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SESSÃO 2.667 – ORDINÁRIA 

03 de novembro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 03 de novembro de 2021, às 18h11min. Um cumprimento 

especial à Colega Vereadora, aos Colegas Vereadores; à imprensa, na pessoa do Rouglan; 

assessores da Casa; em especial, à diretoria e membros do Clube Cruzeiro, lá de São Gotardo; e à 

empresa Oliboni Madeiras e Embalagens, sejam todos bem-vindos para a nossa sessão no dia de 

hoje.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, 

dos Vereadores e de diversos, respectivamente.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 123/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 074/2021, que “Estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Flores da Cunha para o exercício de 2022”. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 313/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que analise a possibilidade de fornecer gratuitamente um kit de materiais escolares e 

um kit de higiene bucal para os estudantes cujas famílias estão cadastradas em programas sociais 

da Prefeitura Municipal de Flores da Cunha. 

Indicação nº 314/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Presidente desta Casa 

que realize ações de conscientização sobre o abandono de animais em consonância com a Lei 

Ordinária nº 3.455, de 18 de dezembro de 2019, de autoria do Senhor Presidente, que “Institui no 

município de Flores da Cunha o Dezembro Verde, mês dedicado à realização de ações de 

conscientização sobre o abandono de animais”. 

Indicação nº 315/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal 

que realize a pintura de uma faixa de pedestres no cruzamento das ruas Dr. Montaury e da Paz. 

Indicação nº 316/2021, de autoria do Vereador Júnior Cavalli, que indica ao Prefeito Municipal 

que sejam providenciadas melhorias na sinalização do solo, com a pintura da faixa de rolamento 

e da faixa de pedestre no cruzamento da rua Olindo Carlos Toigo com a estrada que liga Linha 

60 e Linha 80, próximo à Cantina Veneza, bem como que seja providenciada a colocação e/ou 

manutenção das placas de sinalização de trânsito no trajeto de toda rodovia. 

Indicação nº 317/2021, de autoria do Vereador Júnior Cavalli, que indica ao Prefeito Municipal 

que seja providenciada a iluminação pública na rua Zilmar Ceconello, entre a RS-122 e o Parque 

das Pitangueiras.  

Indicação nº 318/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal o conserto da fenda que se abriu sob o acostamento do pavimento da via, nas 

proximidades das residências de número 681 e 69, na rua Dr. Antônio Tassis Gonzalez, no bairro 

União, conforme imagens anexas a esta indicação. 

Indicação nº 319/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que interceda, junto à RGE, a substituição do poste que se encontra danificado na 

esquina da avenida 25 de Julho com a rua Heitor Curra, conforme imagem anexa a esta 

indicação. 
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Indicação nº 320/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a continuidade da pavimentação asfáltica na comunidade de 

Santa Libera, de aproximadamente 1500 metros. 

Indicação nº 321/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a reposição de duas luminárias na localidade do travessão 

Gavioli, uma próxima à residência do Senhor Wili Demichelli e outra próxima à residência do 

Senhor Luiz Carlos Berti. 

Moção nº 031/2021, de autoria do Vereador Júnior Cavalli, que apresenta Moção de 

Congratulações à diretora do Clube Esportivo e Recreativo Cruzeiro, Senhora Juliana Maria 

Muraro Rigo, extensiva a todos os sócios, pelos 90 anos de história. 

Moção nº 032/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que apresenta 

Moção de Congratulações à Senhora Helena Beber Oliboni, extensiva à filha Adriana Beber 

Oliboni e aos colaboradores, pelos 50 anos da fundação da empresa Oliboni Embalagens e 

Madeiras Ltda. 

Moção nº 033/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que apresenta Moção de 

Congratulações à Vinícola Halberth, na pessoa dos Senhores Jorge Andreazza e Valdir Antonio 

Andreazza, extensiva aos demais funcionários e colaboradores, em celebração aos 40 anos de 

fundação da vinícola.   

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício nº 207/2021, do Presidente do Sindiágua do Rio Grande do Sul, que encaminha uma carta 

de cientificação a respeito da assinatura de um termo aditivo que a Corsan está requerendo aos 

municípios e sobre os riscos que isto poderá causar.  

E-mail do Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo, que 

informa que foi adiada a audiência pública para debater proposta de crédito emergencial para a 

agricultura familiar marcada para o dia 04 de novembro de 2021, às 10:00 horas, em ambiente 

virtual, e que uma nova data será marcada em breve e informada por e-mail.  

Convite da escola municipal São José, para participar do XXX Fórum Municipal de Integração 

Estudantil, no dia 30 de novembro de 2021, às 08:00 horas, com transmissão pelo canal do 

Youtube.     

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário Angelo. Então, encerrada a 

leitura do expediente, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Passo a palavra ao Vereador Vitório Francisco Dalcero. 

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

Vereadores, servidores e assessores da Casa, a imprensa; homenageados da noite, Senhora 

Juliana Maria Muraro Rigo, Presidente do Clube Esportivo e Recreativo Cruzeiro, e extensiva 

aos demais membros da diretoria e sócios, pelos 90 anos de história; Senhora Helena Beber 

Oliboni, extensiva à filha Adriana Beber Oliboni e aos seus colaboradores, pelos 50 anos de 

fundação da empresa Oliboni Embalagens e Madeira Ltda; demais pessoas aqui presente e os 

que nos acompanham através do Facebook. A indicação que apresento nessa sessão legislativa 

peço ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que analise a possibilidade de fornecer 

gratuitamente um kit de materiais escolares e um kit de higiene bucal para os estudantes cujas 

famílias estão cadastradas em programas sociais da Prefeitura Municipal de Flores da Cunha. O 

início das aulas da rede municipal em 2022 é de suma importância que ocorra a disponibilização 

gratuita desse material escolar e produtos de higiene bucal para os estudantes do município cujas 

famílias são cadastrada em programas sociais, para que esses estudantes retornem à escola com 



 

Anais 2.667, da Sessão Ordinária do dia 03 de novembro de 2021. 235 

tranquilidade e motivados no próximo ano letivo. O kit de material escolar deverá conter ao 

menos mochila, canetas, lápis, cadernos, cadernos de desenho, apontador para lápis, borrachas, 

cola branca, caixa de lápis de cor com 12 unidades, massinha de modelar com seis cores, pincel 

número 10, tesoura. Já o kit de higiene bucal deverá conter ao menos creme dental fluoretado, 

escova dental e fio dental. Conforme estudo sobre a saúde bucal da população brasileira 

realizado pelo Ministério da Saúde, constatou-se que o edentulismo, perda dentária total ou 

parcial precoce, continua sendo um grave problema, necessitando algum tipo de prótese muito 

cedo entre as idades de 15 e 19 anos. Ainda, segundo estudos científicos recentes, o creme dental 

é considerado o principal agente responsável pela diminuição dos índices de cárie no Brasil e no 

mundo. Sabe-se que além de disponibilizar uma escova dental, o creme dental fluoretado e o fio 

dental, é necessária orientação de como realizar a escovação correta, pois a higiene bucal é o 

meio mais eficaz e racional da prevenção da cárie. Estudos apontam que cada real investido em 

prevenção se economiza de quatro a sete reais em tratamento curativo. É oportuno afirmar que 

essa medida se faz ainda mais imperativa no contexto atual em que as dificuldades econômicas 

impostas pela pandemia do novo coronavírus assolam muitas famílias em nosso município. Para 

os próximos anos, sugere-se a inclusão de um calçado e um uniforme escolar para os estudantes 

com menor poder aquisitivo. Desta forma, para contribuir com as boas ações desenvolvidas no 

município, solicitamos o atendimento a esta indicação. Obrigado, Senhor Presidente.    

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

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colega Vereadora, Vereadores, a 

imprensa, o público que nos acompanha aqui presente, também pelas redes sociais; um 

cumprimento especial ao pessoal lá de São Gotardo, do Clube Cruzeiro; também o pessoal da 

Oliboni Embalagens, homenageados desta noite. Eu queria fazer defesa então da, de duas 

indicações que trago essa semana. A primeira delas se refere sobre a causa animal, sobre o 

Dezembro Verde que teremos agora, no final do ano, também tem uma lei que o próprio 

Presidente desta Câmara instituiu, lá em 2019. E recentemente também, estive acompanhando 

algumas reivindicações, eu digo, né, da, da própria entidade da causa animal que hoje a gente 

tem no município, que seria a Upeva, e eu sei de todos os trabalhos que eles vêm fazendo, né, 

muito bem por sinal, mas ainda, no final do ano principalmente acontece muito abandono dos 

animais, questão de férias as pessoas acabam tendo que viajar e acabam se desfazendo muitas 

vezes até nas vias públicas de animais que por muito tempo permaneceram com as famílias. 

Então, dessa forma, eu peço que também a Câmara, dentro do possível, estimule, faça alguma 

campanha, conscientize as pessoas para que a gente não tenha, que não agrave cada vez mais, né, 

esse problema que também é recorrente dentro do nosso município. E a outra indicação que eu 

trago é sobre lá no bairro Aparecida. (Exibição de imagens através da televisão). Tem um 

cruzamento da via, da rua Dr. Montaury com a rua da Paz, muito próximo à delegacia, onde 

também tem uma parada de ônibus e os moradores então requisitaram nessa via que fosse feito a 

pintura das faixas de segurança, visto que tem uma certa travessia de pedestres, um movimento 

bastante intenso nessa, nesta via, então eles solicitam que, dentro do possível, que o Executivo 

faça a pintura das faixas de segurança neste local. No mais era isso. Obrigado!   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Senhor Horácio Natalino Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Boa noite, Senhor Presidente; Vereadores, 

Vereadora, funcionários desta Casa, a imprensa, os homenageados da noite, assessores, 

assessoras, público aqui presente e quem nos acompanha através das redes sociais. Faço defesa 

dessa indicação 320 aonde solicito que seja efetuada esta pavimentação asfáltica na localidade de 

Santa Líbera, pois é uma necessidade da comunidade, esperada há muito tempo. Esse asfalto irá 

beneficiar em torno de 15 famílias de produtores rurais. Certamente irá favorecer muito para 

escoar sua produção e melhorar sua qualidade de vida. Certos, certo de seu pronto atendimento, 

agradeço. A outra indicação 321, solicito que seja providenciado essas reposições que há muito 

tempo vem sendo solicitada pelos moradores desta região e não estão sendo atendidos. Como 
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representante dessa região, faço essa indicação para atender à necessidade de melhorias tanto na 

via como para os moradores. Solicito que essa indicação seja atendida com brevidade. Certo de 

seu pronto atendimento, agradeço. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Júnior Cavalli. 

VEREADOR JÚNIOR CAVALLI: Boa noite, Senhor Presidente; Colega Vereadora, demais 

Vereadores, colaboradores dessa Casa, homenageados dessa noite, imprensa, quem nos assiste 

pelas redes sociais e que está aqui presente. Bom, eu solicito ao Executivo que seja feito uma 

melhoria na sinalização do solo, como a pintura de faixas de rolamento e pintura de faixa de 

pedestres, no cruzamento da rua Olindo Carlos Toigo com a estrada que liga Linha 60 e Linha 

80, próximo à Cantina Veneza, Cantina Halberth ali, tem o cruzamento do pessoal que vem de 

Caxias à Linha 80, à Linha 60 ali, tem os quebra-molas e está, quase nem se enxerga a pintura do 

solo, tem poucas placas de indicação ali, que seja providenciado a pintura meio logo ali, porque 

semana passada até, só ressaltando também, eu vinha de Otávio Rocha, na segunda de noite, e 

também não me lembrava, eu sou uma pessoa que passo bastante nesse trajeto aí e não me 

lembrava que tinha o quebra-molas então ali, porque só vi mesmo quando eu estava em cima da 

faixa, então que seja providenciado uma pintura um pouco antes. Também aproveitando, peço 

que seja providenciado a iluminação pública da rua Zilmar Ceconello, que tem a entrada pela 

ERS-122 até o Parque das Pitangueiras. Ali tem a pousada no parque, também é muito 

frequentado, muitos viajantes que vão à noite na pousada ali também, e não tem iluminação na 

entrada, então que seja providenciado ali a iluminação pública. Por enquanto era isso. Obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então encerrado as Explicações Pessoais 

(Pequeno Expediente), passamos, de imediato, ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Passo a palavra então, pro uso da tribuna, pro Vereador Júnior 

Cavalli. O senhor tem 15 minutos na tribuna.  

VEREADOR JÚNIOR CAVALLI: Boa noite novamente, Senhor Presidente; Colega 

Vereadora, demais Vereadores, colaboradores, imprensa, quem nos assiste aqui, os 

homenageados; em especial, o pessoal do Clube Cruzeiro aqui, de São Gotardo. Bom, 90 anos, 

uma história que não dá pra deixar passar em branco. Quantos momentos, quantos jogos, quantas 

festas, quantas amizades, quantas vidas passou-se nesse tempo. Desde 1930, quando um grupo 

de amigos e vizinhos resolveram que precisavam de um local para jogar futebol, um esporte que 

estava iniciando então naquela localidade de São Gotardo, interior desta cidade, criou-se o 

Grêmio Esportivo Cruzeiro e, com o passar dos anos, mudou para o nome Clube Esportivo e 

Recreativo Cruzeiro, CER Cruzeiro. No início, nada era fácil. Mas, com o passar dos anos, a 

comunidade de São Gotardo foi crescendo e, juntamente, o clube foi crescendo também. Nessa 

ligação sempre foi muito importante para o desenvolvimento de ambos, nas quais sempre foi, 

uma teve o apoio da outra em todos esses, em todos esses anos. De uma, de um simples campo 

de futebol, na década de 50, começou-se a construir uma maior estrutura. Foi adquirido um local 

para a construção de um novo estádio. A Mitra concedeu um terreno para a construção da sede 

do clube, na qual foi construída uma cancha de bochas, e a união dos sócios e da comunidade foi 

essencial para o crescimento. Em meados dos anos 70, criou-se o departamento feminino, um 

dos primeiros da região, na qual as mulheres também podiam se associar ao clube, tinham os 

times de futebol e equipe de bochas. Também, nessa década, iniciou-se a construção da sede 

social e da quadra de esportes, um gigantesco e moderno espaço de eventos para a época. Ali 

encontra-se, além do salão de eventos e do ginásio, a bodega, o departamento de bochas com 

quadra sintética, salão de festas e vários outros bares. Quem não se lembra da rivalidade entre os 

times do Cruzeiro e os times de São Cristóvão? Rivalidade histórica do futebol florense, 

comparada a um Grenal nos dias atuais. Jogos que atraiam uma multidão de pessoas, lotavam 

caminhões, ônibus com torcida que vibravam e torciam juntos, acompanhavam o Cruzeiro não só 
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por Flores da Cunha, mas pela região toda onde disputava os “torneiros” masculinos, femininos, 

futsal, futebol 7, Sub-17, juniores, time principal, veteranos, master. Diversos jogadores 

passaram e foram formados por esse clube, jogadores que temos muito a agradecer por todo o 

esforço que fizeram para termos tantas conquistas. Nos anos 90, para essas equipes 

deslumbrarem de tantos jogos e tantas vitórias, foi reformado novamente o estádio e construída 

arquibancadas e vestiários, tornando-se assim um dos poucos estádios que possuem essa 

estrutura de estádio tão completa na região, com capacidade para mais de três mil pessoas 

sentadas. Não podemos deixar de mencionar que os outros esportes nas quais os sócios do 

Cruzeiro também participam, além das bochas, na qual tem uma estrutura e equipe completa, 

também possui um time de vôlei que disputa os torneios estaduais. Desde sempre, o Clube foi 

ligado à iniciação esportiva, na qual promove junto à comunidade escolinhas de futebol através 

de parceiros. Quem não se lembra das famosas boates do Clube Cruzeiro nos anos 90, 80, festas 

que atraiam milhares de pessoas de toda a região? Conjuntos musicais famosos, como TNT, 

Engenheiros do Havaí, Cascavelletes, Barbarella, Itamone, entre outros, djs reconhecidos 

também já passaram por lá, ou até mesmo som mecânico embalavam as noites de finais de 

semana. Também haviam festas temáticas: Noite Italiana, Baile da Primavera, Baile do Chopp, 

Cuba Libre, Som Fantasy, Noite do Havaí, eventos que aclamados, aclamados e ovacionados 

para quem gosta de um agito. Também várias atividades junto aos sócios são desenvolvidas, 

como gincanas, torneios de cartas, danças, capoeiras. Mas destacamos os Jogos da Primavera, 

uma gincana que há mais de 30 anos é realizada entre os sócios, na qual participam de diversos 

esportes e jogos recreativos, também com um âmbito social, na qual sempre junto com a gincana 

é feito campanhas para arrecadação de alimentos, roupas, doação de sangue, entre outras. O 

Clube também possui uma sede campestre, localizado a três quilômetros da sede social. Um 

belíssimo local no meio da natureza, com vegetação nativa, um rio que passa no meio, e conta 

uma infraestrutura completa, com salão de eventos, quiosques, quadra de futebol, açude, quadra 

de areia, futevôlei e muita vegetação nativa. Destacamos o envolvimento do Clube Cruzeiro com 

as festas de Fenavindima, na qual desde a primeira festa, em 1967, já tivemos uma representante 

do clube. E, nas demais festas, sempre tivemos várias princesas e várias rainhas sendo 

representadas pelo Cruzeiro. Os desfiles de carros alegóricos também sempre davam um show à 

parte, sempre representando a história do galo. São Gotardo não é São Gotardo sem o Clube 

Cruzeiro. O crescimento da comunidade andou junto com o crescimento do clube. Sempre 

apoiando as outras entidades e sempre sendo apoiado por todos, não podemos deixar de 

agradecer a todos os que contribuíram para chegarmos nos mais de 90 anos de história. 

Agradecemos a cidade de Flores da Cunha, ao bairro de São Gotardo e arredores, todas empresas 

que sempre ajudaram e principalmente a todos os sócios e suas famílias, atuais e já falecidos, a 

comunidade em geral. Foram 90 anos, mas que possam ter muitos outros mais. Quero agradecer 

a Presidente do Clube, Juliana Muraro Rigo, por todo o empenho nos últimos anos na frente da 

diretoria. Muito obrigado! Também quero cumprimentar os sócios presentes, vocês são, vocês 

estão representando todos os demais sócios, sendo que o esforço, sabem do esforço que 

passamos nos últimos anos. A pandemia, para um clube desse porte, foi bem crucial. Vários 

eventos foram cancelados, muito faturamento foi perdido, mas as despesas sempre se 

mantiveram, então não, nada é fácil para manter um clube desses hoje em dia, mas conseguimos 

passar por tudo isso. Eu falo com tanto envolvimento, pois também sou Presidente do conselho 

deliberativo e tesoureiro. Eu vivo o clube de mais cinco anos. É uma história linda que não 

podemos deixar de ser homenageada aqui na Câmara dos Vereadores. O que o sangue vermelho 

só tem é esse sangue azul, que é do Cruzeiro, mais nada! Então eu, um pouquinho da história do 

Clube Cruzeiro aqui passado. Eu e a Juliana ali a gente teve uma vivência grande nos últimos 

cinco anos. E a Juliana como Presidente, eu sempre no conselho, o Clodo também sempre 

participou ali no conselho, na diretoria. Clube Cruzeiro tem história, tem envolvimento na 

comunidade. Como eu disse: quem não lembra dos bailes do Cruzeiro, as boates? O pessoal de 

Caxias, da região toda frequentava. O envolvimento no esporte também, a rivalidade de muitos 

anos, São Cristóvão e Cruzeiro, as peleia que dava ali, o envolvimento com as empresas de São 
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Gotardo, principalmente a Toigo e a Marini, que sempre ajudaram muito o clube. O Clube 

Cruzeiro, 90 anos. Olha lá que se a gente consegue chegar a 90 anos ou manter um clube por 90 

anos. E a gente está conseguindo. Nós vamos passar umas fotos ali, mostrando a estrutura, pra 

quem não conhece do Cruzeiro, uma estrutura gigantesca, uma estrutura bela. (Exibição de 

imagens através da televisão). Ali nós temos a entrada do salão; ali não, estavam sendo 

construída ali dentro onde fazem eventos; aqui também acho que é construção, a cancha; ali é o 

campo, a sede; ali é a inauguração da quadra de futsal, futevôlei na sede; ali a galeria de troféus, 

os campeonatos que foram vitoriosos. Tem muitos e foi tirado muitas fotos também daí, tem até 

umas foto do Clodo aí jogando; pessoal do feminino, ali o pessoal das bochas também, que é 

bem forte; aí o pessoal do vôlei também, que representa o Cruzeiro no estado; ali acho que é 

parte da, das gincanas, sempre envolvem com todos os sócios; aí das festas temáticas do Clube; 

agora, a parte da Fenavindima também, sempre elegemos rainhas, as princesas; a história do galo 

sempre contado. E era isso aí. Muito obrigado, família cruzeirista! Muito obrigado, Presidente! 

Boa noite! Que esses 90 anos aqui sejam por muito mais! Obrigado. Era isso. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Agora eu passo a palavra então ao Vereador 

Angelo Boscari Junior pra fazer uso da tribuna.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Uma boa noite a todos! Quero 

cumprimentar o Presidente Clodo, os demais Colegas Vereadores, especialmente os 

homenageados, né, o Clube Cruzeiro. Parabéns pela bela história! Noventa anos não é pra 

qualquer entidade. Parabenizo vocês pelo trabalho, né, na pessoa da Juliana Muraro Rigo, e 

todos os associados, sócios que contribuem, né, pela, pra esse trabalho bonito, né, que um clube 

traz pra nossa comunidade. Quero cumprimentar também a família Oliboni, Beber Oliboni, né, 

na pessoa da dona Helena, da Adri, né, sejam bem-vindas a essa Casa e parabéns também. No 

discorrer da, do meu pronunciamento, eu vou falar um pouco então sobre a empresa Oliboni 

também, mas inicialmente eu quero falar um pouquinho sobre uns assuntos que vêm sendo 

recorrentes. Nos últimos dias aí, todos, provavelmente todos os Vereadores foram procurados 

pelas pessoas, né, devido à elaboração do Código de Posturas e Convivência Cidadã. E eu, como 

também outros, somos procurados principalmente por jovens, né, as pessoas jovens que 

reclamam, que querem ter mais espaço, que querem ter um local pra lazer, que querem conseguir 

se divertir nos finais de semana, né, mas não só isso. Então eu acredito que a gente tem que dar 

uma atenção aí também para, para a nossa juventude e estamos em uma pesquisa aí, buscando, 

né, tentar instaurar no município aí então a semana, a Semana Municipal da Juventude, né, que é 

um projeto que já é, já foi instituído em vários municípios, que é uma forma aí também da gente 

valorizar o jovem e, né, dar voz a eles, pra que eles possam participar e ter, né, esse poder de 

decisão também, né, nas suas vidas, né, dentro do, do lazer, também de projetos que possam vir a 

contribuir com o jovem no município. E juntamente aí com a Semana Municipal da Juventude, a 

gente vai encaminhar aí também para o Executivo Municipal uma sugestão aí pra que seja criado 

talvez o Conselho Municipal da Juventude, onde, aonde a juventude seja convocada a compor, 

né, e participar aí da construção de políticas voltadas aos jovens, abertura de espaço de 

participação e diálogo entre o poder público e a sociedade civil. É uma forma deles tomarem 

então o seu espaço, contribuírem, verem como as coisas funcionam e não só também de trabalhar 

no sentido de buscar ambientes de lazer, mas como está sendo a educação no nosso jovem, a 

cultura. Acredito que o Conselho Municipal do Idoso, do idoso não, do Jovem, né, que é a ponta 

de baixo da, seja importante também para que eles tomem, né, esse espaço aí, e que ele vai ter 

como objetivos principais, né, estudar, analisar, elaborar, discutir e propor planos, programas e 

projetos relativos à juventude no âmbito do município. Assim, a gente acaba colocando eles 

também nesse compromisso de, de participar, aprender e contribuir aí então, né, no que for 

necessário aí para que a nossa juventude tenha espaços. Agora, vamos falar um pouquinho da, de 

uma empresa aí que muito nos orgulha, né? Essa Casa tem, tem o poder de congratular empresas, 

pessoas e entidades que se destacam. E eu escolhi então a Oliboni, pelos 50 anos, para dar essa 

moção de congratulações, porque é uma data nobre, né? (Exibição de imagens através da 
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televisão). São, são meio século aí, é meio século, né, trabalhando pelo município. Então, em 

meados dos anos 50, Antônio Dante Oliboni saiu de Flores da Cunha e passou a residir na cidade 

de Esmeralda, então distrito de Vacaria, onde existia um núcleo de compra de gado da família 

Oliboni, que já possuía um matadouro em Flores da Cunha. Com a profissão de seleiro, abriu 

uma selaria, abastecendo os tropeiros que transportavam o gado para o matadouro e 

confeccionando apetrechos para a lida a pedido dos clientes. Confeccionava peças como cintos, 

tiradores, arreios, buçais e conjuntos de selas completas para a montaria. Em 1959, o casal 

Antônio e Maria Anatália, juntamente com seis filhos, vieram residir em Flores da Cunha. Neste 

mesmo ano, Carlon, como era conhecido, abriu sua selaria, que levou o nome de Selaria 

Florense. Em 1963, foi ampliada a fabricação dos produtos com a participação do filho mais 

velho, Heleno José Oliboni, incluindo a confecção de mesas de centro que reproduziam uma 

cancha de tiro de laço, banquinhos e tapetes. Em 1967, com o nome de Macol, Antônio Dante 

Oliboni incluiu os filhos Heleno, Admir e Angelo Ribamar na linha de frente dos trabalhos. 

Neste mesmo ano, deu-se o início da fabricação dos conhecidos cavalinhos. Assim, em três de 

novembro de 1971, já sob a gerência de Heleno José Oliboni e com a sociedade dos irmãos, 

nasce, na junta comercial, a Manufatura de Couros Oliboni Ltda, ou seja, completando 50 anos 

no dia de hoje. Posteriormente, em 1978, ocorreu o registro de corte e beneficiamento de 

madeira, incluindo a serraria na razão social: Manufatura de Couros e Madeiras Oliboni Ltda. 

Desta forma, a razão social conta com matriz, que comercializava artigos em couro e cavalinhos, 

e a filial 1, a serraria. Em 1981, Heleno tomou a iniciativa de fundar uma nova empresa na terra 

natal Esmeralda, a filial 2. Chegou a empregar 80 pessoas e se localizava na Fazenda da 

Agência. O antigo proprietário da fazenda que abrigava a serraria, senhor Juventino Fernandes, 

no ano de 1990, vendeu a área de terras ao empresário caxiense Raul Anselmo Randon. Foi neste 

ano que Heleno recebeu uma proposta do senhor Raul para fabricar embalagens para o grupo 

Randon. A Oliboni foi a primeira empresa a fornecer caixas para a Randon. A serraria da 

Fazenda da Agência ficou ativa por 11 anos e encerrou suas atividades em 1992. Assim, Heleno 

voltou a trabalhar em Flores da Cunha, contando com a loja de artigos de couro, matriz e 

serraria, filial 2, comercializando madeiras e, também, a fabricação de embalagens. A fama das 

embalagens foi crescendo e conquistando novos clientes. No final dos anos 90, já contava com 

os maiores grupos de Caxias do Sul no setor metal mecânico. Dentre eles, a Hyva do Brasil, que 

fornecem há 25 anos; Marcopolo, há 26 anos; e Randon, há 31 anos. No ano de 2011, os irmãos 

saíram da sociedade, momento que Heleno assumiu a integralidade dos trabalhos da Oliboni, 

focando na fabricação de embalagens. Também finalizou a construção da nova sede da empresa 

no ano de 2013, contando com uma área construída de 2.888 metros quadrados, equipada com 

máquinas, muitas delas desenvolvidas especialmente para atender à necessidade dos clientes. 

Neste mesmo ano, Heleno foi diagnosticado com uma grave doença, resistindo por três anos e 

dois meses, vindo a falecer no dia 13 de fevereiro de 2017. Heleno, homem de trabalho e 

persistência, começou como pedreiro, alquimista, balconista, serviu ao Exército, ajudou na 

educação de seus irmãos, fundou e gerenciou a Manufatura de Couros Oliboni. Como bem 

afirma nas palavras escritas no livro que conta a história de sua vida: “Heleno não esconde de 

ninguém que a sua família foi quem lhe deu o apoio para que todos os seus sonhos pudessem se 

tornar realidade, desde a bondade do pai, a iniciativa da mãe, a força da esposa, o amor da 

filha, a cooperação e a amizade de cada um dos irmãos, e a generosidade dos tios. Essas 

qualidades e sentimentos fazem parte do homem Heleno Oliboni, que faz questão de ressaltar 

que em todas as suas conquistas estão presentes pedaços de todos eles, e que, se olharem bem 

no fundo dos seus olhos, a imagem que verão é uma enorme foto de sua família”. E também, né, 

como pessoa pública, que a gente não precisa, a gente, todos aqui sabem, né, do trabalho que ele 

desenvolveu e o legado que ele deixou pro desenvolvimento do nosso município. Após o seu 

falecimento, a esposa Helena e a filha Adriana assumem o negócio dando continuidade ao legado 

de Heleno, que fez o nome da Oliboni com muito trabalho, honestidade, visão e competência. 

Atualmente, a Oliboni conta com 26 funcionários, entre empregos diretos e indiretos, sendo que 

um destes, o Senhor Valdir Toldo, está na empresa há 45 anos. Está presente aqui hoje, meus 
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parabéns pela dedicação, por vestir a camisa e estar, né, em parceria com a empresa durante todo 

esse tempo, que é, isso é louvável hoje em dia, né, em questão de funcionários, então parabéns! 

O faturamento anual da empresa é de mais de três milhões de reais, consolidando-se como um 

dos líderes do mercado de embalagens de madeira no estado. Destacando-se pela qualidade e 

personalização do produto, fabricado por profissionais experientes, utilizando madeira de 

eucalipto e pinus certificadas, oriundas de reflorestamento. Para auxiliar as importações e 

exportações, a Oliboni foi a primeira empresa de embalagens do Rio Grande do Sul a ter o 

tratamento fitossanitário, que é uma medida que tem como objetivo principal eliminar da 

madeira bruta toda e qualquer possibilidade de infestação de vetores e pragas quarentenárias que 

se alojam na madeira, que podem comprometer a saúde da população e, também, para a 

economia dos países. Através deste processo, a empresa, em parceria com a Bioseta, oferece a 

certificação da embalagem, garantindo a conformidade fitossanitária dos produtos vegetais, a fim 

de assegurar sua identidade e origem, o que proporciona credibilidade ao processo de 

rastreabilidade, garantindo muito mais confiança ao setor produtivo e ao consumidor. Empresa 

esta que tem como missão: Oferecer aos nossos clientes produtos e serviços com 

responsabilidade social e ambiental visando a excelência no atendimento prestado. Como visão: 

Consolidar-se no mercado com liderança no segmento de embalagens de madeiras, alcançando 

reconhecimento pela excelência em produtos e serviços de qualidade, visando satisfazer nossos 

clientes, atendendo as suas necessidades com ética, transparência e competência. 

Responsabilidade social: O bem-estar dos nossos funcionários, o desenvolvimento da nossa 

comunidade e a proteção do meio ambiente são nossas preocupações constantes. Ao comemorar 

50 anos de existência, Adriana e sua mãe Helena, juntamente com os colaboradores, selam e 

renovam o compromisso de dar continuidade à história construída por tantas mãos e pela 

iniciativa e liderança do fundador Heleno José Oliboni, que deixou o legado de progresso e de 

promoção da qualidade de vida, visando colaborar com o crescimento do município de Flores da 

Cunha. Então essa é uma singela homenagem que a gente faz a esta empresa, né, aos seus 

fundadores, à família que está aqui presente, né? E agradecer, né, pelo trabalho de vocês, porque 

as empresas hoje em dia sempre, cada vez mais enfrentam dificuldades, mas elas estão aí 

gerando empregos e tributos pro nosso município e isso há mais de, há 50 anos, que é muito 

importante, né? Então continuem, tenham coragem e agradeço pelo trabalho de vocês! Meus 

parabéns! Era isso, Presidente. Uma boa semana! Uma boa noite a todos!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Eu transfiro a Presidência à Vereadora Silvana 

para que eu possa fazer uso da tribuna.  

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Vereador Clodomir José Rigo, por 15 

minutos.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas 

Vereadores, a imprensa; cumprimento especial à dona Helena, extensiva à família, à Adriana, 

por muito, muito tempo a nossa colega de trabalho aqui nesta Casa; aos colaboradores todos que 

levaram essa empresa no patamar que ela se encontra hoje, nos 50 anos de história, muito 

merecido. E tenho certeza que a família trabalhando juntos, unidos, conseguiram esse objetivo. 

Se deve muito ao então Heleno, mas vocês estão se fazendo a parte de vocês, carregando essa 

empresa nas costas, né, e conseguindo atender as demandas da, dos clientes. Parabéns a vocês! 

Também, eu quero parabenizar o Colega Vereador Júnior, pela homenagem ao nosso Clube 

Cruzeiro, né, pelos seus 90 anos, hoje já são 91, que devido à pandemia na verdade o clube fez 

no ano passado, né, os 90 anos de história. Então hoje o Júnior, ocupando uma vaga nesta Casa, 

também fez, está fazendo essa homenagem muito merecida. Nós conhecemos o trabalho do 

clube, o trabalho social, trabalho esportivo, trabalho de comunidade. Nós temos aqui ex-

presidentes, o Lori; Fernando Montanari, o Lero, ex-presidente também; não sei se o Floriano foi 

ex-presidente das bochas, Adaneia que é da diretoria atual; o Júnior, Presidente do Conselho. Eu 

tive a oportunidade lá em 2008, 2009 também, ser presidente do clube, e sei da grandiosidade do 
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clube, o envolvimento que o clube tem em todas as áreas sociais, não só da comunidade de São 

Gotardo, mas também toda a comunidade de Flores da Cunha. A escola hoje usa, a escola 

estadual usa o ginásio do clube, por muitos e muitos anos, e o clube nunca cobrou um centavo 

sequer do Estado, porque quem estuda na escola são crianças nossas, crianças da comunidade. A 

parceria do clube com a comunidade também vale destacar, a parceria sempre existiu. O clube 

trabalha junto com a comunidade, a comunidade trabalha junto com o clube. Por isso que hoje o 

Clube Cruzeiro, CER Cruzeiro completando noventa, noventa e um anos de história, porque lá 

tem pessoas que sempre se envolveram, sempre se destacaram, sempre trabalharam em prol da 

comunidade. O clube, a sociedade, o cemitério, comunidade São Gotardo e a escola, sempre 

trabalhando juntos, um pensando no bem do outro. Por isso que o clube hoje está nesse patamar, 

está. Sempre foi o destaque o futebol, né, o tempo que eu jogava, né, Lori, Lero? As nossas 

promoções sociais sempre foi destaque. Dá pra dizer que hoje, no universo estadual, tem poucas 

entidades que tem a infraestrutura que o Clube Cruzeiro tem. Tudo pro trabalho dos associados e 

trabalho da comunidade. Então parabéns! Parabéns Júnior, pela homenagem! E parabéns Juliana, 

extensiva a toda a diretoria, a todos os sócios do Clube Cruzeiro. Quero falar um pouco também 

com relação, a semana passada, a convite do Prefeito César Ulian, eu estive junto com ele em 

Brasília, fazendo a nossa famosa peregrinação. Eu acho muito injusto porque nós, aqui nos 

municípios, nós que arrecadamos os impostos, as nossas empresas, nós trabalhamos, 

arrecadamos impostos e mandamos tudo pra Brasília. E depois, nós temos que pegar, nós 

vereadores, o Prefeito e ir até Brasília pra poder buscar um pouco dessa, desse imposto, dessa 

verba que é nossa pra poder ser reinvestida aqui no nosso município. Então acompanhando o 

Prefeito, estivemos lá, uma semana atípica, onde que infelizmente ainda estava tudo fechado, 

tudo bloqueado, a gente não conseguia transitar dentro da, dos prédios por causa da limitação da, 

da pandemia. Toda hora, qualquer sala que tu fosse passar, tinha que fazer check-in, tinha que 

entregar documento, fazer teste de temperatura, carteirinha de vacinação. Mas enfim, é o que 

cabe a nós se nós quisermos ter aqui no nosso município a devolução desses impostos que a 

gente recolhe, através das emendas, que teria que ser uma obrigação do, do Estado, da União 

mandar de volta pros municípios. Então nós temos que ir lá, conversar com nossos deputados, 

nossos parceiros para que essas emendas voltem pingadinhas, que nós sabemos que as emendas 

que vem dos nossos deputados são pedindo o nosso trabalho, nós como vereadores, porque o ano 

que vem tem eleição novamente. E nós seremos os cabos eleitorais dos nossos vereadores, do 

nossos deputados, dos nossos senadores e assim por diante. Então nós conseguimos lá visitar 17 

gabinetes de deputados. Até eu vou citar aqui alguns lá do Progressistas, nós conseguimos falar 

com o Covatti Filho, o Jerônimo Goergen, Pedro Westphalen; do MDB, nós conseguimos falar 

com o Alceu Moreira; do PDT, nós conseguimos falar com o Afonso Motta e Pompeo de Mattos; 

PRB, com o Carlos Gomes; com o PSL, com o Nereu Crispim, com Marcelo Brum; do PSB, o 

Deputado Heitor Schuch e com a Liziane Bayer; do PR, com o Deputado Giovani Cherini; do 

partido Novo, com o Marcel Van Hattem; do partido do PSD, com o Paulo Caleffi, que é o 

Deputado Federal aqui de Bento Gonçalves, que assumiu uma vaga do Deputado Danrlei; o no 

partido do PT, com o Bohn Gass, Deputado. E senadores, nós conseguimos falar com o Senador 

do PP, Luis Carlos Heinze; e com o do Podemos, Senador Lasier Martins. E outros deputados a 

gente não conseguiu falar, a gente deixou o contato com os assessores e pra uma possível, uma 

próxima visita até do Prefeito César para entrar em contato pra possíveis emendas aqui do 

município. Por isso que eu pedi pros Colegas Vereadores, na semana passada, quem tivesse 

ofício pra que a gente entregasse em mãos lá pros deputados. E, também, o grande objetivo foi 

abrir portas. O Prefeito César é o primeiro ano de mandato, nunca tinha ido a Brasília e 

infelizmente a gente tem que ir lá. Tem que ir lá e bater na porta da, dos deputados. Então pro 

Prefeito foi, foi muito bom a visita porque as portas se abrem mais fáceis pros prefeitos. Nós 

vereadores, se a gente não é conhecido do deputado, é difícil eles, não recebem. Agora, se é 

prefeito, eles recebem com mais facilidade. Então tivemos lá muitos contatos, conseguimos 

entrar em três ministérios também, do Ministério do Turismo, da Economia e da Agricultura 

também, fazendo a reivindicações aqui pro nosso município, de demandas que, que temos 
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principalmente o Poder Executivo tem. E esperamos sim, dentro de pouco tempo nós 

conseguirmos dar boas notícias. Mas eu volto a, a cobrar dos, cobrar não, pedir pros Colegas 

Vereadores que insistam junto aos seus deputados, assessores, que tem muito, muita verba que 

pode ser destinado pro município. E nós procuramos, juntamente com o Prefeito, visitar todas as 

bancadas, por quê? Nós aqui estamos em nove vereadores, representando cinco bancadas. Mas 

todos os deputados gaúchos nos representam independente de sigla, independente de partido. 

Nessas horas nós não precisamos, não podemos olhar partido. Nós temos que buscar o que é bom 

pro município. Estava olhando hoje no projeto que o Executivo mandou pra nós apreciarmos 

aqui durante esse mês, do orçamento para 2022, que está estimado em torno de 150 milhões a 

arrecadação no Município. E deste, desse montante, pra investimentos é em torno de 10%, 15 

milhões de reais. Se o Município, se o administrador quiser trabalhar só com o dinheiro dos 

recursos do Município, ele fica bastante limitado, e por isso que essas emendas são 

importantíssimas. Todas as emendas que vem, eu já fui criticado até publicamente porque tem 

algumas pessoas que acham que a gente não deve solicitar junto aos deputados, junto a 

senadores, emendas. Eles dizem que nós estamos mendigando, mas não é verdade. Eu penso 

diferente! Eu penso que é uma maneira de nós trazermos de volta o dinheiro que aqui é 

recolhido, que aqui é trabalhado. Por isso que eu falo, nós precisamos sim, se precisar ir, nós 

falamos com o Prefeito, até pra ter uma ideia, Silvana, falando com prefeito do litoral norte, ele 

já foi cinco vezes para Brasília só neste ano, cinco vezes! Aí ele me disse, se cada vez que eu for 

a Brasília, eu ganhar uma emenda pro meu município, ela se paga, que seja de 200, 500, de um 

milhão, ela reverte em benefícios do município, em todas as áreas. Todos os dias nós vemos nas 

redes sociais, é cobrança por um asfalto, é cobrança pela melhoria numa escola, é melhoria no 

hospital, é atendimento na saúde, temos que ter recursos, e cabe a nós vereadores, cabe ao 

Executivo irmos atrás desses recursos. Eles existem, ainda mais em pré, ano de pré-eleição. É o 

trabalho que os deputados mais gostam é distribuir emendas e eles vão distribuir. Se nós não for 

lá, hoje, até o final do ano, pedir essas emendas, elas vão sair de Brasília, elas vão pra outros 

municípios que foram lá pedir, que foram lá mendigar, a palavra errada, mas é, é o que a gente 

faz. Nós ficamos lá três dias, foi de gastar a sola do sapato, porque era, tudo é travado, tudo é 

demorado, dois dias sem almoço pra poder ficar dentro do ministério, se a gente saísse, depois 

era difícil de voltar, mas vale a pena. Então por isso que eu digo, se nós conseguirmos em um 

breve espaço de tempo divulgar emendas concretas, não falasse as, não promessas, mas emendas 

que possam ser divulgadas e recebidas, seja neste ano, seja no início do ano que vem, mas que 

venham pro Município. Outro assunto também que eu tenho pra comentar hoje, dia três de 

novembro, mês nós, todos nós vereadores estamos aqui com o lacinho azul de prevenção, 

conscientização, nós homens, nós de cabelos quase sem cabelos, né, Lero, branco, para nós 

termos a consciência, Cecconelo, de nós fazermos a nossas exames, de largar o preconceito, que 

a doença ela é silenciosa. Eu já falava esses dias aqui que a mulher, que nós, no mês passado, 

mês de outubro, também foi o mês dedicado, Outubro Rosa, à conscientização sobre as doenças 

da mulher. O câncer de mama e o câncer de próstata eles andam disputando o primeiro lugar no 

Brasil no número de casos. Então nós precisamos sim intensificar, cobrar do nossos familiares, 

do nossos amigos, que sim, façam o exame, não custa nada! É só preconceito. Deixar o 

machismo um pouco de lado e quanto antes nós pudermos fazer o exame, se tiver por uma 

infelicidade de constatar a doença, que o tratamento seja rápido. Ainda mais com uma pandemia, 

todo mundo deixar um pouquinho de lado os cuidados pessoais e então, agora, nós temos que 

retomar com força e nós temos o mês inteiro pra intensificar na nossa família, nossos amigos, o 

nosso município, que todos possam se cuidar e fazer o exame de saúde. Agradeço a atenção de 

todos. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana! E obrigado! 

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

José Rigo.  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora Silvana! Então, encerrado o 

Grande Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos para a organização da (pauta da) 

Ordem do Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 072/2021, que “Inclui o Projeto 1047 no Anexo I de metas do 

Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor e, autoriza a 

abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$12.000,00”. Solicito ao Secretário que 

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

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto está em discussão.  

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

que nos prestigia aqui, já foi saudada anteriormente. Esse projeto então abre uma rubrica pra 

realização de inventário da manifestação cultural de devoção à Nossa Senhora da Uva em Flores 

da Cunha. A necessidade desse inventário é pra conhecer e preservar as manifestações culturais 

existentes aqui no município em todas as suas dimensões. Embora a devoção à Nossa Senhora da 

Uva tenha também caráter religioso, a celebração possui forte vínculo socioeconômico e cultural, 

uma vez que o município integra a região historicamente reconhecida pela produção de uva e 

vinho. Destaca-se ainda décadas por figurar entre os maiores produtores do país, ocupando 

muitas vezes o primeiro lugar nas duas categorias. A devoção à Nossa Senhora da Uva tem se 

mostrado um forte elemento intrinsicamente ligado ao turismo cultural e a força da produção 

econômica local. Por isso, pretende-se conhecer com profundidade e cientificismo, registrar, 

preservar e divulgar essa tradição que está em pleno desenvolvimento em Flores da Cunha. O 

inventário permitirá solicitar o registro dessa manifestação como um patrimônio imaterial de 

Flores da Cunha. O resultado será divulgado de forma on-line para acesso à comunidade e 

impresso em número de unidades suficientes para disponibilizar o documento como registro 

completo nos equipamentos públicos culturais. Era isso, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 072/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 072/2021 aprovado por unanimidade.  

Em pauta, o Projeto de Lei nº 073/2021, 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$100.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos 

pareceres das comissões em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

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

Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 073/2021 está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse projeto então é pra abertura de um crédito e, 

depois, posterior repasse ao hospital no valor de 100 mil reais, um valor que vem de uma rubrica, 

de uma emenda parlamentar, o Vereador Clodo já salientou a importância dessas emendas, do 

Deputado Danrlei de Deus, a qual se deve todo o trabalho do hospital Nossa Senhora de Fátima 

que anualmente também faz essa peregrinação em Brasília. E, na ocasião, estivemos junto então 

ao Deputado, em Brasília na, em fevereiro, e ele reforçou a importância de estar sempre 

apoiando o nosso hospital, garantiu então 100 mil. E essas rubricas elas são abertas porque não 

tem hoje no orçamento do município, mas outras que já vieram emendas, passam pelo fundo e 
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vão direto pro hospital. Então essa precisa a abertura da rubrica e depois, quando entrarem 

recursos nessa rubrica novamente, eles vão direto pro hospital. Então peço o apoio dos Colegas 

Vereadores, visto a necessidade que nós temos de apoiar, né, o nosso município, o nosso 

hospital, dando mais qualidade também pras pessoas que utilizam esse, o hospital.     

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, todo investimento em educação ele se faz sempre necessário e importante, saúde 

desculpe, saúde e educação são os que mais precisam, né? Mas esse é saúde, enfim, é oriundo aí 

do Ministério da Saúde para o incremento temporário e o custeio do hospital. Então eles poderão 

lá utilizar pra qualquer atividade dentro do hospital, né, sendo que essa emenda é para custeio. 

Então somos favoráveis a esse projeto.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 073/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 073/2021 aprovado por unanimidade.  

Em pauta, a Moção nº 031/2021, de Congratulações à diretora do Clube Esportivo e Recreativo 

Cruzeiro, Senhora Juliana Maria Muraro Rigo, extensiva a todos os sócios, pelos 90 anos de 

história. De autoria do Vereador Júnior Cavalli, ao qual eu passo a palavra pra fazer defesa da 

sua moção.  

VEREADOR JÚNIOR CAVALLI: Um dos clubes mais tradicionais da região não pode deixar 

de ser homenageado, Clube Esportivo e Recreativo, o CER Cruzeiro. Fundado em seis de janeiro 

de 1930, na comunidade de São Gotardo, após um grupo de amigos e vizinhos verem que havia a 

necessidade de ter um local adequado para jogarem futebol. Tudo começou através do futebol e, 

ao longo dos anos, o CER Cruzeiro se tornou um dos times mais vitoriosos da cidade e da região, 

pois não só participou de campeonatos municipais, mas também regionais. Com o crescimento 

da comunidade, o clube não deixou essa oportunidade passar, acompanhou todo o 

desenvolvimento de São Gotardo para construir uma grande estrutura. Mas não é só de esporte 

que os mais de 350 sócios dispõem. Além deste tão aclamado esporte, o clube ficou muito 

famoso por seus incríveis bailes da década de 80 e 90, atraindo milhares de pessoas e, também, 

grupos musicais e djs famosos para animar a tão lembradas festas do Cruzeiro. Era isso. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 031/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 031/2021 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Moção nº 032/2021, de Congratulações à Senhora Helena Beber Oliboni, extensiva 

à filha Adriana Beber Oliboni e aos colaboradores, pelos 50 anos da fundação da empresa 

Oliboni Embalagens e Madeiras Ltda. De autoria do Vereador Angelo Boscari Junior, ao qual eu 

passo a palavra pra fazer defesa da sua moção.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Presidente, Colegas 

Vereadores, nesse momento peço a colaboração dos Colegas para a aprovação dessa moção, né, 

para congratular essa empresa que está comemorando, no dia de hoje, 50 anos de fundação, né, 

que é uma empresa consolidada no estado do Rio Grande do Sul, líder de mercado, alcançando aí 

o reconhecimento pela excelência em produtos e serviços de qualidade, sempre visando 

satisfazer os clientes, atendendo suas necessidades com ética, transparência e competência. Além 

disso, né, da, leva o nome de Flores da Cunha para outras cidades, para o estado e para o mundo, 

né, através das exportações das empresas das quais encaminham os seus produtos com as 

embalagens da Oliboni, né? Além disso, é uma empresa que gera tributos para o Município, gera 

emprego, e isso é um, traz um retorno muito importante pra nossa sociedade. Então nada mais 

justo que a gente homenagear uma empresa aí que está há 50 anos contribuindo com o nosso 

município. Por isso peço a colaboração dos Colegas pra aprovação da moção. É isso, obrigado! 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 032/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 032/2021 aprovada por unanimidade.  

Então encerrada a Ordem do Dia, eu encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento os 

Projetos de Leis nºs 071/2021 e 074/2021. Passamos, agora então, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. De imediato, eu passo a palavra ao Vereador Guga Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

público aqui presente; homenageados do CER Cruzeiro, Juliana, irmã do mano, do Fábio, 

pessoas muito queridas por mim; à família Oliboni, na pessoa da Adri, da dona Helena, do 

Toldo, a equipe que faz presente aqui hoje. Eu quero me deter ao carinho, à convivência que eu 

sempre tive com essa família. Hoje os méritos da empresa está no patamar onde que está, foram 

resultados do trabalho e dedicação dessa família. A empresa Oliboni, na pessoa da dona Helena e 

da Adri, representa um legado de trabalho, honestidade e perseverança. Legado deixado pelo ex-

presidente, fundador e ex-prefeito desse município por dois mandatos, Heleno José Oliboni. Um 

líder com princípios, valores, valores morais de estimável valor. Hoje a empresa vem sendo 

admirada e administrada pela família Oliboni, na pessoa da Adri e sua mãe Helena. Pessoas por 

que eu tenho grande admiração, fomos muitos próximos, minha infância cresci num lado com o 

Admir Oliboni, onde tinha a manufatura e, do outro, a loja de carros da Ótima Car, do Biba. E 

essas duas pessoas, na pessoa também do Heleno, que no passado enquanto prefeito tive a 

oportunidade, enquanto criança, de visitar o gabinete dele. E falam com muito carinho, Adri, de, 

de toda a trajetória de vocês, que é um exemplo aqui em Flores da Cunha, o teu trabalho frente à 

empresa, a dona Helena também que é um dos pilares mais importantes, tanto da empresa e 

quanto da família, porque só quem passa por esses processos eleitorais, como o seu Heleno 

passou, a gente sabe como é difícil segurar as pontas, manter a empresa, a pessoa está aqui à 

frente do Município, fazendo um trabalho pra população, e o que é mais importante, eu tenho 

certeza, sim, que é ter a família do lado. Então parabéns, Ângelo, pela merecida moção! Eu acho 

que é o mínimo que a gente pode estar fazendo pra uma empresa que gera emprego e renda no 

município há 50 anos. A gente não faz nem a conta de quantos impostos essa empresa já gerou 

no município. Da mesma forma, Colega Júnior, parabenizar pela moção ao Cruzeiro, Clodo que 

é também daquela comunidade, e dizer que é merecido da mesma forma, são 90 anos de história, 

meus parabéns! Quero comentar um pouquinho, Senhor Presidente, que me fiz presente na 

escolha da Fecouva, no último final de semana, no sábado, aonde foi coroada a Marília Cagnin, 

rainha; princesa Giovana Andreazza e Andressa Manosso. Então belíssimo evento no nosso 

município. Cumprimento aqui o Presidente da festa, Michael Molon, estendo aí todas minhas 

congratulações à equipe Fecouva. Muito obrigado! 

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

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, queria também 

cumprimentar pessoal da empresa Oliboni, pelos 50 anos, uma data muito especial. Acredito, 

olhando a história ali que o Vereador Angelo passou também na tribuna, com certeza uma 

história de muito trabalho, muita superação. São poucas empresas que chegam a essa idade e só 

tenho a parabenizar, como os Vereadores também falaram, né, por todo o empenho, por tudo que 

já fizeram dentro de Flores da Cunha. Uma empresa que é referência regional, talvez até nacional 

no ramo de embalagens, parabéns pelo trabalho de vocês! Também, quero parabenizar o pessoal 

do CER Cruzeiro, por 90 anos. Que história também, né? Uma longa história, eu digo, né? E sou 

muito suspeito, no intervalo falava até com alguns moradores, né, meus pais trabalharam por 

muito tempo em São Gotardo, minha mãe como professora, o pai na antiga Toigo, então eu 

estive também vivenciando um pouco próximo também algumas atividades junto ao colégio pela 

minha mãe, e tenho um carinho muito especial por São Gotardo. Eu tenho certeza, uma 
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comunidade muito unida e que à frente do clube muito faz também diante da comunidade. 

Parabéns pra vocês! Eu queria só relatar algumas atividades que estive realizando e participando 

na última semana. Então tivemos uma reunião, mais uma reunião com o Gerente da Corsan, 

Senhor Adriano, onde estivemos falando também sobre a questão de abastecimento de água no 

nosso município e, também, junto com os Vereadores, Colega Angelo, Colega Vitório, falando 

sobre a possibilidade de estar fazendo campanhas de conscientização para não termos que passar 

por algum racionamento. Na sexta, no dia 29, também estive acompanhando o Presidente Clodo, 

na visita de inauguração da rádio Solaris, em Caxias, mais um estúdio que é inaugurado na 

cidade vizinha, que com certeza a rádio vai aumentar o bom trabalho, eu digo, vai dar 

continuidade ao bom trabalho que já vinha fazendo no município de Flores e, também, de 

Antônio Prado. No sábado, também estive em Otávio Rocha, na escolha das soberanas. Queria 

desejar então os meus parabéns também à rainha eleita, a Marília, à princesa Giovana Andreazza 

e à Andressa Manosso, também princesa. E queria também às embaixatrizes, desejar que eles 

consigam, junto com a comunidade de Otávio Rocha, fazer uma excelente Fevouva em 2022. Na 

segunda, dia primeiro, estive com o Secretário de Educação, levando algumas demandas da 

comunidade, conversando com ele e, também, tive a possibilidade de verificar as obras de 

reforma da Casa da Cultura, em especial na parte do terraço. E na manhã de hoje, estive 

acompanhando então o pessoal do Banco de Sangue, que pela quarta vez neste ano esteve em 

Flores da Cunha, uma parceria ali com o pessoal da paróquia; o pessoal do Flores do Bem, 

voluntariado. E, também, queria agradecer eles, por ter essa disponibilidade de vim a Flores da 

Cunha, eu também fiz mais uma vez minha doação, Colega Vereadora Silvana também esteve 

doando. E queria estender meu agradecimento especial a toda a comunidade florense que 

também abraçou a ideia e que mais uma vez esteve ali fazendo este gesto nobre também, que é a 

doação. No mais era isso. Muito obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Luiz André de Oliveira, o 

Luizão. 

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

Vereadora; boa noite especial à família homenageada da empresa Oliboni. Pra deixar registrado, 

o Oliboni, como prefeito, foi um dos, foi o primeiro prefeito que abriu as portas pra mim aqui na 

cidade, me ajudou bastante. E como eu digo sempre, que a falta de gratidão é um dos piores 

sentimentos da vida de uma pessoa. Então isso eu vou ter esse carinho sempre com o saudoso 

Oliboni e, também, com a família, né? Também parabenizar ao Clube Cruzeiro, né, na pessoa da 

Juliana Muraro Rigo, Presidente do clube. Parabéns ao Júnior, pela homenagem, justa 

homenagem; e também ao Mestre, pela justa homenagem. Também gostaria de falar e 

parabenizar ao nosso Presidente Clodo, que foi, né, nessa jornada em busca de recursos, junto 

com o nosso Prefeito, em Brasília, onde visitou nosso, o gabinete do nosso Deputado do 

Republicanos, Carlos Gomes, que já entrou em contato comigo, já, já deu o aval que ainda esse 

ano virá uma emenda dele, outra, né, que já veio 300 mil pra, para a ampliação da UBS central e, 

também, mais 300 mil para o nosso Município, que ele estará enviando então antes do final do 

ano pra investimento em infraestrutura. Também gostaria de falar que no final, aproveitando o 

feriadão aí, tive mais uma etapa da nossa horta comunitária no colégio Frei Caneca, está andando 

bem, as, os alunos, professores estão muito feliz com o trabalho que temos feito lá. E com 

certeza vamos ampliar em outros colégios que nos abriram as portas aí, deixarem que nós 

também colocamos uma sementinha, colocamos a mão em outros colégios para então criar essa 

horta orgânica dentro das, dos colégio. Era isso, Senhor Presidente. Meu muito obrigado a todos, 

e tenham uma boa noite.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, na última quinta-

feira, dia 28, a Comissão da Água, compostas por mim e pelos Vereadores Diego e Angelo, 

esteve reunida, juntamente com a assessora Morgana e a assessora de imprensa, a Shamila, com 
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o Gerente da Corsan, Senhor Adriano Augusto Hallmann. No encontro, o gerente enfatizou que a 

Corsan tem trabalhado fortemente nas verificações de vazamento, que representam mais de 30% 

de perdas de água e que muitos são ocasionados pelas questões geográficas da cidade. O gerente 

da Corsan nos relatou que atualmente estão em funcionamento 26 poços e que é necessário 

efetuar um bom manejo desses poços, com retirada de água de no máximo 13 horas por dia, para 

que o restante do tempo os poços sejam realimentados com água. Quando não efetuado este 

manejo, corre-se o risco de secar o poço, como já ocorreu em alguns casos. Também nos relatou 

que nos últimos dias a Corsan perfurou mais dois poços e quando colocados em operação irão 

possibilitar melhor gerenciamento da rede de distribuição de água de nosso município. Segundo 

o gerente da Corsan, o consumo diário de água de nosso município é de mais ou menos sete 

milhões de litros. Salientamos que, desde a criação da comissão, temos buscado se enfronhar e 

compreender os motivos das ocasionais faltas de água potável na área urbana do município e 

achar possíveis soluções. Também quero aproveitar o momento para parabenizar a CER 

Cruzeiro, pela bonita caminhada dos seus 90 anos de história no nosso município; e à empresa 

Oliboni Embalagens de Madeiras Ltda, pelos 50 anos de atuação e comprometimento com o 

progresso de nosso município. Vida longa a todos! Obrigado, Senhor Presidente! Uma boa noite 

e uma boa semana a todos e todas! 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Como é bom, enquanto vereadores, podermos 

homenagear entidades e empresas que tanto contribuem com o nosso município. E nada melhor 

do que vocês mesmos pra saberem o quanto é essa contribuição. Então meus parabéns, né, à 

Oliboni e, também, ao Cruzeiro, e aos Vereadores que prestaram essas homenagens. Hoje então 

comemoramos o dia da instituição do direito de voto da mulher. Há 89 anos atrás, mulheres 

fortes batalharam por esta causa e se tornou um marco então, pois reforça pautas importantes, 

como a igualdade de gênero e o fortalecimento da sociedade justa e democrática. Temos muito 

ainda a conquistar como mulheres, muitas coisas que estão na lei precisam sair, né, do papel e 

serem colocadas em prática na nossa sociedade. Quero também comentar um pouquinho da 

nossa visita na semana passada ao hospital Nossa Senhora de Fátima, (Exibição de imagens 

através da televisão), a qual fomos conferir então as obras de revitalização da ala SUS, com uma 

verba que conseguimos com o Deputado Jerônimo Goergen, nosso amigo antes ainda de ser 

deputado, nos conhecíamos e batalhamos na política juntos, então ele destinou 250 mil pra 

reforma da ala SUS. Vão ser, já foi colocado todo o gesso em todos os quartos, vão ser refeitos 

todos os banheiros, o piso ali também vai ser trocado, então pra dar igualdade a todos os 

pacientes que utilizam o nosso hospital e, também, né, um pouquinho mais de conforto pra quem 

passa por um hospital sabe o quanto é complicado estar lá. Então quero agradecer ao Deputado 

Jerônimo, por sempre nos apoiar e estar junto. E é uma pena que ele não irá mais concorrer a 

deputado na próxima, com certeza eu teria um grande aliado aqui pro nosso município. Também 

quero comentar que fiz uma live então, finalizando o mês de outubro, o mês do idoso com o frei 

Jaime Bettega, essa pessoa maravilhosa, iluminada e foi uma live muito legal, fiquei muito feliz 

mesmo. O nosso estado do Rio Grande do Sul é o estado que mais envelhece e a gente precisa 

estar atento a essa, essa mudança, né, da nossa geração. Então ele se colocou à disposição no 

município, quer nos ajudar, quer estar presente aqui também com as causas sociais que ele tem 

em Caxias. Então ficamos bem felizes e vamos fazer uma, uma reunião próxima aí com o 

Prefeito e o Frei pra alinhar, alinhar essas questões. Também foi realizada, na semana passada, a 

audiência pública do Código de Posturas e Convivência Cidadã, mais uma oportunidade da 

comunidade se manifestar e demostrar o seu interesse em contribuir com uma convivência 

melhor entre todos no nosso município. Então, agora, temos prazo pra as emendas e, depois, esse 

código será votado por nós Vereadores. Agradeço a presença de vocês e quem está nos 

assistindo. E desejo uma ótima semana! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Angelo Boscari Junior. 
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VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Presidente, Colegas 

Vereadores, nesse espaço também quero falar um pouquinho sobre a Comissão da Água, que 

também faço parte. Dizer que a gente vem buscando aí soluções, buscando conversar com 

pessoas. Podemos perceber que o Adriano tem um grande conhecimento sobre o sistema de, 

sistema de, que leva a água até as nossas casas, né, e ele, esse legado tem que ser deixado. Até 

conversamos que isso deve ser feito um mapeamento, pensar em estratégia para melhor gerir o 

fornecimento de água, foi um dos assuntos que a gente, que a gente discutiu naquele, naquela 

oportunidade. Conversamos também sobre as campanhas de conscientização, colocamos essa 

Casa à disposição, nos propomos aí a fazer também um spot ou algo que possa ser vinculado às 

mídias sociais aí, para que a gente conscientize a nossa população para o consumo consciente de 

água, economizando esse bem que é tão precioso, e enquanto a gente não resolva esse problema 

por completo, né, que o caminho mais correto seria um barramento de água, uma captação via 

barragem, né? Colocamos também essa Casa à disposição, para que ele possa dar os 

esclarecimentos dos trabalhos deles, via Tribuna Livre, e vamos aguardar, ver se a Corsan, né, 

terá um posicionamento aí futuro. Falar também um pouquinho sobre turismo, visitei Nova 

Pádua no feriadão aí, olhei alguns pontos turísticos lá, que alguns que eu já conhecia, outros que 

não conhecia, e a gente tem visto, né, esse apelo turístico do município e o investimento que eles 

estão fazendo. A gente também está nesse caminho, acredito que o Prefeito César tem essa, essa, 

está com essa preocupação e aguardamos aí então visita do Ministro, se ele vier, será produtivo, 

para que a gente possa debater assuntos e colocar também Flores da Cunha no mapa do turismo 

do estado, né, a exemplo do que Nova Pádua vem fazendo. Era isso, Presidente. Uma boa noite e 

uma boa semana a todos.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas ainda que nos prestigiam na noite 

de hoje e pelas redes sociais, venho aqui apenas endossar e, também, parabenizar a todos os 

Colegas Vereadores que se empenham em trazer recursos pro município. Senhor Presidente, 

também o senhor que foi à Brasília, pode ver, estive lá ainda mesmo antes de ser vereador e sei 

como é tão, tão difícil ter acesso a muitos lugares. Então eu só venho aqui apenas reforçar e 

ressaltar, trazer a informação, né, pros Colegas Vereadores, do ano de 2013 a 2020, algumas 

emendas trazidas por esta, pela administração passada, pelos vereadores, ressaltar o trabalho da 

legislatura passada também, do MDB, tanto os partidos que foram parceiros aqui com nós. Mas 

tenho aqui um número aí, de 2013 a 2020, o MDB trouxe pro município mais de nove milhões 

em emendas parlamentares. Tivemos aqui também o PC do B, com sua contribuição; o PDT 

sempre foi parceiro na nossa administração também, na pessoa aqui da vereadora e dos outros 

vereadores que passaram dentro de 2013 a 2020; Giovani Cherini também do PL; o PP teve 

também a sua contribuição, a maioria para custeio à área da saúde; também o Carlos Gomes 

sempre foi parceiro nosso aqui, o PRB sempre mandou recursos para esse município; PSB, na 

pessoa da Liziane Bayer, Heitor Schuch, José Stédile também, sempre tiveram as portas abertas 

para esse município; o PSL da mesma forma; e o PT também sempre foi quem mandou também 

alguns recursos significantes para o município; o PTB da mesma forma; e encerro aqui com as 

últimas do Republicanos, que também sempre mandaram e tiveram um carinho muito grande por 

esse município no trabalho dos vereadores. Então somos nós que trouxemos essas verbas para o 

município, é nós que temos que correr atrás, falaste muito bem, devemos buscar esses recursos 

que vai pra lá e devem ser devolvidos. E essa bancada é parceira, como começou a essa 

legislatura também, fazendo nossos pedidos, está a caminho aí alguns recursos de alguns 

deputados estaduais do MDB. No mais era isso, Senhor Presidente. Quero agradecer aqui a 

oportunidade. E muito boa noite a todos. 

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

da Presidência). (Vereadora utilizou o espaço das Explicações Pessoais e não disponibilizou o 

discurso, conforme art.122, §6º, da Resolução nº 083/2021). 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então encerrado o Grande Expediente, ah, 

Explicações Pessoais, desculpa, passamos aos Informes da Presidência. Então, no dia 29, 

juntamente com o Vereador Diego, estive representando a Casa na inauguração do novo estúdio 

da rádio Solaris no município de Caxias do Sul. No dia 30, no sábado então, na parte da manhã, 

participei da inauguração da nova unidade da loja Redemac em Flores da Cunha, em parceria 

com a GA Materiais de Construção. Então parabenizar toda a família do nossos amigos, do seu 

Oli Gomes, o Juliano, para essa nova iniciativa, trazer pra Flores da Cunha então uma grande 

rede de materiais de construção. No sábado à noite aí então, participamos da escolha da rainha da 

Fecouva, lá em Otávio Rocha, juntamente com o Senhor Vereador Diego, o Vereador Carlos e o 

Vereador Ademir também estava presente, uma belíssima festa. Aquela, aquela comunidade 

todos os anos tem muitas promoções, por isso que Otávio Rocha às vezes ele se destaca na parte 

do turismo também por isso, por essas festas que eles promovem igualmente a outras 

comunidades do nosso município. Meu parabéns a todas as pessoas envolvidas na 14ª Fecouva e 

a 4ª Festa do Moranguinho que será em, realizada em fevereiro do ano de 2022. Gostaria 

também aqui então, hoje, parabenizar o nosso colega servidor, não sei se vocês conhecem, o 

Décio Stangherlin, mas ele é mais conhecido como Marinho, hoje ele está de aniversário, teve 

que pagar um bolo pra toda a equipe, então parabenizar, desejar saúde e felicidades em nome de 

todos os colegas da Casa.  

Então encerrado os assuntos de hoje, eu agradeço a presença de todos, a proteção de Deus. Mais 

uma vez parabenizar a Oliboni, toda a família, a Helena, a Adriana, extensiva aos colaboradores; 

CER Cruzeiro, Juliana, toda a diretoria, todos os sócios, parabenizar a todos pelos 90 anos do 

clube, e 50 anos da Oliboni Móveis. Declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 03 de 

novembro de 2021, às 19h45min. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, e paz e bem! 
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