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Pároco e Reitor - Paróquia /Santuário Nossa
Senhora do Rosário de Pompéia - I Santuário
Mariano do Rio Grande do Sul

Setembro,
mês da Bíblia
A Bíblia é uma palavra
grega que significa livros.
Aqui encontramos a história
de pessoas que tiveram um
encontro com Deus e com
sua ação. Ela mostra o que
Deus é para os homens, e o
projeto que Deus realiza na
vida e na história, que todos
tenham vida e liberdade, e
mostra também quem são
os homens. E o centro da Bíblia é a Aliança, ou promessa, entre Deus e o homem.
E o centro dessa aliança é
Cristo.
A Bíblia revela a história do povo escolhido por
Deus, o povo de Israel, e
nos orienta e anima a viver
hoje conforme a vontade
de Deus. Portanto, deve ser
lida, rezada, meditada, vivenciada e testemunhada
pelo cristão como experiência de Deus. A Bíblia é a
história do nosso passado e
também a história do nosso
presente e que como futuro
nos apresenta a salvação.
Antes de ser escrita, ela
foi vivida por muitas gerações, narrada e contada
nas conversas e celebrações, só mais tarde foi escrita. Os primeiros textos da
Bíblia foram escritos no palácio de Salomão, em Jerusalém, mais ou menos pelo
ano de 950 A.C. (que conta
a história da sucessão de
Davi ao rei Saul e de Salomão a Davi). Até então havia a tradição e costumes e
era oral.
Toda a experiência religiosa do povo bíblico está
fundamentada no pressuposto de que Deus se revela
e comunica com o homem
por meio da palavra. A Bíblia seria, portanto, a “Palavra de Deus”, captada,
interpretada, formulada em
conceitos e comunicada
aos ouvintes por intermediários humanos escolhidos
pelo mesmo Deus. Textos

originais da Bíblia: hebraicos; aramaicos; gregos.
Essa história começa a
ser contada a partir de mais
ou menos de 1850 A.C., que
é com Abraão em Ur, margem do Golfo Pérsico, hoje
Iraque, onde Abraão emigra para Canaã (Palestina)
e ao Egito. Foi no seio do
povo hebreu que nasceu a
Bíblia.
Com a vida de Abraão
e seus descendentes começa a história Santa que a
Bíblia nos conservou. Abração emigrou para a Palestina. Foi uma vida nômade
durante 400 anos. Esse povo
hebreu (Israel) retirou-se
para o Egito e foram explorados pelos egípcios.
Em 1250 A.C., Moisés os
liberta e conduz à Canaã.
A terra que ocuparam foi
dividida entre as 12 tribos
de Israel. O povo hebreu
organizou-se até formar um
reino e Saul foi o primeiro rei
no ano 1000 Antes de Cristo.
Após vem Davi e em 970 Salomão constrói o templo de
Jerusalém. Neste período
até o ano de nascimento
de Cristo houve muita dor,
sofrimento... e houve o período dos juízes, reis e profetas.
A Bíblia é a coleção de
livros que contam a Palavra
de Deus e é uma mensagem que Deus dirigiu e continua a dirigir aos homens
de todos os tempos. Ela se
divide em Antigo Testamento (46 livros: O AT conta a
história de Israel, o povo
que Deus escolheu para
com ele fazer uma aliança) e Novo Testamento (27
livros: Encontramos no NT o
anúncio da pessoa de Jesus. Sua Mensagem central
é o próprio Filho de Deus,
que veio ao mundo para
estabelecer a aliança definitiva entre Deus e os homens).

PROGRAMAÇÃO SETEMBRO
09 10h30 Missa - Festa Exaltação da Santa Cruz
					
Capela Santa Cruz
29		

Festa dos Jovens

Matriz - Salão Paroquial

Prefeitura realiza
Torneio de Bríscola
A Prefeitura de Pinto Bandeira realizará o 1º Torneio Municipal da Bríscola no domingo, 16
de setembro, no Salão Paroquial
do município. As inscrições podem ser feitas no dia e no local do
evento de forma gratuita, a partir

das 8 horas. Os jogos iniciam após
a missa.
Ao meio-dia será servido almoço típico com o seguinte cardápio: churrasco, galeto, massa,
salada, pão, vinho e refrigerante.
Valor R$ 50,00 por pessoa.
Foto: Marlove Perin

Asfalto da
Linha São
José da Busa
em fase final
Os moradores da linha São
José da Busa há anos esperam o
asfaltamento da via principal da
localidade. O trecho serve de ligação secundária entre São Pedro e
Pinto Bandeira, percurso relativamente mais curto do que o trajeto
feito pela VRS-805. Entretanto, a
extensão é pouco usada por ser
estrada de chão. A situação começa a mudar com o início das obras
do asfalto que vai ligar a Busa até
os Caminhos de Pedra, que une
Bento Gonçalves a Pinto Bandeira. A preparação, abertura da
estrada e colocação dos tubos já
está sendo feita, coordenada pelo
chefe de obras Mauri Bedin.
Foto: Divulgação

Prefeitura de Pinto
Bandeira é arrombada
Na madrugada da quarta-feira, dia 22, a prefeitura de Pinto
Bandeira foi alvo de bandidos
e teve várias salas arrombadas,
entre elas o gabinete do prefeito
Hadair Ferrari, além de objetos
furtados.
Conforme registro policial, os

bandidos entraram por uma porta
lateral, quebrando a fechadura e o
suporte do cadeado. Já no interior
do imóvel, os criminosos arrombaram várias salas e o gabinete do
prefeito de onde foram levados
um Smartphone, um notebook,
uma maleta, entre outros objetos.

Foto: Divulgação

Consulado
do Grêmio
realiza
campanha
O Consulado do Grêmio de
Pinto Bandeira realiza mais uma
campanha de solidariedade. Nesta campanha foram arrecadados
agasalhos e calçados. Teve apoio
dos Trilheiros Bicho do Barro e
da Prefeitura de Pinto Bandeira.
De acordo com o cônsul Volmar Mazzotti, nesta campanha foram arrecadas mais de 500 peças
de roupas.
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Alfaiate mais antigo de Pinto Bandeira
tem 80 anos dedicados à profissão
Adílio Polesso tem 89 anos
e uma disposição de dar inveja
a qualquer um. Natural de Nova
Roma do Sul, mudou-se para Pinto Bandeira em 1952 e é um dos
últimos e mais antigos alfaiates do
município. “Meu pai era alfaiate.
Gosto de lembrar que é a profissão de toda a minha vida e que me
permitiu a dar condições aos meu
filhos, sempre foi motivo de orgulho em minha família”, recorda o
aposentado.
“Desde pequeno ficava observando meu pai e logo aprendi
a tirar medidas, fazer cortes e preparar as peças. Foi assim que comecei a fazer ternos. Perdi a conta
de quantos eu fiz. Fui aprimorando minhas habilidades ao longo
dos anos e hoje recordo minha
profissão passando ferro em roupas, onde funcionava meu ateliê”,
conta Adílio Polesso.
Dedicado e metódico, seu
Polesso abre mão das evoluções
tecnológicas, mantém sua alfaiataria com equipamentos antigos
e muito bem conservados. A máquina de costura é outra raridade
que ele não se desfez. “Minha pri-

meira tesoura e meu ferro de passar roupas, tenho desde o início.
São peças fundamentais da minha
trajetória. Hoje em dia, minha
profissão praticamente não existe
mais. A moda da roupa pronta
derrubou a costura sob medida”,
diz ele.
Polesso conta que já perdeu
a conta de quantos ternos fez e,
segundo ele, quem compra sob
medida nunca mais passa em uma
loja novamente. “É outra roupa,
completamente diferente. Ela se
molda ao corpo, mostra personalidade e elegância de quem usa”,
argumenta.
Seu Adílio é casado com Maria Julieta Pastorello Polesso, 87
anos, primeira fotógrafa de Pinto
Bandeira. “Ela foi uma excelente
profissional, fez ótimos cursos de
fotos, teve um trabalho impecável
e temos várias fotos registradas
juntos. Até na costura ela me ajudava”, explica ele.
Maria foi a primeira fotógrafa
do município, iniciou com fotos
de casamentos, primeira comunhão, crismas e eventos da comunidade. Maria diz que a fotografia

Fotos: Marlove Perin

é um “momento decisivo” e que
todo fotógrafo teria (pelo menos
uma vez na vida) a oportunidade
única de presenciar um fato que
só ele viu e pode fotografar. Maria
tem várias máquinas fotográficas
guardadas, que fazem parte de
sua trajetória e lembra com orgulho da carreira que fez ao longo
dos anos.
O casal criou sete filhos, quatro homens e três mulheres, e tem
16 netos. Hoje os dois moram no
centro de Pinto Bandeira e esbanjam saúde e lucidez.

Maria Julieta foi a
primeira fotógrafa de
Pinto Bandeira

Adílio Polesso com
o neto João Vítor
Tumelero e Maria
Julieta
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Espumante Aurora Pinto
Bandeira Extra Brut é
premiada no Rio de Janeiro
Espumantes Aurora são
número 1 em 4 categorias nas
seleções TOP 10 do ViniBraExpo, mostra de vinhos de todas as
regiões do Brasil que aconteceu
no Rio de Janeiro. O júri de especialistas, em prova às cegas, escolheu o Aurora Pinto Bandeira
Extra Brut Método Tradicional
24 como o melhor espumante
método champenoise e o melhor
na categoria Espumante Absoluto
(diante de 227 inscritos). Nessa
prova, os espumantes Aurora
Procedências Brut Chardonnay
e Aurora Procedências Brut Pinot Noir foram,
respectivamente,
primeiro e segundo colocados no TOP 10
categoria Charmat Branco, enquanto o Aurora
Moscatel ficou
em primeiro em
sua categoria específica.
A Aurora
Pinto Bandeira
Extra Brut Método Tradicional

Festa do Agricultor do STRBG
reúne mais de 800 pessoas
Fotos: Marlove Perin

foi o grande campeão também na
disputa Espumantes Brasileiros
x Resto do Mundo, tradicional
prova que integra o Rio Wine &
Food Festival.
A tradicional “Prova Brasil
x Resto do Mundo” reuniu 40
amantes do vinho que, em prova
às cegas, escolheram Aurora Pinto Bandeira Extra Brut Método
Tradicional o melhor espumante
do confronto - eram 9 rótulos super selecionados, de cinco países:
França, Itália, Espanha e Uruguai,
além de Brasil.

Mais de 800 pessoas participaram da Festa do Agricultor
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves
(STRBG). O evento aconteceu
na Sociedade 24 de Maio, em
Monte Belo do Sul. As atividades
iniciaram com missa, seguida de
Assembleia. Houve aprovação de
mudanças no estatuto, com inclusão da base de extensão para os

municípios de Pinto Bandeira,
Monte Belo do Sul e Santa Tereza. A festa contou com apresentação do humorista Badin - O Colono, sorteio de brindes e animação
musical.
Com as boas-vindas do presidente do STRBG, Cedenir Postal, além do anfitrião prefeito de
Monte Belo do Sul, Adenir Dallé,
o evento contou com a presença

de vereadores, associados do Sindicato, autoridades e comunidade
em geral.
“A gente fica feliz pelo resultado do evento. Nosso objetivo é
valorizar o trabalho dos agricultores e nós, do Sindicato, agradecemos a todos que colaboraram
com a organização. Também
agradecemos o público que esteve
na festividade”, relatou Postal.
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Vinícola Terraças produz sucos
de uva com vinhedos próprios
São quatro tipos de sucos e vinagre. A vinícola é associada da Asprovinho, através de reportagens mensais iremos apresentar os 12 empreendimentos que fazem parte da Associação. Nesta segunda reportagem falaremos da Vinícola Terraças.
Em 29 de junho de 2001 foi
criada a Associação dos Produtores de Vinhos de Pinto Bandeira
(Asprovinho) visando proteger a
natureza, a cultura local, os produtores de vinho e, sobretudo,
preservar a qualidade e afirmar a
identidade dos vinhos e espumantes produzidos no local.
A experiência de mergulhar
no mundo do vinho pode ser
vivida integralmente em Pinto
Bandeira. O enoturismo é uma
das atividades das vinícolas, desde
visita com degustação conduzida

Fotos: Marlove Perin

até hospedagem em pousada.
Vamos apresentar, através
de reportagens mensais, os associados que fazem parte da Asprovinho: Cooperativa Vinícola
Aurora, Vinícola Don Giovanni,
Cave Geisse, Valmarino, Empório Castellamare, Terraças, Chef
M. Crippa, Casa da Cultura Sueca, Sabores da Montanha, Bistrô
Champenoise, Pousada Elida /
Colheita Butique Sazonal e Villa
Cristina. Nesta segunda reportagem iremos falar um pouco da
Vinícola Terraças.

A Vinícola Terraças está localizada na Linha Jansen, KM 4, na Estrada de Pinto Bandeira. O telefone para contato é (54) 34556214 ou contato@montanhadovale.com.br.

VINÍCOLA TERRAÇAS
É a principal referência da região ao tratar de suco de uva. Apesar de chamar-se Vinícola Terraças, a pequena empresa familiar
não produz vinho, focando sua
atenção somente no suco de uva
e vinagre. Por ano, são 130 mil
litros elaborados no município
de Pinto Bandeira com vinhedos
próprios. A vinícola é familiar,
administrada pelo fundador Vitor
Fornasier, 54 anos, a esposa Helena e os filhos Guilherme e Gustavo. 60% da produção é comercializada na região metropolitana do
Estado, sendo o principal foco de
venda fruteiras.
Especializada na bebida, é
destino agradável e recomendado para famílias com crianças. A
visita à intimista e aconchegante
propriedade familiar tem um toque especial pela paisagem estonteante ao redor e conta com
degustação de diversos tipos de
suco. Além disso, conta com a
explicação sobre a produção do
que é considerada a expressão
máxima da uva, impressiona.
São quatro tipos de suco e
para a próxima safra a vinícola irá

começar a produzir vinhos tranquilos. A vinícola esta desenvolvendo o suco de goiaba integral e
aguarda registro para a venda do
produto. Porém os apreciados da
bebida já podem degustar o produto na vinícola. “Nossa vinícola
esta equipada para produzir sucos
e precisamos aumentar nosso mix
de produtos. Com isso temos a
meta de aumentar os sabores de
sucos e buscamos isso através de
frutas que são cultivadas em nos-

sa região, como por exemplo, a
goiaba. Então a goiaba é pouca,
mas tem. Temos também a ideia
de produzir suco de pêssego e
maçã, a mais longo prazo” explica
o filho mais velho, o enólogo Guilherme Fornasier.

Guilheme, Helena e Vitor Fornasier

Enólogo Guilherme Fornasier
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ANIVERSÁRIO

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Iria Coghetto Sganzerla comemorou seu aniversário no dia 22 de agosto e
recebeu carinho de amigos e familiares

Campanha de arrecadação de garrafas pet
A Administração Municipal de Pinto Bandeira com o apoio das Escolas do
município, realiza a campanha para arrecadar garrafas pet que vão vir a se transformar decorações natalinas.
De 30 de agosto a 30 de setembro você poderá entregar as garrafas na Escola Estadual Professor José Pansera, Escolas Municipais Barão de Mauá, Emilio
Meyer e EMEI (Creche) na Secretária de Educação e Prefeitura Municipal.

III Encontro de Coros
Infanto-Juvenil
Na sexta-feira, dia 17, o coro dos Canarinhos de Pinto Bandeira participou
do III Encontro de Coros Infanto-Juvenil do Colégio Scalabriniano Nossa Senhora Medianeira em Bento Gonçalves.
O evento foi a primeira apresentação do grupo de crianças e adolescentes

do município. As aulas iniciaram no mês
de maio e acontecem semanalmente no
período de contraturno escolar e são ministradas pelo professor e maestro Celso
Fortes. Participam das aulas os alunos
das escolas municipais e estadual do município.
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Veja como o botox é usado
no tratamento dos dentes

Foto: Divulgação

Conhecida pelo uso na dermatologia, toxina botulínica é indicada para
problemas como sorriso gengival e bruxismo
Por Dra. Anne Karine Costa Oliveira
Cirurgiã Dentista - Especialista em Endodontia
A toxina botulínica, como o
próprio nome diz, é uma toxina
produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Ela
é usada para paralisar os músculos causadores das linhas de expressão.
Conhecida popularmente como botox, a toxina botulínica
ganha cada vez mais espaço nos
consultórios dentários. O mesmo
produto utilizado pelos dermatologistas em tratamentos estéticos
e por profissionais de áreas como
neurologia, oftalmologia, fisiatria,
ortopedia e urologia, agora é indicado para tratamentos odontológicos.
A aplicação do botox é analisada pelos dentistas caso a caso.
No entanto, a substância é contraindicada para pacientes gestantes ou que estejam amamentando.
Aqueles com alergia à toxina botulínica, lactose e albumina também devem evitá-la. Da mesma
forma que os portadores de doenças musculares, neurodegenarativas, autoimunes ou que estejam
fazendo uso simultâneo de antibiótico aminoglicosídico, que pode
potencializar a ação da toxina. O
custo do tratamento odontológico com botox varia conforme a
quantidade de doses aplicadas e
de profissional para profissional.
Mas vale destacar que planos de
saúde têm a obrigatoriedade de
cobrir o tratamento e que a rede
pública de saúde também oferece
o tratamento com a toxina botulínica.
Problemas bucais
tratados com o botox
Sorriso gengival: situação que ocorre quando há uma
desproporção entre o tamanho

da gengiva e o do dente, fazendo
com que a primeira pareça maior.
A condição não chega a prejudicar a saúde do paciente, possuindo apenas efeitos estéticos. Para
a realização do procedimento,
o dentista deve aplicar a toxina
botulínica nos músculos responsáveis pela elevação do lábio no
sorriso. A substância diminuirá
ou paralisará a força da musculatura próxima à boca no local em
que for aplicada. Dessa forma, o
lábio superior não será tão puxado para cima durante o ato de
sorrir. Além disso, a exposição da
gengiva será diminuída e um sorriso mais harmônico será proporcionado ao paciente.
Bruxismo ou briquismo: é
uma desordem funcional caracterizada pelo ranger ou apertar dos
dentes, principalmente, durante
o sono. Um dos sintomas mais
comuns é a pessoa acordar com
a mandíbula dolorida ou com dor
de cabeça.
Distonia: provoca espasmos
localizados na região inferior da
face (boca, língua e mandíbula),
causando dificuldade na abertura
ou fechamento da boca, no mastigar, no engolir e na articulação
das palavras.
Disfunções da ATM: a articulação temporomandibular liga
o maxilar ao crânio. Os sintomas
mais comuns de problemas na região é a sensação de que a mandíbula está ‘saltando para fora’,
estalando ou até travando por um
instante.
Sialorreia: ocorre quando
há produção excessiva de saliva.
Pessoas com essa condição têm
risco elevado de inalar a saliva,
alimentos ou fluídos para os pulmões.

Quanto tempo dura
o tratamento?
Como em qualquer procedimento estético, os efeitos da toxina botulínica nos
tratamentos odontológicos não duram para
sempre. Geralmente, os resultados aparecem entre 48 e 72 horas após a aplicação e
demonstram efeito total em 15 dias.
Para que sua utilização terapêutica e estética seja segura, é preciso fazer pequenas
aplicações, que devem durar, aproximadamente, seis meses. É necessária a reaplicação para que os efeitos perdurem.

Dra. Anne Karine Costa Oliveira
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Sistema de Alerta Mosca-das-Frutas
Monitoramento e armadilha utilizados para monitorar mosca-das-frutas auxiliam o produtor rural a combater essa praga
As moscas-das-frutas são consideradas pragas chaves da fruticultura, gerando perdas de produção nas espécies de caroço, como
ameixeiras e pessegueiros. Para
auxiliar o produtor rural a combater esse problema, os produtores
e técnicos da Serra Gaúcha estão
tendo à disposição um Boletim
Informativo semanal visando a
orientação sobre a presença da
mosca-das-frutas (Anastrepha fraterculus) na região. Este programa
é o resultado do Sistema de Alerta Mosca-das-frutas Serra Gaúcha,
uma iniciativa da Embrapa Uva
e Vinho e Emater/RS-Ascar, que
conta com o apoio das Prefeituras
de Bento Gonçalves, Farroupilha,
Pinto Bandeira e Veranópolis.
O objetivo do Sistema de
Alerta é informar os produtores
sobre a evolução da ocorrência da
praga na região e orientá-los para
o manejo integrado nos pomares,
para que o controle da mosca seja
feito com maior eficiência e precisão.
A mosca-das-frutas ataca todas as espécies de frutíferas cul-

tivadas na Serra Gaúcha, sendo
a principal praga das frutas de
caroço, como ameixa e pêssego,
e pode levar o produtor a perder
toda a sua produção se não for
controlada. Os danos ocorrem
em função da oviposição nos
frutos que, além de abrir entrada
para microrganismos, irão desenvolver a larva e o consequente
apodrecimento do fruto.
Sempre que possível, os produtores também devem realizar o
monitoramento na sua propriedade com armadilhas McPhail (tipo
bola), as mesmas utilizadas pela
rede de monitoramento. A recomendação é colocar pelo menos
duas armadilhas por pomar de
até 5 hectares, sempre nas bordas, numa altura de 1,5 metros
do chão. Deve-se utilizar de 300 a
500 ml de proteína hidrolisada de
origem animal em cada armadilha, pois é o melhor atrativo para
a mosca-das-frutas. Semanalmente o produtor deve verificar as
armadilhas e repor o volume do
atrativo, se necessário, porque ela
não precisa ser trocada, explica

Foto: Marlove Perin

Melissa Maxwell Bock, Engenheira Agrônoma da Emater/RS-Ascar Pinto Bandeira.
Sistema de Alerta
O Sistema de Alerta Moscadas-frutas está funcionando da seguinte forma:
l Segunda-feira: visitas aos
pomares com monitoramento
das armadilhas e coleta dos dados
pelos técnicos da Emater e envio
para a Embrapa;
l Terça-feira: compilação
dos dados e elaboração das orientações técnica pelos técnicos da
Embrapa;
l Quarta-feira: envio do Boletim via e-mail, whatsapp ou no
site da Embrapa para a imprensa,
produtores e técnicos.
Os interessados em receber
devem realizar o cadastro no site
https://www.embrapa.br/uva-e-vinho ou ligar no Escritório Municipal da Emater de Pinto Bandeira
e deixar o contato para cadastro.
O telefone da Emater é (54) 34520208.

Engenheira Agrônoma da Emater/RS-Ascar de Pinto Bandeira,
Melissa Maxwell Bock

Vereadores aprovam sete projetos em agosto
Sete projetos de lei foram
aprovados pela Câmara Municipal de Pinto Bandeira no mês de
agosto. Duas indicações foram
apresentadas.
A primeira matéria aprovada,
por unanimidade, foi o Projeto
de Lei nº 40/2018, de autoria do
Poder Executivo. A proposição,
dispõe sobre o parcelamento do

solo urbano no município de Pinto Bandeira.
Em seguida, os vereadores
aprovaram, outra matéria enviada
pelo Executivo municipal. O Projeto de Lei (PL) nº 41/2018 que
institui o Plano de Carreira do
Magistério Público do município,
o respectivo quadro de cargos.
Segundo o projeto serão criados

quatro cargos de professores de
Educação Infantil no regime de
40h, dois cargos de professores
de Educação Infantil no regime
de 20h, e seis cargos de professores no regime de 20h.
Já o PL nº 42/2018, outro
projeto de autoria do Executivo
municipal. A solicitação autoriza
o Poder Executivo a abrir crédito

especial no valor de R$ 59.568,79.
De acordo com a justificativa do
projeto, o objetivo do crédito é
para atender despesas com contratação de Psicopedagoga na área
da Saúde e pagamentos de Professores com repasse da União.
Também foi aprovado, de
autoria do Poder Executivo, o PL
nº 43/2018. A matéria autoriza o
Poder Executivo a Repassar o 14°
Salário aos Agentes Comunitários
da Saúde - ACS.
Na sequência, o plenário
aprovou, o PL nº 44/2018, de autoria do Poder executivo. A proposição dá Nova Redação e inclui
Dispositivos na Lei Municipal nº
331, de 20 de junho de 2018, que
trata do Conselho Municipal de
Turismo - COMTUR. Com isso,
segundo a justificativa do projeto, será definido a periodicidade
das reuniões do conselho Municipal, bem como para atribuir a
este o monitoramento do Plano
Municipal de Turismo, o qual
está em fase final de elaboração.
Também será necessário a alteração da composição dos membros
do Conselho para adequação da
quantidade de membros e dos
representantes da comunidade
que tenham vinculo e interesses
no desenvolvimento turístico do
Município e que farão parte deste.

Também foi aprovado o PL
nº 45/2018, também de autoria
do Poder Executivo. A matéria dá
Nova Redação e Inclui Dispositivo na Lei Municipal nº 118, de 21
de agosto de 2014, que trata do
Estatuto dos Servidores Municipais de Pinto Bandeira. O projeto
altera férias dos servidores municipais, a fim de prever a possibilidade de conversão de férias em
pecúnia quando houver interesse,
bem como para acrescer a possibilidade de fracionamento das férias em até três períodos a exemplo do que já foi estabelecido na
CLT.
Por fim foi aprovado por
unanimidade o PL nº 46/2018,
de autoria do Poder Executivo.
A matéria cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário – COMDAP de Pinto
Bandeira.
Os parlamentares também
apresentaram duas indicações.
A primeira, indicação nº 10 que
solicita ao Poder Executivo, que
seja realizada a pintura da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Barão de Mauá. Também foi
apresentada a indicação nº 11
que solicita ao Poder Executivo a
restauração da pavimentação asfáltica do trecho denominado rua
Emancipação.

