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SESSÃO 2.613 – REUNIÃO COMISSÃO REPRESENTATIVA 

21 de janeiro de 2021 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa tarde a todos! Cumprimento os Vereadores 

Luiz André de Oliveira e o Guga Forlin, membros da Comissão Representativa. Boa tarde aos 

assessores, à imprensa e às pessoas que estão nos assistindo. Estamos dando a abertura da 2ª 

Reunião da Comissão Representativa da Câmara de Vereadores durante o recesso parlamentar, 

conforme determina o Regimento Interno desta Casa, composta por mim, Presidente, e pelos 

Vereadores Luiz André de Oliveira e Carlos Roberto Forlin, nesse dia 21 de janeiro de 2021, às 

17h30min, para deliberar e dar encaminhamento aos documentos apresentados junto à Secretaria 

desta Casa. Cumprimento a todos os que nos acompanham através do canal da Câmara no 

Youtube.   

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

De imediato, passo à leitura dos expedientes recebidos do Poder Executivo, dos Vereadores e de 

diversos, respectivamente. 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 002/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 002/2021, que “Inclui o Projeto 1089 no 

Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias em 

vigor e, autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$280.000,00”.  

Ofício nº 003/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 003/2021, que “Concede desconto 

especial no pagamento de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo de 2021 e dá outras providências”.  

Ofício nº 004/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 004/2021, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a contratar por prazo determinado, Médico - Clínico Geral, visando atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público”.  

Ofício nº 005/2021, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de dezembro 

de 2020, os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária referentes ao sexto bimestre de 

2020 e os Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao segundo semestre de 2020, para 

conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 006/2021, que responde o ofício da Câmara nº 001/2021, conforme o parágrafo 2º do 

artigo 128 do Regimento Interno, que manifesta o interesse no prosseguimento da tramitação do 

Projeto de Lei Complementar nº 007/2020, que “Altera o Anexo IV: Mapa 04: Sede Urbana 

Municipal - Zoneamento e os Artigos 43, 50 e 55 da Lei Complementar nº 149, de 26 de 

setembro de 2019, que institui o Plano Diretor Municipal de Flores da Cunha”, e do Projeto de 

Lei nº 068/2020, que “Autoriza o Executivo Municipal a desafetar e permutar imóveis de 

propriedade do Município de Flores da Cunha com Parque Romano Empreendimento Imobiliário 

Ltda e dá outras providências”.  

Ofício nº 008/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 005/2021, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional especial no valor de R$300.000,00”.  

Ofício nº 06/2021, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que solicita a cedência de uso 

da sala de sessões desta Casa no dia 05 de fevereiro de 2021, nas 08:00 às 12:00 horas e das 

13h30min às 17h30min, para a abertura do ano letivo de 2021 da rede municipal de ensino e, 

também, solicita a manifestação do Presidente desta Casa na abertura do evento.  

E-mail da Secretaria de Turismo, que encaminha convite para a abertura do evento “É Tempo de 

Vindima”, no dia 20 de janeiro de 2021, às 18:00 horas, nas videiras da avenida Vindima, em 

Flores da Cunha. 

Eu passo, agora, a palavra ao Vereador Luiz André de Oliveira para fazer a leitura dos 

expedientes dos Vereadores.  
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VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA:  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 001/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que “Institui no município de 

Flores da Cunha o Junho Vermelho, mês dedicado à realização de ações para conscientização 

sobre a importância da doação de sangue”.  

Projeto de Lei nº 006/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que “Dispõe sobre a 

saída de alimentos destinados ao consumo humano, por doação, nos estabelecimentos comerciais 

no município de Flores da Cunha/RS. 

Projeto de Resolução nº 001/2021, de autoria dos Vereadores Diego Tonet, Silvana De Carli e 

Clodomir José Rigo, que “Altera a Resolução nº 80, de 22 de dezembro de 2020, Regimento 

Interno da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 001/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de adesivos nos contêineres de lixo seletivo e orgânico da cidade, 

informando os dias e horários que são realizadas as coletas.  

Indicação nº 002/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

instalação de lombo-faixa ou redutor de velocidade na estrada das Indústrias, próximo à estrada 

dos Vinhais.  

Indicação nº 003/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

instalação de lombo-faixa na rua Júlio de Castilhos, entre as ruas 17 de Julho e Marechal 

Floriano.  

Indicação nº 004/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

instalação de lombo-faixa ou redutor de velocidade na rua Raul Rosalino Bigarella, próximo à 

Casa de Carnes.  

Indicação nº 005/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

instalação de um redutor de velocidade na via de entrada do loteamento Sonda, através da RS-

122, no bairro Nova Trento. 

Indicação nº 006/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

construção de uma ciclovia nas margens da rua Bolzano, que liga a comunidade de São Gotardo 

à Linha 60. 

Indicação nº 007/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal as seguintes melhorias e serviços para o bairro Villagio Dei Fiori: Colocação de 

contêineres de lixo seletivo e orgânico, serviços de limpeza e roçada nas ruas do bairro, 

colocação de iluminação nas laterais da via denominada estrada Otávio Rocha, com início na 

rotatória de acesso pela ERS–122 até a rotatória de acesso principal ao bairro, ajardinamento da 

rotatória de acesso ao bairro, substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de maior capacidade 

de iluminação junto à rede de iluminação pública nas ruas do bairro, melhorias e realização de 

reparos nas ruas onde há buracos, irregularidades e paralelepípedos soltos, bem como a 

instalação de um espaço de lazer e recreação (praça) naquela comunidade. 

Requerimento nº 002/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que requer 

ao Presidente desta Casa o desarquivamento do Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2020, que 

“Institui o Certificado Destaque da Construção Civil e dá outras providências”. 

Requerimento nº 003/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa o relatório do 

cronograma das obras a serem realizadas por preferência e por data de requerimento. 

Requerimento nº 004/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer o 

envio de um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar as seguintes informações sobre o 
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calendário do ano letivo 2021 das escolas do sistema municipal de ensino, conforme seguem: se 

existe o planejamento para a retomada presencial das aulas no ano letivo 2021 no sistema 

municipal de ensino; se sim, informar o planejamento contendo cronograma e etapas do retorno, 

especificar os pré-requisitos de cada etapa do planejamento e o que cada uma contempla; quais 

serão os procedimentos adotados pelas mantenedoras do sistema municipal de ensino referentes 

aos profissionais da educação que fazem parte do grupo de risco, caso as aulas presenciais 

retornem; se as escolas estão adequadas aos protocolos sanitários para o retorno das aulas 

presenciais, conforme prevê a legislação vigente; se as escolas já dispõem de equipamentos de 

proteção individual e coletiva; e, na ausência desses, que apresente o cronograma de aquisição; e, 

no caso de haver divergência entre as datas para o início do ano letivo 2021 entre as redes 

públicas municipal e estadual, como ficará o transporte escolar dos estudantes. 

Moção nº 001/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Exmo. Sr. Dr. Juiz Eleitoral Enzo Carlo Di Gesu e aos servidores da Justiça 

Eleitoral da 68ª Zona Eleitoral Senhor Gelson Molardi (Chefe do Cartório), Senhor João Artur 

Silva Lima (Técnico Judiciário) e Senhorita Marthyna Savaris Fachim (Estagiária), pelo 

brilhante trabalho realizado no ano das eleições municipais de 2020. 

Moção nº 002/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que apresenta Moção de 

Repúdio e descontentamento em relação à decisão do Governo Federal de reajustar em apenas 

R$0,02 (dois centavos) o preço mínimo da uva da safra 2021, em especial à Senhora Tereza 

Cristina Corrêa da Costa Dias, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e ao 

Senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, do Ministério da Economia.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Luiz. Eu peço ao Vereador 

Guga Forlin que faça a leitura dos expedientes de Diversos.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN:   

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício do Deputado Estadual Paparico Bacchi, que parabeniza pela eleição e posse ao cargo de 

Presidente desta Casa Legislativa e, também, pelos integrantes da Mesa Diretora e de todos os 

Vereadores que se empossaram no dia 1º de janeiro de 2021, e se coloca à disposição de todos 

como líder da bancada do Partido Liberal na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Sul.    

E-mail do Cerimonial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que convida 

para a sessão solene virtual de eleição e posse dos membros da Mesa Diretora para o período 

2021/2023, no dia 03 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, através do link informado neste e-

mail.  

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

ao Município de Flores da Cunha relativo ao mês de dezembro de 2020, para conhecimento dos 

Vereadores. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Guga. Eu passo a palavra, 

agora, aos demais Vereadores, quiserem fazer uso da palavra pra defender suas indicações, 

fiquem à vontade. Vereador Luiz? 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Gostaria, nesse momento, usar o meu tempo pra 

defender a minha indicação do bairro Dei Fiori, que a gente está fazendo um trabalho bastante 

forte de visitar os bairros a ver o que o bairro mais precisa. E, no final de semana passado, nós 

acabamos, né, indo até o local e encontramos, sim, o bairro Dei Fiori que realmente está bastante 

abandonado, e gostaríamos, sim, que o Prefeito desse uma olhada, com bastante atenção, para 

aquele bairro que tanto se, se faz importante dentro do nosso município. Um bairro que, né, que 

tem, o acesso dele é uma rota turística que vai a Otávio Rocha, então acho que nós precisamos 
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olhar com bastante carinho aquele bairro e procurar fazer todas essas indicações que nós 

colocamos, que é de extrema importância para que se haja um bairro cada vez mais limpo, um 

bairro cada vez mais bonito em nosso município. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Luiz. Vereador Guga? 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colega Vereador Luiz, 

todos os demais que nos prestigiam pelo canal do Youtube. Faço defesa a minha moção de 

repúdio, Senhor Presidente, pelo preço estipulado pelo Governo Federal, pelos, o Ministério 

responsável em que reajustou em 0,02 centavos o quilo da uva, né? Um trabalho que é 

desenvolvido com muito amor, muito carinho pelos nossos produtores, pessoas trabalhadoras, 

honradas, que cuidam da uva da melhor maneira possível, pra que ela possua uma boa qualidade, 

se vê uma safra espetacular a caminho, com um belo de uma fruta, né? E então representei hoje, 

aqui na Câmara, a minha moção de repúdio. E espero ter a, que chegue aos responsáveis, né, e da 

mesma forma que desestimula muito o produtor. E o Sindicato, eu sei muito do trabalho do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na pessoa do Olir, que sempre busca, né, atender a essa 

classe que é tão trabalhadora no município e merece o seu devido respeito. Então fica 

protocolado aqui, nessa Casa, a moção de repúdio aonde mostra a minha manifestação contra 

esses apenas zero vírgula dois por cento, que o Governo pudesse rever de uma forma aonde 

valorizasse o nosso produto e o nosso trabalhador. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Guga. Agradeço então a 

presença de todos, agradeço as manifestações dos vereadores, e damos por encerrado a 2ª 

Reunião da Comissão Representativa da Câmara de Vereadores desse dia 21 de janeiro de 2021, 

às 17h45min. Muito obrigado a todos!  
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