimido conforme acordo de líderes). 
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Passamos, agora, ao intervalo de cinco minutos para a organização da pauta da Ordem do Dia. 

(Intervalo). 

Antes de iniciarmos a Ordem do Dia, justifico aqui a transferência do Grande Expediente pra 

semana que vem devido ao falecimento do ex-prefeito, ex-vice-prefeito municipal Almir Zanin. 

E já, desde já, prestamos nossas condolências a toda a bancada do PSB, em especial ao Vereador 

Horácio Rech. Sinta-se abraçado e em nome desta Casa.  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 052/2022, que “Dispõe sobre a divulgação das deliberações e 

atividades desenvolvidas pelos Conselhos Municipais na página oficial da Prefeitura e da 

Câmara Municipal na internet e dá outras providências”. Solicito ao Secretário que faça a leitura 

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

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

aqui presente e quem nos acompanha também pelas redes sociais. O objetivo desse projeto que 

apresentei então pra esta Casa e que a gente pede ao Executivo, que faça dar mais transparência e 

mais divulgação aos conselhos municipais, para que a comunidade conheça quem são os 

conselhos, quais são os temas que estão sendo tratados, porque a gente sabe que as reuniões são 

abertas, a comunidade pode acompanhar, então isso também é uma forma de auxiliar e, também, 

dar mais, fortalecer esses conselhos, para que eles também, como eles são a palavra da 

população nas decisões do Executivo. Então a idéia é que sejam fortalecidos e que as pessoas 

também saibam qual é o papel do conselho e quem são as pessoas que participam. Então acredito 

ser algo importante, benéfico para o Município e peço a colaboração dos Colegas Vereadores 

para que aprovem este projeto. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 052/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, 

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 052/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, o Projeto de Lei nº 055/2022, que “Autoriza a transferência de recursos financeiros ao 

Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima e, autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$250.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos 

pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 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 ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, conforme 

informações repassadas pela Secretaria da Saúde de nosso Município, estes recursos de 250 mil 

reais são oriundos das emendas parlamentares dos deputados estaduais do MDB, sendo 150 mil 

reais do Deputado Búrigo e 100 mil reais do Deputado Zanchin, e não estão descritos na portaria 

e, também, nas exposições dos motivos da PL 05/2022. Estes recursos vão possibilitar ao 

hospital a compra de uma central telefônica, melhoria no sistema, reforma no elevador, aquisição 

de forno combinado e enceradeira. É notório que a crise econômica brasileira e a inflação estão 

fazendo com que muitas famílias não tenham mais condições de ter um plano de saúde particular 
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e estão sendo empurradas a buscar no Sistema Único de Saúde, o SUS, para as consultas e suas 

internações. Ao deixarmos o nosso hospital Fátima melhor equipado, possibilitaremos um 

melhor atendimento nos serviços de saúde aos pacientes que buscarem atendimento hospitalar. 

Obrigado, Senhor Presidente! 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público aqui presente, dizer que é um importante projeto pleiteado aqui pela essa 

bancada, a bancada do MDB, em parceria com o Deputado Estadual Carlos Búrigo e, também, o 

Deputado Zanchin, o qual os dois mandaram seus recursos para a saúde do nosso município em 

tratativas ainda no início do ano passado. Dizer que é importante pro nosso hospital, estando lá, 

visitando tempos atrás, juntamente com outras pessoas nos fizemos presente lá, e se denotou essa 

importância do recurso. A gente só fica um pouco entristecido quando a gente lê o, as exposições 

de motivos e não enxerga o destaque que teve os dois deputados que destinaram juntamente 

esses valores. Enquanto aqui a gente já aprovou os projetos no decorrer desse ano, aonde todos 

foram mencionados, citados e a gente infelizmente acaba tendo que se deparar com uma situação 

dessas. Mas o dinheiro com certeza será muito bem aproveitado pelo nosso hospital e isso que 

importa, o nosso munícipe ser bem atendido e ter recursos para trazer então, levando recursos, 

saúde a todos que precisarem. Era isso. Muito obrigado! 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, só quero, em nome do Executivo 

Municipal, nos desculpar com a bancada do MDB pela falta dos nomes no projeto. Isso já 

ocorreu em algumas outras oportunidades com também outros deputados, inclusive em reunião o 

Prefeito cobrou isso dos secretários, pra que não ocorressem mais. Mas infelizmente erros 

acontecem, então estou pedindo aqui desculpas em nome do nosso Prefeito. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, acho que o importante é que venha o recurso, né? Então agradecer a bancada que se, 

trabalhou em cima dos deputados do MDB pra que essa emenda viesse. Nós fazíamos isso lá na, 

nas gestões passadas, nós destinávamos muito recurso pro hospital, eu mesmo consegui duas ou 

três emendas pro hospital, pra compra de equipamentos, pro investimento. Então acho que o 

mais importante sempre é o recurso que vem independente de quem esteja mandando. Claro que 

se vier no projeto, identificado o deputado que está mandando a verba, é interessante. Mas, na 

semana passada, nós também aprovamos aqui um repasse de 250 mil do Deputado Covatti Filho, 

que também não estava no projeto. Mas isso daí eu volto a reafirmar, acho que não tem 

importância, o que vale mesmo é que o dinheiro venha para o nosso município, através de, seja 

deputado federal, estadual, senadores, que sempre nós possamos estar atuando junto com eles, 

pra trazer investimentos pra nosso município. Então amplamente favorável ao projeto sim! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 055/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, 

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 055/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, o Projeto de Lei nº 057/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Suplementar no valor de R$985.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, então aqui chegamos para a 

segunda etapa da ampliação do nosso posto de saúde Irmã Benedita Zorzi, uma importante obra 

que está sendo realizada por esta Administração, para dar mais qualidade aos nossos serviços da 

saúde. Bem como disse o Vereador Vitório, tem crescido muito a demanda de pessoas 
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procurando o serviço de saúde do município, inclusive de outras cidades que se, vem morar aqui 

em função disso. Então, somados ao valor que já temos na rubrica, serão então dois milhões para 

a segunda etapa da conclusão da obra. A gente viu aí a obra que subiu rapidamente, né, com os 

pilares, as lajes de pré-moldado e que agora então estarão entrando na fase final a partir desse 

valor de 985 mil, para suplementar a rubrica e, assim, abrir a licitação para a conclusão da 

ampliação. Lembrando então, que nessa parte da ampliação, a ideia é que se desloquem os 

serviços principalmente de mulher, crianças para aquela ala, para dar mais qualidade também aos 

que utilizam dos serviços de saúde do nosso município. Então sabendo da importância que é a 

saúde para todos, a gente pede a colaboração dos Vereadores para a aprovação deste projeto. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: O investimento na ampliação da unidade 

básica de saúde central visa melhorar o atendimento da demanda existente, garantindo aos 

usuários o vínculo aos serviços de saúde e implementando ações de educação e prevenção em 

saúde. O planejamento para oferecer ações ainda melhores e o atendimento de saúde com mais 

qualidade à população iniciou-se ainda na administração do prefeito Lídio Scortegagna, com a 

aquisição do terreno para a ampliação na UBS central, pois observou-se na época, que além de 

termos bons profissionais, a estrutura física da UBS central precisava estar adequada e 

possibilitar a realização das atividades de saúde, sem colocar em risco a saúde da população e 

dos profissionais que ali trabalham. Com a ampliação da estrutura da Unidade Básica de Saúde 

(Irmã) Benedita Zorzi, teremos melhores possibilidades para acolher a demanda espontânea e 

responder as necessidades de saúde da população da abrangência de nosso município. Obrigado, 

Senhor Presidente! 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, lembrando sempre que também nessa ampliação essa Casa tem uma grande 

contribuição pras emendas que foram destinadas em conjunto para a obra que então se iniciava 

logo após aquisição daquele terreno. Então na gestão passada, num acordo, numa união desta 

Casa, todos os vereadores destinaram a sua emenda, a sua bancada para o início das obras que 

hoje estão acontecendo lá na nossa UBS central, aqui de Flores da Cunha. Então o Clodo 

também, meu colega, estava na época e, em conjunto, em união, a gente destinou os recursos 

para aquela obra que se iniciava. Então essa Casa também tem uma grande contribuição e 

ficamos felizes que mais valores são aportados para a sua conclusão. E sabemos da importância 

que uma UBS, principalmente a nossa central, Irmã Benedita Zorzi, tem para Flores da Cunha. 

Então sou amplamente favorável, Senhor Presidente. 

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

há poucos dias estive acompanhando a evolução da obra, ali junto ao centro de saúde Irmã 

Benedita Zorzi, sem dúvidas uma obra que cresce bastante rápido. Complementando um pouco a 

fala do Vereador Barp, sim, destinamos, a maioria aqui destinou as suas emendas de, impositivas 

da saúde pra aquele local, entendendo que é, vai ser de grande valia pra população de Flores da 

Cunha. Me lembro também que no último ano, enquanto vereador, também consegui uma 

emenda junto a um deputado federal, o Deputado Progressista Jerônimo, destinou 300 mil reais, 

que também serão utilizados ali nesta obra. Então acredito que vai ser muito importante pra 

Flores da Cunha desafogar um pouco os trabalhos que hoje se concentram num espaço que já 

não atende mais a demanda existente. Então certamente a população vai vim a ganhar muito com 

esta obra. E sou favorável a este projeto. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, também vejo essa obra de 

grande importância, que venha a favorecer a todos os moradores, todo o pessoal aqui que venha 

a precisar, então vejo isso como uma obra muito importante. Sou totalmente favorável! 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, fico feliz em poder estar 

contribuindo com um projeto desses. Como foi dito, a administração passada fez o investimento 

na compra do terreno, sabendo que ali a UBS ela está estrangulada no meio das construções e a 
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única solução seria a aquisição do terreno vizinho pra uma construção no sentido vertical. E essa 

Administração do César, Prefeito César e o Márcio, com uma visão ampla de pensar lá na frente, 

pensar no futuro, projetou essa obra grandiosa que está sendo executada, que tenho certeza 

absoluta vai atender. Nós já estamos muito bem atendidos em Flores da Cunha. Estivemos 

semana passada com a comissão, eu, o Vereador Vitório e a Vereadora Silvana, conversando 

com a Secretária Jane, da satisfação de ela estar fazendo um trabalho de excelência na área da 

saúde de Flores da Cunha. Os objetivos que eles estão conseguindo atender, as demandas que 

estão chegando pro nosso posto de saúde, pra nossa área da saúde, o Município está conseguindo 

atender, não na sua maioria, mas o que é de capacidade do Município está conseguindo ser 

atendido. E esperamos sim, que cada vez evolua mais, que o Município consiga zerar 

praticamente todas as filas de espera das pessoas que estão esperando um atendimento das nossas 

UBSs. Então toda obra que venha, essa daí então tenho certeza também que vai ser mais 

direcionada à mulher e à criança, que é uma carência do nosso município, principalmente na área 

de crianças, pra separar um pouco os atendimentos, e a obra se faz totalmente necessária. Então 

com a contribuição nossa, das nossas emendas impositivas, nós aprovando os projetos aqui 

também, auxiliando o Executivo, tomara que o mais breve possível essa obra seja efetuada, 

realizada e que a população possa usufruir dela. Então totalmente favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 057/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, 

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 057/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Encerradas as votações, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final os 

Projetos de Leis Complementares nºs 006 e 007/2022, os Projetos de Leis nºs 059, 060 e 

061/2022, o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2022 e a Mensagem Retificativa nº 001/2022; 

para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº 058/2022; para a Comissão de 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 

056/2022.  

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Carlos Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, público que nos prestigia na noite de hoje, temos aqui o Chefe de Gabinete Daniel 

Gavazzoni, comunidade no geral, imprensa, funcionários públicos, servidores desta Casa; 

homenageado, vai ser homenageado aqui, quinta-feira, agricultor destaque, o Sidi Trentin. Uso 

desse espaço aqui, Senhor Presidente, para parabenizar hoje, dia do Colono e Motorista, duas 

grandes profissões que admiro muito, tenho tanto de um lado e quanto de outro lado da família 

pessoas com essas duas profissões. E agradecer, né, a gente deve agradecer o agricultor, 

principalmente por botar comida na mesa do povo brasileiro, nas nossas mesas, quem produz, 

quem trata, quem colhe e quem transporta. Então deixo aqui meu agradecimento, em especial ao 

colono e ao motorista também. Quero aqui parabenizar companheiro Barp, por estar envolvido 

junto com toda aquela comunidade parceira que é Otávio Rocha, no desfile, na festa, no almoço 

de domingo. Acompanhei, Vereador, parabéns pela tua dedicação e de toda a equipe que te cerca 

e aquela comunidade que sempre foi muito pujante e trabalhadora. Quero aqui também falar em 

relação a, falei na tribuna, na tribuna passada em relação aos táxis, recebi aqui o requerimento, a 

resposta do requerimento e junto a isso encaminhei, na sexta-feira passada, estivemos 

protocolando então os pedidos, conforme foi acertado com o Executivo, em relação ao reajuste 

da tarifa. A gente acredita, esperançosos, que nessa semana ou na próxima a gente já possa estar 

sendo contemplado a toda a classe dos táxis, com o novo reajuste e com os demais requerimentos 

que na ocasião fizemos, fizemos a entender que era necessário. E quero deixar aqui minhas 
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condolências a nossa ex-funcionária Marisa, que faleceu no dia de ontem, uma lástima, uma 

grande perca. E fomos surpreendidos agora, no início da nossa sessão, que nos deixa também o 

ex-vice-prefeito na administração Lídio e Zanin, o seu Almir Zanin, que foi vice-prefeito por 

oito anos na oportunidade aqui nesse município, junto à administração Lídio, trabalhando e 

entregando resultados à comunidade. Então fica aqui o meu carinho, em especial à bancada do 

PSB, na pessoa do Vereador Horácio, uma pessoa que está sempre aqui, representa o partido. 

Então fica aqui a minha consideração, Vereador Horácio, pelo passamento aí do nosso ex-vice-

prefeito Almir Zanin. Era isso. Tenhamos todos uma boa semana e uma boa noite! Muito 

obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório Dalcero.     

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, ainda em tempo, 

quero cumprimentar a ex-vereadora Angela, a suplente de vereadora Fátima, agradecer pela 

presença. E dizer que na sua companhia e da dos Colegas Diego e Horácio, estivemos na praça 

da Bandeira, na quinta-feira, dia 21, no lançamento, pela Brigada Militar de Flores da Cunha, da 

Patrulha Comercial Comunitária. Compostas por dois policiais, a patrulha terá seu foco no 

aperfeiçoamento do policiamento, na pró-atividade e na prevenção. Vai atuar principalmente nos 

dias e horários de maior incidência criminal, maior fluxo de pessoas e movimentação de dinheiro 

na área comercial de nossa cidade. Também dizer que hoje estive no almoço festivo na 

comunidade de Otávio Rocha, alusiva à 48ª aniversário, aliás, a 48ª edição da Festa da Colônia, 

organizada pela Associação Amigos de Otávio Rocha, que é presidida pelo nosso Colega 

Vereador Ademir Barp. Parabéns Barp, pela organização e pelo sucesso no evento. Também 

dizer que nesse dia de hoje nós comemoramos o Dia do Colono e do Motorista, em especial 

quero homenagear essas duas classes tão importantes para o desenvolvimento do nosso país. Aos 

colonos e aos motoristas, nossa homenagem, nosso reconhecimento e nossa admiração. Também 

queria aqui externar as minhas condolências à família do ex-prefeito, ex-vice-prefeito Zanin, e 

dizer pra eles que tenham força nesse momento de tão profunda dor que devem estar passando 

seus familiares. Por hoje é isso, Senhor Presidente. Obrigado e uma boa semana a todos e todas! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colega Vereadora, Vereadores; 

cumprimento também o Chefe de Gabinete Daniel, a suplente Fátima, que a partir da semana que 

vem estará ocupando também meu lugar aqui, desejo um excelente trabalho pra ti; o amigo Sidi 

Trentin, agricultor destaque, seja muito bem-vindo! Nesta semana, eu abro um pouco mão da, 

das minhas atividades, de falar sobre as atividades da semana e gostaria de prestar uma 

homenagem pra essa pessoa que foi uma grande amiga, que foi a Marisa Chinato. Então, na tarde 

de ontem, recebi com muita tristeza o comunicado da partida da grande amiga Marisa Chinato.  

Marisa foi diretora da Câmara e, também, assessora jurídica por diversos anos, tendo assessorado 

inúmeros vereadores com seu conhecimento na área jurídica e comprometimento em prol de uma 

cidade cada vez melhor. Logo após ter sido eleito vereador, Marisa foi talvez a primeira pessoa 

que me estendeu a mão, me ensinou e me explicou em detalhes o que eu deveria estudar e quais 

os primeiros passos a serem dados enquanto vereador. Recentemente trabalhávamos juntos num 

projeto para o turismo de Flores, o qual terei a importante missão de levar adiante, pois sei que 

este era o desejo da Marisa. Além de uma grande conselheira, Marisa foi acima de tudo uma 

grande amiga e um ser humano muito à frente de seu tempo, de um coração gigante e não tenho 

dúvidas de que ela deixou marcas positivas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. 

Quero deixar meu abraço apertado ao filho Diogo, ao esposo Miro Fontana e à mãe Amábile, 

familiares, pelo qual ela se dedicava com muito amor e cuidado. Obrigado por tudo! Descanse 

em paz, amiga Marisa! E, por fim, e como uma pequena homenagem, eu queria compartilhar 

com os Colegas e o público um poema de Mário Quintana que a Marisa narrou e certa vez me 
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mandou pelo whats, ele fala de esperança. (Exibição de vídeo através da televisão). Obrigado, 

Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente e demais já citados, 

também quero deixar meus sentimentos à família da Marisa. Quero informar que sábado, dia 23, 

participei de um jantar na comunidade de Nossa Senhora da Fulina. Quero dar os parabéns à 

direção da capela e todas as pessoas que ajudaram no sucesso do evento. Também quero 

parabenizar a todos os colonos e motoristas pelo seu dia. Não posso deixar de mencionar que 

participei do almoço dedicado ao colono e ao motorista na localidade de Otávio Rocha, sendo 

esta a primeira vez que tive a oportunidade de presenciar tal evento. Colega Barp, são pessoas 

como você e tua família que fazem a diferença dentro de uma sociedade organizada. Você faz 

parte do que Otávio Rocha oferece de melhor para os visitantes. Obrigado, Senhor Presidente! 

Era isso. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Barp.  

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

Vereadora, pessoas que nos acompanham, cumprimentando o Chefe de Gabinete Daniel; a 

Fátima, em breve estará aqui conosco; assessores; especial ao Sidi Trentin, homenageado desse 

ano com o agricultor destaque; a Nata, a Angela, o Valdecir, imprensa, todos que nos 

acompanham. Também gostaria de parabenizar essas duas classes tão importantes para o nosso 

país e para a humanidade toda, que é o agricultor, quem trabalha na terra, produz alimento e 

quem os transporta e faz chegar à mesa das nossas pessoas, das nossas famílias. Então essas duas 

classes são muito importantes para que tudo aconteça e tudo sobreviva nessa terra, né? Então a 

gente quer homenagear e quer agradecer pelo esforço e pelo empenho dessas duas classes 

importantes, que foram homenageadas na 48ª Festa da Colônia. Uma festa que já tem quase 50 

anos e se consolidou na nossa região. Então quero agradecer aos Colegas que participaram, 

Presidente Angelo; o Colega Horácio, obrigado Horácio, pelas palavras; o Diego, a Silvana, o 

Vitório e quem que nos acompanhou também pelas redes sociais, nos parabenizando, nos dando 

força, coragem para seguirmos em frente nessas tarefas comunitárias que a gente desenvolve ao 

decorrer dos tempos, dos dias. Então parabéns a toda a comunidade também lá de Otávio Rocha, 

que sozinho ninguém faz festa nenhuma, né, e nada acontece sem as mãos de toda a comunidade. 

Também as nota triste de hoje, né, ontem recebi, final da tarde, com tristeza o passamento da 

Marisa. Pude conviver com ela aqui nesta Casa por algum tempo e se notava a grandeza da alma 

da Marisa, uma pessoa fantástica, uma pessoa simples. Então deixou seu legado também na 

nossa Casa, na Câmara de Vereadores. Então sentimentos nossos à família de conforto. E 

também agora, final da tarde, mais uma notícia triste, nosso ex-vice-prefeito Zanin nos deixa de 

forma súbita, repentina e deixa esse vazio também na nossa sociedade aqui de Flores da Cunha, 

haja visto que ele foi prefeito por oito anos. E a bancada do MDB se solidariza com a família, 

com toda a família PSB e que tenham forças para passar por esse momento difícil também com a 

perca, perda do nosso amigo Almir Zanin. Então são dias difíceis que estamos vivendo, 

recebendo essas notícias duras, tristes, mas temos que seguir em frente. Então a gente passa essa 

mensagem de conforto para a família, sabemos que é difícil, mas infelizmente essas coisas 

acontecem. Então um alento a todos, às duas famílias que choram seus entes. Por ora era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Clodomir José Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, quero aproveitar também pra 

cumprimentar todas as pessoas aqui presentes e as que nos assistem através das, do Facebook. É, 
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Vereador Ademir, é uma semana, uma semana difícil mesmo. Quando que a gente perde pessoas 

amigas, pessoas conhecidas, pessoas que tem muito, tinham muito a contribuir ainda com a, com 

a comunidade, com a família, com os amigos, então é doloroso. Mas infelizmente são coisas que 

acontecem, são coisas que a vida nos traz, nós temos que aceitar, orar, agradecer cada dia que 

nós podemos estar aqui juntos. Nós temos talvez as nossas divergências políticas, mas eu sempre 

digo que fora das quatro linhas, nós temos que ser amigos, colegas, que não se leva nada dessa 

vida a não ser aquilo, as coisas boas que a gente faz pra nós e pros outros, nossa família, nossos 

amigos, quem convive com nós, então é um momento triste. A Marisa, desde 2013, quando eu 

assumi como suplente de vereador, ela me auxiliou, me ajudou aqui nessa Casa. Antes disso, nós 

já tínhamos uma convivência no trabalho profissional, vários anos trabalhando na mesma 

empresa e a gente sabia do, da pessoa meiga, sincera, honesta, caráter excepcional, nunca queria 

o mal de ninguém, independente de quem fosse ela sempre pensava no bem, querer ajudar e 

querer a participar das coisas, então é uma notícia triste. Agora, no final da tarde também, o vice-

prefeito Almir, que nem eu falei antes, estivemos, nós somos concorrentes políticos, mas fora da 

política, nós éramos amigos. Então desejar às famílias, ao partido PSB, na pessoa do Horácio, 

nossas condolências, o nosso abraço, transmitida a todos eles e que infelizmente está 

acontecendo, né, pessoas jovens, nossa idade, 53, 55 anos, partindo e nos deixando. Então 

infelizmente hoje, uma segunda-feira muito triste, Presidente, e vamos cada um fazer a sua 

prece, a sua oração para que as coisas mudem um pouquinho, que o vento leve essas coisas ruim 

embora, que nós possamos ter uma vida mais normal. Era isso. Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: “O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com 

toda a sua força, pois na sepultura para onde vai não há atividade, nem planejamento, não há 

conhecimento, nem sabedoria”. Eclesiastes 9:10. Com certeza essas pessoas que hoje nos 

deixaram foram pessoas que contribuíram muito e fizeram tudo que tinham que fazer no seu 

tempo. A Marisa, com a sua voz marcante, né, Nata, ela passava muita segurança e contribuiu 

muito para o nosso município, através das leis que ela participou aqui nessa Casa, recentemente 

auxiliando também na reforma administrativa do nosso Município, sempre de forma voluntária, 

uma pessoa que sempre se dedicou para as causas do bem. E ao nosso ex-vice-prefeito Zanin, 

que também, com todo o seu trabalho e sua dedicação em prol do nosso município, por oito anos 

aí a frente do Poder Executivo, com certeza fez a sua parte e doou-se muito para o nosso 

município. Então esse texto ele nos traz uma reflexão oportuna sobre as nossas iniciativas. 

Somos desafiados a agir com diligência e sabedoria, aproveitando bem todas as oportunidades 

que a vida nos apresenta, não deixando para amanhã o que você pode fazer hoje, pois o amanhã 

não nos pertence. Desejo então, passar meus sentimentos a todos os familiares, força nesse 

momento, porque não existem palavras também que possam amenizar esta dor, só o tempo. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Luiz André de Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente; Vereadores e 

Vereadora, público que nos assistem nesse momento e, também, aqueles que nos assistem 

através das redes sociais. Cumprimento todo especial ao Kauan Almeida, Presidente do 

Republicanos Jovens de Flores da Cunha; e também à Nata Francisconi, e a todos que nos 

acompanham; em especial também ao Valdecir Paulus, que se faz presente essa noite, Valdecir 

que vai ser nosso candidato único a deputado federal aqui em Flores da Cunha. Gostaria de 

comentar a semana passada, onde visitei a comunidade de São Valentin, umas famílias, Otávio 

Rocha, juntamente com a Nata Francisconi, Subsecretária de Cultura, também com o Kauan, a 

gente teve a oportunidade então muito gratificante de estar visitando o Casarão dos Veronese. 

Muito obrigado, Nata, Kauan, por ter me dado essa oportunidade. Feliz, feliz por isso em 
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conhecer um pouquinho da história do Casarão. Também gostaria de mencionar que no sábado a 

gente teve a nossa convenção estadual, onde foi homologada então a candidatura do Paulus e, 

também, da Cláudia Mantovani, outra republicana aqui no nosso município, então candidata a 

deputada estadual, também onde o nosso partido se fará então chapa junto com o Onix 

Lorenzoni, e também, a nível federal, com o Bolsonaro. Também gostaria de comentar, o dia de 

hoje, do colono e também do motorista, uma, dar os parabéns para todos eles. Também deixar 

aqui os meus sinceros sentimento, tanto à família da Marisa, também à família do senhor Almir 

Zanin, que nos deixa hoje, de forma precoce. Meus sentimentos a eles, ao Horácio, bancada, 

estamos à disposição naquilo que for preciso, aquilo que nós pudermos ajudar. Era isso então, 

Senhor Presidente. O meu muito obrigado e tenham todos uma boa noite e uma boa semana! 

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

Presidência). Senhor Presidente e os demais já citados, no Brasil, Portugal e Espanha, no dia 26 

de julho, amanhã, é comemorado o Dia dos Avós. A data foi escolhida por referência à 

comemoração do dia de Santa Ana e São Joaquim, que seriam os pais de Maria, portanto, avós 

de Jesus Cristo. O dia foi escolhido pelo Papa Paulo VI para homenagear os pais de Maria, mãe 

de Jesus Cristo. Com pesar, comunico o falecimento do presidente do PSB, ex-vice-prefeito 

Almir Zanin. O corpo será velado na capela da Prefeitura, a hora prevista pro início do velório às 

23:00 horas; às 16:00 horas, missa de corpo presente na Igreja Matriz. Boa noite a todos! 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Para Declaração de Líder de Governo. (Assentimento 

da Presidência). Somente eu gostaria de compartilhar com os Colegas Vereadores, informar que 

o nosso Prefeito Municipal viajou à Brasília hoje e tem compromissos lá até na quinta-feira. Foi 

um convite realizado pelo Sebrae, então o Secretário de Desenvolvimento Econômico, o Tiago, 

está o acompanhando, um evento que trata sobre simplificação e inserção das micro e pequenas 

empresas nas compras públicas. Então eles estarão em Brasília participando deste evento, a fim 

também de desburocratizar as ações aqui no município e poder fomentar cada vez mais o 

desenvolvimento econômico. E também a ideia é protocolar o projeto da avenida, né, da nossa 

revitalização nos Ministérios do Desenvolvimento e, também, do Turismo. E também, gostaria 

de transmitir o abraço fraterno do nosso Prefeito César Ulian aos familiares do Zanin. Hoje ele 

esteve no velório da Marisa, então ele fez isso pessoalmente aos familiares dela, e o 

reconhecimento dele também pelo trabalho que ela teve aqui nesta Casa. E ao ex-vice-prefeito 

Almir Zanin então, sentimentos do nosso Prefeito César a toda a família e, também, estender 

então ao partido PSB, as condolências. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Em tempo, gostaria de registrar e cumprimentar 

a Nata Francisconi, Subsecretária da Cultura; a ex-vereadora desta Casa, a Angela; ao Presidente 

do MDB, Élio Dal Bó; a nossa suplente de vereadora que estará assumindo nos próximos dias, 

Fátima Finger, seja bem-vinda, já está se preparando para assumir uma cadeira nesta Casa; Chefe 

de Gabinete Daniel Gavazzoni; e um cumprimento muito especial ao Sídnei Trentin, que será 

homenageado nesta semana e, também, um cumprimento por este Dia do Colono, nossos 

agricultores que estão aqui mantendo o nosso município sempre desenvolvido. Na semana que 

passou, estive representando esta Casa nos seguintes eventos. No dia 21, quinta-feira, no 

lançamento da Patrulha Comercial Comunitária, que aconteceu na praça da Bandeira, com o 

capitão da Brigada, Daniel Tonatto, focada na segurança do comércio. Na oportunidade, tomei a 

palavra e agradecemos pelo trabalho, colocando essa Casa à disposição, destacando também a 

aprovação do projeto que contempla a Secretaria de Segurança Pública, que também irá auxiliar 

na segurança de nosso município. No dia 23/07, sábado, participei do jantar em honra à Nossa 

Senhora da Fulina, na capela Fulina, onde também esteve presente o Vereador Horácio, agradeço 

pela sua presença. Agradecer também ao Vereador Ademir Barp e Diego Tonet, que estiveram 

representando esta Casa, no dia 24/07, ontem, domingo, na missa em Ação de Graças e 

descerramento da placa comemorativa aos 100 anos da torre e da estátua de Deus Pai, instalada 
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na torre centenária de Otávio Rocha e da abertura festiva da safra vinícola de 2022, na Festa da 

Colônia, em Otávio Rocha. Participei hoje da abertura oficial da poda e do almoço festivo da 48ª 

Festa da Colônia, em Otávio Rocha. Parabenizo a toda a organização, em especial aqui ao 

Colega Ademir Barp, Presidente da Associação de Amigos de Otávio Rocha. Lembrar que na 

próxima quinta-feira, dia 28, às 19:00 horas, haverá sessão solene de entrega do Certificado 

Agricultor Destaque ao Senhor Sídnei Trentin, da localidade de Otávio Rocha. Todos estão 

convidados. Hoje também, quero destacar o Dia do Colono e Motorista, profissionais estes que 

trabalham pra produzir e transportar os alimentos que chegam até a nossa mesa e acabam 

impulsionando muito o progresso do nosso país. Também não posso deixar de comentar sobre 

essa tarde, uma tarde muito triste, que trouxe pra essa sessão um clima de muita morbidez devido 

a alguns acontecimentos inesperados. E, em nome desta Casa, quero externar aí nossos 

profundos sentimentos de pesar pelo falecimento da ex-servidora Marisa Chinato e do ex-vice-

prefeito Almir Zanin. A Marisa que por mais de 23 anos atuou aqui como assessoria jurídica, 

como diretora desta Casa, era uma pessoa muito competente e muito inteligente, tinha um 

conhecimento profundo sobre técnica legislativa, era muito prestativa, né? Todos os que 

trabalharam com ela sentiram muito, inclusive eu que fui assessor e tive com nela uma 

inspiração, uma verdadeira professora, né, que aconselhava a todos, sempre pensando em aplicar 

os projetos de maneira correta. Então deixo meus sentimentos aqui aos familiares, ao filho e ao 

esposo dela e a todos os que conviveram com a Marisa. E ao ex-vice-prefeito Almir Zanin, pelos 

oito anos de trabalho prestado como vice-prefeito e como secretário de Obras, alguém que 

também deixou sua marca no município trabalhando pelo bem comum. Com esse sentimento de 

pesar, a gente deixa aí um abraço muito forte aos amigos e familiares.  

Agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos que nos acompanharam durante esta 

sessão, declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 25 de julho de 2022, às 19h18min. 

Tenhamos todos uma boa noite! 
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