1394ª Sessão Ordinária
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às dezoito
horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre em Sessão Ordinária sob
a Presidência da Vereadora Viviane Redin Mergen. Declarada aberta a Sessão, a
Presidente solicitou a Primeira Secretária Mara Simone Seibert que fizesse a
verificação de quórum. Estavam presentes os demais Vereadores Evaldir Jacob Dries,
Madalena Pasa, Adão Francisco Böck, Francisco Bernardy, Gilberto Abel Schäfer,
Leandro Timm e Paulo Vanderlei Folmer. O Vereador Gilberto Abel Schäfer efetuou a
leitura bíblica. Após a Presidente dispensou a leitura da Ata da Sessão Ordinária
anterior, pois todos os Vereadores possuíam cópias. Foi colocada em votação a Ata
Milésima Tricentésima Nonagésima Terceira que foi aprovada por unanimidade. Em
seguida solicitou ao Diretor que efetuasse a leitura das correspondências recebidas.
Foi lido: Ofício s/n da Associação da Juventude Rural de Arroio do Tigre – AJURATI
que solicitou subvenção social no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para custear
despesas relativas para a realização da 35ª Olimpíada Rural que realizar-se-á de três
a seis de maio do corrente ano. Após foi lido o convite para o 9º Encontro dos
Trabalhadores de Saúde com a temática: ”Valorização da vida: cuidando de si, para
cuidar do outro”, o qual acontecerá no dia vinte e seis de abril, a partir das oito horas
no Clube 25 de Julho. Esse convite foi enviado pela Secretaria Municipal da Saúde.
Na Ordem do Dia estavam a Indicação nº 007/2017 e o Projeto de Lei Legislativo n°
002/2017. Foi feito a leitura da Indicação 007/2017 de autoria do Vereador Evaldir
Jacob Dries, solicitando que seja efetuada a recuperação da Rua Padre José Pasa
saindo em direção ao Bairro Cohab, devido as péssimas condições que as mesmas se
encontram, dificultando a passagem de veículos e pedestres. Conforme determina o
Regimento Interno no Art. 143 será encaminhado ao Executivo Municipal conforme
determinação da Presidente. Após solicitou para fazer a leitura do Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação que emitiu parecer favorável ao Projeto
de Lei Legislativo n° 002/2017 que concede subvenção social a Associação da
Juventude Rural de Arroio do Tigre – RS e dá outras providências. Em seguida passou
a palavra para o Relator Leandro Timm que defendeu o Projeto, e após colocou o
mesmo em discussão e encaminhou o mesmo para votação após o intervalo. Foi
concedido Intervalo Regimental. Reiniciada a Sessão a Presidente colocou em
votação o Projeto de Lei Legislativo nº 002/2017 que foi aprovado por oito votos à
zero. Em seguida abriu Espaço para as Explicações Pessoais, onde estavam inscritos
os Vereadores: Adão Francisco Böck, Madalena Pasa, Evaldir Jacob Dries, Francisco
Bernardy, Leandro Timm e Paulo Vanderlei Folmer para usar a Tribuna. A Presidente
convidou o Vereador Adão Francisco Bock para usar a Tribuna. “Senhora Presidente,
colegas vereadores, amigos da imprensa, comunidade aqui presente, venho hoje não
aqui como só como vereador, mas como cidadão desse município prestar a minha
homenagem à Rádio Sobradinho, que na última sexta-feira completou sessenta anos

de trabalho prestado em toda região, em especial em nossa comunidade, e aos vinte e
sete anos também da Jacuí FM. Tendo alcance em todo Centro Serra e muito mais
longe pela internet, até fora do país. Um dos primeiros correspondentes do nosso
município foi Nelson Mossmann que pegava os recados e os avisos e por telefone
passava até a Radio Sobradinho. E a mais de quarenta anos foi criado a nossa
sucursal em nossa cidade, sendo que a primeira secretária foi a Lisiane Andres, sendo
que outros também passaram por ali trabalhando. Quero deixar aqui o meu
agradecimento a Igreja Católica que foi a fundadora da Rádio sendo hoje como diretor
o Padre Marcos. Também quero agradecer os vinte e oito funcionários da Radio
Sobradinho AM e Jacuí FM, mas quero também de um modo muito especial agradecer
a Elenita Mainardi que a vinte e nove anos e o Marcelo Dalke que a vinte e oito anos
prestam serviço em nossa comunidade, e por isso é do fundo do meu coração que eu
quero deixar esses agradecimentos, Elenita e que a Rádio Sobradinho continue
fazendo esse trabalho, ajudando a desenvolver não só o nosso município aqui, como
todos os municípios do Centro Serra. Meu muito obrigado a todos e uma boa semana
de trabalho”. A presidente convidou a vereadora Madalena Pasa para se pronunciar.
“Senhora Presidente, nobres colegas, imprensa presente, comunidade aqui presente.
Primeiro lugar parabenizar a Rádio Sobradinho em nome da Elenita e com vinte e
nove anos já pode se aposentar se não a nova lei da Previdência vai te pegar. Eu
quero parabenizar os nossos colegas que fora à Brasília que, torço que sempre, faço
votos que sempre tragam dinheiro para o nosso Município para que melhore as
condições do nosso povo e da nossa região, né, e que sempre venha a coisas boas e
que aconteçam sempre coisas boas aqui na nossa região. Mas eu fiquei preocupada
com a notícia que saiu na Gazeta da Serra, queria que vocês me ajudassem, né, o
município recebe verba: Emenda para pavimentação de Linha Tigre, duzentos e
cinquenta mil reais. Eu só queria que vocês me ajudassem a entender. A linha Tigre
compreende aqui na entrada da Vila Mohr, naquela descidinha até quem vai ali para a
Paleta, com duzentos e cinquenta mil reais nós vamos conseguir fazer a pavimentação
de tudo isso ai, ou existe um trecho que vai ser feita essa pavimentação, porque senão
nós temos vários moradores que irão cobrar aonde vai ser feita essa pavimentação
entre toda Linha Tigre, sabe? Então essa é a minha preocupação, que pode ser aqui
na frente da, aqui na frente da, do teu Pai ali, do teu irmão ali né, Mara? Pode ser feito
aqui na entrada, logo na descida, pode ser feito mais adiante, na frente da Escola
Catarina, ali da, Santa Catarina, né, então a gente não sabe aonde vai ser feito, então
essa é a preocupação, que a gente gostaria até de perguntar, eu disse: Eu não sei
aonde vai ser e então assim, que fosse mais claro, que a gente pudesse dizer para o
nosso pessoal aonde vai ser feita essa pavimentação. Porque duzentos e cinquenta
mil reais não da pra fazer em toda Linha Tigre. Ta, então essa é a preocupação que a
gente tem, pra dar um esclarecimento para o nosso povo, que venha os duzentos e
cinquenta mil, mas que se diga para o nosso pessoal qual é o trecho que vai ser feito,
porque todo ele não pode ser, né? Muito obrigada e uma boa semana a todos”. A

presidente convidou o vereador Evaldir Jacob Dries para seu pronunciamento.
“Senhora Presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, servidores desta Casa,
a imprensa escrita e falada, o Tiago, Presidente da Ajurati, Secretário de Obras se
Romildo, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Seu Alceu Mergen, e em
especial quero fazer um agradecimento especial a minha netinha Liane que se faz
presente ai e em nome dela quero saudar toda a minha família. E em nome da
funcionária radialista Elenita Mainardi, quero parabenizar todos os funcionários,
diretores, locutores, radialistas pelos sessenta anos da Rádio Sobradinho AM.
Também, por também atender todo o Centro Serra em especialmente a nossa região.
Meus parabéns Elenita, que vocês merecem pelo bom trabalho que tão fazendo na
nossa comunidade. O assunto que me traz aqui hoje, eu não gosto de criticar
ninguém, não gosto de pegar no pé de ninguém, mas quanto a declaração do
vereador Paulinho, não citei o nome dele, não falei nada. Me falaram que ele não
gostou porque eu agradeci a Administração e o Diretor de Obras Sidinei Schmitd pela
a boa recuperação das estradas de Sítio e Coloninha. Eu acho que quando se faz um
bom trabalho tem que agradecer. Quando ele fala do ex-prefeito do PSB e do vereador
Dries do PSB, quero te dizer Paulinho que tenho um grade orgulho de ser do PSB, e
ao lado de uma pessoas amiga igual o Doutor Gilberto. Não fazer que nem tu, falava
que fazia parte da família do Gilberto e ele também te considerava que nem da família
dele, e hoje está falando mal dele. Ele só acreditou quando leu a Ata, que não
acreditava. Quando tu fala que não tinha voz ativa, porque tinha um Prefeito do PSB e
um vereador do PSB que a retro só ficava lá pelo Sítio. Não é verdade, quando ficava
na minha casa era de noite, para cuidar, quando precisava enterrar uma vaca ou um
boi, um cavalo eu tinha que ir atrás do Paulinho para ver onde estava a retro, ou ligar
para o Secretário da Agricultura ou de Obras, que ficava, aconteceu até um dia ficar
um cavalo morto na frente de uma casa. Quando tu fala que conseguiram destruir a
retro, ta na Ata, os vereadores tem a cópia, podem conferir, que ta no pátio e não tem
conserto, dali um pouco tu fala que vão arrumar, eu não to te entendendo, uma hora tu
fala que não tem conserto e depois tu fala que, que vai custar um custo alto e vão
arrumar a retro, uma hora não dá e outra hora dá. Ou dá ou não dá. Eu falo, se tem
um culpado é tu, porque alem de Diretor de Obra era operador, pode perguntar no
Sítio e Coloninha quem não viu andando com a retro, quando tu fala que foi poucas
vezes para a Coloninha, o culpado é tu porque era tu que mandava, mas tu esqueceu
de falar da rede de água do Palmital, quantos quilômetros de vala essa retro fez. Eu
nunca, eu nunca uma pessoa que, a única pessoa, desculpa, a única pessoa que não
podia falar mal da administração passada é tu, porque ficou três anos e meio
ganhando e agora vem falar mal, mas o povo te deu o troco nas urnas, tu falava se
fosse se coligar com o onze tu colocava um quarenta e um doze e não era candidato,
e agora mandaram levantar a lâmina da patrola na frente da casa dos onze, no seu
João Odilar, ta aqui o Tigrinho e a Viviane que são testemunhas, nós fumo numa janta
que todos vereadores faziam uma janta e eles fizeram até a entrada da Aparecida

porque o João Odilar era um vereador do onze não fizeram, eu tive que vir falar com o
Prefeito, Prefeito nós não podemos olhar sigla partidária, o Claudião e o Paulinho não
fizeram a entrada na frente da casa do João Odilar que é um grande vereador, Prefeito
mandou que fosse feito. É que nem hoje eu sou vereador do PSB mas hoje a minha
sigla é Arroio do Tigre, é assim que nós temos que pensar, o meu trabalho o povo
arroiotigrense aprovou porque fiz votos em todas as mesas, então, quero dizer que
sou pitoco, não tenho rabo pra ninguém pegar, e não mexa comigo que eu não mexo
com ninguém, o meu obrigado, uma boa noite e uma boa semana de trabalho e um
bom retorno a todos”. Em seguida a Presidente convidou o vereador Francisco
Bernardy para se pronunciar. “Cumprimento a Presidente da Casa e em nome desta
os demais colegas, a imprensa escrita e falada, Secretário, ao Tiago, Presidente da
Ajurati, aos demais da comunidade que se fazem presentes, Presidente do Sindicato
Rural, dos Trabalhadores Rurais. O motivo que me traz hoje até a Tribuna é que na
verdade esse problema já vem se arrastando a mais tempo, não é só nessa
administração, não é da outra passada, é a situação do nosso lixo que na verdade
ontem de manhã eu sai de casa, isso chega a dar uma tristeza na gente, né. Então eu
busquei hoje junto ao departamento da Prefeitura o itinerário do recolhimento do lixo,
então talvez assim, pessoas que talvez depositam o lixo nos horários não
convenientes né, talvez não está bem divulgado, não ta bem esclarecido a respeito
dos horários de recolhimento do lixo, então nós temos aqui hoje o roteiro que eu faço
questão inclusive de ler esse roteiro e até pedir se e imprensa pode até colocar no
jornal, Magali, até pra bem da gente não vir aqui e daqui a pouco ta cometendo
alguma injustiça com alguém que também não sabe o devido horário para fazer o
depósito nas lixeiras. Então seria o itinerário número um partindo do trevo de acesso
da cidade pela Rua 25 de Julho incluindo adjacências Martin Lutero, Irmãs
Franciscanas, Francisco Goettems, Willy Heringer, Getúlio Vargas, Jacob Pasa, João
Goulart Carlos Ensslin seguindo pela rua Dom Guilherme Muller, Pe. Benno Wissel,
Costa e Silva, Pedro Andres até a rótula da entrada para a Linha Taquaral, seguindo
pela rua João Drachler até o entroncamento da rua Mar. Castelo Branco, seguindo
pela mesma, contornando a Praça Deputado Ivo Mainardi, rua Reinoldo Schmidt, rua
Herbert Wissel, Reinaldo Horácio, Waldemar Schanne, parte da rua Pedro Thomaz
Finkler, rua Maria de Lurdes Seitenfus até o novo Supermercado Mainardi inclusive.
Este é o roteiro um, então tem ainda o roteiro dois, que além ele se faz nas segundas
feiras, além do roteiro um é feito o roteiro dois que inclui então: a Sede Campestre
Taquaral, em Linha Taquaral, Distrito de Vila Progresso, iniciando pelo primeiro trevo e
saindo no segundo, Posto de Combustíveis V8, Balneário Jaquirana mais os bairros
Bela vista, Santa Fé, Felicidade, Harmonia, saindo, saída para Itaúba até o
entroncamento com a Vila Mohr, rua Getulio Vargas, Cohab e RST 481 seguindo até o
entroncamento com a João Drachler. Tem também o terceiro roteiro, terceiro roteiro
que se, é feito quartas e sextas-feiras, incluindo então o roteiro um mais as quartas e
sextas-feiras incluindo então o Bairro Bela Vista, Santa Fé, Felicidade, Harmonia,

saída para Itaúba até o entroncamento com a Vila Mohr, rua Getúlio Vargas, Cohab,
481, seguindo até o entroncamento com a rua João Drachler. No quarto roteiro que é
nas sextas, quintas e sábados, incluindo sempre o roteiro um, incluindo o Bairro
Rutzen, São Francisco, Industrial, Limberger, rua João Drachler até o entroncamento.
Então gente, eu peço carecidamente a nossa imprensa que sempre nos apoiou, se
puderem, vamos divulgar, que talvez assim, as Lixeiras estão dentro do nosso plano
de governo e eu em contato com o Prefeito nessa semana já ele me adiantou que
possivelmente conforme a situação financeira vem se desenrolando no município
ainda há possibilidade de a gente adquirir uma lixeiras mais adequadas no decorrer
desse ano ainda, né, tem possibilidade talvez esse ano. Então assim que todos”. A
vereadora Madalena Pasa solicitou um aparte que foi concedido. “As lixeiras e o
itinerário o nosso pessoal conhece, é falta de educação dos próprios moradores e de
seus funcionários das casas domésticos, eu sei pela minha rua, eu sei pelos meus
vizinhos, não meu vizinho do lado, lógico que não mas né, o pessoal larga o lixo passa
agora de manhã, mas é largado de tarde daí fica até o outro dia assim, é falta de
educação mesmo”. O vereador Francisco Bernardy continuou. “Obrigado colega, é, as
vezes é meio contundente”. A Vereadora Madalena interrompeu. “Mas a gente tem
que falar também, não adianta a gente querer ser, Ah porque não pode falar as coisas,
tem que falar sim, é falta de educação, o pessoal sabe, já foi falado o roteiro na rádio,
já foi colocado no jornal, já foi falado, o vizinho diz: olha pessoal, não coloca o lixo, o
lixeiro vai passar só amanhã de manhã mas não estão nem ai, eu sei por mim lá na
minha frente largam lá na esquina lixo, no meu pátio eu não tenho, no meu pátio
fechado eu tenho que juntar de manhã, então é falta de educação mesmo, desculpa te
interromper”. “Não, obrigado pela aparte, pela colaboração mas é lamentável, isso
entristece a gente, então pessoal, seria isso ai, agradeço a oportunidade uma boa
semana de trabalho a todos”. A presidente convidou o vereador Leandro Timm para
usar a Tribuna. “Senhora Presidente, demais colegas vereadores, nossa imprensa
escrita e falada, comunidade que nos assiste. Se tu me permite, Dries, eu vou fazer
uma observação na tua indicação que foi lida antes, eu passei ali hoje, não só hoje
como semana passada também e ali se encontra em péssimas condições mesmo, tu
tem toda razão, né, mas nós temos que dar prioridade para o nosso interior, a gente
tem localidades ai que a patrola não foi né, então nosso Secretário ta ai, conversei
com ele vai dar prioridade pro nosso interior principalmente lá pra cima né, na Lomba,
e no Taboãozinho, pra esses lado lá que a patrola lá não foi ainda, né, e se sobrar um
tempinho nosso Secretário falou que com certeza ele irá recuperar aquela ali, também
temo aqui mais nos dois bairros né que elas não estão em boas condições, com
certeza quando fizer aquela ali vai fazer os dois bairros também. A respeito da
emenda, Madalena, vou te ajudar um pouquinho, do Deputado José Otavio Germano
de duzentos e cinquenta mil para pavimentação na Linha Tigre, na verdade essa, essa
emenda é uma reivindicação antiga da Dona Celci, que foi vereadora do nosso
município, e então felizmente nosso Deputado Federal ah, conseguiu os duzentos e

cinquenta mil, né, que na verdade esse calçamento vai começar ali onde que desce
para o campo do América ta, vai começar ali e vai até no entroncamento para quem
desce para o Anjo da Guarda, né, depois do Sulsbacher né, então vai ser esse trajeto
que será feito nessa emenda de duzentos e cinquenta mil. Duzentos e cinquenta mil
não tem como fazer todo”. A vereadora Madalena Pasa solicitou um aparte, o qual foi
concedido. “Eu agradeço a explicação, mas eu só gostaria assim, que no jornal ta
muito amplo, sabe, se pudesse dar uma clareada pro pessoal que já vieram me
perguntar, onde é que será? Duzentos e cinquenta mil não dá, vai ser lá em casa? Vai
ser aonde? Então”. O Vereador Leandro Timm retomou. “É da mesma forma aquela
emenda do Schmidt, também era duzentos e cinquenta mil né, e foi feito até um
pedaço, daí não fizeram mais e ta”. A vereadora Madalena interrompeu. “É que nem,
é, acho que já pediram também pra Coloninha também, e aonde vai ser na Coloninha?
Na frente da Escola? Na frente do Posto?“. O Vereador Leandro Timm continuou. “Na
verdade assim, eu até anotei aqui para não esquecer, o vereador Schanne também
conseguiu ali para aquela mesma geral na Linha Ocidental, né, onde é que foi
contemplado o Salão até passar a escola também, é uma emenda do Deputado Sérgio
Moraes, né, que ele também o Schanne conseguiu na Coloninha, o Schanne também
né? As duas do Schanne e do Moraes, duzentos e cinquenta e duzentos e cinquenta
lá, então essa do germano também é duzentos e cinquenta, que será contemplados
aqueles moradores que moram na região ali, né, tendo em vista que foi um pedido da
dona Celci né, e a Dona Celci e o nosso Deputado”. A vereadora Madalena
interrompeu. “Concordo, não to, não to questionando mas uma delimitação, porque
como foi colocado no jornal na Linha Tigre ficou muito amplo, era isso que eu só
queria dar uma, um limite pra”. O Vereador Leandro Timm retomou. “Também essa
emenda, também a Mara, né, Mara? Mara que é representante daquela localidade, né,
junto com o representante João Dalci que é representante do Zé Otávio aqui. E
também vale salientar que ali no Tabacos América, na Celci e no Jovane, é, eles tem
uma empresa instituída aqui no nosso município, que é a segunda empresa que mais
gera ICM para o nosso município, né, então por isso essa emenda foi colocada ali.
Seria isso, desejar a vocês uma boa noite, Tiago a você uma boa jornada na Ajurati,
que consiga exercer suas funções de presidente juntamente com toda sua equipe, né,
e se precisar de alguma coisa a mais, aqui da Câmara além dos dez que nós já
damos, só prender o grito. E uma boa noite a todos e boa semana”. A Presidente
convidou o vereador Paulo Vanderlei Folmer para se pronunciar. “Senhora Presidente,
demais colegas vereadores, diretores desta Casa, assessora jurídica, imprensa, Radio
Geração, Radio Gazeta, Jornal, Radio Sobradinho. Parabenizar também a Radio
Sobradinho pelo sessenta anos, nós se criamos, eu que to com quarenta e seis na
época que não tinha luz elétrica, sempre com radinho a pilha, então isso faz parte da
nossa vida, João Vianei, pessoal ai, muito bem ta tocando essa empresa no ramo da
comunicação. Também deixar um abraço ao Secretário de Obras, seu Romildo, ao
Presidente do Sindicato que se faz presente aqui, Alceu Mergen e toda comunidade

que nos assiste. Desejar assim que todos pensam no bem do progresso do Arroio do
Tigre, e ta aqui o Tiago se esforçando muito com a Ajurati, as Olimpíadas, tenho
certeza Tiago que vai ser a 35ª Olimpíada uma ótima Olimpíada. E quero dizer
também assim, que se de repente eu fui mal entendido pelo colega vereador Dries, eu
só quis dizer que só com amizade, eu consegui aquela retro com o Deputado Cherini,
onde tenho orgulho de dizer que anos atrás ele posou na minha casa, e agora ta vindo
outra, então foi só mal interpretado pelo colega, e a retro vem pra servir todos os
munícipes de Arroio do Tigre, não adianta o Prefeito ligar e dizer: o Paulinho como
vereador pediu pra ir a tal lugar e o Senhor Romildo como Secretário vai ter que acatar
o Prefeito, e assim era o meu trabalho, no primeiro ano se é que eu não fiz no Seu
João Odilar Nunes eu devia ter sido demitido, eu e o Seu Cláudio Freitas, mas nessa
tribuna desta Casa aqui tem elogios ao Diretor de Obras Paulinho Folmer, gravados
nos arquivos do colega vereador Dries, então assim como tem críticas tem elogios, e
hoje como vereador eu me sinto orgulhoso de representar o distrito de Colinha onde o
mais distante, Tiago Bertolo, Presidente da Ajurati sabe o que é ser o, né,
Taboãozinho, Lomba ser distante da Sede, ter que as vezes vim por motivo de
doença, correr, é tudo mais difícil, e eu tenho certeza que a comunidade de Coloninha
ta orgulhosa de ter um vereador lá, Seu João Odilar que muito bem nos representou,
assim como as comunidades dos Sítios ta mais orgulhosa ainda que tem dois
vereadores, isso que é bom para o nosso interior, eu sempre brinco com o pessoal,
que teria que ter oito vereador no interior e um na cidade, mas não é assim que
funciona, o povo que decide, como o colega Dries disse, Paulinho foi muito mal
votado, e claro que numa virada de uma coligação, onde eu como diretor fui o único
que saiu na época para concorrer, e quis o destino que nós coligasse com o PP, tenho
certeza que essa coligação não foi montado um plano de governo só para ganhar a
eleição, foi montado um plano de governo para respeitar o nosso povo arroiotigrense
fazendo um excelente trabalho, porque eu tenho certeza que o Prefeito não vai ficar
ligando pra nós, pro Secretário, pros Diretores pedindo, faz lá para o Tigrinho que o
Tigrinho me ligou e pediu, então tem que ser pra todo o município de Arroio do Tigre
aqui, então acho que foi mal interpretado, eu só quis dizer que a gente ta buscando
verbas e que o nosso colega Dries, Seu Adão com muito respeito, colega Magui, vão à
Brasília, procurem seus Deputado e tragam recursos porque ano que vem é eleição
dos Deputados, e ai eles precisam vir também buscar o voto. Então desejar uma boa
semana de trabalho a todos ai e dizer que queria deixar esclarecido que eu não to
contra ou a favor de vereador nenhum, to pelo progresso do nosso povo
arroiotigrense, principalmente aquele povo mais lá de cima né, Tiago, Tiago já se
retirou, mas ali a região mais distante é sempre a mais sofrida, e o Dries sabe, todos
os vereadores sabem, nós estamos aqui para trabalhar para todos os arroiotigrenses,
uma boa semana de trabalho e até”. Não tendo mais nada a tratar a Presidente
marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia oito de maio as 18:00 horas, segundafeira e encerrou essa Sessão em nome de Deus.

