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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIADUTOS/RS


ATA Nº 04/2021

Aos quinze dia do mês de março de dois mil e vinte e um (15.03.2021), às dezenove horas (19:00h), na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Viadutos, sito à Rua Anastácio Ribeiro-84, Centro, reuniram-se os Vereadores para a instalação da Sessão Plenária Ordinária. O Presidente da Mesa, Vereador Roberto Cesar Piccoli verificando a existência do quórum e invocando a proteção de Deus para que haja paz entre os homens e pela grandeza da Pátria Brasileira declarou aberta a Sessão Ordinária do dia 15 de março. Nós temos de imediato a Ata N° 03 de 2021, algum Vereador deseja se manifestar. Coloco a Ata em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovada a Ata nº 003/2021 por unanimidade de votos. Peço a Secretária que seja feita a leitura do Projeto de Lei nº 007/2021: “Altera dispositivos da Lei Municipal n° 3.240/2018, de 06 de março de 2018 e dá outras providências.’’ Coloco o Projeto em discussão, se algum Vereador deseja se manifestar. Como nenhum Vereador desejou de manifestar, coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto nº 007/2021 por unanimidade de votos. Peço a Secretária que seja feita a leitura do Projeto de Lei nº 008/2021: “Dispõe sobre o lançamento do IPTU 2021, fixa prazo para seu pagamento e das taxas de serviços urbanos, da taxa de fiscalização e vistoria, ISSQN fixo e dá outras providências.’’ Coloco o Projeto em discussão, se algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, venho falar sobre este Projeto porque a uns dias atras nós aprovamos o aumento e agora a Administração viu a dificuldade das empresas do nosso Município e já está ajudando, talvez não é muito que tem de ajuda mas as parcelas vão ajudar muito, então, quero dizer que a Administração está preocupada com o Comércio da nossa cidade, porque pelo que vi, é um dos únicos Municípios da região que fez isso, pode ser que os outros também vão fazer, mas no nosso Município a Administração está de parabéns por fazer essa iniciativa, sabendo que as coisas vão ter aumento e a Administração está diminuindo para nossa empresas, reduzindo e ainda dando desconto e parcelando mais vezes o IPTU e os Alvarás das nossas firmas, obrigado. Mais algum Vereador. Coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto nº 008/2021 por unanimidade de votos. Peço a Secretária que faça a leitura do Projeto n° 009/2021: “Autoriza a o Poder Executivo a celebrar convênio com o a Associação Hospital Nossa Senhora de Pompéia e dá outras providências.’’ Coloco o Projeto em apreciação, se algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, só a título de informação, hoje o Hospital tem um custo operacional em torno de cento e quarenta mil reais por mês, cento e quarenta mil reais é o que custa para manter o Hospital, o Hospital atende 82% SUS só de Viadutos, se se levasse em consideração que é de responsabilidade do Município 82 % de cento e quarenta mil daria cento e doze mil reais, excelente esse convênio da Prefeitura com o Hospital, ele não paga tudo mas é excelente, sou uma pessoa muito crítica que quando tem uma coisa polêmica que eu não concordo venho a tribuna e falo, agora quando tem que concordar e dizer que é uma boa iniciativa da Administração eu venho e falo da mesma forma, até porque a gente só tinha que esperar isso do Prefeito que já foi Secretário de Saúde e do Vice-Prefeito que faz um trabalho muito ligado a saúde, a gente sabe muito bem que nos últimos dias, a gente teve um caso sério no interior, pessoas que foram esfaqueadas, que foram baleadas, e o envolvimento inclusive do Vice-Prefeito, que foi em busca desse pessoal, trouxe para o Hospital, o Hospital fez o primeiro atendimento de todos, chamou quem não estava trabalhando, quem estava de folga tiveram que vir de madrugada fazer o atendimento, então, o comprometimento desse pessoal, desses funcionários da Prefeitura com a Saúde, na sua folga a noite vem atender, porque é um caso de urgência e emergência e eles atendem, todos os profissionais da saúde, motoristas, do posto, todo mundo que fez esse trabalho também, então, a gente sabe hoje a situação que está no País todo com relação ao Covid e isso tudo é muito bom quando se tem uma Administração que pensa no seu Município, que pensa nos seus doentes, as pessoas que precisam do Hospital, só para complementar, as vezes o pessoal acha que o Hospital, vou dar um exemplo bem simples, um plano de saúde particular que tem por aí muito grande e conhecido, ele paga para um profissional de Fisioterapia atender no Hospital um caso de Covid R$ 8.90 reais a hora, um profissional de Erechim vem trabalhar por esse valor aqui no Posto de Saúde, atender um paciente com Covid e fazer toda a sessão de Fisioterapia nele, não, nós temos uma pessoa fazendo esse trabalho, tem que dar os parabéns pra ela, tem que agradecer e muito porque é um trabalho voluntario, você trabalhar com um paciente com Covid por R$ 8.90 reais por hora, eu entendo que seja até voluntário por esse valor, mas tudo bem, isso é um caso do plano de saúde com o profissional, mas é um exemplo que quis dar, além disso, tenho a notícia que teremos mais, pelo menos uma já foi confirmada, Emenda que daqui uns dias devo receber o ofício e aí eu divulgo para os Srs. de mais uma Emenda para o Hospital, de custeio, provavelmente no valor de cento e cinquenta mil reais, como a outra de cento e cinquenta mil reais que o Posto pode fazer várias cirurgias, aqueles procedimentos pequenos que são feitos no Hospital, era feito no Hospital e quem pagava o médico e todo o procedimento era através desse valor das Emendas, muitas pessoas consultaram com medico oftalmologista e não lembro qual a outra especialidade, mas teve outra especialidade também que eram encaminhados pelo Posto e pagos pelo Hospital com recurso dessas Emendas, são Emendas de bancadas e é custeio, o prazo inicial das primeiras era março, se os Srs. conseguirem conversar com seus Deputados  que repassem esse valor, também pode ser direto para o Posto para cirurgias, a gente sabe que o Posto tem uma fila enorme de esperas, pessoas aguardando para que se possa fazer uma cirurgia eletiva e as vezes a Prefeitura tem que pagar a contrapartida que os Hospitais de Erechim, Getúlio ou seja onde for, cobram um valor considerável e esse valor das Emendas pode ser usado para isso também, então, só tenho a agradecer e espero que continue essa parceria entre o Município com o nosso Hospital, obrigado.’’ Mais algum Vereador, com a palavra a Vereadora Helena Irene Basso: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, venho a tribuna para dar os parabéns a Administração, pelo que o colega Gueto já falou acho que estão de parabéns porque eles lembraram e aumentaram, a gente sabe que não é só esses 102 mil reais que eles repassam para o Hospital, eles ajudam quando falta uma porcentagem, então, quero dizer para a Administração que está de parabéns e quem mantem o Hospital é a Administração e os Sócios, porque aqui em Viadutos se a Administração e os Sócios não tivessem organizado, tem que dar os parabéns para o Presidente, e para a administração, porque quem precisa de saúde sair de Viadutos sabe que é difícil e nessa hora de pandemia eles estão resolvendo e fazendo o melhor pela nossa saúde, então, muito obrigada a Administração e aos sócios do Hospital que mantem a nossa saúde e que continue, dar os parabéns aos profissionais da saúde que nunca deixaram de atender quem foi chamado porque tem gente que está com o Covid, a gente está passando na família e eles tratam em outros lugares como se fossem se contaminar, tive gente da minha família que teve aqui em Viadutos, foi muito bem tratado e foi recuperado, então, parabéns a Administração, obrigada.’’ Mais algum Vereador, com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, vocês viram que a Administração se preocupa com a saúde do nosso Município porque vai deixar de ganhar dinheiro no IPTU e vai investir no Hospital, o que eu quero colocar para vocês, uma conta bem rápida que daqui a pouco a gente vai receber críticas e nós Vereadores temos que explicar para o população, explicar que o Município esse ano vai investir no Hospital 20 mil por mês, durante 12 meses, isso vai gerar 240 mil, alias, do aumento porque ano passado 80 e poucos mil, e esse ano vai aumentar vai passar de 240 mil reais de aumento, não o total, o total da muito mais, só estou me referindo a proporção do ano passado para esse ano, o que vai acontecer  quero colocar para vocês meus colegas Vereadores, que alguma coisa vai faltar lá na frente, por exemplo, talvez não vai ter aquela força para ajeitar todas as estradas, talvez não vão ter aquele potencial para atender o agricultor, mas, prestem bem atenção, eles estão investindo em saúde, que a prioridade é saúde e educação, então, parabenizo nosso Hospital, sou sócio, que Deus me abençoe nunca precisei mas continuo pagando e quem não é sócio e que tenha a oportunidade, que não é todos que podem tirar seus cinquenta ou cem reais, se associe no Hospital, que ele diga que não vai precisar, tomara que nunca precise mas ajudem o Hospital, vocês sabem que o nosso Hospital sofreu muito, para conseguir igualar, para conseguir abrir para os novos sócios, porque se não nosso Hospital hoje estaria com as portas fechadas, pega o Hospital de Áurea, quanto que os caras sofreram para reabrir o Hospital, já pensou o nosso Hospital fechado, agora com essa pandemia o que nós faríamos, que tristeza seria uma pessoa do interior, com poucos familiares, com pouca estrutura, o que eles fariam com um doente em Erechim, parabenizo os funcionários do Hospital, os enfermeiros que eles atendem muito bem, a nossa saúde em Viadutos, não é nesse mandato, nos outros também, é muito bem atendido, a saúde de Viadutos eles fazem que nem pai e filho, eles buscam em casa, eles levam lá em Erechim na porta, buscam as pessoas, então, eles estão de parabéns, tanto o Prefeito quanto o Vice por essas iniciativas e por essa ajuda ao Hospital, isso vai gerar quanto por cento de aumento, 24 % de aumento que acredito que a Prefeitura em arrecadação não vai conseguir atingir, mas está investindo na saúde, então, nós temos que estar cientes que o Município vai aumentar mais de 240 mil reais para o nosso Hospital que precisa, porque acredito que lá não fazem desvio de dinheiro, eles investem na saúde porque cada enfermeiro trabalha oito horas e depois tem que folgar é uma exigência bem complicada, então, estão de parabéns a Administração e nós temos que estar cientes que se faltar alguma coisa de algum lugar, nós temos que prestar atenção e dizer que o Prefeito investiu mais no nosso Hospital para manter ele aberto e atender as necessidades que os nossos munícipes precisam, obrigado.’’ Mais algum Vereador, com a palavra a Vereadora Carla Toniolo: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, eu vim aqui reforçar o que os meus colegas já falaram, e que realmente que uns dos melhores investimentos da nossa administração é o investimento no hospital, é o investimento em saúde, eu sei que temos uma grande dificuldade de encontrar médicos, que se disponibilizem em vir fazer plantões aqui porque a hora paga pelo nosso Município está muito defasada, e eu digo isto porque faz 2 anos que eu estou trabalhando aqui e hoje o que o nosso Hospital oferece não chega nem ao valor que eu estava em Severiano, lá em Severiano já pagavam o valor que não vai ser pago hoje, acredito que a Administração está muito preocupada com isto, porque aqui se vocês podem observar é muito difícil ter uma médico que fique, acredito que agora com este aumento isto vai ser se resolver também a situação dos médicos, quero colocar que também além deste repasse a Prefeitura gasta em torno de 8 mil mais ou menos, além disto porque ela paga a diferença de internações, diferenças das AIHS porque nós temos somente 30 AIHS e estas 30 não é só para o nosso Município é para todos os Hospitais da região e sempre acaba faltando AIH, então, a Prefeitura tem que complementar, além disso um valor para que o hospital consiga se manter, então eu acho muito importante porque assim o entendimento do nosso Hospital, é um atendimento de qualidade não se encontra em um Hospital em Erechim, em um centro maior ou até em Municípios pequenos o atendimento que nós temos aqui, então, eu parabenizo também a Administração Municipal, acredito que a prefeitura é o grande injetor de dinheiro neste hospital, tem as emendas  mas acredito que a Prefeitura é o investidor mais forte do nosso Hospital, obrigado”. Mais algum Vereador. Coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto nº 009/2021 por unanimidade de votos. Peço a Secretária que faça a leitura do Projeto n° 010/2021: ‘’Altera dispositivo do Estatuto dos Servidores Municipais – Lei Complementar 001/91’’. Coloco o Projeto em apreciação, se algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, mandato classista é aquele onde que o funcionário é eleito por um Sindicato por exemplo e passa a exercer atividade no Sindicato, aqui nós temos um funcionário que eu não conheço particularmente, eu não conheço ele, ele está a muitos anos como representante Sindical, parece que agora ele mudou até o nível, já era pelo que eu entendo já era sem remuneração ou antes recebia remuneração do Município, não ele recebia lá, então isto está só confirmando isso, que ele continua  recebendo lá, a licença continua sendo por tantas e quantas vezes ele for eleito para o mandato classista, ou limitado, eu não conheço ele, eu particularmente sou a favor disto até porque eu sou dirigente sindical, eu represento toda a região, inclusive Aratiba, Marcelino, Mariano, Severiano, pelo Sindiagua, claro que o nosso regime é diferente desse aqui, eu não preciso me afastar das minhas atividades por ser um regional, sou sindicalista e concordo com isto, obrigado”. Mais algum Vereador. Coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto nº 010/2021 por unanimidade de votos. Peço a Secretária que faça a leitura do Projeto n° 011/2021: “Denomina oficialmente rua pública, neste Município, como ‘‘Hilário Carlos Nichelle’’, conforme especifica”. Peço que seja lido o histórico.

Hilário Carlos Nichelle.

“Nasceu em Viadutos no dia 13 de janeiro de 1934. Filho de Vitorio Nichelle e Maria Beber Nichelle, teve 2 irmãos Artur e Dileto Nichelle, sendo ele o 2° filho. Família de descendentes italianos aprendeu a trabalhar muito cedo pois seu pai faleceu quando ele era adolescente e com seu irmão Artur passaram a tocar os trabalhos da ervateira propriedade da família na Santa Gema onde moravam. Sua mãe logo após a viuvez casou-se novamente com Narciso Munaro, seu irmão Dileto o mais jovem foi para o Seminário em Marcelino Ramos, estudar para Padre aos 10 anos de idade. Hilário além de trabalhar na ervateira ou como diziam na época “carijó ou barbaquá”, também trabalhava na roça pois seu pai deixou-lhes terras muito férteis e com grande quantidade de pinheiros. Nas horas de folga pescava no Rio Teixeira Soares que passava em suas terras. Jogava futebol, subia nas arvores e caçava. Frequentou só a Escola Primária na Escola de Santa Gema. Em 1948 na casa de sua tia Oreliá Munaro conheceu Zelir Detoffol, filha de Severina Panizzon e Nicola Detoffol, filha primogênita de 8 irmãos, seu pai carpinteiro sua mãe agricultora. Zelir tinha então 14 aos e Hilário 15 e ali iniciou-se o namoro dos dois sendo que Hilário a acompanhou até firmaram namoro. Tempos depois Hilário se alistou no Exército e foi servir a Pátria na 8ª Cavalaria de Uruguaiana, Zelir o esperou e no retorno em 30 de outubro de 1954 se casaram e foram morar Santa Gema por mais um ano e meio. Em 1955 vieram morar na Cidade e adquiriram a casa de Armindo Ranguetti na Rua Henrique Koch e Hilário passou a trabalhar na Empresa Gaurama como motorista de ônibus que fazia o trajeto Gaurama/Erechim passando por Gaurama/ Baliza, saída de manhã e retornava no final da tarde. Não tinha asfalto era estrada de chão batido e era via estrada velha, passava pelo cemitério, pelo Capitel Santa Terezinha! Seu patrão era o Sr. Ângelo Batistus e Bruno Sponchiavo com que tinha uma ótima relação, carregava no ônibus todos os dias 50 litros de leite fornecidos por sua sogra Dona Severina para seus patrões lá de Erechim. Mas em agosto de 1965 no dia que nevou na região e na grande enchente em Marcelino Ramos, amanheceu cego de uma vista razão pela qual teve que sair da Empresa Gaurama. Montou uma oficina mecânica em sociedade com seu cunhado Luis Delevattti que durou 2 anos pois nesse período seu irmão mais nono Dileto ordenou-se Padre e assumiu a Paroquia de Bom Sucesso no Paraná. Ocorreu que meses após Padre Dileto foi acometido por um câncer na espinha e foi se tratar em Curitiba, perdeu os movimentos e necessitava de cuidados contínuos. Hilário e Zelir já moravam em uma nova casa na Rua Ângelo Brancher largaram tudo e foram cuidar do Dileto no hospital em Curitiba e lá ficaram por 6 meses. De lá retornaram a Bom Sucesso e compraram um posto de gasolina e Hilário cuidava do posto e Zelir arrendava terras e plantava soja, ao mesmo tempo cuidavam do Padre Dileto que ainda exigia cuidados. Comprou em sociedade com um amigo uma Empresa de ônibus que fazia linha a Pato Branco. Nesse período foi Subprefeito de Bom Sucesso nomeado por Alberto Catanni que era Prefeito de Pato Branco. Em 1977 seu irmão desistiu de ser Padre, Hilário vendeu tudo o que tinha e veio morar em Pato Branco. Em 1978/1079 voltou para Viadutos indo morara em Carlos Gomes se associando e trabalhando com seu cunhado Claudino Bez, na Empresa Bez/Nichelle. Em 200 venderam a Empresa e voltou a morar em Viadutos na Rua Pe. Henrique Koch. 23 onde permaneceram até falecer. Hilário possuía doença crônica, bronquite pulmonar desde os 18 anos, causada pelo trabalho na ervateira onde lidavam com fogo e no inverno havia choque de temperatura, saiam do calor para o frio inclusive o banho era no rio. Católico fervoroso, cursilhista, gostava de participar doas festas no interior, sua marca era a calma, muito tranquilo, não tinha pressa e nem inimigos. Viveu com Zelir 50 anos comemorados com uma grande festa oferecida pelos vizinhos e pelas zeladoras do Apostolado da Oração na qual ela era Presidente e associada por mais de 40 anos. O casal vivia cercado de crianças e a casa sempre cheia de visitas, tinham o apelido carinhoso de “Véio e Véia “, não tiveram filhos, mas tinham sobrinhos como se fossem seus. Em seus últimos 2 anos de vida passou respirando só com oxigênio instalado dentro de casa permanentemente. Seu legado foi a paciência, honestidade e amizade com todos. Faleceu em 23 de janeiro de 2005 no hospital de Viadutos, repousa no Cemitério Municipal com sua esposa Zelir que um ano e meio depois também faleceu, não aguentou a partida do seu “Véio”.
 	Algum Vereador deseja se manifestar. Coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto nº 011/2021 por unanimidade de votos. Peço a Secretária que faça a leitura do Projeto n° 012/2021: “Autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19”. Coloco o Projeto em apreciação, se algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, é muito interessante isso está habilitando o nosso Município a participar de um grupo de Municípios para que possam importar direto a vacina seja de quem for da China, da Rússia, isto é muito interessante,  porque quando se pensa em valores hoje em economia parada a vezes um investimento do município, nas compras das vacinas que eu não tenho ideia do valor que alguns falam em 50 reais, ou 50 dólares, ou independente disso mesmo que eles custassem 50 dólares só com o valores que veio de 600 mil como ajuda do governo Federal pros Municípios poderiam ser comprados um número suficiente de vacinas para o nosso grupo de risco, um as pessoas que teriam que ser vacinadas, no nosso Município a partir do momento que todos forem vacinados o comercio volta à normalidade, e tudo dentro do possível volta ao normal, então é muito bom isto até a última Sessão tinha muitos Munícipios vários Vereadores do meu grupo fazendo o Requerimento pedindo, que fosse apresentado alguma coisa neste sentido, eu digo não o Prefeito de Viadutos ele é ligado a saúde, ele já foi secretário de saúde assim que possível ele vai apresentar o Projeto eu não preciso ficar cobrando isto e realmente veio e a gente vai aprovar vai votar a favor, disso e acredito que se tiver a necessidade de comprara unto com o consorcio este aqui da região que se use o recurso aquele não lembro o valor exato mais de 600 mil reais que veio usem este valor para comprara as vacinas, obrigado”. Mais algum Vereador, com a palavra a Vereadora Carla Toniolo: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, eu venho aqui faram um pouco da vacinação no nosso Município realmente este projeto é muito importante, porque o que acontece as vacinas que vem do Ministério da Saúde elas são disponibilizadas para a nossa unidade de saúde como para todos os Munícipios mas a gente tem que seguir uma regra de vacinação, esta regra é exclusivamente sobre a idade,  não adianta a pessoas ir lá com atestado que ela tem uma doença que ela não tem prioridade só se ela estiver na faixa etária, então no nosso Município eu não sei os dados precisos porque o nosso secretário não conseguiu fiz um oficio mas ele não consegui responder em função até da correria  pela vacinação nós fizemos, veio em torno de 600 doses pro Município eu não sei dizer pra vocês se estas 600 doses se foram imunizadas 600 pessoas ou 300 pessoas, acredito que 600 doses é 1° e 2° doses, então foram imunizadas em torno de 300 pessoas  a 400 pessoas visto que a nossa população é quase eu não sei aproximada, aproximadamente eu não sei exto, 5000 mil habitantes em torno de 10% da nossa população já foi vacinada, então a vacina o Vereador Gueto comentou, ela custa em torno de 100 reais Gueto a 1ª e 2ª dose por pessoas então se você fizer a conta de 100 reais por pessoa iremos gastar 400 mil, em torno disso  e realmente nós temos dinheiro do COVID veio este valor já foi gasto em algumas mudanças, foi gasto em EPIS que tivemos que gastar mas ainda tem dinheiro na conta, e segundo conversando com o Prefeito e Vice,  este dinheiro está lá reservado justamente pra quando vier as vacinas, talvez o Município vai ter que colocar um pouco de dinheiro mas em fim tem o dinheiro do COVID lá para isto, e eu acho que é louvável de eles deixarem lá este dinheiro guardadinho, que a hora que chegar as vacinas eles conseguem adquirir tem um outro ponto que eu gostaria de colocar, que talvez este projeto não vai ser realizada esta compra logo, porque as vacinas hoje todas elas, elas tem convenio com o Ministério da Saúde parece que alguns Municípios, Concórdia, alguns Municípios de Santa Cataria, Concordia, Criciúma, já entraram em contato com algumas empresas pra fazer a compra das vacinas, porem a entrega das vacinas e daqui a mais ou menos daqui 6 meses, mas já é um começo né, e talvez nos como consorcio conseguimos, com o consorcio entrar direto no laboratório e consiga antes porque tanto Concordia quanto Criciúma, eles fizeram este contato com esta empresa pra compra como Município não entraram em consorcio nada, então eu acredito que hoje é uma luz no fim do túnel, eu acho que só com as vacinas que a gente vai conseguir imunizar a população e voltar a normalidade do nosso dia, normalidade mas com alguns cuidados porque a vacina e eficaz realmente após 14 dias após a 2ª dose, isto é comprovado comigo porque eu tinha, fiz a vacina e peguei o COVID então realmente até imunizar toda a população de Viadutos vai um tempo, provavelmente até o final do ano vamos ter que ter os cuidados, então acredito que u projeto muito importante, e eu espero que seja aprovado, para que a gente consiga talvez dar uma reviravolta na pandemia no nosso Município, obrigada”. Mais algum Vereador, coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto nº012/2021 por unanimidade de votos. Peço a Secretária que faça a leitura do Projeto n° 013/2021: Reestrutura o CACS FUNDEB e dá outras providências. Algum Vereador deseja se manifestar. Coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto nº013/2021 por unanimidade de votos. O Requerimento de n°003 de autoria da Vereadora Carla foi tirado de Pauta. Peço a Secretária que faça a leitura do Projeto de Lei Legislativo n° 001/2021, de 11 de março de 2021:Denomina as ruas do Loteamento Área Industrial e Prestação de Serviços de Viadutos e dá outras providências. A Chácara número dois passa a ser denominado oficialmente de “Loteamento Área Industrial e de Prestação de serviços Eleutherio José Caon”. Vamos ler o Histórico. 
Eleutherio Jose Caon

Nasceu aos 23 de fevereiro de 1932, em Linha Três, município de Viadutos.
Professor, político e agricultor. Casou com Adelina Tonet. Teve dois filhos: Moacir Nereu (in memória) e Mauro Antônio. Ainda adolescente foi morar em Lajeado Bocó, ainda Município de Viadutos. Com a emancipação de Viadutos elegeu-se Vereador, e elegendo-se e ocupando o cargo até sua morte. Foi Presidente da Câmara de Vereadores em todas as gestões e Prefeito em exercício algumas vezes. Para participar das reuniões da Câmara de Vereadores usava seu cavalo, porque na época não tinha outro meio de transporte. Não recebia remuneração, mas mesmo assim não faltava reuniões. Trabalhou muito no Projeto de eletrificação rural, porque na época as comunidades não tinham luz elétrica. Foi líder neste Projeto. O trabalho político era a vida dele. Deixava tudo só para ajudar aos outros. ~Levava os doentes ao médico para consultar a aos menos favorecidos solicitava preço especial na hora do pagamento. Seus inúmeros auxílios são lembrados, por alguns, até hoje. Faleceu no dia 20 de agosto de 1987, vítima de derrame cerebral. Importante salientar que morreu ajudando uma pessoa a resolver seus problemas. Morou com seus pais Christiano e Helena e os cuidou até partirem para a eternidade. Sempre costumava dizer; “Quem não vive para servir, não serve para viver.” Algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, que linda história desta pessoa que foi Vereador por muitos, e muitos anos e quando eu vim defendendo por muitas reuniões que naquela época eles vinham trabalhar apor amo a camisa, a história está sendo lida hoje que aonde eu sempre defendi que Vereador tinha que trabalhar por um salário mínimo, muitas e muitas vezes levei chicoteadas e está aqui o exemplo vocês sabem aonde morava pra vim de cavalo a Viadutos, quanto ele demora e vinha a amor a camisa defender o povo, da região dele e outros favores, que eu gosto de ouvir as pessoas conta, o que ele fazia dos negócios da rede de luz, que no interior não tinha se não me engano naquela época as reuniões eram de manhã cedo, não eram de noite as segunda de manhã as reuniões, que coisa bonita da gente repensa, quando eu falava nesta casa que nós podíamos trabalha por menos valor e quem ganharia era o Município, mas infelizmente sozinho não consigo fazer isto, no nosso Município mas no passado se nos olha, eles trabalharam por amor à camisa e digo mais pra vocês trabalharam muito mais que nos Vereadores, ajudando o povo sem custo mas como que as coisas mudaram, a gente julga muita que mudaram mas nós não aceitamos voltar um pouco pra traz nós queremos ganhamos mais e ir pra frente, que tal nos pensa pro próximo mandato nos 9 dizer vamos fazer uma coisa diferente, aqui em Viadutos, vamos trabalhar por um salário mínimo eu gostaria de fazer este desafio, e parabéns pelas estas coisas que o Caon fez dentro de Viadutos que hoje eu tenho 39 anos e sei um pouco que ele fez o bem para a população de Viadutos sempre ajudando, e não cobrando, obrigado”. Vamos dar sequência, na leitura do Projeto. A Rua A, passa ser denominada oficialmente de Rua “Claudino Bez’’, conforme especifica. Peço que seja lido o histórico.                                                    
                                                   
Claudino Bez (Chesmam)

Nasceu em 16 de julho de 1945 em Gaurama – RS. Filho de Genir Aita e Valdemar Bez. Cursou o primário na Escola Maria Auxiliadora e sua formação religiosa na Igreja São Luiz Gonzaga em Gaurama. Aos 12 anos perdeu seu pai jogando futebol, vítima de infarto, era funcionário da Prefeitura como operador de máquinas, tinha 33 anos. Sua mãe era dona de casa. A partir de então órfão passou a ser arrimo da família, moravam junto com a sua vó, com suas 2 irmãs menores Cleonice e Vera.  Mudaram-se para Erechim e ali surgiram as primeiras dificuldades, morando de aluguel e necessitando suprir o necessário, aos 13 anos começou a trabalhar na Firma Madalozzo na marcenaria onde tempos depois perdeu um dedo da mão acidentalmente. Depois disto mudou-se para a firma Sponchiado onde profissionalizou-se “Chapeador”, profissional em pintura e reforma de automóveis. Nesse período mais ou menos aos 20 anos conheceu o Sr. Hilário Nichelle que era motorista de ônibus da Empresa Gaurama e possuía uma oficina mecânica em Viadutos e o convidou para vir trabalhar para ele. Mudou-se então e trouxe sua mãe e suas irmãs para morar num anexo da oficina. Em 1968 Hilário e Luis Delevatti donos da oficina venderam a mesma para o S. Agenor Detoffol que possuía um caminhão e um ônibus de transporte coletivo e uma bomba de gasolina no local. Em 1968 Agenor vendeu para a sua irmã parte da empresa de ônibus e Claudino passou a trabalhar como motorista deles. Posteriormente comprou a parte do Agenor e com Idione expandiram e legalizaram a Empresa aumentando o nº de veículos e passaram a circular em vários trajetos com linhas de ônibus do distrito de Carlos Gomes até a sede do Município. O movimento e o fluxo de pessoas aumentavam cada vez mais, havia poucos carros e maquinas no interior e os ônibus passaram a servir os passageiros não só transportando-os, mas levando nos bagageiros tudo o que eles precisavam desde a venda de seus produtos a compra de seus alimentos e insumos agrícolas etc... período esse que o comércio e os lares*da cidade cresceram assustadoramente pois o interior gastava seu dinheiro aqui. Cotrel, Supermercado Demarco, Banrisul, Posto do Banco do Brasil e outros tipos de comercio surgiram e faturaram a plantio dessa época. Quando os ônibus surgiram da rodoviária a cidade ficava seu movimento. Em 1976 casou-se com Idione I.D. e passaram a residir em Carlos Gomes, sede da Empresa, mas mantinha casa aqui na cidade. Dessa união tiveram duas filhas, Larissa e Luana que mais tarde lhes deram 4 netos as Enzzo, Lara, Isabele, Joaquim e os genros Gilmar Luchini e Valdecir Dembinski. Em 1979 para supri as necessidades de mão de obra, O movimento aumentava, trouxeram seu cunhado Hilário como motorista e abriram o capital associando-o. Em 1982 a convite de lideranças políticas locais filiou-se ao PDS e a partir desse período militou até 2012 tendo aderido em 1985 ao PFL. Foi Vereador e assumiu como titular, e ou 1º suplente por 5 legislaturas, sendo Presidente da Câmara por 2 vezes. Com 1988 conduziu como Presidente a elaboração da nova Constituição e Promulgação da lei município. Foi presidente do Jóquei Clube de Viadutos, Sócio do Clube de Carlos Gomes, União Viadutense, Clube da Floresta e outros. Foi fundador com amigos do CTG- Fogo de Chão inclusive dando-lhes o nome. Como político destacamos 2 projetos que julgava importantes: o que criou a Coleta do “Lixo’’ em Viadutos e a instalação e distribuição de água nas casas em Carlos Gomes que permanece até os dias atuais. Dizia que o Vereador devia fiscalizar o trabalho dos prefeitos, sua barganha, ou troca-troca, atender os interesses do povo sem distinção partidária, fez suas campanhas sempre com ajuda de sua parceira, família e amigos e nunca recebeu apoio de empresas. Gostava da tribuna da câmera, combatia injustiça, brigava por seus ideais, seus eleitores usando sempre verdades e aprovando só o que era bom para a comunidade .... a política não trouxe só coisas boas, paralelamente sofreu com sua família e amigos perseguições, processos, calúnias e ameaças de morte tudo ocasionado por gestores oposicionistas que não entendiam que vivemos em democracia, teve muitos prejuízos financeiros graças a Deus teve, mas sobreviveu a tudo. Claudino viveu sua vida plenamente, foi atleta de futebol, jogou no Ipiranga de Erechim, No Viadutense, jogava futebol de salão, baralho, carreiras de cavalos, bochas, bolão, Era festeiro, um pouco boêmio e gostava de frequentar todos os bares da cidade, declamar poesias e discursar, sendo sempre aplaudido especialmente nos comícios onde com coragem dizia suas verdades. Em 1998 acometido por um tumor nas cordas vocais fez uma cirurgia e ficou com a fala prejudicada, mas assim mesmo conseguia se comunicar, a partir de então apareceram vários outros problemas de saúde, várias cirurgias necessitando de mudança de hábitos. Aposentou-se em 1994. EM 1999 vendeu a empresa que circulou em mãos da família desde 1970. Do homem Claudino nos resta a lembrança de um cidadão justo, as vezes polemico, responsável, guerreiro, mas acima de tudo fiel aos seus princípios. Do homem família seu capitulo a parte, com defeitos e virtudes e o relato só diz respeito aos que com ele viveram, respeitaram e lhe queriam bem, cada qual a sua maneira, salvaguardando-se a privacidade que sua história merece. Em novembro de 2019 acometido por inúmeros problemas de saúde foi hospitalizado permanecendo 50 dias internado na UTI-Hospital De Caridade- Erechim lutando, com assistência de vários médicos para sobreviver, lucido por certo tempo mantenha a esperança de voltar a rotina. mas conseguiu! Em 24 de Dezembro as 6hs. Da manhã partiu levando seu eterno lema. Fidelidade Partidária. E... no dia 25/12/2019 as 10hs. da manhã na Igreja de Viadutos, o Padre: Valdemar juntamente com os seus fez-lhe a despedida com a esperança e os desejos de que: por tudo que fez de bom Deus o tinha acolhido. Nessa mesma hora os sinos da Igreja Santana de Carlos Gomes badalaram em sua homenagem, pelas mãos de seus amigos, por tudo o que ele fez por aquele povo durante 30 anos...! Repousa no cemitério de Viadutos ao lado de seus amigos e familiares. Lembrado sempre como um bom ser humano, um vereador que cumpriu seu papel, político com lealdade e justiça, mesmo sem estudo soube viver com dignidade. Algum Vereador. Com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras,  só venho colocar e pegar o gancho do seu Hilario Nichele e do seu Claudino Bez porque eu tenho muita recordação quando eu vivia no Rio Marcelino com a minha família, lá tinha 2 empresas que passavam de ônibus uma empresa fazia a passagem dentro do ônibus se você não tivesse dinheiro você não viria e a empresa do Seu Claudino Bez e seu Hilário Nichelle, nunca deixaram uma pessoas porque não tinham dinheiro pra vir e naquela época eu era criança então até os 5 anos não se pagava passagem que alegava que ficava no colo do pai e da mãe, eu já 8, 10 anos já vinha a Viadutos sempre junto e sempre o seu Claudino e o seu Hilário viam nós, via a pessoas entra no ônibus e nunca viam nos sai, mas eles viam no bom sentido porque nos tinha para pagar a passagem, pra eles, então é 2 pessoas que eu sempre admirei eles, neste sentido que perderam muito dinheiro que eu vi ali, seu Claudino Bez principalmente mas não foi em política foi nas próprias passagem, que as pessoas diziam Chesman pago na outra vez que venho, hilario pago na outra vez que venho mas vinham e não pagavam e eles, não anotavam, então foram umas pessoas bem queridas no nosso Município, e bem amigas do povo do interior que na época dependia muitos deles, que vinham de Carlos Gomes por exemplo, posso exagera e aonde chegavam de colocar se tinha vaga, para 40 pessoas no ônibus, chegava a colocar 60, 70, 80 pessoas para trazer a Viadutos daqueles ônibus tenho muita recordação, que male-mal subia o morro do Badoti, mas eles nunca deixaram ninguém pra traz, ou a pé, e se não vinha todo mundo, o pessoal não subia na rodoviária e eles voltavam busca, então muito bem homenageados o mínimo que possa fazer pra estas 2 pessoas que a população de Viadutos, na minha região principalmente, tu fala deles, eles sempre gostaram destas 2 pessoas pelo que eles eram e nunca deixaram ninguém na mão, e vários favores que eles fizeram trazer alguma coisinha, um remédio da própria farmácia, que tinha que levar e o Chesman e seu Hilário sempre levaram obrigado”. Continuamos a leitura do Projeto. A Rua B, passa ser Denominada oficialmente de Rua “Justimiano dos Santos’’, conforme especifica. Peço que seja lido o histórico.  
                                              
  Justimiano dos Santos

Nasceu em 19/07/1901 e faleceu em 20/07/1975, foi feitor da Linha Férrea, morou na turma da Ferrovia, localizada à esquerda do Capitel Santa Terezinha, onde constituiu sua família. Foi um homem atuante na comunidade Viadutense. Foi Presidente do Hospital Nossa Senhora de Pompéia (antigas instalações) e contribuiu como Sócio e Colaborador no Hospital atual. Foi sócio fundador do Clube Viadutense e teve uma grande participação nas festividades da Paróquia. Junto à comunidade Viadutense foi um homem de muita estima e prestígio.  Algum Vereador queira se manifestar. Com a palavra a Vereadora Helena Irene Basso: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras,  como fiz este histórico pequeno junto com a Vera Belle, que a gente é neta do Justimiano, muita gente não conhece, eles moravam na antiga turma, então, a gente fez em um dia péssimo que a Sonia tinha falecido, e a gente não tinha muita condição de buscar informações, que estavam todos abalados, mas quero dizer o que ele fazia, um pouquinho mais do que está no histórico, ele morava na turma que fica para cima do Capitel Santa Terezinha, na estrada velha de Gaurama e ele criou ali praticamente toda a sua família, eles andavam de trol, levantavam de madrugada, ajudou a cuidar todo o trecho de Viadutos a Marcelino, até se aposentar, inclusive não foi colocado no histórico depois a gente ficou sabendo pelo meu pai que sabia um pouco mais, ele trabalhou os primeiros anos em Marcelino, depois ele mudou para Viadutos e ficou até se aposentar e comprou a casa do lado da Cotrel que hoje é a propriedade do Bergamo, ele criou a filha, era uma pessoa de ajudar muito, ajudou criar as netas quando o pai as deixou, foi ele que criou a Ica e a leda, todo mundo conhece em Viadutos, ele foi o pai delas, o meu avô foi um dos que mais trabalhou na ferrovia, porque foi um dos primeiros praticamente, ele começou novo a trabalhar e ninguém em Viadutos sabia disso, então, já que a gente não teve tempo e nem condições porque foi uma coisa muito em cima da hora e tinha que entregar sexta-feira, então, queria dizer que ele, a minha vó Zulmira, só ficou sabendo de todo o dinheiro que ele deu para o Hospital Nossa Senhora de Pompéia quando ele adoeceu, que era uma imensidão de dinheiro que ele tinha dado, mas antigamente os homens não davam satisfação para as mulheres, eles recebiam e faziam do dinheiro o que queriam, então, as irmãs que comandavam o Hospital elas contaram para a minha avó o quanto ele tinha ajudado o Hospital, quando ele foi Presidente do Hospital, não sei porque motivo não tinha em papel, a foto dele não consta no Hospital, ele era Presidente e trabalhava, frequentava o Hospital e trabalhava junto com o pessoal na diretoria, tudo sem ganhar nada, fazia de livre e espontânea vontade, então, é um pouquinho do que eu sei, porque as filhas dele não tem nenhuma viva, o seu Formica deve lembrar muito bem, ele pegava o trol, eles se acidentaram umas quantas vezes, que hoje tudo é perigo e eles iam em cima de quatro rodas e tábua, ali embarcavam todos os peão e iam, então, ele teve uma dificuldade muito grande e ele foi promovido a mestre de linha, mas ele não quis abandonar a turma pelo amor que ele tinha de muitos anos que trabalhava aqui como feitor, porque mestre de linha era um cargo maior e ele teria que ir embora para a fronteira e ele ficou como feitor até se aposentar, muito abrigada.’’ Continuamos a leitura do Projeto. A Rua C, passa ser Denominada oficialmente de ‘’Pedro Paulo Formica’’, conforme especifica. Peço que seja lido o histórico.  

PEDRO PAULO FORMICA

Filho de sicilianos, nasceu aos 29 de junho de 1923 em Rodoviária, Província de Mendoza, Argentina. Quando tinha um ano de idade sua mãe faleceu e, pouco tempo depois, seu pai resolveu emigrar para o Brasil. Moraram algum tempo no estado de São Paulo e depois vieram para o Rio Grande do Sul, mais propriamente para o município de Marcelino Ramos. Tempos depois, por volta de 1928, a família Formica mudou-se para Viadutos onde Pedro Paulo cresceu exercendo a profissão de carreteiro com Terno de Mulas. Em 1947 casou-se com Assunta Terribele sendo que o casal teve oito filhos. Tão logo se casou, Pedro passou a ser concessionário da Estação Rodoviária que, juntamente com uma “bodega” e cancha de bochas, inicialmente foi instalada nas dependências do prédio onde antes funcionou o Hotel da família Dorighoni, defronte à Praça da Matriz, onde hoje está instalado o Sicredi. Nos primeiros anos da década de 50 comprou um terreno onde construiu a Estação Rodoviária que existe até hoje. Junto à Rodoviária havia um bar (uma bodega) está também com cancha de bochas.  Inicialmente a Rodoviária era de um único pavimento, sendo que Pedrinho, como era conhecido, residia em outro local. Em 1960 Pedrinho Formica ampliou referido prédio, deixando-o como ele o é até a atualidade, e sua família passou a morar naquele local. À época, o Frigorífico Laione estava em pleno funcionamento e, diante disso, Formica, além da concessão da 
Rodoviária e do bar, passou a contar com uma pensão, além de restaurante e churrascaria. Muitos operários do frigorífico, solteiros, que de outras localidades vieram a Viadutos foram pensionistas daquela pensão. Manteve a concessão da Estação Rodoviária até o ano de 1976, ou seja, durante cerca de 28 anos. Nesse tempo todo, Pedro e sua mulher Assunta, nunca deixaram de acolher ou de servir quem quer que fosse que chegasse até o seu estabelecimento, mesmo sem dinheiro para pagar a refeição ou o pernoite, como era comum naquela época. Pedro Paulo Formica faleceu em 1982.’’ Algum Vereador deseja se manifestar. Continuamos com a leitura do Projeto. A Rua D, passa ser denominada oficialmente de “Elza Dozza Asturian’’, conforme especifica. Peço que seja lido o histórico.  

Elza Dozza Asturian

Nasceu em Erebango em 18/08/1920, filha de Vicente João Dozza e Aurora Dozza, casou-se com Nery Asturian, tiveram 5 filhos, 2 homens e 3 mulheres. Foi bastante ativa na comunidade Viadutense. A família sente-se agradecida e honrada pela lembrança. Faleceu dia 14/02/18 com 98 anos.’’ 
Algum Vereador deseja se manifestar. Coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto Legislativo nº 001/2021 por unanimidade de votos. Peço a secretária que faça a Leitura do Projeto do Legislativo n° 002/2021. Denomina oficialmente o Estádio Municipal de Viadutos, como “Estádio Municipal Albino Cadore’’ e dá outras providências. Peço que seja feito a leitura do Histórico.

                                            ALBINO CADORE

Albino Cadore chegou em Viadutos com 4 anos de idade, aos 12 anos iniciou os trabalhos como ferreiro junto com seu tio João Cadore. Mais tarde ampliou seu comércio onde começou também a venda de combustíveis, borracharia e oficina.
Participou com grande influência do movimento de emancipação de nosso Município, com sua liderança foi eleito 3 vezes Vereador atuando nos anos de 1964 à 1968, 1969 a 1972 e 1973 a 1976.
Em 1978 concorreu ao cargo de Prefeito onde foi eleito para exercer o mandato até 1984.
Entre conquistas e realizações podemos destacar:
- Construção da rede de água de Gaurama a Viadutos e também a distribuição em todo o perímetro urbano;
- Instalação da iluminação na Avenida Independência;
- Construção da quadra Municipal;
- Iniciou o calçamento em ruas da cidade;
- Construção do prédio de Prefeitura Municipal (atual Assistência Social);
- Construção e reinauguração do Estádio Municipal (muros, vestiários, copa e banheiros);
- No interior do Município construiu muitas Escolas, pontes e aberturas de estradas.
Após o término de seu mandato como Prefeito continuou de forma ativa atuando como um grande líder político de Viadutos. Veio a falecer no ano de 2014 aos 84 anos.
Pelos seus trabalhos realizados ao nosso Município a Câmara de Vereadores de Viadutos está prestando uma homenagem a este grande líder político. Estamos encaminhando o pedido para que seja colocado o nome de Estádio Municipal a ser chamado de ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO CADORE. Algum Vereador queira se manifestar. Com a palavra a Vereadora Helena Irene Basso: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras,  eu acho que bem merecida este nome para o nosso Estádio, porque eu cos os meus 62 anos, eu fui muito neste estádio de futebol, era campo Viadutense onde o meu esposo jogou muito pelo Viadutense, então eu acho assim o seu Albino é mais que merecido o nome dele, não só pelo estádio mas tudo que ele fez por Viadutos, sou MDB do Partido dele, né acho assim não pelo partido pela pessoas que ele foi junto com a sua esposa, porque a sua esposa era uma pessoas de ajudar muito as pessoas pobres, a dona Alda sempre foi uma pessoas muito especial para o pessoal, ela sempre ajudou então o nome do seu Albino, junto com ela é mais que merecido, obrigada.” Algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras,  um histórico bem bonito do seu Albino Cadore aonde naquela época as dificuldades eram maiores e vocês podem ver no histórico quando ele foi Prefeito aqui em Viadutos o que ele construiu a capacidade dele junto com a Administração dele quando fizeram o estádio o ginásio, de esportes , construíram a antiga Prefeitura e várias outras coisas de escola no interior porque naquela época era muito importante as Escolas no interior, e hoje já não é tão importante as Escolas no interior como não tem mais nenhuma, então assim, homenagem bem, assim como meus colegas disseram que já tinha homenagem lá no Campo como no tempo dele ele construiu, e também a esposa dona Alda que sempre é a mesma pessoa aquela simplicidade dela, a gente cumprimenta ela, ela sempre sorrindo carinhosamente, e assim ,ó o Albino Cadore deixou uma história muito bonita dentro de Viadutos porque a realidade naquela as dificuldades conseguiram começar a construir o nosso Município , por exemplo porque não sei aonde era anteriormente a Prefeitura, não se tinha nem  o Ginásio de Esporte, não tinha um campo, cercado como ele fez com o muro e ele fez um trabalho, aonde deixou está, coisas construídas naquela época, com as dificuldades, então bem homenageado, o nosso Albino Cadore, obrigado”. Mais algum Vereador, com a palavra a Vereadora Carla Toniolo: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, acredito que esta homenagem no Campo Municipal com nome de Albino Cadore é merecida sim e não tenho medo de dizer, que o seu Albino Cadore foi um marco na história do nosso Município, ele fez muitas benfeitorias no Município ele tudo que ele trabalhou foi em prol da comunidade, o que eu quero deixar registrado também que além de um grande político, e de trabalhar sempre pela população ele foi sempre uma pessoa generosa, um coração muito grande, uma pessoas muito humana na verdade o Vô Bino que gente chamava assim, ele tinha um coração do tamanho da Cidade e também quero dizer que ele deixou este legado de bondade e generosidade, para a família, porque como os colegas já referiram a sua esposa, ela segue o mesmo caminho ela trilha os mesmos caminhos e os mesmos princípios, que o seu Albino Cadore, o resto da família também posso dizer que segue o mesmo lema que ele, a humildade, generosidade, obrigada”. Mais algum Vereador. Coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto Legislativo nº 002/2021 por unanimidade de votos. Deixo a tribuna livre por 10 minutos se algum Vereador deseja se manifestar. Não havendo mais preposições declaro encerada a presente sessão e convoco os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária no dia 05 de abril de 2021. Boa noite a todos.







