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SESSÃO 2.635 – SOLENE 

24 de maio de 2021 

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

sessão solene deste dia 24 de maio de 2021, para o anúncio dos trabalhos selecionados do 

concurso Como Vejo Meu Município e homenagem aos 97 anos de aniversário de Flores da 

Cunha. Um cumprimento especial ao Excelentíssimo Senhor César Ulian, Prefeito Municipal de 

Flores da Cunha; ao Ilustríssimo Senhor Itamar Brusamarello, Secretário Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto; Colegas Vereadores, imprensa aqui presente, e professores, 

diretores, alunos, familiares e cidadãos de Flores da Cunha que acompanham a transmissão desta 

sessão através do Facebook Câmara de Vereadores Flores da Cunha). (Falha na gravação). ... 

presença do Senhor Odair Luiz Favero, 2º Sargento da Brigada Militar CRPO Serra; do Vice-

Prefeito Márcio Rech; Natalina Francisconi, do departamento de Cultura.  

Esta solenidade, nesta edição, ocorre de forma diferente do que no ano de 2019, ano em que 

aconteceu a última edição de forma presencial e com nosso plenário repleto de professores, 

alunos e seus familiares. A pandemia do Covid-19 nos obrigou a encontrarmos outras formas 

para divulgação dos trabalhos dos alunos da rede de ensino do município e a apresentação de 

hoje é a forma que encontramos para apresentar os trabalhos premiados à comunidade de Flores 

da Cunha em homenagem aos 97 anos de sua emancipação política. Ao iniciarmos essa sessão, 

convido a todos para, de pé, entoarmos o Hino de Flores da Cunha, letra e música de Ivo 

Gasparin. (Execução do Hino de Flores da Cunha). 

O concurso Como Vejo Meu Município foi iniciativa do vereador Jorge de Godoy no ano de 

1995, e tem como principal objetivo envolver diretamente todos os alunos do município nas 

comemorações alusivas à emancipação política de nossa cidade, conhecendo um pouco mais da 

sua história e da sua realidade. Ao ex-vereador Jorge de Godoy, nosso muito obrigado por esta 

iniciativa e por acompanhar esta sessão. Neste ano em que comemoramos 97 anos de história é 

com alegria que a Câmara de Vereadores de Flores da Cunha transmite, através do seu Facebook, 

em sessão solene, os vencedores do concurso Como Vejo Meu Município para mais uma vez 

deixar registrado na história o amor que sentimos por nosso município. Flores da Cunha 

comemora 97 anos de emancipação política e a comunidade não só observa, mas desbrava os 

novos horizontes, reconfigurando diariamente o cenário. A história de nosso município está 

prestes a registrar o primeiro centenário de uma rica jornada. Diante disso, assistiremos, neste 

momento, o minidocumentário lançado pela Prefeitura Municipal em homenagem aos 97 anos de 

Flores da Cunha. (Exibição de vídeo através da televisão e do Facebook da Câmara).  

Comemorar a emancipação política de Flores da Cunha nos faz reportar à força que unifica nossa 

gente. Reforçamos aqui, juntamente com o Prefeito Municipal César Ulian, representando o 

Poder Executivo, nossa missão de construir no presente oportunidades para o futuro e lutar a 

cada dia para também deixarmos nosso legado de desenvolvimento social e econômico, além de 

dignidade para as futuras gerações. Este projeto é realizado pela Secretaria Municipal de 

Educação e contempla todos os níveis educacionais, distribuídos nas categorias: Desenho - 

Educação Especial - Apae; Desenho – Educação Infantil - 04 e 05 anos; Desenho Ensino 

Fundamental - 1º ano; Frase - 2º ano; Poesia - 3º ano; Paródia - 4º ano; História em Quadrinhos - 

5º ano; Reportagem - 6º ano; Narrativa de Aventura - 7º ano; Documentário - 8º ano; Texto 

Argumentativo - 9º ano; e Ensino Médio - Categoria Telejornal. Gostaríamos de agradecer em 

especial à Comissão Julgadora que selecionou os trabalhos que serão apresentados nesta noite. 

Iniciaremos, agora, a apresentação dos trabalhos vencedores, conforme Lei Municipal que 

instituiu o concurso Como Vejo Meu Município. Os Vereadores farão o anúncio dos alunos 

vencedores e, em seguida, a apresentação dos trabalhos poderá ser visualizada na página do 

Facebook da Câmara. Informamos também que a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 

fará a entrega de um prêmio aos alunos nas suas respectivas escolas, juntamente com um 
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diploma da Câmara de Vereadores. Então iniciaremos, agora então, a divulgação dos alunos 

vencedores. Solicito ao Vereador Angelo Boscari Junior que anuncie os alunos vencedores da 

Categoria I - Desenho: Educação Especial – Apae. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em terceiro lugar, Vanize 

Vizentin; em segundo lugar, Jorge Igor Ceccatto Duarte; e em primeiro lugar da categoria, 

Marcelo Tomé. (Exibição de imagens através da televisão e do Facebook da Câmara).  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Solicito ao Vereador Ademir Antonio Barp que 

anuncie os alunos vencedores da Categoria 1 - Desenho – Educação Infantil – 04 anos. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Em terceiro lugar, Henrique Perego Sotoriva, do 

Pré I C, da escola municipal Santa Terezinha; segundo lugar, Davi Fontana Picolotto, do Pré I D, 

da escola municipal Santa Terezinha; primeiro lugar, Ágatha Caroff Schiavenin, da escola 

municipal Rio Branco. (Exibição de imagens através da televisão e do Facebook da Câmara). 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Solicito ao Vereador Vitório Francisco Dalcero 

que anuncie os alunos vencedores da Categoria 2 - Desenho – Educação Infantil – 05 anos. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Em terceiro lugar, Andrielly Victória 

Rech, da escola municipal Tiradentes; segundo lugar, Emilly Baroni, da escola municipal Rio 

Branco; e o primeiro lugar, Alice Calgaro Molon, da escola municipal Francisco Zilli. (Exibição 

de imagens através da televisão e do Facebook da Câmara). 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Solicito ao Vereador Carlos Roberto Forlin que 

anuncie os alunos vencedores da Categoria 1 – Desenho - 1º ano. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Em terceiro lugar, Juliana Chimello, da escola 

municipal São José; em segundo lugar, Davi Molon Manosso, da escola municipal Francisco 

Zilli; em primeiro lugar, Túlio André Vanzin, da escola municipal São José. (Exibição de 

imagens através da televisão e do Facebook da Câmara). 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Solicito à Vereadora Silvana De Carli que anuncie 

os alunos vencedores da Categoria 2 - Frase - 2º ano. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Em terceiro lugar, Cauã Giacomin Conte, da escola 

municipal Tancredo de Almeida Neves; em segundo lugar, Eduarda Mezomo, da escola 

municipal Francisco Zilli; e em primeiro lugar, Manuela Gaio Chiossi, da escola municipal 

Antônio de Souza Neto. (Exibição de imagens através da televisão e do Facebook da Câmara). 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Solicito ao Vereador Horácio Natalino Rech que 

anuncie os alunos vencedores da Categoria 3 - Poesia – 3º ano. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Em terceiro lugar, Bruno Flores Marchioro, da 

escola municipal 1º de Maio; em segundo lugar, Christian Gabriel Garbinato, da escola 

municipal Benjamin Constant; em primeiro lugar, Enzo Gabriel Fabian, da escola municipal São 

José. (Exibição de imagens através da televisão e do Facebook da Câmara). 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Solicito ao Vereador Diego Tonet que anuncie os 

alunos vencedores da Categoria 4 - Paródia - 4º ano. 

VEREADOR DIEGO TONET: Em terceiro lugar, Ana Laura da Silva dos Santos, Erick 

Baldissera Hencke, Gabriel Felipe Camargo, Natan Schineider Lima e Pedro Henrique Souza 

Cabral, da escola municipal Tancredo de Almeida Neves; em segundo lugar, Débora Gajardo 

Casa, Gabriele Rigo, Lucas Molon Lazzari, Martina Ceccato Basso e Vitória Maria Giacomin 

Ceccatto, da escola municipal Antônio de Souza Neto; em primeiro lugar, Eloísa Sperluk, da 

escola municipal 1º de Maio. (Exibição de vídeos através da televisão e do Facebook da 

Câmara). 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Solicito ao Vereador Luiz André de Oliveira que 

anuncie os alunos vencedores da Categoria 5 - História em Quadrinhos – 5º ano. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Em terceiro lugar, Yasmin Affonso Balico, da 

escola municipal Rio Branco; em segundo lugar, Júlia S. Lopes, da escola municipal 1º de Maio; 

e em primeiro lugar, Camila Yasmin Pedroso de Moraes, da escola municipal Tancredo de 

Almeida Neves. (Exibição de imagens através da televisão e do Facebook da Câmara). 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Solicito ao Senhor Prefeito Municipal César Ulian 

que anuncie os alunos vencedores da Categoria 6 - Reportagem – 6º ano. 

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Em terceiro lugar, Mariana Marchet Gasparetto, 

da escola municipal Antônio de Souza Neto; segundo lugar, Arthur Fontana Picollotto, da escola 

municipal 1º de Maio; e o primeiro lugar foi para Julia Maria Lidoni dos Santos, da escola 

municipal Tiradentes. (Exibição de imagens através da televisão e do Facebook da Câmara). 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Solicito ao Secretário Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto Itamar Brusamarello que anuncie os alunos vencedores da Categoria 7 - 

Narrativa de Aventura – 7º ano. 

SECRETÁRIO ITAMAR BRUSAMARELLO: Em terceiro lugar, Diogo Berte Bittencourt, 

escola municipal Tiradentes; segundo lugar, Angelo Capellari Guarese, escola estadual São 

Rafael; em primeiro lugar, Jordana Oliboni Sogari, escola municipal São José. (Exibição de 

imagens através da televisão e do Facebook da Câmara). 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Solicito à Presidente da Comissão de Educação, 

Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, Vereadora Silvana De Carli, que 

anuncie os alunos vencedores da Categoria 8 - Documentário – 8º ano. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Em terceiro lugar, Daniela Toscan, da escola 

municipal Rio Branco; em segundo lugar, Daniel Rodrigues, Eduardo Cardoso da Silva, Lucas 

Vinicius Tavares, Maria Clara Bortoloso Molon e Tatiane Derengoski, da escola municipal 

Francisco Zilli; e em primeiro lugar, Helena Dal Piccol, Julia Sonda Mioranza e Victória 

Falavigna Marini, da escola municipal São José. (Exibição de vídeos através da televisão e do 

Facebook da Câmara). 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Solicito ao Prefeito Municipal César Ulian que 

anuncie os alunos vencedores da Categoria 9 - Texto Argumentativo – 9º ano. 

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Em terceiro lugar, Thatiely Vitória Menosso, da 

escola municipal Tancredo de Almeida Neves; em segundo lugar, Júlia Zamboni Andrighetti, da 

escola Interativa; e em primeiro lugar, Débora Venz Bergoza, da escola municipal Rio Branco. 

(Exibição de imagens através da televisão e do Facebook da Câmara). 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Como Presidente da Câmara de Vereadores, 

anuncio os alunos vencedores da Categoria 1 – Telejornal – Ensino Médio. Em terceiro lugar, 

Gabriel de Barros Dias, Gabriel Deon Rigo, Giovana Pinto Colleraus e Luan Rabuske, da turma 

106, da escola estadual São Rafael; em segundo lugar, João Victor Stuani Broch, Otávio Riva 

Turra, Yasmin da Conceição Cardoso e Lavínia Bassanesi, da turma 101, da escola estadual São 

Rafael; e em primeiro lugar, Eduarda dos Reis Panisson, Eduarda Tamagno Martins, Gabriel 

Forcelini Mezzomo, Kelvin Gilioli e Raíza Boz, da turma 105 da escola estadual São Rafael. 

(Exibição de vídeos através da televisão e do Facebook da Câmara). 

Então agora, queremos passar novamente o vencedor da categoria 3 – Poesia – do 3º ano. Em 

terceiro lugar, Enzo Gabriel Fabian, da escola municipal São José. (Exibição de imagem através 

da televisão e do Facebook da Câmara). 
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Ok! Então encerrado então a divulgação dos vencedores do concurso Como Vejo Meu 

Município, tenho então, o Senhor Prefeito César Ulian, o Senhor Secretário, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores, especialmente os alunos e familiares que nos acompanham através do 

Facebook, os trabalhos apresentados nesta noite são uma síntese da capacidade e do potencial 

dos estudantes das escolas do nosso município, que sabem assumir com responsabilidade o seu 

papel como cidadãos e sua visão do futuro, o que almejam e esperam de nossa Flores da Cunha. 
Nosso povo sempre foi marcado pelo trabalho, pela determinação e empreendedorismo, fazendo 

com que nosso município seja uma referência regional, não apenas pelo setor da vitivinicultura, 

na produção agrícola, pelo setor industrial e comercial, mas também na educação, na cultura e na 

organização social. 

Nesse momento, eu passo a palavra à Vereadora Silvana De Carli, Presidente da Comissão de 

Educação, que fará seu pronunciamento em nome de todos os Vereadores, em homenagem aos 

97 anos de Flores da Cunha. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite a todos, especial ao nosso Prefeito César 

Ulian; o Presidente da Câmara Clodo, nosso Colega; o Secretário da Educação Itamar, Colegas 

Vereadores, a comunidade que está presente aqui na, na nossa sala de sessões Olindo Toigo e, 

também, a quem está em casa nos acompanhando pelo Facebook, nas redes sociais; os alunos, 

né, que estiveram aí, hoje, apresentando os seus trabalhos premiados; os professores, os 

diretores, enfim, os professores que estão se reinventando nesta pandemia, né, assim como nós 

que tivemos que nos reinventar aqui, hoje também, para apresentação da premiação dos, dos 

nossos alunos. E essa, esse novo formato de premiação que estamos fazendo aqui também, ele é 

importante porque traz à tona as novas tecnologias como recursos de apoio ao nosso ensino, né, 

já que no momento temos que avançar no ensino on-line e a cada vez mais e temos que nos 

adaptar a essa modalidade e aproveitar o que tem de melhor nela. Falando então um pouquinho 

do concurso Como Vejo Meu Município que foi instituído em 95 pelo nosso colega vereador 

Jorgito, ele tem o objetivo de valorizar os aspectos referentes ao município de Flores da Cunha 

como história, valores e a preservação da cultura, inserindo uma visão de futuro sem esquecer o 

presente e o passado. E é sobre essa visão que eu quero falar então nesses 97 anos da nossa 

querida Flores da Cunha. Para valorizarmos nossa cidade, precisamos conhecer sua história e 

reconhecer quem somos nesse contexto atual para avançarmos. A cidade não se faz sozinha. Ela 

é a soma de todos nós e nossos esforços para tornar um lugar cada vez melhor para morar, 

construir nossas famílias, trabalhar, gerar empregos, se divertir, enfim, amar, conhecer e 

descobrir Flores da Cunha. Por isso é tão importante que tenhamos um olhar mais positivo, mais 

construtivo para nossa Flores da Cunha. Logo ela chegará aos 100 anos e depois 200, enfim, ela 

continuará existindo. E o que cada um de nós terá feito ou terá deixado como legado para os 

nossos filhos? Os trabalhos apresentados pelos alunos é um pouquinho disso, né? É uma semente 

que está sendo plantada, despertando neles o amor por Flores e, assim, o respeito pelo ontem, 

pelo hoje e pelo amanhã. Todos somos convidados a amar e descobrir Flores, a semear o nosso 

melhor a cada dia na nossa vida como cidadãos e como seres humanos em evolução. Assim, 

teremos uma cidade maravilhosa para vivermos hoje e, também, as futuras gerações. Quero 

parabenizar a todos os alunos que participaram do concurso e, também, aos que foram 

premiados! Eu participei da comissão também que fez a escolha dos premiados e todos os 

trabalhos apresentados tinham muita qualidade, muita criatividade e a gente percebe o quanto o 

nosso ensino tem se desenvolvido no nosso município e quanto é importante termos cada vez 

mais alunos comprometidos com a nossa sociedade. E no final, sempre se deixa uma mensagem 

pros alunos. Mas hoje, eu quero deixar uma mensagem aos pais e aos professores que estão em 

casa nos assistindo. É comum ouvirmos que as crianças são o futuro ou são elas a transformação 

da nossa sociedade. Mas se pensarmos somente assim, estamos tirando a nossa responsabilidade 

de lutar por um mundo melhor agora. Nosso papel não é apenas preparar os pequenos para lidar 

com os desafios do amanhã, mas também cuidar do mundo que deixaremos para eles como 

herança. Por isso é a nossa obrigação transformar a criança que está hoje sob os nossos cuidados 
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para se tornar um adulto melhor no futuro. Parabéns a todos os alunos, professores, ao Poder 

Público, por proporcionar mais uma vez a edição deste concurso. Muito obrigada! Boa noite!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigada, Vereadora Silvana. Para continuar 

nosso trabalho, passo a palavra ao Excelentíssimo Senhor César Ulian, nosso Prefeito Municipal, 

que fará seu pronunciamento em nome do Poder Executivo Municipal. 

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Boa noite a todos! Cumprimento o amigo e 

Presidente desta Casa, Clodo Rigo, obrigado, parabéns pela organização deste evento. Fiz 

questão também de trazer aqui o troféu que será entregue depois também pros nossos alunos 

premiados, esse bonito troféu que traz muito significado. Ele é esculpido por um artesão e uma 

artesã aqui de Flores da Cunha, o Pedro e a Flávia, e eles utilizam madeira de demolição. E isso 

também traz um pouquinho do nosso dia de nos reinventarmos, de aproveitar novamente as 

oportunidades. Que bonitos trabalhos, Secretário Itamar, que tivemos a honra de presenciar, de 

assistirmos, Vice Márcio. Quanto orgulho nós temos dos nossos alunos! E quando a Silvana 

comentou da dificuldade de escolher os trabalhos, a gente pode entender a qualidade que nós 

temos aqui em Flores da Cunha, a qualidade do nosso ensino. Por isso eu quero fazer menção aos 

professores, aos diretores, aos coordenadores que também nos acompanham através das redes 

sociais, parabenizando pelo brilhante trabalho! Ao nosso amigo Jorge também, que criou e 

instituiu este bonito projeto de valorizar principalmente nesta semana em que a gente celebra o 

aniversário do nosso município: 97 anos! No belo vídeo que nós assistimos ele termina com uma 

menininha falando: ainda tenho muito o que aprender. E quando a gente vê a qualidade desses 

trabalhos, representante da Brigada, a gente entende e se anima, diretor Vitório, ainda mais em 

ver a preciosidade dos nossos alunos. A gente projeta um futuro muito bonito e a gente não tem 

dúvidas! Alguém citou, no momento em que eles estiverem aqui, ocupando o meu lugar de 

prefeito, os vossos lugares de vereadores, farão um trabalho diferenciado. Quanto orgulho nós 

temos de vocês alunos! Nós temos certeza de que vocês farão um brilhante trabalho nos 

próximos anos, nas próximas décadas e até o próximo centenário, levando adiante todas essas 

preciosidades. Que bonito ver a nona Toscan falando em dialeto. Eu  me recordo muito da minha 

nona, minha falecida nona, onde nós dizíamos pra ela às vezes, nona, Fala em português, porque 

a pessoa não entendia. E ela falava primeiro a palavra e quando via, já estava falando tudo no 

dialeto de novo. E que bonito que a gente também criar essa ligação dos alunos com os nossos 

idosos, pra que assim a gente possa levar adiante a nossa cultura e todo esse benefício que nós 

temos aqui nas nossas origens do nosso município. Então fica aqui a nossa gratidão, em meu 

nome, em nome do Márcio, da Nata da Cultura, do Samuel, que também ajudaram na confecção 

tanto do troféu, troféu que tem um coração saltado que mostra muito como eu vejo o meu 

município com muito amor, com muito amor esse troféu. E também os jogos, né, pra resgatar a, 

os brinquedos deste ani, né, o joguinho da, da tria, do xadrez, do jogo da velha, das pecinhas, que 

bonito resgatar também, através da premiação, a nossa história e que faz muito bem o significado 

do coração que salta do peito, tamanho o amor, o orgulho que nós temos também do nosso 

município. Creio e não tenho dúvidas, Presidente, que esta cerimônia de premiação dos nossos 

alunos ficou muito a altura dos 97 anos de emancipação do nosso município, carregada de 

sentimentos, de significado. E reforço novamente, com o coração saltando do peito de muita 

emoção e de muito amor pela nossa terra. O meu grande abraço a todos vocês, também a todos 

que nos acompanham. Uma pena vocês não estarem aqui conosco, tive a oportunidade enquanto 

vereador de participar e que bonito era ver eles aqui. Mas, de uma forma ou de outra, nós 

também chegamos até vocês e vocês também chegaram até nós. Então fica aqui o nosso grande 

abraço, um muito obrigado e uma excelente noite a todos nós. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Muitos dos trabalhos que não foram apresentados 

aqui, nesta sessão, certamente são merecedores de nossa atenção e reconhecimento. Nosso 

pedido é para que os alunos continuem participando do concurso Como Vejo Meu Município, 

aproveitando esse espaço para a produção literária e artística e para o desenvolvimento de todas 
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as suas capacidades de criação, falando do seu sentimento, do seu orgulho por pertencerem a este 

município que tanto amamos, Flores da Cunha. Os trabalhos apresentados nesta sessão estarão 

disponíveis para serem baixados no site e Facebook a partir da tarde desta sexta-feira, uma vez 

que possuem imagens, vídeos e áudios das categorias. Em nome da Câmara de Vereadores de 

Flores da Cunha, cumprimento e parabenizo a cada um dos alunos agraciados nesta noite, seus 

familiares, professores e diretores. Que juntos possamos sonhar e lutar, tornando Flores da 

Cunha melhor a cada dia. Parabéns a todos que fizeram e fazem parte destes 97 anos de sonhos, 

lutas e conquistas! Todos os trabalhos estarão disponíveis a partir da tarde desta sexta-feira no 

Facebook e no site da Câmara, com link para serem baixados. As fotografias feitas esta noite 

também estarão disponíveis em nossos meios de comunicação. A premiação do 1º ao 5º ano 

serão jogos, que estão disponíveis aqui na nossa mesa; e do 6º ao 9º ano será um troféu feito de 

madeira de reaproveitamento por um artesão local, conforme o nosso Prefeito recém explicou.  

Neste momento, gostaria então, em nome do Poder Legislativo, entregar ao Prefeito Municipal 

César Ulian uma homenagem desta Casa aos 97 anos de Flores da Cunha; e em nome da 

Secretaria de Educação, eu faço a entrega do troféu esculpido por um artesão local. (Entrega da 

homenagem). Solicito, então agora, a presença da Senhora Natalina Francisconi, do 

departamento de Cultura, que faça a entrega do troféu ao Secretário de Educação, Senhor Itamar 

Brusamarello. (Entrega da homenagem).  

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Peço licença, Presidente, também em nome do 

Poder Executivo Municipal, extensivo a Vossa Excelência e, também, aos demais Vereadores, 

também faço questão de entregar um troféu pro Presidente desta Casa. (Entrega da homenagem).  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então mais uma vez, queria agradecer a presença 

de todos, a presença do nosso Prefeito Municipal César Ulian, do Secretário Itamar, Natalina do 

departamento de Cultura; ao Senhor Odair Luiz Favero, 2º Sargento da nossa Brigada Militar; 

Vice-Prefeito Márcio, todas as pessoas que nos assistem através do Facebook, agradecer a 

presença de todos. Dizer que hoje, a sessão foi reinventada. Lá em 2019, nós tivemos aqui essa 

sala repleta de alunos, professores, diretores e, hoje infelizmente, devido à pandemia, nós não 

pudemos tê-los todos aqui presente. Mas tenho certeza que de casa todos estão participando. 

Parabéns aos alunos vencedores! Parabéns a todos os alunos que participaram desse concurso 

Como Vejo Meu Município! Acho que é importante esta Casa sempre, todos os anos, fazer essa 

divulgação, essa premiação a todas as escolas e todos os alunos do nosso município. Então 

agradecer a todas as pessoas envolvidas, que o trabalho foi bem executado. Então logo em 

seguida, através da Secretaria de Educação, estará sendo feito a entrega aos alunos vencedores, 

dos prêmios, dos troféus e dos diplomas. Então eu peço a todos que nós possamos juntos então 

darmos uma salva de palmas para todos os alunos vencedores desses prêmios. (Salva de palmas).  

Então sendo assim, eu declaro encerrada essa sessão solene nesse dia 24 de maio de 2021, às 

21h27min! Obrigado pela presença de todos!  
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