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SESSÃO 2.614 – ORDINÁRIA 

01 de fevereiro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 1º de fevereiro de 2021, às 18h13min. Já de começo, quero 

convidar ao Prefeito César Ulian, para que faça parte da Mesa. (Prefeito se dirige à Mesa). Com 

muito orgulho e responsabilidade, iniciamos hoje nossa primeira sessão ordinária da legislatura 

2021/2024, Saúdo a presença dos Colegas Vereadores, um cumprimento especial ao nosso 

Prefeito César Ulian, ao nosso Vice-Prefeito Márcio Rech, que nos prestigiam com a sua 

presença. Cumprimento também a todos que nos acompanham através do site da Câmara pelo 

canal do Youtube. Desejo um bom trabalho aos Colegas Vereadores que assumem comigo uma 

cadeira nesta Câmara de Vereadores: o Vereador Ademir Barp, Vereador Angelo Boscari Junior, 

Vereador Carlos Roberto Forlin, Vereador Diego Tonet, Vereador Horácio Rech, Vereador Luiz 

André de Oliveira, Vereador Vitório Dalcero e a Vereadora Silvana De Carli, bem como todos os 

servidores da Câmara que estarão dando suporte aos trabalhos desta Casa, a todos os meios de 

comunicação que nos auxiliam na divulgação dos atos do Legislativo, e ao público presente, 

sejam todos bem-vindos! Assumo esta Presidência com a responsabilidade de honrar este Poder 

Legislativo, juntamente com os Colegas da Mesa Diretora, a Vereadora Silvana De Carli, 

Vereador Angelo Boscari Junior e Vereador Luiz André de Oliveira. Neste momento, eu passo a 

palavra ao Prefeito Municipal César Ulian para que faça as suas considerações. 

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Boa tarde, Presidente Clodomir; na sua pessoa, 

também saúdo a Vereadora Silvana, também representando todas as mulheres que se fazem aqui 

presentes; cumprimento também todos os Vereadores. Me sinto muito em casa em estar aqui no 

meio de vocês, né, por estar também há pouco tempo também como vereador aqui, então sempre 

me sinto muito em casa. Pretendo acompanhar por mais vezes também às sessões e, da mesma 

forma, deixo sempre as portas do gabinete do nosso Executivo aberto para todos vocês, 

Vereadores. Cumprimento também todos os servidores desta Casa; também assessores de 

deputados, sejam todos muito bem-vindos! Gostaria, em nome também do nosso Vice-Prefeito, o 

Márcio, que se faz presente, fizemos a questão de marcar presença aqui, nesta primeira sessão, 

para desejar sucesso, Vereador Clodo, à Mesa Diretora, a todos os Vereadores, que seja um 

mandato muito especial para todos vocês. Com certeza vocês representam a nossa comunidade, e 

que isso possa sempre estar à frente de qualquer bandeira partidária, que os interesses da nossa 

Municipalidade possam estar sempre em primeiro lugar, sempre pensando no bem comum e no 

bem de toda a nossa comunidade. Então em meu nome, em nome do Márcio, em nome dos 

secretários também; nosso Chefe de Gabinete, Dani também, está por aqui; sempre este elo entre 

o Poder Legislativo, o Poder Executivo, fazendo esta ponte para ligar todos os interesses da 

nossa comunidade. Então nós queremos aqui desejar mais uma vez sucesso, que todos vocês 

possam exercer o vosso mandato de forma digna, respeitosa, acima de tudo, entre vocês colegas 

e, também, perante toda a nossa comunidade. Então ficam aqui os nossos votos de sucesso em 

toda essa legislatura, que vocês possam sim, estar aí representando toda a comunidade florense 

de forma digna. Então fica aqui o nosso agradecimento, pela oportunidade de estarmos aqui 

também acompanhando esta primeira sessão e os nossos votos de sucesso. O nosso muito 

obrigado a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Prefeito César! Com certeza esta Casa 

também estará sempre ao lado do povo florense para fazer o melhor. Nos termos do artigo 51, 

parágrafo 6º do Regimento Interno, solicito ao Secretário que faça a leitura do relatório dos 

trabalhos realizados pela Comissão Representativa durante o recesso parlamentar.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

RELATÓRIO DA COMISSÃO REPRESENTATIVA: 
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Durante o período de recesso parlamentar, a Comissão Representativa realizou duas sessões: a 

primeira, no dia 08, e a segunda, no dia 21 de janeiro de 2021, onde foram lidos e encaminhados 

os expedientes protocolados na secretaria desta Casa Legislativa pelos Senhores Vereadores, 

pelo Poder Executivo Municipal e por diversos, os quais estão disponíveis no site da Câmara, 

nos anais das sessões e no sistema de acompanhamento de proposições. Este é o relatório. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO:  Obrigado, Secretário. Solicito ainda ao Secretário 

que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de 

diversos, respectivamente. 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

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 007/2021, que solicita espaço nesta Casa para exposição do Relatório de Gestão 

Municipal da Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2020, em audiência pública, juntamente com 

o Conselho Municipal da Saúde.  

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 010/2021, que encaminha a documentação relativa à prestação de contas anual do 

exercício financeiro de 2020, para conhecimento dos Vereadores, e informa que os 

demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão 

Fiscal relativos ao mesmo exercício, já foram encaminhados no dia 19 de janeiro de 2021, 

conforme ofício nº 005/2021. 

Ofício nº 011/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 008/2021, que “Autoriza o Poder 

Executivo a conceder bolsas de estudo a filhos de agricultores, matriculados em instituições de 

ensino médio técnico-profissionalizante da área agrícola e dá outras providências e, revoga a Lei 

Municipal nº 3.375, de 04 de junho de 2018”.  

Ofício nº 012/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 009/2021, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a contratar por prazo determinado, Professores, visando atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público”.  

Ofício nº 013/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 010/2021, que “Altera dispositivos da Lei 

Municipal nº 3.435, de 14 de agosto de 2019, que dispõe sobre a Organização do Sistema 

Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC – institui a Coordenadoria Municipal de Proteção 

e Defesa do Consumidor – PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do 

Consumidor – CONDECON, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 

– FMPDC, e dá outras providências”.  

Ofício nº 014/2021, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

do 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”; do Projeto de Lei nº 004/2021, que 
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“Autoriza o Executivo Municipal a contratar por prazo determinado, Médico - Clínico Geral, 

visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público”; do Projeto de Lei nº 

005/2021, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional especial no valor de 

R$300.000,00”; e do Projeto de Lei nº 009/2021, que “Autoriza o Executivo Municipal a 

contratar por prazo determinado, Professores, visando atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público”.  

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”.  

Projeto de Lei nº 007/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que “Institui, aos doadores de 

sangue do município de Flores da Cunha, o benefício da meia-entrada em eventos culturais, 

artísticos, esportivos e de lazer, realizados em locais públicos”.  

Projeto de Resolução nº 002/2021, de autoria dos Vereadores Silvana De Carli, Luiz André de 

Oliveira, Clodomir José Rigo e Angelo Antoninho Boscari Junior, que “Altera a Resolução no 

80, de 22 de dezembro de 2020, Regimento Interno da Câmara Municipal de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 008/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada, juntamente com o Governo do Estado do RS e o 

departamento de Trânsito, a limpeza das margens da rodovia VRS-814, que liga Flores da Cunha 

à Nova Pádua. 

Indicação nº 009/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja realizada campanha de vacinação com informações sobre a importância da 

vacinação Covid-19 no município de Flores da Cunha. 

Indicação nº 010/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam instaladas duas paradas de ônibus (abrigo para passageiros) nas laterais da 

via denominada estrada Otávio Rocha, de preferência nas proximidades ou junto à rotatória 

principal de acesso ao bairro Villagio Dei Fiori, uma no sentido Flores da Cunha à Linha 80 e 

outra no sentido contrário.  

Indicação nº 011/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal as seguintes melhorias e serviços para o bairro União: limpeza, desobstrução, conserto 

e reparos necessários urgentes das bocas de lobo na rua Marechal Floriano, em especial a que se 

localiza no final desta via (rua sem saída), bem como seja feita uma revisão na tubulação e na 

capacidade de escoamento das águas pluviais (bocas de lobo) nesta mesma rua até o seu destino 

final, de forma especial, a partir da esquina com a da rua João XXIII; e a substituição das 

lâmpadas atuais junto à rede de iluminação pública na rua Marechal Floriano por lâmpadas de 

maior capacidade de iluminação, a partir também da esquina da rua João XXIII até o seu término 

(rua sem saída). 

Indicação nº 012/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal a construção de uma quadra de areia na área verde ao lado da residência de nº 

670, da rua Dom Pedro I, no bairro União, no município de Flores da Cunha.  
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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.  

Moção nº 003/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que apresenta Moção de Apoio acerca 

da ampliação do calendário de chamamento dos aprovados no concurso para soldado do Corpo 

de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul a ser encaminhada para o Secretário Estadual da 

Segurança Pública do Rio Grande do Sul e Vice-Governador, Delegado Ranolfo Vieira Júnior, 

bem como ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, 

Coronel César Eduardo Bonfanti. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício nº 001/2021, do Presidente da Associação Comunitária Fenavindima, que parabeniza os 

Vereadores e Vereadora eleitos para a 19ª legislatura, e que, nos próximos anos, se mantenha a 

mútua colaboração no que se refere à Festa Nacional da Vindima.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Diego Tonet. 

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

servidores públicos e imprensa que nos acompanham. Quero só apresentar alguns dos trabalhos 

realizados por mim no período do recesso, algumas explicações. Então protocolei, como foi 

falado, dois projetos de lei, que tratam do tema da doação de sangue. Objetivo principal é 

conscientizar as pessoas da nossa comunidade para que a gente tenha uma melhoria no sistema 

de saúde dentro dessa área. O projeto de resolução visando facilitar o trabalho das comissões 

dentro da Câmara, permitindo assim uma maior agilidade e diminuição no tempo de aprovação 

dos projetos encaminhados nesta Casa. Uma moção de apoio pra ampliação do calendário de 

chamamento dos aprovados no concurso para soldado do Corpo de Bombeiros do Estado, além 

de indicações de alguns redutores em vias públicas, com a finalidade de melhorar e garantir a 

segurança de pedestres e motoristas. Ainda, indiquei ao Executivo a instalação de uma ciclovia 

entre a comunidade da Linha 60 e São Gotardo, um pedido que já vem sendo feito há alguns 

anos pela comunidade e vereadores, sem ter sido até então atendida. Também solicitei o 

desarquivamento do Código de Posturas, um trabalho muito importante realizado, iniciado na 

legislatura anterior e que, junto aos Colegas, pretendo dar andamento para que possa, muito em 

breve, vir a beneficiar a nossa comunidade. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Diego. Passo a palavra ao 

Vereador Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente; Caros Colegas 

Nobres Vereadores também e todo o pessoal que nos acompanha através do canal da Câmara no 

Youtube, um abraço bastante grande a todos eles, também o pessoal que se encontra hoje aqui, o 

nosso Excelentíssimo Prefeito, também o Vice-Prefeito Márcio. Também eu queria agradecer a 

presença da minha esposa Sandra, o meu filho Jean Lucas, e a todos os moradores aqui da cidade 

que se faz presente hoje, aqui, na Câmara dos Vereadores, a casa do povo. Tive como trabalho 
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também nesse recesso, né, visitando vários bairros da nosso comunidade, vendo a necessidade de 

cada cidadão que se encontra, né? Muitas dessas necessidades, Senhor Presidente e Senhor 

Prefeito, já são necessidades antigas, demandas antigas que necessitam, né? Então nós queremos 

que o Senhor Prefeito dá uma atenção com bastante carinho a essas indicações que a gente 

acabou fazendo, porque são indicações de extrema importância, haja visto que temos bairros que 

estavam totalmente abandonado, mas as pessoas já estão dando retorno pra nós, que está 

chegando lá o, todo trabalho né, dessa nova gestão. Fico muito feliz por isso. Também quero 

falar um pouquinho de um projeto que também encaminhei nesse recesso aí, que é destinação 

dos alimentos, que muita das vezes, né, os restaurante acabam jogando fora alimentos que 

poderiam muito bem ser utilizado, propriamente em colégio de turno contrário, né, Senhor 

Presidente, pra que nós possamos, né, fazer com que esses alimentos não venha a ser destinado 

fora, mas sim, né, ter uma destinação para também pessoas que, que possa, que estão passando 

por dificuldade nessa pandemia. E poder estar destinando a elas eu acho que seria, acho não, 

tenho certeza que é um projeto muito bom para o nosso município. E creio que nós, Colegas 

Vereadores, não vamos ter problemas em aprovar. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado Vereador Luizão. Passo a palavra a 

Vereadora Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa tarde a todos! Boa tarde aos presentes, ao nosso 

Excelentíssimo Prefeito César Ulian e o Vice Márcio Rech; ao nosso Presidente Clodo, aos 

Colegas Vereadores, a todos que nos assistem em casa, pelas redes sociais, uma ótima 

ferramenta então de nos aproximarmos cada vez mais da nossa população. E dessa forma, quero 

contribuir também nesse, nessa primeira sessão que estamos tendo a oportunidade de explicar 

um pouquinho dos ritos da Câmara. Nós estivemos em janeiro em recesso, que não significa 

necessariamente férias, porque todos nós trabalhamos muito nesse período. Fizemos diversas 

indicações e encaminhamentos aqui para a Câmara, como vocês puderam ouvir, os Vereadores, e 

a demanda da população ela é frequente. Então essa é nossa primeira sessão oficial, mas a 

Comissão Representativa também esteve trabalhando aqui na Câmara e os funcionários também. 

Além disso, uma indicação que eu fiz nesse período, que eu quero compartilhar com vocês, é 

sobre a questão do lixo. Então foi uma sugestão de um cidadão e que eu quero sempre 

compartilhar aqui, na sessão, as sugestões que, que a população vier a trazer pra mim. Então essa 

foi do Humberto Smiderle, que propôs então que a gente identificasse, nos containers de lixo, os 

horários que passam a coletar, né, os dias da semana que cada resíduo é coletado, uma forma 

também de auxiliar na divulgação e informação pra população. Já que a gente sabe que esse tema 

de meio ambiente, lixo, é algo que precisa ser reforçado diariamente pras pessoas até adquirir um 

hábito de separar corretamente, né, o lixo, bem como também destinar nos horários corretos, 

senão às vezes ficam container com sobrecarga de lixo e aí atrai insetos, enfim, toda a questão 

também de saúde que isso pode trazer pro nosso município. Então nesse momento, hoje, nós não 

temos votação de projetos, em seguida nós teremos, que serão uma sessão extraordinária. Então, 

e também tem um período que são três vereadores inscritos pra falar, por sessão. Então nessa, a 

primeira sessão, eu não tenho esse espaço, onde eu posso falar de qualquer coisa. Eu só posso 

falar aqui, agora, do que eu fiz como Vereadora. Então é três hoje, em ordem alfabética, que vão 

usar a tribuna e podem falar de qualquer assunto de interesse da comunidade. Então só uma 

forminha, uma forma também de a população entender os processos da Câmara e saber, né, que 

determinadas vezes a gente não pode ter a nossa manifestação, mas chega a nossa vez. Então eu 

vou aguardar na minha vez pra poder falar um pouquinho e agradecer todo o apoio que tive da 

população nesse período, em estar aqui, hoje, representando vocês na Câmara. Muito obrigada, 

Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora Silvana, pelas explicações. 

Eu passo a palavra ao Vereador Vitório Francisco Dalcero. 
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VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa tarde, boa noite, boa noite a todos! 

Primeiramente gostaria de cumprimentar o Presidente desta Casa, o Clodomir Rigo; em nome do 

Presidente, cumprimentar os demais Colegas Vereadores, nossa Vereadora Silvana; fazer um 

cumprimento ao nosso Prefeito César, ao Vice-Prefeito Márcio; a todos os funcionários dessa 

Casa; ao pessoal que nos dá o prazer de se encontrar aqui nesse, nesse palco aqui, escutando nós, 

Vereadores; ao pessoal que nos escutam através do Youtube, agradecer também a presença de 

todo o pessoal que está aqui. Uso essa, esse Pequeno Expediente para falar de uma indicação que 

fiz durante o recesso escolar, em que solicito uma campanha de vacinação com informações 

importantes da vacinação Covid-19 no município de Flores da Cunha. A atual conjuntura que 

vivemos na qual, mais do que nunca, é importante redobrarmos a atenção com a comunicação; a 

importância de mantermos todos os munícipes informados de forma satisfatória acerca dos dados 

e ações referentes ao Covid-19 de Flores da Cunha; ser de suma importância que todos os dados, 

informações e detalhamentos tenham um canal oficial do município e que as pessoas possam 

interagir com dúvidas e questionamentos; a quantidade de notícias veiculadas por diversos canais 

e que informações desencontradas podem trazer insegurança e temor, causando um desserviço 

para a sociedade em geral; a chegada da vacina e o medo que a desinformação estão causando. 

Por isso, eu peço que se faça uma campanha de orientação à população, com os responsáveis 

pela pasta da Saúde, para que repasse de forma oficial à comunidade, bem como à imprensa local 

as informações e ações que estão sendo tomadas em relação à vacinação em meio à pandemia, 

seguindo as recomendações e protocolos da Organização Mundial da Saúde. Logo após, no 

Grande Expediente, farei maiores colocações a respeito disso. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Vitório. Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao  

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, passo o meu tempo ao Colega 

Vereador do MDB, Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO:  Mais uma vez os meus cumprimentos ao 

Presidente dessa Casa, Clodomir Rigo; ao Prefeito César, ao Vice Márcio; a toda Mesa Diretora, 

composta pela Silvana, pelo Mestre, pelo Luiz; cumprimentar os Colegas Diego, Horácio, 

Ademir, o Colega Guga; cumprimentar a todos os servidores dessa Casa, cumprimentar os 

assessores de deputados que se encontram aqui presente, cumprimentar a imprensa que se 

encontra conosco aqui, ao pessoal que veio até a essa Casa; cumprimentar também as pessoas 

que nos assistem através do site da nossa Câmara, do Youtube; e cumprimentar as famílias que 

estão em casa. E dizer que nessa primeira caminhada como Vereador, acredito ser de suma 

importância fazer um trabalho em que nós possamos construir um caminho que nos leva ao 

fortalecimento de ações proativas pro nosso, pro nosso município. Então eu, como vereador, 

quero deixar registrado nesta primeira fala, em que farei um trabalho com bastante empenho e 

dedicação. E toda matéria que vier a essa Casa Legislativa, que tiver como o seu intuito 

favorecer aos nosso município, serei favorável, Senhor Presidente e Senhor Prefeito. Então 

embora sendo um vereador de oposição, não vou ser aquele o vereador que vou ser contrário a 

tudo. Não! Vamos trabalhar com o intuito de levar o melhor para os nossos moradores de Flores 

da Cunha. Gostaria de agradecer, também, aos nossos eleitores que depositaram na pessoa do 

Diretor Vitório a possibilidade de tê-lo como representante. Então, mais uma vez, a todos os 

eleitores que confiaram em mim, o meu agradecimento. Agradecer a minha família, que sempre 

esteve do meu lado durante toda a campanha e durante toda a minha caminhada como professor, 

e tenho certeza que estará também, agora, nesses quatro anos como vereador dessa linda cidade 

de Flores da Cunha, em que nesses 10 anos que estou morando aqui, agora que gostei da cidade, 

acredito que vocês vão ter que me aturar aqui pelo resto da minha vida. É a cidade que 
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verdadeiramente escolhi para mim viver e que Deus me dê saúde para viver mais bastante anos. 

Fiz uma indicação para o Senhor Prefeito Municipal na questão de levar uma campanha de 

informação quanto à vacinação nesse quesito da pandemia em que nós vivemos. Infelizmente a 

gente percebe algumas, algumas pessoas que desinformam nós quanto à utilidade e quanto o bem 

faz a vacina. Então eu acho que é muito importante que nós tenhamos isso como uma 

ferramenta, para levar a essas pessoas que vacinar-se só vai fazer bem a você! E quando é que 

nós vamos conseguir alcançar a nossa tão sonhada normalidade que tantos nós estamos 

buscando? Não tem outro jeito! É só através da vacina! Então se nós não, se nós tivermos a 

vacina e, agora, a população for desinformada de que a vacina não faz bem, fica um trabalho 

prejudicado! Então eu gostaria muito que se usasse os meios de comunicação escrito e os meios 

de comunicação falado, principalmente as nossas rádios do nosso município aqui, para que se 

fizesse. Eu sei que tem marketing aí que faz uma propaganda legal, e que de, que faça esse 

esclarecimento do quanto importante isso é para nós! Eu peço licença para mim ler uma parte de 

um pequeno trecho que eu consegui elaborar, levando em consideração o quanto faz bem a 

vacina, e a caminhada que se tem que fazer para você autorizar uma vacina! Então por que é que 

nós vamos ter medo de se vacinar? Só porque um achismo diz que tem, que não se pode. Não, 

gente! A ciência ela está ali e a ela nós temos que nos abraçar. É só através da ciência que nós 

vamos ter condições de caminhar! Ah, mas eu não vou me vacinar! Bom, mas e cadê os outros 

“farmacolos” que você utiliza? Eu não sou médico! Se tiver algum médico que queira vir usar 

esse espaço, também eu posso ceder para explicar isso. Então, gente, vamos trabalhar fortemente 

neste sentido! Vamos nós vereadores, principalmente como homens públicos, que temos uma 

certa influência sobre as demais pessoas, vamos levar esse encorajamento a essas pessoas, para 

que essas pessoas sejam novamente atraídas a receber a vacina. Vai ter todo uma, o Prefeito 

Municipal estava nos colocando ali, numa reunião anteriormente, de todo uma caminhada que 

ele vai seguir, as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Perfeito! Mas nós vamos 

todos chegar no momento certo para nós atingirmos a tão sonhada imunização das pessoas e 

tornarmos novamente uma cidade aonde possamos fazer todos os eventos tão sonhados e tão 

esperados por toda a comunidade, por todo a região, por todo o estado e por todo o Brasil, e de, 

por que não dizer por todo o mundo. Então eu gostaria de fazer uma pequena leitura aqui, para 

deixar, digamos assim, registrado a parte técnica dessa questão da vacina. E alguns dados que eu 

achei importante também nós repassarmos aqui. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 

vacinação é uma forma simples, segura e eficaz de proteger as pessoas contra doenças nocivas 

antes que entre em contatos com elas, criando defesas naturais para o nosso corpo resistir a 

infecções específicas e tornar o sistema imunológico mais forte. As vacinas, aliás, as vacinas 

treinam o seu sistema imunológico para criar anticorpos da mesma forma que quando é exposto a 

uma doença. A vacina é uma forma segura e eficaz de prevenir doenças e salvar vidas. Hoje, 

com o uso das vacinas, são salvas a vida de até três milhões de pessoas todos os anos. Quando 

somos vacinados, não estamos apenas protegendo a nós mesmos, mas também aqueles que estão 

ao nosso redor. A vacina é, portanto, uma forma segura e inteligente de produzir uma resposta 

imunológica no corpo sem causar doenças. Quando uma pessoa é vacinada contra uma doença, o 

risco de infecção também é reduzido, portanto, é menos provável que ela transmita o vírus ou 

bactéria a outras pessoas. À medida que mais pessoas em uma comunidade são vacinadas, menos 

pessoas permanecem vulneráveis e há menos possibilidades de uma pessoa infectada transmitir a 

doença a outra pessoa. Como acontece com todos os medicamentos, toda vacina deve passar por 

testes extensivos e rigorosos que, para garantir que sejam seguras, antes de poder ser introduzida 

em um país. Uma vacina experimental é testada pela primeira vez em animais para avaliar sua 

segurança e potencial para prevenir doenças. Em seguida, é testado em ensaios clínicos humanos 

em três fases. Primeira fase: A vacina é administrada a um pequeno número de voluntários para 

avaliar sua segurança, confirmar se ela gera uma resposta imune e determinada a uma dosagem 

certa. Segunda fase: A vacina geralmente recebe centenas de voluntários que são monitorados de 

perto quanto a quaisquer efeitos colaterais, para avaliar melhor sua capacidade de gerar uma 



 

Anais 2.614, da Sessão Ordinária do dia 1º de fevereiro de 2021. 22 

resposta imune. Nessa fase, os dados também são coletados, sempre que possível, sobre o 

desfecho da doença, mas geralmente não em números grandes e suficiente para terem uma 

imagem clara a respeito da vacina sobre a doença. Os participantes dessa fase têm a mesma 

característica, como idade e sexo, das pessoas para as quais a vacina se destina. Nessa fase, 

alguns voluntários recebem a vacina e outros não, o que permite fazer comparações e tirar 

conclusões sobre a vacina. Na terceira fase, a vacina é administrada a milhares de voluntários, 

alguns dos quais recebem a vacina experimental e outros não. Assim como nos estudos da fase 

dois, os dados de ambos os grupos são cuidadosamente comparados para verificar se a vacina é 

segura e eficaz contra a doença contra a qual se destina. Assim que os resultados dos ensaios 

clínicos estiverem disponíveis, uma série de etapas é necessário incluindo análises de eficácia, 

segurança e fabricação para aprovações de políticas regulatórias e de saúdes públicas antes que 

uma vacina possa ser introduzida a um programa nacional de imunização. Após a introdução de 

uma vacina, o monitoramento próximo continua a detectar quaisquer efeitos colaterais adversos, 

inesperados e a avaliar a eficácia do ambiente de uso rotineiro entre um número ainda maior de 

pessoas, para continuar avaliando a melhor forma de usar a vacina, para obter o maior impacto 

protetor. Lembre-se de que é muito mais provável que você sofra lesões graves por doença 

evitável por vacina do que por uma vacina. Os benefícios da vacinação superam e muito os 

riscos, e muito mais doenças e mortes ocorreriam sem vacinas. Se tiver dúvida sobre vacinas, 

converse com o seu profissional de saúde. Ela ou ele pode fornecer conselhos com base 

científica sobre a vacinação para você e sua família, incluindo o esquema de vacinação 

recomendado a todos. Então, com essa leitura, eu quis deixar claro o quanto é trabalhoso para se 

chegar a uma resultado positivo. E a partir dali, com a aprovação dos órgãos regulatórios, no 

caso no Brasil nós temos a Anvisa, que foi que aprovou, né, de caráter emergencial, mas está se 

construindo uma caminhada para se chegar à felicidade de termos, quem sabe, o máximo de 

população brasileira vacinada no ano de 2021. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado a 

todos! Uma boa noite!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado ao Vereador Vitório. E o Prefeito, por 

ter assumido já outro compromisso, então ele vai ter que se ausentar. Eu quero deixar as casas, as 

portas dessa Casa sempre aberta ao Executivo, ao Prefeito, ao Vice, aos secretários que quiserem 

usar a nossa estrutura, através dos vereadores. Está sempre à disposição da Vossa Senhoria. Se o 

Senhor quiser fazer o uso da palavra pra se despedir.  

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Agradeço, peço licença então, eu e o Vice iremos 

nos ausentar, devido à abertura oficial do É Tempo de Vindima, onde teremos as oficinas on-

line, que podem ser acompanhadas por toda a comunidade também. Então já estendemos o 

convite que todos possam acompanhar através dos canais da Secretaria de Turismo, onde 

estamos aí nos reinventando, sem deixar passar em branco esse, essa importante data aqui para 

Flores da Cunha, que é a nossa colheita, que é a nossa vindima. Então a gente se ausenta, porque 

temos, agora, a abertura às 19:30, no Casarão dos Veronese, então a gente vai até lá. Mas, de 

qualquer forma, nós seguimos aí à disposição, e reforçamos os votos de um excelente trabalho a 

todos vocês aqui. Então o nosso obrigado, nosso pesar em não estar presente aqui toda a sessão, 

mas, de qualquer forma, acompanharemos depois, pelas redes da Câmara. Então muito obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então, de imediato, já passo a palavra ao Vereador 

Angelo Boscari Junior pra fazer uso da palavra.  

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

Gostaria de cumprimentar o Presidente Clodo Rigo, extensivo aos nossos Colegas eleitos no 

pleito do ano, do último ano. Desejar um bom trabalho de parceria e de construção, né, que a 

gente possa fazer o melhor pelo nosso município, né? Cumprimento o nosso Prefeito que se 

ausentou. Quero deixar também uma mensagem, agradecer a ele pela presença, dizer que 

esperamos também da parte dele muita parceria e me coloco também à disposição pra, pra que a 

gente possa construir um bom trabalho, né? Nessa primeira, também cumprimento ao público 
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presente, me desculpem, aos assessores; em especial, minha assessora Júlia, estive no lado de lá, 

hoje estou aqui como Vereador, sei que a importância do trabalho dos assessores; assessores de 

deputado, público presente, a imprensa, a todos, sejam bem-vindos sempre nessa Casa. Nessa 

primeira sessão do mandato 2021-2024, eu venho à tribuna agradecer, né? Agradecer a Deus, né, 

pela, por nos guiar essa energia que vem e nos motiva; a minha família, né, principalmente a 

minha mãe e o meu pai que me ensinaram valores, que me ensinaram os caminhos que eu devia 

seguir. A minha mãe sempre me educando, me puxando a orelha, né, tentando fazer de mim um 

homem melhor; e o meu pai, que não está mais aqui, mas eu sei que nos momentos difíceis que 

eu passei no último ano ele estava me guiando, e eu sei que, onde quer que ele esteja, ele vai 

continuar olhando por mim. Quero agradecer ao meu partido, o PDT, porque fui um dos 

vereadores eleito por, pela legenda, né, foi uma soma de esforços aí, de todos os colegas 

candidatos a vereador. O PDT sempre me deu suporte, me deu, me deu espaço, me proporcionou 

o aprendizado, me oportunizou coisas que, que eu vou levar pra minha vida toda. Então eu 

agradeço muito ao PDT e a todos os colegas que estiveram comigo na caminhada. Agradeço a 

vereadora Claudete, a ex-vereadora, porque ela, fui assessor dela e acho que ela sempre nos 

representou muito bem. Quero, tenho nela um bom exemplo, né, acho que ela é uma pessoa que 

deixou uma marca e sempre lutou pelos interesses do município e continua lutando, né, hoje na, 

no cargo da direção de uma escola, então ela vai continuar contribuindo aí. A minha trajetória 

política começou com trabalho voluntário, né, voluntariado, na comunidade, eu estou por muito 

tempo aí ajudando também em eventos culturais, eventos da Igreja Católica, por 12 anos. Em 

2007, me filiei ao PDT. Concorri em 2016 ao cargo de vereador, fiquei entre os primeiros 

suplentes, tive a oportunidade de trabalhar aqui nessa Casa como assessor da bancada. Presidi a 

juventude do partido desde o ano 2017. Sou uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a 

cultura, tenho uma veia artística e faço alguns trabalhos artísticos, a gente sente um amor muito 

grande por isso, porque a gente pode transformar a vida dos outros fazendo aquilo que a gente 

gosta. E às vezes pode não ser muito importante pra algumas pessoas, mas eu acho que a arte e a 

cultura ela deve estar cada vez mais inserida na sociedade pra transformar ela num lugar melhor. 

Presidi uma associação cultural durante um tempo, com alguns projetos interessantes. Vejo aqui 

o Rodrigo Marcon, que também esteve na mesma função, a Shamila que participou junto, nossa 

assessora de imprensa hoje, são pessoas que também tem essa mesma causa, que lutam. Shamila 

até hoje nos seus trabalhos de dança, eu acho que isso, são pessoas que são valentes, que não 

desistem e a gente precisa dessas pessoas. A importância da cultura pro município é 

fundamental, porque os atuais índices de criminalidade, a segurança pública que a gente vai 

abordar nos próximos dias aqui nessa Casa, investimento em segurança, ele pode ser diminuído 

com estruturação familiar, com a educação, com projetos voltados pra sociedade, no âmbito 

cultural, no âmbito escolar, no esporte também tem veia esportiva, já atuei como atleta, e é isso 

que eu pretendo como vereador buscar, né? Eu quero resgatar eventos culturais públicos, através 

de entidades, atrelar isso ao turismo. Já conversei com o pessoal da diretoria de Cultura, com os 

diretores de Turismo, estamos mantendo contato, o turismo está intimamente ligado a eventos 

culturais. O turista quer ver não só paisagens, mas também atividades artísticas, coisas 

interessantes, coisas que ele não conhece. A gente já está trabalhando nisso. E pra movimentar a 

área cultural, a área do esporte, a área da educação, a gente, é importante fazer isso juntamente 

com os conselhos municipais, buscando alternativas. Por isso eu já venho conversado com as 

diretorias e os conselheiros, porque todos têm o poder aí e podem ajudar. Na semana passada, 

participei, juntamente com os Vereadores, com a Vereadora Silvana e o Vereador Vitório, em 

um curso de capacitação para elaboração de projetos pra captação de recursos, né? E isso é muito 

importante a gente estar sabendo como fazer, porque tudo que vier recurso pro Município vai 

ajudar, a gente consegue atuar diretamente nas áreas que, que estão necessitando. E isso são 

incentivos federais, são do Governo Federal, de organizações governamentais, de iniciativa 

privada, tem muitos editais aí que, que nos concedem incentivos e recursos pra atuar, pra investir 

diretamente onde está precisando, né, através de projetos. E foi o que a gente aprendeu lá. Muitas 
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dúvidas dirimidas, detalhes que a gente não, às vezes passam despercebidos, que a gente 

aprendeu. Então não só como vereador, mas como cidadão, acho que isso é importante pra nós, 

nós estarmos sempre buscando oportunidades aí pra nossa comunidade, né? Voltando agora a 

falar dos conselhos, conselho municipal, eles têm um, os conselhos municipais e os fundos 

municipais eles têm direitos de, que a gente às vezes não sabe, mas eles têm algumas aberturas, 

algumas brechas onde tu pode buscar recursos então. E já até conversamos na Comissão de 

Educação sobre o encaminhamento, né, pro Executivo Municipal aí, do pedido de criação do 

fundo do emprego e o conselho do emprego. Provavelmente a gente vai, a Silvana vai abordar 

isso, o diretor Vitório também, porque isso também pode ser usado pra captação de recursos, 

além de ser, né, uma forma de investimento direto no Sine e na sociedade, onde possa lincar aí a 

necessidade de mão de obra com a procura de emprego, né? A gente vai estar trabalhando nisso, 

criação desse conselho, acho que é importante. E também depois, trabalhar em cima, talvez 

desenvolver um projeto pra captar recursos e porque o nosso município precisa, precisa muito 

das emendas parlamentares. Nos últimos anos a gente viu quanto elas foram importantes tanto 

pro hospital como pra pavimentações, como para construção da Casa da Cultura, como pra todas 

as atividades. Tudo que vem a mais do que o orçamento, vai nos ajudar e vai, vai transformar 

aqui desenvolver nossa sociedade. Gostaria de falar também um pouco sobre a agricultura, já que 

faço parte da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, 

pois sabemos aí das dificuldades que os produtores do município vêm enfrentando, 

principalmente os produtores de uva. Eles não têm nenhuma definição de como vai ser a 

definição de preço, condições climáticas que não estão favoráveis, que isso vem, vai acarretar aí 

também até num, numa, talvez na, na qualidade do produto, né, e a gente precisa se comprometer 

aí e fazer uma discussão ampla, né, as lideranças precisam sentar, conversar, o sindicato com os, 

com os empresários, chegar a um consenso. E eu até sugiro que seja acionada a Comissão da 

Uva do Estado pra que talvez se faça uma audiência pública pra dirimir as dúvidas, pra entrar 

nos consensos, né? Isso já foi feito em outros momentos, acho que a Comissão da Uva do Estado 

está aí pra auxiliar também, né, porque o produtor também não pode ser sempre penalizado. E eu 

também tenho um pai na agricultura lá na minha família, não aqui em Flores da Cunha, mas sei 

quanto é difícil. Quero falar um pouco sobre a indicação que eu fiz lá pro bairro União, uma 

quadra de areia. Tem espaços no bairro que são ociosos, causam transtornos porque tem que 

estar limpando, a Prefeitura às vezes não tem efetivo pra fazer jardinagem. Se instalasse lá uma 

quadra de esportes de, uma cancha de areia próximo ali às residências que são do Município, 

onde tem muitas crianças, eu acho que vai ser um espaço que pode ser muito bem aproveitado, 

então eu faço essa indicação, o Prefeito não está mais aqui, mas com certeza ele vai, vai dar uma 

olhada. Falo também sobre a estrada Antônio Soldatelli, que liga o Centro da cidade à Nova 

Roma, que está meio abandonada. Acredito que lá todos os moradores reclamam daquela 

estrada, é um grande fluxo de veículos, não tem acostamento. Precisamos num primeiro 

momento pelo menos da limpeza, né, porque está realmente abandonada. Eu sei que o Município 

já vem, a Municipalidade já vem atuando em limpeza, né, foi uma das primeiras atitudes do 

Prefeito César, acho importante, pequenas coisas também são importantes, e também vou deixar, 

vou encaminhar essa indicação nos próximos dias. No mais era isso. Eu quero que todos contem 

comigo, todos os Vereadores. E sugestões sempre bem-vindas, construir junto com a 

comunidade. Agradeço também ao pessoal que está em casa assistindo via Facebook, via 

Youtube, no, na página da Câmara. E que participem cada vez mais, que possam olhar, possam 

nos dar opiniões e participar junto. A comunidade vindo junto, as coisas acontecem com maior 

facilidade. E por hoje é isso. Uma boa noite a todos e muito obrigado.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Angelo. E passo a palavra, 

agora, ao Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito boa noite, Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, Vereadora, assessores dessa Casa, público que se faz presente, imprensa; assessor 

do Deputado Vilmar Zanchin, o Carreta; o assessor do Tiago Simon, o Veroni; vale aqui ressaltar 
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da mesma forma onde foram dois deputados que votaram a não aumento de impostos no Rio 

Grande do Sul e são dois deputados que defendem o Rio Grando do Sul e, da mesma forma, 

Flores da Cunha. Quero aqui agradecer ao abraço hoje que recebi, antes da sessão, da ex-

vereadora e ex-diretora da Câmara de Vereadores, a Renata; o Presidente Scarmin me mandou 

boa sessão pra todos nós; e o Fera, da mesma forma. Gostaria aqui de parabenizar os Colegas 

Vereadores eleitos, o Prefeito e Vice que não se fazem mais presente, e cumprimenta-los o 

mesmo, desejar um bom trabalho, agradecer o público que a mim me confiou os 988 votos, que 

acreditaram na minha pessoa, no meu trabalho e na minha índole. Quero agradecer também a 

minha família, em especial a minha noiva, a Jéssica, que muito segurou as pontas nesses 45 dias 

de campanha e soube administrar da melhor maneira possível. Ao meu partido, o MDB, que me 

deu a oportunidade de concorrer às eleições e a todos os candidatos que concorreram na 

coligação Flores no Rumo Certo, que nos ajudaram a chegar até o dia de hoje, Senhor Presidente, 

e poder agradecer. Também, a todo munícipe, que me deu atenção enquanto eu estava na esquina 

do (ininteligível), em frente ao Museu, e, logo após a eleição, voltei lá pra agradecer a todos os 

votos recebidos, a todos que pararam e me deram a atenção, e fui noticiado pela, pela imprensa 

local, o jornal O Florense, o Pioneiro e o Serra em Pauta. No decorrer da semana passada, estive 

visitando a CDL, na pessoa do Jásser Panizzon, o Presidente Jásser, onde foi, onde fui muito 

bem recebido. Na nossa conversa pudemos pautar alguns assuntos que vem em relação ao 

comércio, nossos lojistas, né? E, da mesma forma, visitei o Adauto então, na pessoa do Adauto, 

estive sendo bem recepcionado no Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, da Construção e do 

Mobiliário, né, aonde, por mais de meia hora, tivemos uma conversa muito amigável, aonde ele 

me colocou a funcionalidade do Sindicato e o que ele representa, enfim, pra Flores da Cunha. 

Também faço uso desse espaço, Senhor Presidente, pra defender a minha indicação de número 

oito, da limpeza da VRS-814, onde foi, é uma via que escoa muita produção principalmente 

nesse momento. Fui abordado por vários munícipes onde me pediram pra levar até, até vocês 

essa indicação, né, que é uma, é uma via que tem muita movimentação. Quem usa dela todo dia 

percebe a importância que tem. E no momento ela é estadual, por isso pedi a intercessão do 

nosso Prefeito pra que faça junto ao Daer essa intercessão. E acredito que assim, logo que ela 

seja municipalizada, ela tenha os devidos cuidados pela Administração, pela Administração 

Pública. Também quero ressaltar aqui, que no decorrer do recesso parlamentar, estive 

protocolando a minha moção de repúdio contra o baixo preço do 0,2 centavos que foi reajustado 

o preço da uva, onde o produtor se sacrifica o ano inteiro, é aumento de insumo. As condições 

climáticas, podem acompanhar aí, que tem parreirais que está caindo, presto minha solidariedade 

a todos esses produtores, e acho válido a gente discutir esse assunto da mesma forma a levar 

adiante isso, que é, é uma dos carros chefes do município de Flores da Cunha, que leva o 

emprego e renda pro nosso município, né? E, da mesma forma, quero fazer defesa a minha 

indicação, na verdade a minha moção de congratulação ao Cartório Eleitoral, ao Senhor Doutor 

Juiz de Direito Eleitoral, o 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, o Técnico 

Judiciário; e a Senhora Marthyna Savaris Fachim, estagiária, pelo brilhante trabalho realizado no 

ano passado durante o processo eleitoral, onde fomos bem atendidos, e estender esse, essa moção 

de congratulação aos Colegas, que espero ter êxito em darmos uma moção ao cartório, enfim, 

pelo seu trabalho desenvolvido. Quero ressaltar aqui, da mesma forma, ao Senhor Presidente, 

Colegas Vereadores, que no dia 22 de janeiro, folhando o jornal O Florense, me deparei com o 

pronunciamento do nosso Presidente Clodomir José Rigo, aonde o Edil fala da rotatividade, que 

a presidência da Câmara deve acontecer, aonde um ano cada, cada, que todo ano tenha o 

presidente, né, que o Regimento Interno, hoje, é cada dois e seria de cada um, sou totalmente 

favorável, Senhor Presidente, quando esse projeto chegar na Câmara de Vereadores. Contém 

com o meu apoio! E, também, da mesma forma, que o MDB não ficou na Mesa Diretora esse 

ano aqui e nenhuma comissão, então vale aqui ressaltar que seria de uma grande oportunidade 

também e acredito que seja cumprida essa explanação aí que foi feito. No mais era isso. Quero 
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agradecer a oportunidade a todos! E fica aqui o meu grande abraço a todos vocês, meu muito 

obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Guga. Encerramos assim a 

participação no Grande Expediente. Passamos ao intervalo de cinco minutos para a organização 

da pauta da Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA 

Não havendo matéria a ser deliberada nesta sessão, encaminho para a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação Final os Projetos de Leis Complementares nºs 007 e 008/2020, e o Projeto de 

Lei nº 068/2020, o Projeto de Decreto de Legislativo nº 003/2020, os Projetos de Leis nºs 001, 

002, 006, 007, 008 e 010/2021, e os Projetos de Resolução nºs 001 e 002/2021.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente! (Assentimento da Presidência). Eu 

peço a inclusão na próxima sessão, em regime de urgência e urgentíssima, dois projetos de lei do 

Poder Executivo.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Qual seria a justificativa? 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Conforme determina o inciso 3º do artigo 149 do 

Regimento Interno, solicito urgência urgentíssima na tramitação do 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 280 mil reais. Esse valor se refere à compra de uma retroescavadeira para a Secretaria 

de Obras e vai ser realizada com recursos próprios do Poder Público Municipal, devido à atual 

máquina não estar mais em condições de uso. A mesma irá para leilão. Esse assunto também, na 

tarde de hoje, o Prefeito Municipal já abordou com todos os Vereadores. O outro projeto 

também, como determina o inciso III do artigo 149 do Regimento Interno, solicito então a 

urgência urgentíssima na tramitação do Projeto de Lei 010/2021, que altera dispositivos da Lei 

Municipal nº 3.435, de 14 de agosto de 2019, que dispõe sobre a Organização do Sistema 

Municipal de Defesa do Consumidor, a SMDC, que institui a Coordenadoria Municipal de 

Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do 

Consumidor, o CONDECON, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do 

Consumidor, FMPDC, e dá outras providências. Como todos os Vereadores sabem e a 

comunidade que nos assiste, infelizmente o Procon de, precisou ser fechado para algumas 

adequações na legislação e, também, para inclusão no sistema nacional do Procon. E para isso, 

precisa uma, um CNPJ específico do Procon na Receita Federal. E lá, constou algumas 

divergências com relação às siglas que estavam no projeto de lei, então é uma questão somente 

de nomenclatura que precisamos atualizar nesse projeto. Mesmo assim, o Poder Executivo está 

trabalhando com a possibilidade de incluir o Procon, o CNPJ da Administração para agilizar e 

poder voltar ao atendimento o quanto antes do Procon em nosso município. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada!   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então o requerimento de urgência 

urgentíssima ao PL 002/2021 está em discussão. (Nenhuma manifestação). Então o requerimento 

de urgência urgentíssima ao PL 002/2021 está em votação. Os Vereadores que são favoráveis 

votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Então o requerimento de 

urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 002/2021 aprovado por unanimidade.  

Então colocamos agora, em discussão, de urgência urgentíssima, o PL 010/2021. (Nenhuma 

manifestação). Pedido de urgência urgentíssima ao PL 010/2021 está em votação. Os Vereadores 

que forem favoráveis digitem sim e os contrários que digitem não. (Processo de votação 

eletrônica). O requerimento então de urgência urgentíssima ao PL 010/2021 aprovado por 

unanimidade. Então informamos que as comissões terão 72 horas para fazer os pareceres desses 

projetos que foram pedido urgência urgentíssima. Não tendo mais matérias, passamos às  
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EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite novamente aos presentes. Anteriormente, 

quando me manifestei, esqueci de cumprimentar algumas pessoas, inclusive a minha mãe, a 

Neusa e minha filha Lavínia que estavam aqui, acompanhando essa primeira sessão, que é muito 

orgulho pra mim, e com certeza elas são minhas parceiras em todas as horas. Eu gostaria de 

aproveitar esse momento, como é Explicações Pessoais, são três minutos onde temos à 

disposição para falar de qualquer assunto, fazer um balanço desse primeiro mês como Vereadora. 

Então da minha satisfação de estar representando nosso povo florense. E algumas entidades eu já 

estive fazendo visitas oficiais, como o hospital Nossa Senhora de Fátima; também visitei o, 

algumas secretarias do nosso Município, já buscando informações; e também, com a Adiflores, 

que essa é uma grande entidade aqui do nosso município, que zela então pelo nosso idoso e que é 

uma das principais bandeiras que eu vou defender aqui nesta Casa, para que nós tenhamos aí o 

Centro Dia, que possa dar mais qualidade de vida aos nossos idosos. Nessa também, nos 

deparamos aí com a questão climática, que afetou os nossos agricultores profundamente. Então 

como o Prefeito falou, nós temos aí quase 50 hectares, né, de parreirais no chão, que é triste, é 

lamentável nós estaremos passando por isso, imagina ao agricultor que vive aí o ano inteiro pra 

isso e, agora, se vê nessa situação. Então no sábado, eu e o Colega Vereador Diego Tonet 

estivemos visitando algumas propriedades do nosso interior e algumas ainda conseguiram se 

antever a isso, né, esse problema e viram que estavam os parreirais já inclinados e estavam 

trabalhando então na sua recuperação pra que não, não caiam. E também, como vocês sabem, é 

difícil agora fazer, erguer esses parreirais da situação que está o clima, então eles estão 

encharcados, pesados, então a terra também precisa firmar. E a Secretária da Agricultura 

também, a Fabiane Veadrigo, já nos informou que na próxima semana, a partir de quarta, quinta, 

então vai ter uma força tarefa aí do Município pra auxiliar os nossos produtores nesse sentido, 

né? Então vão colocar as máquinas à disposição para que a gente consiga, de alguma forma aí, 

auxiliá-los nesse momento tão difícil. No momento era isso, Senhor Presidente. Agradeço então 

o espaço.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora. Com a palavra Vereador 

Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, ainda neste período de recesso, quero 

complementar também que estive em contato com o departamento de Esportes, Turismo e, 

também, Cultura, algo que foi citado pelo Colega Vereador Angelo, né, uma área tão importante 

que deve ter uma atenção especial. Então desde, desde já estive avaliando junto com esse 

departamento também, as necessidades para me colocar à disposição pra realizar um trabalho de 

apoio para estas áreas. Visitei também algumas famílias e identifiquei alguns problemas pontuais 

que já estou encaminhando para o setor Executivo. E estive nessa semana passada, nos distritos 

de Mato Perso e Otávio Rocha, falando então com os Subprefeitos. Temos aqui o Bruno Debon 

presente e, também, o Elso Ferronato, no qual estive falando. Acompanhei os trabalhos 

realizados nesses distritos, um trabalho muito bom de patrolamento e encascalhamento das vias, 

que é muito importante agora, neste momento de escoamento de produção da safra da uva. E me 

coloquei à disposição para ouvir as demandas que estes locais também precisam. Nos últimos 

dias também, eu visitei algum, algumas famílias da cidade, principalmente no sábado, que andam 

enfrentando alguns problemas, devido às enxurradas. Sempre que dá uma chuva mais forte, o 

pessoal fica com certo temor, né? Tem vários pontos, lojas, o comércio que foi atingido por 

causa dessa, dessas chuvas que estão acontecendo. Também, como a Silvana citou, estive 

juntamente com ela, visitando algumas propriedades rurais do interior, é bem triste a situação 

que os proprietários, os produtores rurais estão enfrentando, né, situação de muitos parreirais 

com queda. Graças a Deus tivemos alguns que conseguiram antever antes do parreiral cair e 

estão com maquinário, com pessoas tentando evitar então que maiores danos. Então espero que 
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brevemente a chuva passe, né, a comunidade, como o pessoal do Executivo, com as máquinas se 

mobilize para recuperar esses parreirais que estão caídos. Para encerrar, quero desejar aqui um 

excelente ano de trabalho a todos os Colegas Vereadores presentes, ao Prefeito César e o Vice 

Márcio que estiveram no início dessa sessão e que possamos sempre tomar as decisões mais 

acertadas, colocando sempre a comunidade em primeiro lugar. No mais, era isso, Senhor 

Presidente.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Diego. Passo a palavra ao 

Vereador Ademir Antonio Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; obrigado, Colegas 

Vereadores, pela presença, pelo poder oportunizar de trabalhar com os senhores nessa próxima 

gestão, caras novas, ideias novas e uma gestão inteira pela frente e com certeza vamos ter êxito 

em tudo que chegar a esta Casa. É bom estar de volta, Colega Clodo, nós que estivemos na 

última gestão, estamos de volta aqui e isso não quer dizer que estejamos já com o trabalho 

concluído, há muito por se fazer ainda. Cumprimentando também, em especial, Veroni, assessor 

do Deputado Tiago Simon; Bruno Debon, Subprefeito de Otávio Rocha; servidores desta Casa, 

muitas caras novas também trabalhando novamente aqui nessa Casa Legislativa de Flores da 

Cunha. Já foi citado aqui, que É Tempo de Vindima, vindima é colheita, vindima é o fim de um 

processo, de um ciclo que a gente tem no nosso município, que a gente sabe que, que ele é muito 

importante para toda a cadeia produtiva aqui, da uva e do vinho. Somos os maiores produtores de 

vinhos do Brasil, com muito orgulho, e pretendemos mantê-los. A uva sempre foi a propulsora 

do nosso município. Hoje, graças a Deus, a diversificação das, da indústria e das atividades elas 

proporcionam ao município mais renda, mais trabalho, mais emprego e consequentemente 

melhor qualidade de vida. Mas o momento agora é dela, é da uva. Então como todos os Colegas 

já mencionaram, tivemos problemas climáticos no início, que com a carência de chuvas e, agora, 

um certo excesso na colheita, o que causa muitos transtornos, como a queda desses parreirais. 

Felizmente ainda contamos com a solidariedade dos vizinhos, a solidariedade dos companheiros 

e as comunidades se juntam e, na maioria das vezes, tem sucesso a erguer esses parreirais. Então 

a gente sabe do trabalho árduo dos agricultores, dos nossos viticultores, eu estou sempre 

intimamente ligado a todo esse processo, desde o seu plantio até a sua conclusão, a gente sabe de 

todo o trabalho que dá as nossas videiras, mas toda a alegria também que ela proporciona pra 

cada família, para cada, cada comunidade e cada município aqui da nossa serra gaúcha. Então o 

que, o ponto negativo é que, no final do ano passado, tivemos a notícia de dois centavos de 

correção no nosso preço da uva. Então é lamentável e a gente espera que possamos, sim, ter em 

breve uma solução, não só culparmos a indústria, não só culparmos o produtor pela qualidade, 

que a gente sabe que depende do clima, mas chegarmos a um acordo, chegarmos aonde pode ser 

sim, dar continuidade a esse trabalho da nossa uva. Pra concluir, Senhor Presidente, então é bom 

estar de volta aqui, é bom estar disposto aos trabalhos e contamos também com a presença de 

toda a comunidade florense para nos auxiliar. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Ademir. Encerrada as 

Explicações Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Durante o recesso parlamentar, no 

dia 20 de fevereiro, estive representando esta Casa na abertura do início do período da colheita 

da uva, no Parque da Vindima Eloy Kunz. Agradecer a Vereadora Silvana De Carli, Vice-

Presidente, que esteve representando esta Casa, no dia 19 de janeiro, no ato que deu início à 

vacinação contra o Covid-19, no Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi. Só comunicando que 

logo após o encerramento dessa sessão, então nós teremos aqui a nossa primeira sessão 

extraordinária. Agradecendo a presença de todos, das pessoas que nos prestigiam ao vivo, quem 

nos acompanha através do Youtube, à imprensa, ao jornal; ao Subprefeito Debon, lá de Otávio 

Rocha; todos vocês, muito obrigado pela presença. É importante sim que vocês sempre nos 

acompanhem, dando sugestões, vendo o nosso trabalho do dia a dia. Muitas vezes o vereador ele 

não é reconhecido pelo o que ele faz, porque às vezes nós pecamos na divulgação também. Por 
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isso que é importante que a imprensa nos prestigie, divulgue o nosso trabalho e nós também, 

vereadores, quando nós pudermos, sempre estar presente junto a nossa comunidade.  

Agradecendo a presença de todos que nos acompanham durante a sessão e agradecendo também 

a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 1º de fevereiro de 2021, 

às19h35min. Tenham todos uma boa noite!  
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