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SESSÃO 2.672 – ORDINÁRIA 

29 de novembro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 29 novembro de 2021, às 18h12min. Um cumprimento 

especial à Colega Vereadora, aos Colegas Vereadores, à imprensa, assessores desta Casa; em 

especial às pessoas que serão homenageadas nessa noite, o grupo do Cenáculo, o Sérgio Dal 

Alba e a família; dar boas-vindas também ao Almir Zanin, Presidente do PSB aqui de Flores da 

Cunha; suplente de vereador, o Valdecir Paulus, obrigado pela presença; a todos que nos 

assistem através do Facebook Câmara de Vereadores, e a nossa imprensa local também, sejam 

todos bem-vindos!  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Eu 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 129/2021, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 005/2021, que 

“Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do 

Município de Flores da Cunha e dispõe sobre o Sistema Previdenciário Municipal, de acordo 

com a Emenda Constitucional nº 103/2019”.  

Ofício nº 130/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 082/2021, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar Termo de Consolidação dos Créditos a receber do Estado referente 

aos repasses da saúde dos exercícios de 2014 a 2018, abdicando da incidência dos encargos de 

juros e correção monetária, e dá outras providências”.  

Ofício nº 131/2021, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

do Projeto de Lei nº 082/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de 

Consolidação dos Créditos a receber do Estado referente aos repasses da saúde dos exercícios de 

2014 a 2018, abdicando da incidência dos encargos de juros e correção monetária, e dá outras 

providências”.  

Convite da Secretaria de Desenvolvimento Social, para participar da inauguração da unidade de 

atendimento CREAS do Município de Flores da Cunha, no dia 07 de dezembro de 2021, às 

10:00 horas, na sede situada na rua Dr. Montaury, nº 419, salas 21 e 22. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 340/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a colocação de luminárias de LED na rua Alexandre Pedron, 

esquina com a rua Ernesto Alves. 

Indicação nº 341/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a pintura dos meios-fios e demarcadas as vagas de 

estacionamento na rua Alexandre Pedron. 

Indicação nº 342/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de uma academia ao ar livre na pracinha do bairro Monte Belo. 

Moção nº 035/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Senhor Sérgio Dal Alba, extensiva aos filhos Ana Carla e Jean Carlo Dal 

Alba, pelos 40 anos da empresa Photo Traço Agência Fotográfica Ltda.  

Moção nº 036/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que apresenta Moção de 

Congratulações às coordenadoras do Movimento Cenáculo de Maria de Flores da Cunha, 
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Elidiane Pivoto Frozza e Roberta Fontana, extensiva aos demais cenantes, pelos 20 anos de 

fundação do movimento. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail do Senhor Marcelo Maschio Piazza, da ANP Negócios Imobiliários, que solicita o uso do 

espaço na Tribuna Livre desta Casa, para apresentação do projeto do Complexo Nova Aliança 

que será materializado no antigo prédio da vinícola Santo Antônio, em Flores da Cunha.  

E-mail do Cerimonial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que encaminha 

convite para a sessão especial híbrida de posse dos conselheiros Alexandre Postal, Marco 

Antônio Lopes Peixoto e Iradir Pietroski nos cargos de Presidente, Vice-Presidente e 2º Vice-

Presidente, respectivamente, no dia 14 de dezembro de 2021, às 11:00 horas, no auditório 

Romildo Bolzan do Palácio Flores da Cunha, em Porto Alegre.  

E-mail do Presidente do Centro Empresarial de Flores da Cunha, que convida para participar do 

evento “Inova FC 2021” - Inovação e Transformação, o Futuro é Agora, no dia 26 de novembro 

de 2021, das 08:00 às 18:00 horas, nas dependências da entidade. 

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

Município de Flores da Cunha referente ao mês de outubro de 2021, para conhecimento dos 

Vereadores.  

Convite da escola municipal 1º de Maio, para participar da cerimônia de conclusão dos alunos 

das turmas 901 e 902 do 9º ano do ensino fundamental, no dia 17 de dezembro de 2021, às 19:00 

horas, nas dependências da escola.  

Convite da escola municipal Tancredo de Almeida Neves, para a solenidade de conclusão dos 

alunos do 9º ano do ensino fundamental, no dia 17 de dezembro de 2021, às 19h30min, na sede 

do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Flores da 

Cunha.    

Cartões de felicitações natalinas das escolas municipais 1º de Maio, Tancredo de Almeida Neves 

e Antônio de Souza Neto.  

E-mail da Assessoria de Desenvolvimento Regional, que convida para participar das eleições do 

Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, sendo que as inscrições para 

escolha das entidades que integrarão a próxima plenária do comitê estarão abertas até o dia 02 de 

dezembro de 2021. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado então a leitura do expediente recebido, 

passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Eu passo a palavra ao Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito boa tarde, Senhor Presidente; Colegas 

Vereadores e Vereadora, público aqui presente, homenageados dessa noite; o ex, o ex-chefe de 

gabinete Élio Dal Bó; ex-vice-prefeito Almir Zanin; Sérgio Dal Alba, o homenageado desta 

noite; suplente de vereador do PSB, Valdecir Paulus; imprensa escrita e falada, e todos os demais 

que nos assistem pelo canal do Facebook. Uso desse espaço, Senhor Presidente, pra defender 

duas indicações por mim propostas. Procurado pela comunidade e prontamente fiz essas duas 

indicações, a pedido dos moradores da redondeza, onde foi solicitado essa pintura, as 

demarcações aí, né, de estacionamento e, da mesma forma, a iluminação pública. Se vê muito a 

necessidade naquela localidade e por isso devemos ter essa sensibilidade em passarmos as 

indicações ao Executivo. No mais era isso. Desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, Vereador Luiz André de Oliveira.  
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VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa tarde, Senhor Presidente; Vereadores e 

Vereadora; boa tarde à família Photo Traço, que hoje vai ser homenageada; também o Cenáculo 

de Maria, né, pelos seus 20 anos de atividade; e um boa noite também ao nosso ex-prefeito Almir 

Zanin, também ao suplente Valdecir Paulus; também ao Dal Bó, né, que se encontra hoje aqui; e 

também, todas as pessoas que nos acompanham através do Facebook. Gostaria de fazer uma 

defesa de uma indicação no bairro Monte Belo, onde já existe uma pracinha bastante bonita ali e 

o pessoal gosta muito daquela praça. Mas também, por ser um bairro bastante íngreme, as 

pessoas de mais, de mais idade, pela melhor idade, podemos dizer assim, elas gostam muito de 

praticar atividades físicas, né? Então eu faço essa indicação ao Prefeito para que olhe com 

carinho, para que se instale uma, uma academia ao ar livre ali pra essas pessoas então fazer as 

suas atividades físicas, porque elas não vão conseguir subir e descer todo aqueles morro que tem 

ali, né? Então a gente faz esse apelo aí ao Prefeito e esperamos que tenhamos um retorno 

positivo. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Luiz. Então encerrado o 

Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Passo a palavra ao Vereador Diego Tonet pra fazer o uso da 

tribuna. O senhor tem 15 minutos.  

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

Silvana, os demais Vereadores; as coordenadoras do Cenáculo de Maria, Roberta, Elidiane; em 

seus nomes, cumprimento todos que fazem parte da família Cenáculo. Queria cumprimentar 

também o Sérgio, a Ana, o Jean, da Photo Traço e, que também são homenageados da noite, e 

parabéns também pelos 40 anos de empresa. Também cumprimento a imprensa, todo o público 

presente já citado no protocolo e todos que nos acompanham também pelas redes sociais, sejam 

todos bem-vindos! Nesta noite, estando aqui na presença de alguns amigos do Cenáculo, outros 

que nos acompanham também pelas redes sociais, queria então prestar uma homenagem ao 

Movimento Cenáculo de Maria de Flores da Cunha, movimento que me acolheu e que tive a 

oportunidade de conhecer em agosto de 2008. Desejo prestar uma singela homenagem, pelos 20 

anos de existência no município de Flores da Cunha. Para isso, eu gostaria de citar aqui um breve 

resumo de como surgiu o Movimento Cenáculo no mundo, como veio posteriormente existir em 

Flores da Cunha e qual sua importância junto a nossa comunidade. O Cenáculo de Maria é um 

movimento da Igreja Católica que se difunde pelo mundo inteiro. Sua história se inicia em 

Milão, na Itália, no ano de 1972, quando o padre Stéfano Gobbi fazia uma peregrinação em 

Fátima para rezar por sacerdotes que haviam rompido com sua vocação. Nesse momento teve 

uma grande inspiração: iria formar um grupo de oração com os padres. Internamente sentiu-se 

guiado por Maria e foi por este motivo que o grupo de orações recebeu o nome “Cenáculo de 

Maria”. O primeiro encontro deu-se em outubro do mesmo ano, e contou com a presença de três 

sacerdotes da Diocese de Como, também na Itália. A noite se espalhou, a notícia se espalhou e o 

movimento foi crescendo. Dois anos mais tarde, em 74, os encontros passam a contar com a 

presença de fiéis e, assim, difundiram-se na Europa e em todas as partes do mundo. A partir de 

então, por cerca de 15 anos, o padre Gobbi dedicou-se a viajar por todos os continentes para 

presidir os cenáculos regionais. No Rio Grande do Sul, o movimento surgiu nos anos 80, pela 

vontade de um sacerdote de São Leopoldo, o padre Birck, que se sentiu-se tocado pela 

experiência e decidiu proporcioná-la a outras pessoas. Assim, em meados dos anos 90, o 

Cenáculo chega à serra gaúcha e em Caxias do Sul. Em 2000, um grupo de onze jovens de Flores 

da Cunha, que haviam participado dos retiros da serra e Caxias, decidiu fundar um grupo na sua 

cidade, ligado ao Cenáculo da Serra. Inicialmente o grupo se reunia semanalmente no salão do 

bairro Nossa Senhora Aparecida e, desta forma sutil, nascia o Movimento Cenáculo de Maria de 

Flores da Cunha. O grupo ainda pequeno, inicialmente atuava junto ao grupo de Caxias do Sul, 

que disponibilizava 15 vagas em cada retiro para convidados de Flores da Cunha, e os novos 
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cenantes participavam dos preparativos dos retiros de Caxias. Essa oportunidade fez com que o 

número de cenantes de Flores aumentasse e, assim, em oito de dezembro de 2001, foi fundado 

oficialmente o Movimento Cenáculo de Maria de Flores da Cunha, que seria acompanhado pelo 

grupo de Caxias. Seguindo este passo, o movimento organizou para agosto de 2002 o primeiro 

retiro de Flores da Cunha, que teve convidados de Flores da Cunha e Caxias do Sul. A primeira 

coordenação do movimento permaneceu por um ano e, a partir daí as coordenações 

permaneceram por dois anos. A partir de 2003, o Cenáculo de Flores da Cunha passou a realizar 

dois retiros por ano, para novos cenantes, e um reencontro para os que já tinham participado do 

retiro principal. Durante estes anos de movimento, muitas ideias foram surgindo, o grupo foi se 

estruturando e foram agregados aos retiros outras atividades conduzidas pelo movimento através 

de seus participantes: ações sociais, integrações, grupos de aprofundamento e estudos especiais. 

Foi criado também o site como ferramenta para possibilitar o acesso à agenda e a comunicação 

entre os cenantes. As ações sociais do movimento procuram envolver os cenantes com a 

comunidade e suas necessidades. Elas acontecem por iniciativa do movimento e, também, por 

iniciativa dos próprios cenantes, que entendem que a fé está interligada com as obras. A 

animação e a música sempre foram características marcantes do movimento, por isso é mantido o 

grupo de folclore, o qual eu tive o privilégio de estar como coordenador durante alguns anos, e 

que anima missas, retiros e organiza anualmente uma atividade especial realizada pelo 

movimento, que é as Serenatas de Natal e talvez muitos já tenham visto ali, na época de 

dezembro, passando pelas ruas de Flores. O grupo também organiza anualmente o almoço de 

confraternização, a famosa tortelada do Cenáculo do bairro Aparecida, preparando todos os 

detalhes para a realização da grande festa que une cenantes, familiares e amigos. Todo o trabalho 

do movimento só é possível graças à dedicação e ao amor de cada cenante que passou pelo 

movimento. Nenhum ser humano permanece indiferente à manifestação do amor de Deus em sua 

vida, e jamais se encara a vida da mesma forma após ter vivido uma verdadeira experiência de 

Deus. Esta é a missão do movimento Cenáculo de Maria de Flores da Cunha. Eu gostaria, agora, 

de passar um videozinho com algumas fotos e que conta um pouco dessa história dos 20 anos do 

Cenáculo. (Apresentação de vídeo através da televisão). Até, numa das fotos ali, aparece também 

nosso Prefeito César também cenante; Silvana também colega cenante, e o César não pôde estar 

presente, mandou um abraço também a todos. E queria só terminar então, dizendo que foi através 

do Movimento Cenáculo de Maria que vivi e compartilhei momentos importantes na minha vida, 

momentos alegres, onde pude fazer amizades que carregarei comigo por toda a minha vida, 

aprendizados que me fizeram entender lá no fundo qual o verdadeiro sentido desta vida. Foi 

através do movimento que entendi o quanto é importante valorizar o lado humano, as pessoas, a 

ser voluntário, aprendi que todos temos milhares de compromissos todos os dias, mas sempre 

podemos ter alguns minutos para ajudar quem está do nosso lado. Foi através do Movimento 

Cenáculo que fiz minha primeira doação de sangue, aqui em Flores da Cunha, há mais de 10 

anos atrás e, a partir de então, não sei mais quantas vezes fui doar até hoje. E até hoje, carrego 

dentro de mim o sentimento da importância da doação, não apenas a doação de sangue em si, 

mas a doação de tempo, de dedicação a quem precisa, de quem muitas vezes precisa muito mais 

do que nós. Sou muito grato por fazer parte da família Cenáculo de Maria de Flores da Cunha. E, 

diante do exposto e tendo em vista toda a trajetória deste movimento, que surgiu lá na Itália, se 

espalhou pelo mundo e faz história também em Flores da Cunha, sempre dando auxílio aos 

munícipes, oferecendo suporte emocional embasado na fé e incentivando a união das 

comunidades, aproveito o momento oportuno da celebração dos 20 anos da fundação do 

Movimento Cenáculo de Maria de Flores da Cunha para congratular a todos e todas, as cerca de 

duas mil pessoas de Flores, cidades vizinhas, e que fizeram os retiros e fazem parte deste 

movimento ao longo destes anos. Parabéns a todos! Também peço aos Colegas, diante do 

exposto, para que apoiem esta moção de congratulações ao Movimento Cenáculo de Maria de 

Flores da Cunha, em forma de reconhecimento por toda a história que relatei aqui nesta noite. E 

eu queria terminar esta homenagem com uma frase que me marcou muito e que eu guardo do 

Cenáculo, e que ela diz o seguinte: Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem 
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rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Obrigado a todos! Uma ótima noite e, como finaliza 

sempre o nosso Presidente Clodo, paz e bem! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, agora então, o Vereador Horácio 

Natalino Rech pra fazer uso da tribuna.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, funcionários desta Casa, a imprensa e a quem nos assiste através das redes sociais; 

ex-prefeito, ex-vice-prefeito Almir Zanin, Presidente do PSB; aos homenageados desta noite, 

público aqui presente; principalmente, principalmente à família do ex-vereador Sérgio Dal Alba, 

homenageada nesta noite. O cidadão Sérgio Dal Alba, ex-vereador desta Casa, fundador da 

empresa Photo Traço Fotografia, sempre foi muito atuante em diversos segmentos de nossa 

sociedade, razão pela qual esta Casa presta a merecida homenagem ao Sérgio e sua família. Foi 

40 anos levando a imagem, o nome de Flores da Cunha no território nacional e na América do 

Sul. Nessas imagens, vamos ver um pouco da trajetória do homenageado e o sucesso da empresa 

Photo Traço durante quatro décadas. (Exibição de imagens através da televisão). Primeira sede 

da empresa, observe a gerente na porta; ampliação da empresa; início da obra da atual sede, 

meados de 1999; prestando serviço para a Marcopolo, em Curitiba; no pantanal Mato Grosso do 

Sul; no Rio de Janeiro; no porto de São Francisco do Sul, Santa Catarina; na Festa da Uva Caxias 

do Sul, sede da Marcopolo, presença do Presidente Lula; na visita de Leonel Brizola, em Flores 

da Cunha; inovando a empresa com novos equipamentos; dificuldades e riscos para compactuar 

imagens aéreas; Photo Traço incentivando o esporte local; Ana Carla e Jean Carlo assumindo a 

empresa em 2007; Ana Carla e Jean Carlo em ação, serviço de foto publicitária; atual direção da 

empresa. Lembra da primeira imagem? Photo Traço, de pai para filhos, sempre priorizando a 

qualidade. Parabéns pelo sucesso! Obrigado, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Pra finalizar então o uso do Grande Expediente, eu 

convido o Vereador Carlos Roberto Forlin pra fazer uso da palavra. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, transfiro o meu tempo ao 

Colega Vereador Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Cumprimento o Presidente dessa Casa Legislativa, 

Clodomir José Rigo; toda a mesa diretora, Colegas Vereadores, Vereadora, os homenageado da 

noite; a bela história do Sérgio Dal Alba e sua empresa, a gente acompanha também já há alguns 

anos, por ser da nossa cidade aqui, Flores da Cunha; o Cenáculo, pelos seus anos de trabalho; 

minha esposa foi cenante em 2008 e até hoje ela fala da experiência maravilhosa que teve; e 

todos nossos funcionários, servidores, pessoas que nos visitam e que nos acompanham através 

das mídias sociais, a imprensa, sejam todos bem-vindos! O assunto que a gente está tratando 

ultimamente é bastante sobre as emendas impositivas, o assunto não podia ser outro. Então vou 

fazer algumas colocações a respeito disso, mesmo que hoje estou voltando, é a segunda sessão 

que estou retornando após um período aí de, de retiro, né, uns tratamentozinho de saúde, estamos 

de volta, e o Júnior Cavalli nos, nos substituiu ali com trabalho, com esperteza, com talento e 

com dedicação, pois ele também iniciou seus trabalhos nesta Casa nesse período. Então obrigado 

ao Júnior, pelo tempo que dispensou a esta Casa e, consequentemente, à Flores da Cunha. 

Obrigado ao Colega Carlos Forlin, por, pelo espaço dessa tribuna nessa noite. As emendas 

impositivas número 01 a 25 do Projeto de Lei nº 074, de 2021, que a gente está tratando nesse 

ano nesta Casa. As emendas ao projeto de lei orçamentária, meio pelo qual os parlamentares e 

órgãos do Poder Legislativo atuam sobre o projeto de lei orçamentária anual, acrescendo, 

suprimindo ou modificando itens na programação proposta pelo Poder Executivo. A Emenda 

Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015, inseriu novas disposições nos artigos 165 e 166, 

da Constituição Federal, determinando a obrigatoriedade de execução às programações 

orçamentárias derivadas de emendas individuais. Portanto, as leis orçamentárias doravante 

passam a ser mistas: autorizativas e impositivas. O artigo 63, da Constituição Federal de 1988, 
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disciplina como regra geral que não será admitido o aumento de despesas previstas nos projetos 

de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, com ressalva às peças orçamentárias a saber: o 

Plano Plurianual; a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO; a Lei de Orçamento Anual, a LOA. 

As emendas à LOA poderão ser admitidas somente quando forem compatíveis com o PPA ou 

LDO, a fim de haver a devida compatibilidade entre as peças orçamentárias, conforme preceitua 

o artigo 166, da Constituição Federal. Além disso, devem possuir a indicação dos recursos 

suficientes para a cobertura desta, utilizando a anulação total ou parcial de despesa anteriormente 

previstas, sob pena de se tornarem inviáveis. As emendas impositivas elaboradas à Lei 

Orçamentária perfazem o mesmo processo legislativo das demais emendas realizadas às peças 

orçamentárias. Cabe destacar ainda que as emendas parlamentares, além de indicar os recursos 

na, não poderão reduzir recursos que afetem a aplicações em ações e serviços públicos em saúde, 

a manutenção do desenvolvimento econômico, e nem mesmo interferir na continuidade dos 

contratos ou convênios. De forma resumida, cabe salientar que as emendas realizadas ao projeto 

de lei que trata sobre a lei orçamentária anual não poderá ser aprovadas quando forem 

incompatíveis com os planos e estratégias estabelecidas pelo município ou, ainda, com planos 

nacionais que devam ser seguidos pelos municípios, e o plano plurianual de educação, de saúde e 

associação social, por exemplo; ou ainda, forem incompatíveis com o Plano Plurianual e com a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias do município. Desta forma, afirma-se que a apresentação das 

emendas parlamentares em projetos de lei cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo 

é possível, desde que não se desfigurem ou desnaturem a proposta inicial. Desta forma, ressalta-

se as emendas deverão ser apresentadas de forma clara, objetiva, com justificativa da 

apresentação da mesma, ou ainda, com todos os dados propostos pelo anexo dos programas da 

LOA até o menor nível. Através das emendas protocoladas ao Projeto de Lei 074, de 2021, o 

Legislativo Municipal busca aprovação das mesmas para integrar a lei orçamentária para 2022. 

No que tange à questão da titularidade de propor as emendas, entende-se cabível a proposição 

dos vereadores com o intuito de emendar o projeto que institui a lei orçamentária, desde que 

respeitados os orçamentos e formalidades legais, para serem assim possam ser viabilizados. Não 

há, portanto, nenhuma proibição ou inconstitucionalidade em nível de competência na proposta 

de emendas. Na análise de emendas, observou-se que as proposições seguiram a forma de 

apresentação do Projeto de Lei 074/2021. Então temos todas as indicações dos nossos 

vereadores, cada uma apresentando para instituições, para obras e ações que possam ser feitas no 

nosso município. Então muitas entidades e obras serão contempladas com esses valores, podendo 

assim ter um incremento bom para ser realizados. Então é uma forma que nós também 

vereadores temos de indicar os trabalhos ao Executivo que possa ser feito e aportar recursos para 

isso. Então todos nós Colegas Vereadores indicaram a preferência ou a necessidade para serem 

dirigidos esses recursos, sabendo-se que temos um percentual destinado obrigatoriamente para a 

saúde. Então a gente agradece a todos os Vereadores, os Colegas, pela, pelas indicações, né? E 

como eu estava ausente desta Casa, mas a gente trabalhou bastante com os Colegas de bancada e 

com os demais Vereadores também, e aceitando as propostas e as indicações que, que este 

Vereador, a nossa bancada fez então através do Júnior Cavalli e atendendo o nosso pedido. Então 

foi destinado a emenda para cirurgias eletivas, os R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e 

setenta e dois reais) na área da saúde, né; e para a Secretaria de Obras e Viação, pavimentar a 

estrada Otávio Rocha e Mato Perso, mais 88.472,00. Então o Júnior, e os Colegas também, 

entenderam a necessidade que tem aquela obra lá, que liga o terceiro ao quarto distrito, o quarto 

distrito ao terceiro e, consequentemente, à sede do município aqui de Flores da Cunha. Ainda em 

tempo, cumprimentando, falando em obras, nosso ex-vice-prefeito Zanin que sabe também da 

importância do trabalho que foi despendido no início, quando em 2019 já fizemos um, um 

trajeto, já fizemos uma parte daquele, daquele asfalto, começando que vai de Otávio Rocha que 

vai até a gruta, né, Zanin, um trabalho bem feito e que já apontava para o quarto distrito, aquela 

comunidade que tanto precisa dessa ligação com a sede de Flores da Cunha. Então esses 88 mil 

também da emenda individual, indicamos e destinamos para a pavimentação daquela estrada. 

Também os nossos Colegas, os meus Colegas de bancada, o Vitório e o Forlin, o Guga, desde o 
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início nós conversamos, desde o início do nosso mandato, do nosso trabalho nessa gestão aqui, 

nesta Casa, e conversando com eles, sempre passei a necessidade que tínhamos de colocar essas 

emendas impositivas da bancada para a pavimentação daquela estrada. Estão sendo realizados 

mais de três quilômetros agora, acreditamos que com, em conversa com o Prefeito César, nos 

próximos dias será colocado o asfalto, terminando esses três quilômetros que avançam no 

sentido Otávio Rocha a Mato Perso por mais de três quilômetros. Essa obra é importante porque 

aquela comunidade precisa, precisa e precisa muito dessa ligação, essa ligação pavimentada para 

o nosso município de Flores da Cunha. Mato Perso, hoje, e suas três comunidades representam 

5% da renda de Flores da Cunha. Então mais de cinco por cento acredito que hoje esteja 

rendendo para Flores da Cunha, aquelas três comunidades lá, Santa Juliana, São Vitor e 

Santiago. Então é muito importante essa ligação, essa pavimentação para Flores da Cunha. 

Também é importante que os demais bancadas também destinaram recursos, o PP, o 

Republicanos e o PDT também destinaram as suas emendas de bancada para aquela obra. Então 

desde já comunidade agradece. Não só a comunidade de Mato Perso, a comunidade de Otávio 

Rocha, toda a comunidade de Flores da Cunha, porque sabemos da importância que essa obra 

tem e trará tantos benefícios para toda a nossa comunidade. Então o MDB, juntamente com os 

meus Colegas, o Guga e o Vitório, destinamos a emenda da nossa bancada, que é de 

R$435.501,33 (quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e um reais e trinta e três centavos), 

mais os 88 da bancada do vereador, que é individual, também foi destinado para aquela estrada. 

Então acreditamos que no próximo ano, isso para 2022, possa sim ter início, agora estamos indo 

de, do sentido do terceiro distrito para em direção ao rio Tega, o rio Tega. Mas acreditamos que 

com as conversas que a gente teve com o Prefeito e com todo, o Chefe de Gabinete, acreditamos 

que possamos começar de Mato Perso em direção à Otávio Rocha por mais um trecho a ser 

pavimentado. Então agradeço aos Colegas do MDB, que entenderam e aceitaram e destinaram 

também, juntamente com as demais bancadas, esses recursos para a realização dessas obras. 

Sabemos que muito foi trabalhado também na gestão anterior, do prefeito Lídio, era sempre uma 

bandeira essa ligação com Mato Perso, do terceiro e quarto distrito. Mas a gente sabe que a nossa 

geografia, nossa topografia não nos ajuda, né, Élio, perguntando o Élio Dal Bó também, que 

acompanhou durante todos esses anos todos esses trabalhos, juntamente com o, com o Zanin. 

Então é uma obra importante e são mais uns recursos que são aportados para a sua realização. 

Ainda em tempo, Valdecir Paulus, suplente de vereador, seja bem-vindo a esta Casa; o Machado, 

para que possamos sim ter finalmente o seu trajeto diminuído e quiçá, nos próximos anos, toda a 

realização em toda a sua extensão dessa obra. O trabalho é árduo, é difícil, que nem eu falei, a 

nossa topografia não nos ajuda, mas acreditamos que, de um trajeto em trajeto, em passo em 

passo, a gente possa sim conseguir chegar lá, com muito trabalho, com muito empenho de todos 

da comunidade, haverá sim também com certeza a ajuda da comunidade e os trabalhos vão 

acontecendo. Essa estrada foi iniciada e concluída em 76, então são 45 anos, e acredito que está 

na hora, sim, dela ter a sua pavimentação concluída. Então por ora era isso, Senhor Presidente, 

essa era a minha contribuição para essa semana. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então, encerrado o uso do Grande Expediente, 

passamos ao intervalo de cinco minutos para organização (da pauta) da Ordem do Dia. 

(Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 076/2021, que “Denomina duas vias públicas do bairro Villaggio, 

no município de Flores da Cunha, e altera a Lei Municipal nº 3.023, de 05 de abril de 2013, 

modificando as delimitações das ruas Leandro João Marcon e Giraldo Fontana”. 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 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 076/2021 está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, solicito o tempo de cinco minutos, 

como autora do projeto, para a defesa. (Assentimento da Presidência). Boa noite, Senhor 

Presidente; Colegas Vereadores, a comunidade que nos prestigia nesta sessão, a quem está em 

casa também nos assistindo; cumprimento especial à família da Suzana Rossetto, né, que está 

aqui hoje então, essa homenagem, pode segurar aí, que era surpresa. Enfim, defendo esse projeto 

então que dá continuidade aos, às ruas que já tem no loteamento Villaggio, então estão 

denominando também duas ruas e uma com a história então da dona Iolanda Variani Rossetto, 

que ficará eternizada então no nosso município. Nesse mesmo loteamento, neste mesmo bairro 

temos uma rua com o nome do seu esposo Valdemar Angelo Rossetto também, então com uma 

grata coincidência, terão os nomes dos dois no mesmo local. Contar um pouquinho então da, da 

história da Iolanda, e aí por isso eu quero agradecer a ajuda do Vereador Diego, que auxiliou na 

montagem do vídeo e, também, da família, né, os teus filhos, Suzana, os arteiros aí que me 

passaram umas fotinhos, então nós vamos passar hoje. Pode rodar então, agora, Marina. 

(Apresentação de vídeo através da televisão). Iolanda Variani Rossetto nasceu em 27 de agosto 

de 1919, no travessão Felisberto da Silva, Linha 60, Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Filha 

de Carlo Variani e Joana Riboldi Variani, ele imigrante italiano, que chegou ao Brasil, com dois 

anos de idade, compondo a primeira leva de imigrantes italianos que aqui vieram. Contava 

Iolanda, que seu pai Carlo não cansava de lembrar o fato, sempre relatado por sua mãe, de ter 

perdido uma irmãzinha de cinco anos de idade, que adoecera durante a viagem de navio que os 

transportava para o Brasil. O mais doloroso, segundo o pai de Iolanda, foi terem lançado ao mar 

o corpo da menina, já sem vida. Iolanda casou-se com Valdemar Angelo Rossetto aos 19 anos de 

idade, com quem teve três filhos: Albano Carlos, Ana Maria e Suzana Maria, sete netos e oito 

bisnetos. Ao se casar, veio para Flores da Cunha, ao lado do esposo Valdemar, filho primogênito 

de uma família de nove irmãos, assumindo ao seu lado a responsabilidade de prover esta 

numerosa família. Iolanda era uma mulher além do seu tempo. Sua maior qualidade era ser 

caridosa, além de se destacar pela sua amorosidade, empatia, alegria, coragem, trabalho, bondade 

e de dar um dinamismo elogiável. Era uma das pouquíssimas mulheres que trabalhavam fora de 

casa, fato que podia causar uma inquietação aos conservadores da época. Além de ajudar na 

agricultura, nas tarefas domésticas e exercer suas habilidades na costura, foi na Cooperativa 

Mista que Iolanda fortaleceu sua personalidade empreendedora e não demorou muito para que 

ela, juntamente com Valdemar, edificasse seu próprio negócio, que perdurou por mais de 30 

anos. E, foi no Armazém de Secos e Molhados que se pode constatar a generosidade dessa 

mulher de brilho encantador. Iolanda praticava a caridade aos que a procuravam, por fome ou 

frio, não medindo esforços para acomodar esses necessitados. Nos dias de muito frio, Iolanda 

servia generosamente, em seu armazém, cafezinhos quentes e pão com chimia de figo, não 

imaginando que desses seus gestos caridosos já estava corroborando e construindo um olhar para 

o social. Iolanda também era muito procurada para aconselhar pessoas que estavam passando por 

dificuldades de toda ordem, bem como conciliar casais em suas crises matrimoniais. Iolanda 

tinha muito orgulho de suas origens e de ser flores-cunhense. Contava com riqueza de detalhes a 

história do galo, recitava provérbios impregnados da cultura italiana e carregava no peito a 

bravura dos nossos imigrantes. Em sua convalescência, inúmeras foram as pessoas que a 

visitavam e quando da passagem da sua morte, no dia seis de julho de 2016, aos 97 anos, a 

visitação à capela mortuária permaneceu constante durante todo o tempo em que seu corpo foi 

velado. Fato que nos deixou orgulhosos de fazermos parte de sua família e confortados com a 

sua perda, que embora longeva, deixou um vazio imenso entre nós. Então com muita alegria, no 

papel de Vereadora, também podemos fazer essas homenagens que retratam um pouco de todas 

as pessoas que viveram em nossa sociedade e que iniciaram, né, todo esse percurso, sempre com 

muita garra, muito, muito trabalho. E hoje também, numa sessão onde homenageamos empresas 

e entidades aqui do município que continuam esse legado. Então é muito feliz estou em fazer 
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essa homenagem à dona Iolanda Variani Rossetto e peço o apoio dos Colegas Vereadores para a 

sua aprovação. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 076/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 076/2021 aprovado por unanimidade. 

Primeira discussão do Projeto de Resolução nº 006/2021, que “Altera dispositivos da Resolução 

nº 080, de 22 de dezembro de 2020”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Resolução nº 006/2021 está em 

discussão. Lembrando que é a primeira discussão, esse projeto tem que ser duas discussão, né? 

Então hoje nós estava fazendo a primeira discussão. Então o projeto está com a palavra, com os 

Caros Vereadores que querem discutir esse projeto. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Esse projeto de resolução visa 

fazer algumas adequações no nosso Regimento Interno, né, principalmente no que diz respeito à, 

às moções, pra que a gente possa ter um prazo maior de discussão após serem protocoladas. 

Atualmente você protocola e já deve votar na sessão seguinte, né? Também fazer alguma, a 

inclusão do processo de votação de forma eletrônica, que está sendo incluída nessa proposta 

apresentada. Hoje não, nosso Regimento ainda não consta, apesar de já utilizarmos deste 

mecanismo. E, também, alguns prazos aí, né, que a gente vai, serão alterados para otimizar os 

trabalhos da Casa, visando que, em caso de alguma necessidade, a gente possa votar com maior 

antecedência aí questões da mesa diretora. Era isso, Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então não havendo mais Vereadores que se 

manifestem, então nós passamos para a próxima votação. Emenda Aditiva nº 02 ao Projeto de 

Lei Complementar nº 008/2020, que “Altera o art. 19 do Projeto de Lei Complementar nº 

008/2020, que institui o Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha”, no 

que se refere à limpeza dos terrenos baldios, de autoria do Vereador Diego Tonet. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto (a 

emenda) tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Emenda Aditiva nº 02 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2020 está em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, diante do exposto, 

essa é uma demanda que há um bom tempo os moradores, desde praticamente o início do ano, 

eles vêm nos cobrando como vereadores, né, pra que seja tomada alguma decisão, que traga 

alguma melhoria para os nossos munícipes, né, questão dos terrenos baldios. Por isso eu faço, 

através desta emenda aditiva então, proponho alteração nos dispositivos que tratam da limpeza 

dos terrenos baldios, a fim de possibilitar que no caso do proprietário não atender à notificação 

preliminar para executar a limpeza do terreno, edificado ou não, o mesmo possa ser limpo 

compulsoriamente pelo Executivo Municipal, ficando o proprietário obrigado a pagamento de 

taxa de limpeza que será definida pelo Município. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Emenda Aditiva nº 02 está em votação. Os 

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

Emenda Aditiva nº 02 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020 aprovada por unanimidade. 
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Subemenda nº 01 à Emenda Aditiva nº 03 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que 

“Inclui, onde couber, novo Capítulo e artigos ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020 - 

Código de Posturas e de Convivência Cidadã do município de Flores da Cunha”, no que se refere 

ao atendimento prioritário, de autoria do Vereador Angelo Boscari Junior. Solicito ao Secretário 

que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto (a emenda) 

tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Subemenda nº 01 à Emenda Aditiva nº 03 está em 

discussão.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Essa subemenda ela prevê 

apenas que, que seja deixada a possibilidade aberta de incluir em qualquer local dentro do, do 

Código de Posturas, né, não condicionando ela um artigo ou seção dentro desse Código de 

Posturas, uma vez que precisamos da redação final, né, para que então a gente entenda aonde ela 

vai caber dentro do, desse Código Cidadão. Essa subemenda é só pra adequar isso e deixar livre 

aí à redação final pra que inclua onde couber então a próxima emenda que será votada. Sou 

favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Subemenda nº 01 à Emenda Aditiva nº 03 ao 

Projeto de Lei Complementar nº 008/2020 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Subemenda nº 01 à Emenda Aditiva 

nº 03 (ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020) aprovada por unanimidade. Então, com a 

aprovação da Subemenda nº 01, a Emenda Aditiva nº 03 fica prejudicada.  

Passamos, agora então, à Emenda Aditiva nº 05 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, 

que “Altera o inc. I do art. 145 do Projeto de Lei Complementar nº 08, de 30 de novembro de 

2020 - Código de Posturas e de Convivência Cidadã”, no que se refere à inclusão de lei a ser 

revogada, apresentada pela Comissão de Constituição. Emenda Aditiva nº 05 então está em 

discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, esta emenda então tem 

como objetivo incluir na cláusula de revogação a Lei 2.008, de 18 de novembro de 1998, que é a 

lei da limpeza pública, uma vez que a revogação da mesma não constava no projeto de lei 

apresentado, o que poderá, caso não for revogada, duplicidade no momento de sua aplicação. 

Desta forma, solicito aos Colegas Vereadores o apoio para aprovação desta emenda. Era isso, 

Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Emenda Aditiva nº 05 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2020 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os 

contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Aditiva nº 05 (ao Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2020) aprovada por unanimidade. 

Emenda Substitutiva nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que “Altera 

dispositivos do Projeto de Lei Complementar nº 08, de 30 de novembro de 2020 - Código de 

Posturas e de Convivência Cidadã”, no que se refere ao plantio de árvores nos passeios públicos, 

de autoria do Vereador Horácio Rech. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos 

pareceres das comissões em que o projeto (a emenda) tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: (Em discussão). 
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VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

separou-se a possibilidade de ajardinamento e arborização das praças e de vias públicas, pois em 

praças e parques há de se considerar o projeto com um todos, sendo necessária uma análise por 

parte da Prefeitura enquanto em passeios públicos. O proprietário do imóvel pode plantar árvores 

se seguir normas mínimas, a fim de evitar conflitos futuros. Cabe citar ainda, que permitir o 

plantio de árvores em calçadas em frentes, em frente a imóveis de terceiros pode ser fonte de 

conflito entre cidadãos. Cabe citar ainda, que as demais alterações propostas aqui dizem respeito 

à melhoria no texto, sem alteração das normas e de seu significado. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Emenda Substitutiva nº 01 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2020 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os 

contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Substitutiva nº 01 ao Projeto de 

Lei Complementar nº 008/2020 aprovada por unanimidade. 

Emenda Substitutiva nº 02 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que “Altera 

dispositivos do Projeto de Lei Complementar nº 08, de 30 de novembro de 2020 - Código de 

Posturas e de Convivência Cidadã”, no que se refere à revisão do Código a cada cinco anos, 

apresentada pela Comissão de Constituição. A Emenda Substitutiva nº 02 está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, tendo em vista que o 

atual Código de Posturas do Município de Flores da Cunha ele é de 1969 e que as coisas mudam 

muito rápido no nosso dia a dia, esta emenda atribui que seja feita uma revisão do código a cada 

cinco anos. Assim, praticamente todas as legislaturas terão o compromisso de manter o Código 

revisado e atualizado, para que não permaneça com informações obsoletas e que não fazem 

sentido ao momento atual dos nossos munícipes. Era isso, Senhor Presidente.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, como membro da 

Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, junto com o Vereador Diego e o Vereador 

Luiz, entramos em consenso, a cada cinco anos seja revisado o Código de Posturas, para sim se 

fazer as devidas atualizações, pois o de 69 ainda se tratava de como se amarrava charretes em 

postes, né? Então muito importante, a Comissão trabalhou fortemente em cima desse projeto do 

Código de Posturas e com certeza sim, na próxima legislatura, onde se dê os cinco anos, outros 

vereadores que tiverem aqui presente na Casa possam ter um olhar e fazer as devidas 

atualizações do nosso Código de Posturas. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Emenda Substitutiva nº 02 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2020 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os 

contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Substitutiva nº 02 (ao Projeto de 

Lei Complementar nº 008/2020) aprovada por unanimidade.  

Emenda Supressiva nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que “Suprime o § 2º do 

art. 32, a parte final do art. 82 e parte do § 1º do art. 18 do Projeto de Lei Complementar nº 08, 

de 30 de novembro de 2020 - Código de Posturas e de Convivência Cidadã”, no que se refere ao 

comércio ambulante e ao depósito de resíduos em vias públicas, apresentada pela Comissão de 

Constituição. A Emenda Supressiva nº 01 está em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, esta emenda então tem 

como objetivo suprimir alguns dispositivos nos artigos já citados, a fim de tornar o texto mais 

claro e eliminar contradições às leis já existentes que tratam do mesmo assunto, como é o caso 

do comércio ambulante e, também, do depósito de resíduos em vias públicas como foi citado. 

Então eu solicito aos Colegas Vereadores ao, o apoio a esta emenda. Obrigado!   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Emenda Supressiva nº 01 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2020 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os 

contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Supressiva nº 01 ao Projeto de 

Lei Complementar nº 008/2020 aprovada por unanimidade.  
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Moção nº 035/2021, de Congratulações ao Senhor Sérgio Dal Alba, extensiva aos filhos Ana 

Carla e Jean Carlo Dal Alba, pelos 40 anos da empresa Photo Traço Agência Fotográfica Ltda. 

De autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, ao qual eu passo para fazer defesa da sua moção.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente e os demais já citados. No 

ano de 1981, criada pelos irmãos fotógrafos Evaristo e Sérgio Dal Alba, surge Photo Traço 

Fotografias. A partir do ano de 2007, a gerência passou para os filhos do Sérgio e Neiva Guaresi 

Dal Alba, os irmãos Ana Carla e Jean Carlo Dal Alba, ambos com formação na área. A empresa 

permanece com a essência familiar, o que a torna possível e facilita a aproximação com os 

clientes, permitindo um atendimento personalizado e que busca atender da melhor forma as 

demandas exigidas. Focada na fotografia de produtos, hoje Photo Traço conta com um estúdio 

próprio e tem uma carta de clientes bem diversificados nos ramos de bebidas, veículos, 

alimentos, móveis e outros. O constante aperfeiçoamento técnico e a inovação tecnológica, 

fazem com que Photo Traço se consolide e seja uma referência no setor de fotografias de 

diversos produtos na serra gaúcha e no estado do Rio Grande do Sul. A história de 40 anos, 

levando a imagem e o nome de Flores da Cunha. Parabéns à Photo Traço, parabéns à família Dal 

Alba! Flores da Cunha agradece. Sendo assim, solicito aos Colegas a aprovação da presente 

moção de congratulações à empresa Photo Traço, aos fundadores Sérgio e Neiva, extensivo a 

seus filhos Ana Carla e Jean Carlo. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 035/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 035/2021 aprovada por unanimidade. 

Moção nº 036/2021, de Congratulações ao Movimento Cenáculo de Maria de Flores da Cunha, 

representado pelas coordenadoras Elidiane Pivoto Frozza e Roberta Fontana, extensiva aos 

demais cenantes, em celebração pelos seus 20 anos de fundação. De autoria do Vereador Diego 

Tonet, ao qual eu passo a palavra fazer defesa da sua moção.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora Silvana, os demais 

Vereadores, amigos do Cenáculo; em especial a Roberta e a Elidiane, coordenadoras, tiveram 

que sair um pouco antes porque tinham um compromisso. Queria mais uma vez destacar aqui a 

importância que o Movimento Cenáculo de Maria de Flores da Cunha, nesta caminhada de 20 

anos, tem para a nossa cidade. São cerca de duas mil pessoas de Flores, Caxias, Nova Pádua e 

outras cidades que passaram pelo Cenáculo de Flores da Cunha, pessoas que somaram com o seu 

conhecimento, mas que também aprenderam. E um dos maiores aprendizados sem dúvidas eu 

resumiria numa frase simples: amor por servir. E por esse amor em servir, não tenho dúvidas de 

quanto essas pessoas contribuem diariamente com aquilo que aprenderam no movimento e, hoje, 

replicam as ações em suas comunidades, bairros e até mesmo em outras cidades. Sem dúvidas, o 

Cenáculo deixa em cada um que passa por ele uma semente de esperança, que cedo ou tarde vai 

frutificando em diversos locais onde os cenantes se fazem presentes. Diante do, de todo o 

exposto, peço o apoio aos Colegas para esta moção em forma de reconhecimento por tudo aquilo 

que o Cenáculo representa. Muito obrigado! E parabéns a todos que fazem parte destes 20 anos 

do Movimento Cenáculo de Maria de Flores da Cunha. Era isso.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 036/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 036/2021 aprovada por unanimidade. 

Então encerrada as votações do dia, eu encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final o Projeto de Lei Complementar nº 005/2021; o ofício da empresa ANP Negócios 

Imobiliários Ltda, de 22 de novembro de 2021, o qual solicita espaço na Tribuna Livre desta 

Casa; e as Emendas Aditiva nº 02, Subemenda Aditiva nº 01 à Emenda Aditiva nº 03, a Emenda 

Aditiva nº 05, a Emenda Substitutiva nº 01, a Emenda Substitutiva nº 02 e a Emenda Supressiva 

nº 01, do Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, aprovadas nesta sessão, para elaboração da 
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Redação Final; e para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº 080/2021; para a 

Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos os Projetos 

de Leis nºs 077 e 080/2021. Passamos, agora então, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. De imediato, eu passo a palavra à Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, quero falar 

um pouquinho das atividades que realizamos durante a semana, em especial, dois eventos 

importantes de inovação a qual eu participei. Um na UCS, que é voltado então para os 

municípios entenderem o processo de inovação e começarem a ter um outro olhar para os 

empreendedores, para os negócios dos municípios, a abrir a mente para a inovação. E o outro 

aconteceu na sexta-feira então, no Centro Empresarial, que tive a oportunidade de representar 

essa Casa, que foi o Inova FC, o primeiro então evento de inovação em Flores da Cunha. Sem 

dúvida foi maravilhoso com a qualidade dos palestrantes que estiveram lá. E como a gente pode 

ver também um público bastante jovem inserido nesse meio e que vão fazer toda a diferença 

nesse novo cenário que se apresenta aí pras empresas, que é um grande desafio então ter a 

inovação em seus negócios. E como falou muito bem o palestrante da, do grupo Randon, né, o 

Daniel, que é muito difícil hoje querer ser ou só o método controle, comando, controle ou só 

inovação. Então hoje as empresas estão nesse desafio de tentar integrar os dois sistemas de 

gestão dentro de uma empresa, onde que precisa ter ainda o controle, mas que a inovação, o 

trabalho em equipe tem que ser cada vez mais fluido dentro das empresas, então essas duas 

atividades foram muito importantes. O Município tem trabalhado esse tema também dentro da 

gestão, foi o primeiro município, vai ser como referência por ter realizado uma atividade com os 

servidores, então eles tiveram uma imersão também nessa semana, a semana foi inteira de 

inovação. Foram convidados diversos servidores concursados também do Município pra 

participar de uma integração no Centro Empresarial, começar a entender que isso também deve 

fazer parte do Poder Público, é uma caminhada longa, a gente sabe, mas precisa motivá-los 

também a perceber como o serviço feito pelo Poder Público pode ser de uma forma mais ágil e 

mais inovadora também. E na legislatura passada, o vereador João Paulo Carpegiani esteve 

apresentando esse tema na Casa, então demos sequência ao trabalho dele, com a apresentação da 

lei para o nosso Prefeito, que está sendo então trabalhada, vai ser levado a essa Casa também 

para a apreciação dos Colegas Vereadores. A gente pede que vocês, né, se possível, avaliem bem 

porque será um marco, né, uma diferença muito grande no nosso município quando tivermos 

essa lei. Ela traz alguns benefícios para incentivar as empresas a inovarem e vocês terão o prazer 

então de estudá-la e esse tema é muito importante que a gente comece a se debruçar cada vez 

mais nele. Agradeço o espaço, Senhor Presidente. E uma boa semana a todos! 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, na última quarta-feira, por 

solicitação do povo da comunidade da Serra Negra, estive lá com o meu Gabinete Móvel, eu e 

meu assessor Marcelo, ouvindo as demandas daquela comunidade, e já encaminhamos, né, para 

que sejam efetuadas. Também visitei o bairro da AABB, também a pedido da população, vendo 

o que que se mais precisa nessa comunidade. Também tive a oportunidade de visitar o colégio 1º 

de Maio, onde conversei bastante com a diretora Silvana, onde nos passou, né, que o colégio está 

sendo agraciado com várias obras, né? Mas infelizmente, por causa das licitações desertas, 

empacou o processo de, dessas melhorias então, né? Muito bacana visitar e ouvir e ver a 

necessidade do nossos colégios municipais. Também, gostaria de aproveitar o espaço, desejar ao 

nosso amigo e Presidente do Republicanos Jovem, que ele está de aniversário, e desejar pra ele 

toda a sorte do mundo, toda paz, saúde, e que Deus abençoe ele mais e mais na caminhada aí à 

frente do nosso partido Republicano Jovem. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, Vereador Diego Tonet.  
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VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, gostaria de citar 

algumas das atividades então ocorridas e que participei na última semana. Na terça-feira, dia 23, 

estive participando do primeiro dia do Agro, que aconteceu na propriedade do Roque Trentin, 

Sidi Trentin, em Otávio Rocha. Foi um excelente evento que contou com a presença de mais de 

200 pessoas, que puderam trocar experiências com técnicos e agrônomos sobre as culturas de 

morangos, tomates e da uva, além de conhecer novas tecnologias para o setor agro. Deixo aqui 

meu agradecimento à família Trentin, anfitriã do evento e, também, pela belíssima propriedade 

que possuem lá em Otávio Rocha. Também agradeço ao Poder Público, que esteve apoiando esse 

evento, em especial a Secretaria da Agricultura. Na tarde de quarta-feira, dia 24, participei da 

reunião com os representantes do Creas, conhecendo um pouco do trabalho e da atuação junto ao 

nosso município. E, na parte da noite, estive na Casa da Cultura, no evento Roda de Conversa 

com Taliani, que fez parte da programação da Semana das Letras, onde nos foi oportunizado 

compartilhar histórias e conversas usando o dialeto herdado dos nossos nonos e nonas. Na 

quinta-feira, dia 25, eu participei de mais uma reunião da Comissão Especial da Água, onde 

como pauta principal discutimos formas de conscientizar a comunidade para economizar a água, 

para que não tenhamos problemas de abastecimento nos próximos meses, proposta essa que 

estaremos divulgando nos próximos dias para a comunidade. Na sexta, dia 26, estive durante 

todo o dia participando do evento Inova FC, evento que a Colega Silvana também citou, foi um 

excelente evento de inovação que ocorreu no Centro Empresarial, com apoio também do Poder 

Público, e que me fez enxergar o quanto é importante inovar em nossas empresas, trabalhos, mas 

principalmente na nossa vida. Na noite de sexta, estive também na Casa da Cultura prestigiando 

o documentário baseado na tese de mestrado da Taísa Verdi, que retrata a história da Vindima da 

Canção, um importante evento que aconteceu durante diversos anos em Flores da Cunha e que 

deixou um importante legado cultural. Ontem, domingo de manhã, estive prestigiando a 

inauguração dos vestiários do campo do Parque dos Pinheiros, que foi um belíssimo, que é um 

belíssimo espaço de lazer situado neste bairro. E, na parte da tarde, então prestigiei a abertura da 

programação do 25º Sinos de Natal, um belíssimo evento que teve bastante público. E mais uma 

vez, assim como fiz nas outras semanas, queria agradecer ao Poder Público, por estar enfeitando 

nossa cidade, em especial ao Prefeito César e por todo o evento também que foi a abertura do 25º 

Sinos de Natal. Era isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

assessores e servidores da Casa, imprensa, público aqui presente e os que ainda nos acompanham 

através do Facebook. Inicialmente, quero parabenizar os homenageados da noite, família da 

Suzana Rossetto, pela bonita caminhada da senhora Iolanda Rossetto; parabenizar também a 

família do Sérgio Dal Alba, da empresa Photo Traço, pelos 40 anos de sucesso da empresa em 

nosso município. Quero cumprimentar, também, a equipe da Secretaria da Educação, em 

especial o departamento de Cultura, pela realização da Semana das Letras. Quero comentar que 

estive na Casa da Cultura Flávio Ferrarini, juntamente com os Colegas Angelo e Diego, 

participando da roda de conversa sobre o italiano, com depoimentos e relato dos presentes sobre 

a importância da preservação da cultura italiana e do talian em nosso município. Na sexta-feira, 

dia 26, também na Casa da Cultura, estive juntamente com o Colega Vereador Diego, no 

lançamento do documentário “A Terra do Galo que Canta: As Vindimas da Canção Popular de 

Flores da Cunha”, tese da professora mestra Taísa Verdi. No documentário podemos perceber o 

quanto o festival marcou para as pessoas que participavam da Vindima da Canção. Parabéns, 

professora Taísa, pela iniciativa de manter viva a história do festival! O documentário pode ser 

visto no canal do youtube. E para finalizar, comentar que a Comissão da Água esteve reunida na 

última quinta-feira, dia 25, e definiu a possibilidade de agendar uma visita no Samae de Caxias 

do Sul, aliás, de Caxias do Sul, para visitar uma estação de tratamento de esgoto e que a nossa 

assessora de imprensa, a Shamila, juntamente com as assessoras Morgana, Júlia e Marina, farão 
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uns cards de conscientização para o uso correto da água potável e o desperdício da mesma. 

Obrigado, Senhor Presidente! Uma boa noite e uma boa semana a todos e todas! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, ainda 

em tempo, quero cumprimentar aqui a Suzana, a dona Ana Maria; se fazia presente seu Paulo, o 

Maurício, foi o marqueteiro da minha campanha; o Márcio e a Nina, pequeninha, que já nos, nos 

deixaram na noite de hoje. Quero aqui comentar um pouco das emendas impositivas, conforme o 

Vereador e Colega de bancada Barp já mencionou em seu Grande Expediente, eu destinei a 

metade, os 50% pra saúde, nas procedimentos em cirurgias eletivas e os outros 50% destinei para 

a pavimentação de pátios de comunidade. Esse ano fiz a indicação na comunidade do Martinho 

e, da mesma forma, a de bancada, a pedido do vereador, uma batalha muito grande desse partido, 

e destinamos pra o asfaltamento de Otávio Rocha à Mato Perso. Da mesma forma, quero aqui 

parabenizar os funcionários da Secretaria de Turismo, que mesmo sem o secretário de Turismo, 

estive presente também na abertura do 25º Sinos de Natal, belíssimo evento comemorado todos 

os anos. No último ano não, pois teve a um processo aí de pandemia, mas sempre muito bonito, 

muito movimenta a nossa cidade e, da mesma forma, traz o espírito natalino a nossas crianças. 

Era isso, Senhor Presidente, agradeço a oportunidade. E muito boa noite. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, quero também falar um 

pouco sobre as minhas atividades, né? Quero cumprimentar a família Rossetto, parabenizar pela 

homenagem justa, né, uma pessoa que contribuiu, né, com muita caridade, né, ao nosso 

município e que terá o seu nome eternizado. Isso também vem a contribuir com a organização do 

município, dando o endereço correto para as pessoas que lá residem. Parabenizo também ao 

Sérgio Dal Alba, toda a equipe da Photo Traço, agora dirigida aí pelo Jean e pela Ana. Parabéns 

pelo trabalho de vocês. Quarenta anos aí contribuindo, né, retratando histórias, como eu gosto de 

falar, e participando do desenvolvimento de grandes empresas aí, através da divulgação, 

marketing, e fazendo arte também, né? Muito obrigado pelo presente de vocês. E que venham 

mais 40 ou muitos mais anos, né? Na Semana das Letras, eu participei de várias atividades aí, 

né? Na terça não participei, mas quero destacar que teve, na terça-feira, uma roda de conversa 

com a Odisseia do Conhecimento, abordando aí esse projeto que tem como objetivo incentivar a 

leitura. Acho muito importante, né, um belo trabalho que aqueles voluntários fazem. Na quarta, a 

gente esteve lá participando, juntamente com o Vitório e o Diego, né, da Conversa com Taliani e 

abordando aí o dialeto, abordando histórias, experiências, né, inclusive com pessoas que, com 

italianos que estavam presentes e o que, né, essa cultura do italiano representa para o Brasil, né, 

seja no desenvolvimento que ele trouxe, seja na, nos seus costumes e na língua, né, que ainda 

permanece e que devemos incentivar para que essa cultura do nossos antepassados não se perca, 

né? Na quinta, também estive na Casa de Cultura, né, participando da Ação de Graças, né, um 

momento de agradecer, onde também tivemos manifestações culturais. E muito me alegrou, né, 

ver a Casa de Cultura sendo usada para o seu objetivo principal, né, que é receber manifestações 

culturais, né, de música e teatro, elas fundamentadas e baseadas em histórias de livros, né, que 

foi o que aconteceu, né, nessa Semana das Letras, muito interessante. Não pude participar na 

sexta, mas vou me inteirar também do documentário, porque acredito que é uma história muito 

bonita da Vindima da Canção, que a gente tem que voltar a conversar, porque foi um evento 

muito importante. Quanto à Comissão da Água, a gente tem debatido muito sobre a 

conscientização das pessoas, mas é muito triste ver que as pessoas não, não colaboram e que 

muitos, né, se defendem dizendo que não vão economizar porque não estão pagando, porque 

estão pagando. Então eu quero deixar aqui um recado pra toda a nossa população e fazer um 

apelo de que devemos, sim, cuidar desse bem, porque não adianta você ter o dinheiro pra pagar a 

água se esse recurso não existir mais. Então vamos cuidar dela, porque a gente precisa, né, 
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manter esse recurso natural aí pras próximas gerações também e a Comissão vem fazendo um 

trabalho muito bonito e vamos continuar. Era isso, Presidente. Obrigado. 

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

da Presidência). Colegas Vereadores, gostaria de comunicar à comunidade que a Secretaria de 

Saúde adquiriu um veículo novo, zero quilômetro, uma Spin, no valor de R$122.000,00 (cento e 

vinte e dois mil reais), que serão pagos com recursos próprios do Município, para o transporte de 

pacientes que realizam serviços, consultas em outros municípios, com uma forma de dar mais 

qualidade também para esses pacientes que precisam se deslocar. Falar um pouquinho então da 

Semana das Letras. Parabenizar, né, o nosso, a nossa Administração Municipal, em especial o 

departamento de Cultura, através da sua diretora Natalina, pela organização da Semana das 

Letras, mas principalmente pela utilização do espaço, como o Vereador Angelo falou, né? A 

Casa Cultura mesmo não estando concluída, ela está propiciando esses momentos de encontro de 

cultura e que a gente parabeniza por isso. Falar um pouquinho da limpeza da cidade, que está 

cada vez mais avançando, né, com essas equipes terceirizadas que foram contratadas. E hoje, 

falando com o Sedimar, que é o responsável também das obras, que é, estão prevendo uma nova 

equipe também pra fazer serviços extras, como é os lotes do, de propriedade da Prefeitura e 

também precisam ser roçados, que aí a gente vê que também em diversos bairros vários, várias 

áreas que são da Prefeitura então pra dar também essa qualidade pro nosso município. E dar os 

parabéns ao nosso Prefeito César Ulian, que como Secretário de Turismo, ele está respondendo 

pela Secretaria de Turismo, pelo evento de Natal, né, por toda essa, essa energia que está na 

cidade, de várias pessoas sentindo, né, esse clima natalino, a decoração que foi aumentada, as 

atividades que estão sendo propostas então de levar o Natal até as comunidades, fazer essa 

integração com toda, todo o nosso município, e que sem dúvida, né, é o momento da gente 

refletir, agradecer por todo esse ano que vivenciamos e, também, por estarmos vivos, né? O 

Natal é esse momento de reflexão. E também nós aqui, né, de quanto nós produzimos neste ano, 

né, também fazermos a nossa reflexão, acho que sem dúvida essa legislatura está de parabéns, 

por vereadores atuantes, participativos, envolvidos com a comunidade e que a gente tem, né, 

dado o nosso, o nosso melhor. Era isso, Senhor Presidente. Uma ótima semana a todos! 

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

passamos aos Informes da Presidência. Então como foi falado, tivemos vários eventos durante a 

semana, onde os Colegas também foram convidados a participar. Então eu quero, queria 

agradecer ao Vereador Diego, não sei se mais alguém participou lá na, no Dia do Agro, acho que 

só o Vereador Diego, então agradecer o Vereador Diego representando esta Casa. Eu tinha um 

outro compromisso, juntamente com a Vereadora Silvana, estivemos em Caxias então 

participando do I Fórum de Aceleração Municipal à Inovação e Empreendedorismo: mecanismos 

legais para inovação e tecnologia, realizado na Universidade de Caxias do Sul, onde todos os 

Colegas foram convidados também, então nós estivemos lá representando esta Casa. O encontro 

discutiu sobre a elaboração e a aplicabilidade da legislação para fomentar e regular os 

ecossistemas de inovação no âmbito municipal. Também agradecer a Vice-Presidente Vereadora 

Silvana e o Vereador Diego, que na última sexta-feira, dia 26, estiveram representando também 

esta Casa no evento do Centro Empresarial de Flores da Cunha: “Inova FC 2021” - Inovação e 

Transformação, o Futuro é Agora, com uma ampla programação que, com que debates, temas 

importantes e contempla os mais variados setores do empreendedorismo do município. Então 

também era outro evento que todos estavam convidados e pra participar. No dia 27, então no 

último sábado, eu estive representando esta Casa na formatura de sommelier internacional na 

Escola de Gastronomia da UCS, aqui nos pavilhões da Vindima. Então nós tivemos lá 14 

formandos, foi um curso extensivo de sete dias, nós tínhamos vários alunos aqui de Flores da 

Cunha, alunos e alunas, tínhamos de outras cidades do estado, tínhamos de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Goiás, que vieram aqui a Flores da Cunha conhecer o, todo o trabalho em cima dos 

nossos vinhos nacionais e internacionais, que os professores que estavam ministrando o curso 

eram italianos. Então, de forma on-line, eles formataram o curso para os nossos alunos. E no dia 
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28, então como foi comentado, estive representando também esta Casa na inauguração da obra 

de construção dos vestiários do campo de futebol 7 do Parque dos Pinheiros. Um espaço de 120 

metros quadrados de área contempla dois vestiários com banheiro e espaço para banho, vestiário 

para árbitros e uma copa, então eu estive lá participando. Desde 2017 que a comunidade está se 

movimentando para que eles tivessem uma área de lazer, administração passada fez a 

infraestrutura do campo com a, com o plantio da grama, a colocação das goleiras. E, agora então, 

essa Administração, atendendo o pedido daquela comunidade, foi confeccionado então os 

vestiários. Então conforme eu tinha falado lá na hora também, é importantíssimo que haja essa, 

essa combinação das comunidades com o Poder Público. Nós não podemos ficar sempre 

esperando que o Poder Público faça todas, realize todas as obras nas comunidades. Nós 

precisamos que as comunidades também apoiem, façam a sua parte, ao Poder Público vai lá, dá 

infraestrutura, mas quem tem que manter essas infraestrutura é a comunidade. Então o Parque 

dos Pinheiros tenho certeza que eles vão ocupar muito bem esse espaço e o futuro também eles 

estão pedindo outras manutenções, como cercamento do, daquela área de lazer. Então 

devagarinho o Poder Público consegue fazer os trabalhos, realizar os trabalhos nas comunidades, 

mas eu prezo porque as comunidades também faça a sua parte e depois manter e não só esperar 

que o Poder Público vai lá. Daqui a pouco ela vai querer que o Poder Público vai lá e jogue bola 

também pra eles. Não é assim que funciona, né? Então acho que o Poder Público dá a 

infraestrutura e a comunidade reverte com trabalho, mantendo, para que todas as pessoas possam 

aproveitar da melhor maneira. Então era esses os assuntos para hoje. Eu agradeço a presença de 

todos, ah, antes de encerrar, desculpa, queria parabenizar aqui então ao Sérgio, extensivo à Ana, 

o Jean, à família, pelos 40 anos de empresa, empresa familiar que está passando de pai pra filho, 

que vocês tenham vida longa nos seus trabalhos, agora com os jovens à frente do negócio, 

deixando o Sérgio descansar um pouco, ele fez a parte dele, né, fez a estrutura, deu a 

infraestrutura e os filhos, agora, cuidam e mantém e dão sequência, isso é importante. À equipe 

do Cenáculo também, parabéns Diego pela moção, 20 anos de atuação no município, muitos 

jovens tenho certeza que já passaram nessa família e todos eles têm um grande alento pra levar 

pras suas vidas, grande aprendizado. Parabéns a vocês! Sinos de Natal, então ontem também, nós 

participamos então no Sinos de Natal ontem à noite. Eu confesso que é bom ouvir as pessoas 

comentando desse ano, o novo ânimo, novo momento que nós estamos vivendo. Mesmo ainda 

havendo a pandemia, mas todas as pessoas têm o mesmo sentimento, que é de renovação, que é 

de busca pra uma vida, uma vida nova, e o Natal é o melhor exemplo pra que isso aconteça. 

Então o Poder Público está fazendo todos os esforços para embelezar a cidade de uma maneira 

externa, mas nós precisamos é renovar a nossa beleza interna, o nosso Natal em família, em 

comunidade, que é o mais importante, todos com saúde. Tivemos perdas, todos tiveram perdas 

neste ano, mas que o Natal renove a família de cada um de nós. Então esse foi o grande objetivo, 

a grande festa, a multidão ontem na praça, todos atenciosos com a celebração da missa e depois 

com apresentações e, por final, com, pra recebermos o Papai Noel. Então é muito gratificante ver 

que a comunidade também espera por isso, espera essa, essa união pra nós termos um ótimo 

Natal. Então parabenizar todo o Poder Público pela realização de ontem.  

Agora sim então, encerrando, eu agradeço a presença de todos, a proteção de Deus e declaro 

encerrada a sessão ordinária desse dia 29 de novembro de 2021, às 20h07min. Tenham todos 

uma boa noite, uma boa semana, e antes, eu convido os Colegas pra continuarmos aqui, que nós 

teremos uma sessão extraordinária convocada pelo Prefeito César logo em seguida. Tenham 

todos uma boa noite, uma boa semana, e paz e bem!  
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