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SESSÃO 2.616 – ORDINÁRIA 

08 de fevereiro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 08 de fevereiro de 2021, às 18h16min. Cumprimento os 

Colegas Vereadores, a Vereadora, as pessoas presentes do plenário, que, devido à pandemia, 

continuam de forma restrita, e a todos que nos acompanham através do site da Câmara, pelo 

canal do Youtube. Um cumprimento especial a Jane Baggio, nossa Secretária da Saúde; a Thelma 

Bebber, do departamento de Turismo; e ao Nando Rosa, Presidente do Republicanos. Demais 

pessoas que nos assistem, assessores, sejam todos bem-vindos.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos dessa sessão, solicito ao Secretário que faça a leitura dos expedientes 

do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de Diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 015/2021, que informa que não é necessário o envio do impacto financeiro 

orçamentário pelo Poder Executivo em relação ao 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”, pois será utilizado somente o valor 

estabelecido na rubrica para este fim, devidamente aprovado no orçamento deste exercício 

financeiro.  

Ofício nº 20/2021, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que convida o Presidente 

desta Casa para participar da abertura do ano letivo das escolas municipais, no dia 10 de 

fevereiro de 2021, às 08:00 e às 13h30min, via plataforma Zoom.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 013/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o conserto do calçamento na rua Adão Mambrini, no bairro 

Aparecida, bem como a limpeza e manutenção das caixas coletoras ou bocas de lobo.  

Indicação nº 014/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada, juntamente com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e 

o departamento de Trânsito, a limpeza na rotatória da RS-122, que liga Flores da Cunha à Otávio 

Rocha. 

Indicação nº 015/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado, juntamente com a Secretaria de Obras, o reparo na rua Heitor 

Curra, próximo ao Banana Pink Lanches. 

Indicação nº 016/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado, juntamente com a Secretaria de Obras, o reparo na rua John 

Kennedy, próximo ao Nelius Lanches. 

Indicação nº 017/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal o asfaltamento ou pavimentação da rua que acessa a Otávio Rocha, entre o hotel Dona 

Adélia e a entrada para a estrada Slaviero. 

Indicação nº 018/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal a conclusão do asfalto na região do travessão Gavioli. 
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Indicação nº 019/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a reforma ou a construção do banheiro público na Praça 

Regional da Uva, em Otávio Rocha, com as adequações dentro das normas de acessibilidade. 

Indicação nº 020/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam realizadas as obras necessárias para os reparos na rua Luiz Zanandrea, em 

São Cristóvão, bem como a construção e/ou manutenção de passeio público (calçada), e também, 

que seja providenciado um muro de contenção e uma defensa na beira do rio Curuzu, na mesma 

rua. 

Indicação nº 021/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal a substituição das placas danificadas que indicam os nomes das ruas do distrito de 

Otávio Rocha, bem como a colocação de placas nas ruas que não possuem a sinalização das vias, 

além de solicitar a padronização das referidas placas, de forma regrada e organizada. 

Indicação nº 022/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal a pavimentação da rua Uva Cabernet, em frente à escola Francisco Zilli, em Otávio 

Rocha. 

Indicação nº 023/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal a ampliação e a restauração do prédio que abriga a Subprefeitura, o Museu Padre 

Alberto Lamonatto e o posto dos Correios, em Otávio Rocha. 

Indicação nº 024/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal a construção de passeio público ao longo da rua Dr. Antônio Tassis Gonzáles, 

no bairro União, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 025/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal a limpeza e a manutenção da estrada Antônio Soldatelli, que liga o Centro ao 

bairro Nova Roma, no município de Flores da Cunha. 

Requerimento nº 005/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que requer ao 

Presidente desta Casa o desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 009/2020, que 

“Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança, faixas elevadas e cancelas automáticas nas 

vias públicas de acesso aos loteamentos”, conforme §4° do art. 128 do Regimento Interno. 

Requerimento nº 006/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer a 

prorrogação pelo prazo de 30 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final sobre o 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”, tendo em vista a 

necessidade da realização de audiência pública, conforme parecer da Assessoria Jurídica desta 

Casa. 

Requerimento nº 007/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a prorrogação pelo 

prazo de 60 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

sobre o Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que “Institui o Código de Posturas e de 

Convivência Cidadã de Flores da Cunha e dá outras providências”, tendo em vista a 

complexidade da matéria e a necessidade da realização de audiência pública. 

Requerimento nº 008/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer ao Presidente desta 

Casa que solicite à Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos 

Humanos a designação de data para realização de audiência pública, a fim de dar transparência 

ao 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”, conforme 

determina a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 
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Moção nº 004/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que apresenta Moção de 

Apoio à Sra. Andréia Francescato Vignatti, Diretora do Hospital Nossa Senhora de Fátima, e 

para a Sra. Jane Paula Baggio, Secretária da Saúde do Município, extensiva aos demais 

membros, funcionários, colaboradores, enfim, a todas as pessoas da área da saúde, que lutam 

para prevenir enfermidades, enfrentar o vírus do Covid-19 e salvar vida das pessoas. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício do Presidente do Partido Social Democrático (PSD) de Flores da Cunha, que solicita ao 

Presidente desta Casa a realização de uma audiência pública para debater questões referentes ao 

preço de comercialização da uva. 

E-mail da Assessora da Presidência da Câmara Municipal de Caxias do Sul, que convida para 

participar da reunião do Parlamento Regional, no dia 11 de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, na 

Sala de Comissões Geni Peteffi, na sede da Câmara. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário Angelo. Então encerrada a 

leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Nesse espaço, os Vereadores que protocolaram indicações, 

requerimentos, moções ou projetos, têm três minutos para defenderem suas proposições. Com a 

palavra o Vereador Horácio Natalino Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Boa noite, Senhor Presidente, Nobres Colegas, 

Direção, funcionários, assessores da bancada e os demais aqui presentes, e as redes sociais. Boa 

noite! No dia seis de janeiro de 2021, visitei o gabinete do Deputado Paparico Bach, do PL, 

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da APAE do Rio Grande do Sul, Assembleia 

Legislativa. Nessa visita ao Deputado Paparico, foi solicitado apoio à Apae de Flores da Cunha e 

Nova Pádua, para atender as demandas da mesma. Na ocasião, solicitamos um veículo para a 

referida Apae. Obrigado a todos e ao Senhor Presidente. 

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

Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa tarde a todos! Boa tarde a quem nos acompanha 

pelas redes sociais! Aqui conosco, presente, a Secretária da Saúde, a Jane Baggio; o Giovanni 

Boscatto, Presidente do Consepro; também a Thelma Bebber, que é a Diretora do Turismo; a 

imprensa, né, rádio Solaris, também o jornal O Florense, os assessores desta Casa, servidores, 

todos que nos acompanham. Como eu falei na última sessão, eu sempre quero compartilhar aqui, 

quando fizer indicações, que a ideias venham por parte da população, como forma, também, de 

incentivar as pessoas a participarem conosco, né, serem os nossos olhos também aí na 

comunidade. Então eu indiquei ao Prefeito Municipal a pavimentação asfáltica na rua Guilherme 

Lucian, que é um total de 800 metros somente e essa estrada é a que chamam da estrada da 

Forbal. É um espaço ali onde que muitas empresas..., a empresa desloca muitas pessoas que vão 

até ali, funcionários, também caminhões, né, que fazem entregas ali e que utilizam, também, 

como um acesso mais fácil pra sair em São Cristóvão, encurtando caminho e, também, do 

pessoal que vem por Caxias agora com essa ligação que a gente vai ter, asfáltica, como outra 

alternativa então de via. Então essa é a indicação que fiz nessa semana e quero pedir, de novo, à 

população que nos acompanha, que nos assiste e sempre tiverem sugestões, ideias que a gente 

possa apresentar aqui na Câmara, que eu estou à disposição de todos. Era isso, Presidente, 

obrigada. 

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

Vereador Vitório Francisco Dalcero. 
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VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Meu boa tarde a todos! Cumprimentar o 

Senhor Presidente Clodo, a Mesa Diretora, os Colegas Vereadores Horácio, Diego, Ademir, o 

Guga. Cumprimentar os secretários do Poder Executivo, que se encontram nessa Casa, os 

servidores dessa Casa, a imprensa, público aqui presente e o público que nos acompanha através 

do canal do Youtube, da nossa Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, faço a defesa da 

indicação número 13/2021, no qual, percorrendo as ruas da nossa cidade, infelizmente, 

constatamos problemas recorrentes no tocante à pavimentação através de pedras paralelepípedos, 

onde as mesmas perderam a aderência com o solo e encontram-se soltas, gerando transtorno a 

essas pessoas que trafegam na mesma. Hoje, trago, como indicação, melhorias na rua Adão 

Mambrini, onde tem vários pontos no centro da rua com pedras soltas. Também, nessa referida 

rua, a caixa coletora encontra-se obstruída. Efetuar a limpeza dessa caixa coletora da água 

pluvial, com certeza, evitará transtornos aos demais moradores da microrregião. Muitas vezes, 

são através de pequenas ações que levamos melhor qualidade de vida aos moradores do nosso 

município. No momento, seria isso, Senhor Presidente. 

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

agora, ao Vereador Ademir Antônio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente! Boa noite, Colegas 

Vereadores, Vereadora, servidores da Casa, imprensa, Secretária Thelma, representante do 

hospital Nossa Senhora de Fátima, Consepro, na pessoa do Giovani, Marinho, demais pessoas 

que nos acompanham, também, pelas redes sociais da nossa Câmara de Vereadores. Senhor 

Presidente, trago essa indicação, nessa semana e faço defesa dela nesse espaço, que é sobre a 

pavimentação da rua Cabernet, em frente à escola Francisco Zilli, em Otávio Rocha. Já foi 

recorrente, já, em outras ocasiões, trouxemos essa indicação, essa possibilidade de termos aquela 

via pavimentada. Essa indicação está sendo apresentada diante da solicitação de moradores 

usuários da via, uma vez que, naquela rua, está instalada a escola Francisco Zilli e o estádio 

Sétimo Molon, duas importante e movimentadas instituições. Então a gente pede ao Executivo, 

na pessoa do Prefeito, que olhe com carinho e possa nos possibilitar a construção dessa 

pavimentação naquela via Uva Cabernet. Também, protocolamos, nessa semana, Senhor 

Presidente, a instalação e a substituição das placas danificadas que estão no distrito de Otávio 

Rocha. A sinalização é imprescindível para que as pessoas, tanto os moradores da localidade, 

quanto os visitantes do distrito possa dar e obter as informações e visibilidade nas ruas, 

valorizando-as. Além de sinalizar adequadamente com o nome das ruas, o estado de conservação 

das placas propicia o embelezamento das vias públicas, razão pela qual solicito atenção especial 

do Executivo para essa indicação. Então todas as ruas do distrito de Otávio Rocha elas têm 

nomes de uvas, mas elas não têm uma uniformidade na sua..., na sua colocação. Então a gente 

espera que possamos, de forma padronizada, termos essas placas para substituição das mesmas, 

que estão muito danificadas. Também, Senhor Presidente e Colegas Vereadores, na rua Luiz 

Zanandrea, no bairro São Cristóvão, a gente pede que seja providenciada, como medida de 

prevenção de acidentes, um muro de contenção e uma defensa na beira do rio Curuzu, na mesma 

rua e, ainda, a construção e a manutenção do passeio público, a calçada, a fim de oferecer 

segurança para todos. Então podemos observar nas fotos, né? (Exibição de imagem através da 

televisão). O Colega Clodo também já sabe, né, que a gente teve essas indicações em outras 

oportunidades e acabou não acontecendo. Então esperamos que agora posa ser feito esse 

trabalho, principalmente pela segurança. Houve a queda desse muro, que continha e a destruição 

da calçada que lá está. Então acreditamos que agora possamos trabalhar em prol dessa 

construção desse muro e dessa contenção e dessa calçada, Senhor Presidente. Por ora, era isso. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Ademir. E, para finalizar, 

passo a palavra ao Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior. 
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VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos! Colegas 

Vereadores, pessoas já citadas no protocolo, público presente. Trago a indicação número 24, que 

prevê aqui, né, pede ao Executivo Municipal que seja realizada a construção de passeio público 

ao longo da rua Antônio Tassis Gonzales, que é rua que dá acesso ao residencial João XXIII, 

aqui no bairro União. Então tem bastante acesso de moradores, pedestres e, de um lado da rua, 

que faz divisa com uma área pública, não tem passeio público, está sendo utilizado como 

depósito de lixo, depósito de lenha, entulhos e muito..., muito mato. Ali seria muito interessante 

que o Poder Executivo cumprisse a lei que já prevê a construção de passeio público, pra dar 

melhor acesso a esses moradores que transitam por ali enquanto pedestres. E a indicação número 

25, que prevê, que solicita, na verdade, ao Executivo Municipal a limpeza e manutenção da 

estrada Antônio Soldatelli, principalmente nas suas laterais, né, a estrada que dá acesso ao bairro 

Nova Roma. Nova Roma é um bairro grande, um bairro..., é de conhecimento da maioria dos que 

estão aqui que essa via precisa de..., precisa de uma reforma, precisa ser construído lá um passeio 

público, pra dar melhor acesso também aos moradores, que gostariam de caminhar, fazer 

caminhadas e, então, agora, num primeiro momento, estou solicitando a limpeza, porque está, há 

algum tempo abandonada e dificulta até a visão dos motoristas. Então é importante que essa 

limpeza que vem sendo feita aí no centro do município também vá para os bairros e Nova Roma 

está necessitando dessa roçada, pelo menos, nas laterais, pra dar melhor acesso aí, 

principalmente, pra quem transita a pé. Já é uma via perigosa pra se caminhar, mas, estando 

limpa e com acesso melhor, vai ser mais fácil também para os moradores. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado! 

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

Expediente, passamos ao  

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os Vereadores inscritos. Neste espaço, três vereadores, previamente inscritos, por ordem 

alfabética, poderão falar, por até 15 minutos, sobre assuntos de sua livre escolha. Cada sessão, é 

feito um rodízio, para que todos os vereadores tenham a oportunidade de ocupar este espaço. 

Então eu transfiro a presidência a Vice-Presidente, Vereadora Silvana, para fazer uso da palavra. 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Presidenta Silvana, Colegas Vereadores, 

pessoas já citadas no nosso protocolo, a imprensa, através do jornal O Florense, assessores. Mas 

uma vez, em especial, a nossa Secretária da Saúde, Jane, que tenho a certeza que está tendo um 

trabalho muito árduo, muito gratificante também, devido aos resultados que nós estamos obtendo 

nesses últimos dias, últimas semanas, aqui na nossa cidade, com relação ao nosso principal 

entrave, que é essa Covid-19, que está nos atrapalhando um pouco nossas funções, nosso 

trabalho no dia a dia. Mas eu tenho certeza a Secretária também sabe que a Covid não é e não 

será o nosso principal problema. Todo mundo só fala da Covid, todo mundo se direciona à 

Covid, mas nós estamos esquecendo das outras doenças que sempre existiram e continuam 

existir na nossa cidade, na nossa família, no nosso trabalho. Doenças até, de certo ponto, muito 

mais graves, trazendo muito mais óbitos. Mas hoje, toda a nossa imprensa, principalmente a 

nossa imprensa lá do centro do país, está só direcionada ao Covid. Estamos esquecendo que têm 

pessoas com outras inconformidades, que estão sofrendo, estão ficando depressivas. Posso aqui 

citar as nossas crianças, nossos alunos, impossibilitados de frequentar uma aula presencial. Logo 

aí à frente, nós iremos ter resultados muito negativos com relação a essa..., esses protocolos que 

estão sendo adotados. Claro que nós respeitamos os profissionais, os diretores, diretora, que têm 

o trabalho à frente das suas escolas, mas nós precisamos voltar a nossa rotina normal. Ninguém 

deixou de trabalhar. Quem trabalha na iniciativa privada, até alguns órgãos do setor público, 

ninguém deixou de trabalhar. E eu tenho certeza que os professores, os diretores terão a 

capacidade de fazer esse retorno gradual e queira Deus que ali, logo aí na frente, nós possamos 
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sim, né, Secretária, terminarmos um ano muito diferente do que nós começamos. Que nós 

possamos voltar lá ao ritmo normal que nós tínhamos no início do ano passado. Nós começamos 

o ano passado no ritmo certo, num ritmo de trabalho, de passeio, de festas. Aí, veio a pandemia, 

mudou todo esse ritual. Nós começamos um ano diferente, atípico, mas, com esperança, com a 

vacina, queira Deus que, num curto prazo de tempo, que venha para todos nós, para que nós 

possamos voltar a vida normal. Obrigado, pela presença, Secretária. Eu destaco aqui, também, a 

presença do Presidente do nosso Consepro, Giovanni Boscatto, e é sobre segurança pública que 

eu quero falar algumas palavras pra vocês hoje. Todos são testemunha que, na semana passada, 

nós aprovamos aqui um projeto de repasse de um auxílio financeiro ao Consepro, para que seja 

começado um trabalho de investimento do nosso município pra nós termos um pouco mais de 

segurança. Nós sabemos que dependemos muito do Governo do Estado para o repasse do setor 

humano, dos “brigadianos”, pra nossa segurança, mas o Município também está se esforçando, 

através do Consepro, através do Poder Público, pra nós podermos fazer aqui uma infraestrutura 

com câmeras, com segurança, com guardas municipais, para que nós possamos ter sim, tanto na 

cidade, como no interior uma sensação de mais segurança pros nossos munícipes. Então esse 

repasse que o Poder Público..., nós aprovamos aqui nessa Casa, na semana passada, foi de 300 

mil reais, para o Consepro, para aquisição de equipamentos e softwares. Este valor será utilizado 

para a implantação das câmeras de videomonitoramento, contemplando parte do projeto “Olhar 

Digital”, como é chamado, idealizado pelo Conselho Comunitário Pró Segurança Pública, 

conhecido como Consepro. Parabenizo o Prefeito Municipal, César Ulian, pela preocupação e 

iniciativa, já que esta ação estava contemplada no programa de governo da coligação Flores para 

o Futuro e, também, aos Vereadores, que aprovaram esta iniciativa. Diante da insegurança 

instalada em nosso município, falta de contingente policial, crise do Estado e sucessão de 

episódios de violência, nasceu o projeto Olhar Digital, visando fornecer aos órgãos de segurança 

materiais e ferramentas de trabalho capazes de vigiar pessoas, veículos, coisas por meio de 

dispositivos, câmeras, instalados nas vias monitoradas. Desta forma, o objetivo é tornar a cidade 

de Flores da Cunha mais segura, estimulando o turismo, revitalizando o comércio, as indústrias, 

prevenindo a violência e, principalmente, garantindo a tranquilidade e segurança para a 

população local. O presente projeto será desenvolvido e executado em duas fases, sendo que, 

inicialmente, são estimadas a instalação de 100 câmeras de monitoramento e, na fase final, mais 

100 câmeras, totalizando então 200 câmeras em todo o município. Para a escolha dos locais de 

instalação das câmeras de monitoramento, foi realizado estudo técnico pela Brigada Militar e 

pela Polícia Civil da cidade, que apontaram os locais de maior concentração e ocorrência de 

delitos em nosso município, sendo as câmeras de monitoramento instaladas de acordo com a 

ordem de ocorrência de crimes no local. O monitoramento das imagens geradas pelas câmeras 

será realizado pela Guarda Municipal. Será criada uma sala de monitoramento nas dependências 

da Prefeitura Municipal, sendo que guardas municipais farão o acompanhamento e repassarão 

para a Brigada Militar e Policia Civil.  As câmeras captarão as imagens e enviarão, através de 

fibra ótica, para um complexo de telas e monitores das centrais de monitoramento, sendo que, 

detectado alguma conduta suspeita, uma mensagem é dirigida para equipe policial mais próxima, 

que investigará os fatos e atos e tomará as devidas providencias, podendo, inclusive, referidas 

imagens serem utilizadas em investigações criminais e processos judiciais. Será instalado nas 

centrais de monitoramento um software, que terá por finalidade fazer a filtragem de todas as 

imagens gravadas, propiciando inteligência ao sistema e agilidade na elucidação dos fatos, dos 

veículos e das pessoas envolvidas na conduta ilegal. As imagens captadas pelas câmeras de 

monitoramento serão armazenadas e gravadas em servidor, ficando disponíveis pelo prazo 

aproximado de 30 dias. Os recursos necessários para a execução e manutenção do projeto Olhar 

Digital deverá ser oriunda de parceria público-privada e da população em geral, associações 

comunitárias, entidades, Promotoria Pública, Prefeitura Municipal, Fórum, empresas, 

comunidade em geral. Somente havendo a união de esforços é que se conseguirá prevenir e 

combater a criminalidade, propiciando maior segurança ao patrimônio e, principalmente as 
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pessoas. Para a execução do projeto, serão necessários, aproximadamente, 600 mil reais, 

podendo variar conforme oscilação do dólar. O prazo para a conclusão do projeto Olhar Digital 

está estimado para o final do primeiro semestre de 2022. Então, no próximo ano, primeiro 

semestre do próximo ano, é a previsão para que esteja tudo pronto, funcionando no nosso 

município. Na próxima segunda-feira, estaremos recebendo, aqui nessa tribuna, o Consepro, que 

irá também fazer uma explanação sobre este importante projeto. Então nós recebemos o convite 

do projeto, do Consepro pra vim a esta Casa fazer a prestação de contas do ano de 2020 e, em 

contrapartida, eu já solicitei para que viesse então fazer uma explanação. Eles que são as pessoas 

que estão controlando esse projeto, esse Olhar Digital, né? Então, através do Giovani, o Lucas, 

a..., não sei mais quem, os técnicos lá do Consepro, se farão presente então nessa Casa, usando 

essa tribuna para fazer uma apresentação para todas as pessoas que tiverem interesse em 

conhecer este projeto que o Município, em comum acordo entre as entidades, estará implantando 

na nossa cidade. Então já..., de antemão, já convido a todos, né, que possam estar presentes, ou 

presencialmente, ou através das nossas redes sociais. Até, né, Giovani, quiserem sugerir, dar 

alguma sugestão e pedindo sim pra que as empresas, entidades, as pessoas físicas, presidente de 

bairros que tiverem..., precisamos que tenham interesse de trabalharmos todos juntos com o 

Poder Público, essa Casa também estará apoiando, pra que esse projeto saia realmente do papel e 

seja implantado na nossa cidade. Outro assunto, também, que eu tenho, de interesse da 

comunidade, é a instalação do Procon. A Prefeitura, na gestão 2017/2020, inaugurou a sala e 

divulgou o seu funcionamento, porém, por motivos técnicos, a Administração atual encontrou 

impedimentos para o real funcionamento da entidade, necessitando adequar e uniformizar a 

nomenclatura do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o FMDC, adequando, 

assim, a legislação municipal a um requisito exigido pela Receita Federal para o cadastramento 

da personalidade jurídica do fundo público. Ficamos no aguardo para que, em breve, a 

comunidade florense possa usufruir deste importante canal de defesa do consumidor. Então esse 

é um dos projetos que nós recebemos um pedido de urgência urgentíssima pra que seja votado. 

Então, logo em seguida, nós estaremos apreciando. Eu já, de antemão, faço um pedido aqui aos 

Colegas Vereadores pra que nós possamos aprovar esse projeto pra que, mais breve possível, 

então essa Casa, que ela é tão requisitada pelos nossos consumidores, pelos nossos munícipes, 

que ela esteja aberta novamente, funcionando, para atender todas as pessoas que lá procurarem 

ajuda. Então era isso. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a presença de todos. Quero citar, 

mais uma vez, a imprensa, jornal O Florense, que toda segunda-feira está aqui nos prestigiando, 

as pessoas que estão nos assistindo em casa através do canal do Youtube também. Peço que 

contribuam, que compareçam a nossa Casa, sugerindo, conversando com nós Vereadores, pra 

que nós, todos juntos, nós possamos fazer o melhor trabalho para o município. Agradeço a 

tenção de todos. 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Retorno a Presidência ao Colega Vereador Clodomir 

José Rigo. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora Silvana. Então, seguindo, eu 

passo a palavra ao Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, 

servidores desta Casa, Secretária da Saúde Jane, Diretora de Turismo Thelma, Giovanni 

Boscatto, do Consepro, a imprensa presente, o público e o público também que nos acompanha 

através das redes sociais. Nessa primeira oportunidade que tenho de ocupar este espaço da 

tribuna, quero, primeiramente, agradecer todas as pessoas que acreditaram em mim, pelos 596 

votos de confiança que obtive da comunidade de Flores da Cunha. Muito obrigado a todos! 

Quero agradecer, também, a todos os amigos conquistados durante esta campanha, todos aqueles 

que não mediram esforços para estar em praticamente todas as localidades do nosso município, 

deixando a sua palavra. Obrigado, amigos da coligação Flores para o Futuro! Estou aqui com a 

grande responsabilidade de representar cada um de vocês. Ao meu partido, Progressistas, do qual 
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sou filiado desde 2016, quero fazer um agradecimento por me oportunizar ser candidato nas 

eleições passadas. Por fim, não poderia esquecer duas pessoas muito especiais, que sempre 

foram de suma importância para mim, minha mãe Beatris, que sempre me encorajou em 

momentos nos quais eu talvez cogitasse desistir e meu pai Ivo, uma pessoa humilde, 

extremamente trabalhadora e quem esteve ao meu lado em diversas das minhas caminhadas pelas 

ruas de Flores da Cunha, durante a campanha. Caminhar ao teu lado, meu pai, me deu ânimo, 

esperanças e me fez acreditar que nenhum caminho é longo ou cansativo demais quando a 

vontade de querer fazer o bem para a comunidade é maior. Obrigado, minha mãe e meu pai, por 

estarem comigo! Finalizados os agradecimentos, quero aproveitar este momento para falar sobre 

o tempo da vindima e os trabalhos na colônia. É recorrente que algumas pessoas pensem que eu 

moro na colônia e que sou filho de agricultores, por verem que posto nas redes sociais muitas 

fotos pelo interior de Flores. Contudo, eu nasci na cidade e foram os meus pais que vieram de 

famílias de agricultores, que tinham a uva como principal fonte de renda. Assim como em 

diversas outras famílias de Flores da Cunha e região, a uva corre em nosso sangue e se tornou 

um marco cultural herdado da imigração italiana, que ainda hoje ocupa grande espaço em nossas 

vidas. Então, embora eu tenha passado boa parte da minha vida na cidade, me lembro de diversas 

histórias vividas debaixo dos parreirais nas casas dos meus avós, em Flores da Cunha e, também, 

Nova Pádua. Lembro de quando eu era pequeno e, sendo o neto mais velho, por parte da família 

de minha mãe, e, junto dos outros primos mais velhos, eu era convocado a ajudar a puxar as 

mangueiras para dar tratamento nas parreiras. Era trabalhoso! Nós não podíamos deixar as 

mangueiras se prenderem entre os troncos das parreiras, mas, ainda assim, nos divertíamos. 

Passado um tempo, o aroma da uva se espalhava pelo ar, como este que sentimos agora ao 

passarmos pelas estradas do nosso interior. Ainda pequeno, na casa de meus avós, eu e meus 

primos não tínhamos altura suficiente para alcançar as videiras e ajudar na colheita. Sendo assim, 

restava-nos o trabalho de espalhar as cestas de vime e deixá-las prontas para que as uvas colhidas 

pudessem ser depositadas nelas e, assim, serem transportadas. Lembro que os dias durante a 

vindima começavam sempre cedo e eram regrados pelo horário do sol. Sempre foram dias longos 

e de muito trabalho. Um mutirão de pessoas encarava cada um uma fila e iam tirando as uvas 

sem parar. O único descanso era o momento da merenda ou da “colación”, como chamavam os 

nonos no dialeto, onde se levava um pão, salame, queijo, suco de uva e até um vinho para 

confraternizar e, logo após, seguir a colheita. Estes eram momentos que a comida tinha um gosto 

especial. Enfim, passaram-se os anos e chegou o tempo que eu também alcançava os parreirais. 

Então fui desafiado a tirar uva também. Lembro-me, algumas vezes, das camisas manchadas pela 

uva tinta e do medo de levar as ferroadas das vespas nas tardes quentes de verão. Durante anos, 

no período de férias do trabalho na cidade, eu ia para a colônia, na casa de meus tios, ajudar na 

safra, tirando uva ou carregando caixas. Desta forma, o trabalho nos parreirais e a época da 

vindima sempre foi algo que ficou marcado fortemente em minhas lembranças, por estas 

histórias que contei aqui e por muitas outras que ficaram gravadas em mim no passar destes 

anos. E, talvez, me perguntem: por que escolhi falar da vindima neste meu primeiro discurso 

como Vereador, não é? Quem me conhece, sabe o quanto eu prezo pela cultura italiana e quanto 

sou feliz em ser descendente dos queridos imigrantes que se instalaram por esta região. Quem 

conhece um pouco da história da imigração, sabe que os primeiros imigrantes que chegaram aqui 

encontraram apenas mato nas terras que o governo providenciou em troca de um valor que 

deveria ser pago em um tempo determinado. Foram anos de dificuldades, mas os italianos já 

possuíam o conhecimento da cultura da uva e, também, muita vontade de trabalhar. Então foi 

através disso que tentaram aqui ter sustento e conseguir pagar as suas despesas, se dedicando ao 

cultivo deste fruto e a elaboração de vinhos. Aos poucos, vinhedos e vinícolas foram surgindo e 

o verde das matas passou a dividir espaço com o verde dos parreirais. Sem sombra de dúvidas, o 

marco inicial para o desenvolvimento de toda a região foi a produção, em larga escala, de uvas e 

vinhos. Por muitos anos, a economia da região se sustentou com base neste setor e foi somente 

mais tarde que começou a dividir espaço com a indústria e o comércio. Hoje, ainda guardamos, 
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com muito carinho, o título de maior produtor de uvas e vinhos do Brasil, mas sabemos que, por 

vezes, o setor da uva e do vinho passa por dificuldades. Recentemente, tenho acompanhado os 

inúmeros parreirais que acabaram caindo em nosso município, gerando perdas e transtornos para 

muitos agricultores. Ainda neste último sábado, tive a oportunidade de estar ajudando a erguer o 

parreiral da família Piccoli, na comunidade de São Roque. Um trabalho árduo, sofrido, mas 

muito gratificante ao ver a quantidade de pessoas unidas para salvar o parreiral e permitir, assim, 

que seja feita a colheita. Também, nos últimos anos, foram várias as propriedades onde o granizo 

e tempestades fizeram estragos que tiveram reflexos percebidos por mais de uma safra. Além dos 

produtores, o setor das vinícolas também enfrentou desafios. Se deparou com um mercado cada 

vez mais competitivo e precisou atingir níveis de qualidade altos para competir com os vinhos 

estrangeiros. Muitas vinícolas locais precisaram se reinventar e, por isso, abriram suas portas 

para visitantes, explorando o enoturismo como um diferencial para se destacar e aumentar sua 

clientela. Diante dos desafios enfrentados, eu acredito que, tanto os produtores de uva, quanto as 

vinícolas, devem perceber que os dois são fortes e que pertencem a um mesmo sistema. Os dois 

lados precisam andar de forma conjunta para que o ciclo da vindima e a produção de bons vinhos 

seja salutar. Também saliento aqui que falamos de algo que é muito maior do que simplesmente 

o impacto econômico que estes setores têm sobre a economia de Flores da Cunha e região. Estes 

dois setores carregam consigo uma herança de valor imensurável, que se constitui no sonho dos 

nossos imigrantes, que aqui estiveram e que plantaram as primeiras videiras, colheram as 

primeiras uvas e produziram os primeiros vinhos. Desejo, enfim, que todos que trabalham nestes 

setores jamais desanimem e desistam. Lembrem sempre que, quando nossos imigrantes vieram 

para cá, eles também enfrentaram dificuldades, fome, miséria, doenças, mas, ainda assim, 

deixaram aqui um legado que já superou mais de um século de história e deixaram para nós, seus 

netos e bisnetos, a esperança de um futuro melhor. Se hoje eles pudessem estar aqui e ver no que 

esta terra, que era só mato, se tornou, tenho certeza que estariam muito orgulhosos. Que assim 

como os que vieram antes de nós, possamos cumprir nossos trabalhos a cada dia que passa, 

tentando sempre fazer o melhor, superando os desafios e deixando, de alguma forma, algo que 

será importante para os que vierem depois de nós. Desejo, de coração, que sejamos aqui em 

Flores da Cunha, por muitos e muitos anos, os maiores produtores de uva e vinhos do Brasil e 

que muitos jovens tenham a oportunidade, assim como eu tive de, por algum momento em suas 

vidas, apreciar o trabalho debaixo dos parreirais. Para isso, sei da importância de termos 

incentivos, cursos técnicos e iniciativas para que o jovem agricultor consiga encontrar coragem 

para seguir no meio rural, para que continue este trabalho tão importante e necessário, que hoje é 

responsável por colocar o alimento na mesa de muitas pessoas. Gostaria de enfatizar que, neste 

meu mandato, estarei trabalhando junto ao legislativo e dando o meu melhor para que essa 

cidade continue crescendo e levando consigo esse lindo legado. Por fim, a todos que, de uma 

forma ou de outra, estão trabalhando nesta época da vindima, desejo uma excelente colheita e um 

abençoado trabalho e que, em breve, bons vinhos venham a ser produzidos destas uvas colhidas 

com tanto amor. Uma ótima noite a todos! Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, 

Presidente, ao público presente e uma boa semana a todos.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Diego. De imediato, eu passo 

a palavra ao Vereador Horácio Natalino Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Nobres Colegas, Direção, 

funcionários, assessores, jurídico e assessores de bancada e demais presentes, que nos 

acompanham pela rede social, pelas redes sociais, o povo aqui presente, em nome de todos, o 

meu boa-noite! Hoje, quero agradecer a minha família, a todas as pessoas que me 

acompanharam, as pessoas que confiaram em mim, aos 545 votos que, hoje, me deram a 

oportunidade de ser o Vereador do povo de Flores da Cunha. Agradecer a todos que confiaram, a 

todos que trabalharam junto, ao pessoal da minha comunidade, aos colegas e dizer que hoje é um 

dia histórico na região de São Valentin. De São Valentin, da região que eu venho, do travessão 
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Gavioli, o qual eu represento. Vou tirar a minha máscara de pano, para que fique a evidência da 

minha humildade e do meu caráter. Vou legislar para o povo de Flores da Cunha e com o povo 

de Flores da Cunha. Quero ser prestativo, atuante à necessidade do cidadão florense. Quero 

contar sempre com o apoio do Executivo para uma Flores da Cunha mais digna, mais humana. 

Em nome da minha convicção, da minha vontade, e vontade que nunca me faltou para ajudar e 

contribuir com as pessoas. Gostar de gente sempre foi a minha marca. Enquanto na minha marca, 

vou legislar para todos, ser o legislador de todos. Obrigado, Senhor Presidente! E vou passar a 

história daquilo que eu preciso e realmente é da comunidade do travessão Gavioli, aonde que 

tem uma longa história, para pedir aquilo que a nossa indicação lá, que, há muito tempo, o 

pessoal do travessão Gavioli vem pedindo o asfalto, aonde que, há mais de 10 anos, o pessoal 

depositou confiança, confiou, foi feito o trabalho, foi feito reuniões, foi feito vários eventos, 

pessoas que deram o que tinham e o que não tinham pra poder chegar e pagar a base, confiando 

que logo o asfalto estaria saindo, pra isso poder chegar e estar concluindo o pagamento de 

vários..., de várias famílias, teve pessoas que até tiveram que se desfazer de certas coisas pra 

poder contribuir, aonde que todo mundo contribuiu. Então, hoje, o pessoal realmente está 

pedindo que seja concluído esse asfalto, que falta em torno de 1200 metros. Lá, foi feita várias 

reuniões, com um contrato desde 2011, aonde que está especificado a contribuição dos 

moradores, aonde que diz, com ata, aquilo que realmente foi prometido. Então, hoje, venho 

pedir, junto com o Executivo, que realmente seja atendidas essas famílias, que, há mais de 10 

anos, estão esperando e confiando no Poder Legislativo. Então, agora, eu acredito que realmente 

assim vamos ter o apoio. E, pra isso, foi feito um trabalho de rifas, foi feito jantas, foi feito 

vários eventos pra poder chegar e contribuir com isso. E, há muito tempo já, o pessoal está 

esperando, esperando bastante. Dez anos, a gente sabe que se torna um tempo bastante comprido. 

Então agora eu acho que já chegou a hora do pessoal chegar e dizer que o pessoal de lá merece. 

O povo do travessão Gavioli é uma região onde que o pessoal, como todo..., como toda Flores da 

Cunha, o pessoal trabalha, o pessoal tem se dedicado, tem dado renda. Então eu vou citar 

algumas coisas que eu lembro agora, o que tem na região do travessão Gavioli. Na região do 

travessão Gavioli existe produtores de frango, produtores que produzem bastante, uma produção 

bastante alta, em torno de 150 mil frangos a cada 45 dias. Tem silos de compra e venda de milho. 

Nesse silo, existe um pavilhão que ele compra feijão, alho, ele classifica alho e vende. Compra, 

também, feijão, planta, produz, que é um produtor e ele compra e comercializa. Temos, né, 

produtores muito forte na região do alho e, também, um pavilhão aonde que compra e classifica 

o alho e vende pra fora. Temos produtores de cenoura, cebola, beterraba, tomate e assim por 

diante. Temos a cantina, a cantina onde que é comercializada a uva, aonde que também é um 

grande produtor de uva e um grande produtor de vinho. Temos, ali no travessão Gavioli, aonde 

que tem poedeiras, que são matriz, aonde que saem os ovos todos os dias, aonde que é produzido 

pinto pra poder chegar e comercializar o frango, onde que vem o frango. Então realmente é uma 

região de muito acesso. Temos lá, também, um galpão de muito evento, que é o galpão da Ivete. 

Lá no galpão da Ivete também tem a produção de morangos. Temos produção de uva de mesa. 

Então realmente eu quero que seja avaliado, que seja realmente voltada uma dedicação pra esse 

povo que, realmente, há 10 anos, ou mais de 10 anos, já vem aguardando, confiando, esperando 

e, com isso, sim eu venho pedir o apoio dos Colegas, eu venho pedir o apoio do Executivo para 

que não se estenda, pra que realmente a gente possa mostrar nosso trabalho a nossa convicção 

que chegou a hora, a nossa lealdade e o nosso respeito, porque realmente a gente precisa manter 

a nossa igualdade. Eu acredito mesmo que não existe ninguém que está há 10 anos com a base 

paga e esperando e sem fazer tumulto, sem faltar de respeito, simplesmente pedindo. Pedindo 

para o nosso Executivo que realmente dê valor a esse povo e que atenda e que faça esse asfalto, 

que realmente são lidos de aproximadamente 1200 metros. Em cima disso, o pessoal de lá 

também se dispõe a chegar e dar o almoço pra todos os operadores de máquinas, para que, assim, 

seja facilitado e que, assim, a gente possa fazer um trabalho em conjunto, pra mostrar a todos 

que o povo de lá sim é um povo que quer contribuir, que quer respeito e que precisa ser atendido. 
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Então eu, aqui, com os 545 votos, hoje Vereador de Flores da Cunha, para toda Flores da Cunha, 

venho realmente ver que a gente precisa manter igualdade. Como eu mesmo disse, eu acredito e 

vocês também que não tem ninguém que está numa fila há dez anos com a base paga, com todos 

os moradores que contribuíram e ainda não foi atendido. Então eu acharia injusto, eu acho 

injusto que seja atendido outra região, não porque é minha região, eu acho que a igualdade tem 

que prevalecer em todos os lugares, mas que realmente a gente faça valer. Se a pessoa está na 

fila, a gente tem que saber respeitar a fila. Se a gente está na espera, que realmente isso seja 

respeitado. Então venho pedir isso e, de certeza, eu tenho muita confiança que o Poder Executivo 

vai fazer um bom trabalho e que a gente vai poder chegar e atender a esse pessoal. Para hoje, era 

isso. Eu quero agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, aos Colegas, ao nosso Presidente, 

a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Uma boa noite! Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Horácio. Ainda em tempo, 

quero destacar a presença da Senhora Andreia Vignatti, Diretora do nosso hospital Nossa 

Senhora de Fátima. Seja bem-vinda! E, encerrado então o Grande Expediente, passamos ao 

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

ORDEM DO DIA 

A Ordem do Dia é o espaço onde são debatidas e votadas as propostas de inciativa do Prefeito ou 

dos vereadores. Cada vereador poderá expor sua opinião sobre as matérias que serão discutidas 

e, após, será feita a votação eletrônica, onde o vereador poderá manifestar seu voto favorável ou 

contrário à matéria. Depois da votação, é feito os encaminhamentos das propostas apresentadas 

na semana anterior para deliberação das comissões permanentes da Câmara. 

Em pauta 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. Solicito ao Secretário que faça a 

leitura do resultado dos pareceres das comissões em que este projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O projeto está em discussão.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Projeto de Lei 002/2021 

inclui o projeto 1089 no Anexo I, ou seja, tem que, não estava previsto e, devido à necessidade, à 

troca de uma máquina retroescavadeira, está sendo incluído agora, pra atender os nossos 

agricultores. Eu sou favorável ao projeto, uma vez que nossos agricultores precisam ter esse 

auxílio, né? E que deixo aqui registrado, que tomara que muitos ou quanto mais melhor 

agricultores forem atendidos, né, com essa máquina ela é muito importante, que todas as 

comunidades venham a receber aí horas de máquinas, desentupimentos de bueiros, entre outras 

coisas aí, que esse, essa nova máquina vai beneficiar. Sou favorável, Senhor Presidente. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Também quero salientar que sou muito 

favorável à compra dessa retroescavadeira pra atender os produtores rurais, que realmente isso é 

uma necessidade, devido até pelos maus tempos que realmente hoje está se enfrentando, pela 

demanda, pela procura, pela falta de uma máquina pra poder atender nossos produtores, eu vejo 

isso como uma extrema necessidade. Sou favorável. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, também sou 

favorável a esse projeto, como falado na sessão passada. A Administração Municipal começou o 

ano então com uma retroescavadeira em péssimo estado de uso, de condição, e que se chegou à 

conclusão então que é melhor adquirir uma nova, e essa então será colocada em leilão, né, 

conforme sempre acontece com os móveis, com os equipamentos que não tem mais utilidade é 
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feito um leilão. E com certeza ela vai atender a demanda urgente aí do nosso município, devido a 

diversas estradas e, também, na área da agricultura. E salientar também, que esse valor que está 

sendo usado para a compra dessa retroescavadeira é totalmente recursos próprios da Prefeitura e 

oriundos do superávit que aconteceu no final do ano. Era isso, Senhor Presidente. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, analisando a planilha 

financeira contida no projeto, fiquei feliz com o valor apresentado de saldo na conta livre da 

Prefeitura Municipal na data de 11 de janeiro de 2021, no valor de seis milhões, cento e quarenta 

oito mil, trezentos e onze reais, com oitenta e nove centavos. Isso nos possibilita tomar decisão 

favorável ao projeto para aquisição da retroescavadeira cujo o valor é de duzentos e oitenta mil. 

Como é bom termos dinheiro em caixa! Isso nos possibilita a agir para atender as necessidades 

que apresentam. Acredito que esta máquina será de grande valia para o setor de Obras e Viação 

principalmente para atender as demanda dos nossos queridos agricultores, mantendo as estradas 

em condições de trafegabilidade, visando não prejudicar o deslocamento de sua valiosa 

produção. Seria isso, Presidente. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas 

que nos acompanham. Haja visto que as leis não contemplam essa, esse orçamento para o ano 

2021, então se faz necessário a aprovação desse projeto. Há necessidade, sim, dessa máquina, 

pelo que nos foi passado. E a, então vemos a importância da responsabilidade do gestor anterior 

e a preocupação em deixar os recursos livres para o próximo prefeito que trabalhará na Prefeitura 

aqui de Flores da Cunha. Então é importante, sim, esses duzentos e oitenta mil, esse crédito que 

está aberto, né, para a aquisição dessa máquina. Você fala agora pros agricultores, mas com 

certeza ela será útil para todo o nosso município. Então, com recursos livres, nos possibilitam 

essa possibilidade, essa, essa compra dessa máquina. E com certeza virão outros projetos 

também e podem ser adquiridos com esse percentual que veio do exercício anterior. E isso trata 

da responsabilidade do nosso ex-prefeito Lídio, então possibilitando assim, agora, resolver esse 

problema de imediato para os nossos agricultores, que vem sofrendo muito com a queda dos 

parreirais, que felizmente o clima está melhorando e não tem tantos problemas agora visíveis 

pelos próximos dias, mas essa máquina é muito importante sim. Então sou amplamente 

favorável, Senhor Presidente. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, me posiciono favoravelmente ao projeto, Senhor Presidente, onde faz a aquisição da 

retroescavadeira, pelo motivo de prestar serviços aos nossos agricultores e, da mesma forma, ao 

centro da cidade, né? Por ela estar lotada na Secretaria de Obras, também ela fará as devidos 

reparos, conforme indicações por mim propostas em algumas ruas do centro da cidade. E 

complementando a fala do meu, dos meus Colegas Vereadores da bancada do MDB, mostra o 

compromisso deixado pelo nosso ex-legislador Lídio Scortegagna em deixar recursos 

disponíveis pra aquisição dessa máquina, que é tão importante pro município. Sou favorável, 

Senhor Presidente. 

VEREADOR DIEGO TONET: Acredito que é necessário, sim, Senhor Presidente, manter as 

máquinas em dia, para que o Executivo consiga estar sempre à disposição para entregar trabalhos 

de forma ágil e com qualidade. Sem dúvidas essa máquina ela vai auxiliar muito no setor rural, 

na, no interior de Flores da Cunha, mas também na cidade. A gente enfrentou recentemente 

vários problemas de alagamentos, em virtude das chuvas fortes, então certamente, se tiver que 

fazer obras na questão do esgoto, do saneamento, então essas, essa máquina também vai ser de 

fundamental importância. Então sou favorável a este projeto. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 002/2021 está em votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem os seus 

votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 002/2021 aprovado por unanimidade.  
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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”. Solicito 

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

tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O projeto está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: A gente sabe que o nosso ex-prefeito Lídio 

Scortegagna fez um excelente trabalho junto ao nosso Município, tendo sido reeleito, né, e 

diversas ações foram importantes que ele conduziu para o desenvolvimento da nossa cidade. 

Porém, a gente fica um pouco triste com o fato de ter sido inaugurado o Procon às vésperas do 

final do ano e não estar ele da forma legal, sendo aberto. Então os primeiros dias do mandato do 

Prefeito César tiveram que ser então tomada essa atitude de fechar o Procon pra poder adequar e 

seguir a legislação. Então esse, esse projeto ele visa então somente uma adequação da 

nomenclatura que estava errado no projeto anterior, pra poder então viabilizar a abertura do 

Procon novamente, conseguir então o CNPJ em nome do Procon e, também, o sistema nacional 

que exige então do Procon. Nessa maneira então a gente aguarda a aprovação dos Colegas 

Vereadores pra agilizar a abertura o quanto antes do Procon em Flores. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 010/2021 está em votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem os seus 

votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 010/2021 aprovado por unanimidade.  

Os projetos de Resolução que objetivam alterar o Regimento Interno da Câmara, para serem 

votados e aprovados, precisam ser discutidos em duas sessões consecutivas. Portanto, passamos 

à deliberação dos dois projetos que estão na pauta de hoje.  

Primeira discussão do Projeto de Resolução nº 001/2021, que “Altera a Resolução nº 80, de 22 

de dezembro de 2020 - Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha”, no 

que se refere às comissões. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da 

comissão em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O projeto, a primeira discussão do Projeto de 

Resolução nº 001/2021 está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Este projeto de lei vem para sanar conflitos no Regimento 

Interno e permitir que projetos que tenham matéria relativa somente à Comissão de Finanças e 

Orçamento possam tramitar sem passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Desta forma, entende-se que se ganha tempo na aprovação de projetos e, assim, se permite maior 

agilidade para que sejam entregues os serviços para a comunidade. Também, visa o aumento do 

prazo de pareceres de projetos que tenham necessidades de audiências públicas, a fim de dar 

transparência aos trabalhos realizados. Era isso. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então, como já foi anunciado anteriormente, então 

hoje nós fizemos a primeira discussão deste projeto. Então, na próxima segunda-feira, nós 

faremos a segunda discussão e a votação do, do projeto.  
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Primeira discussão do Projeto de Resolução nº 002/2021, que “Altera a Resolução nº 80, de 22 

de dezembro de 2020 - Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha”, no 

que se refere aos anais da Câmara. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos 

pareceres da comissão em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O projeto está em discussão. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Presidente, Colegas, esse 

projeto visa, que retorna ao Regimento Interno o regime dos anais, né, onde a gente consegue 

vislumbrar depois das sessões o que realmente foi falado aqui nessa Casa, deixando isso mais 

transparente e mais, de melhor entendimento, haja visto algumas discussões que possam, no 

futuro, precisar de um Código de Ética ou, esperamos que não, porque acho que a convivência 

aqui vai ser muito produtiva. Mas isso também protege um pouco o que o vereador fala aqui na 

sessão, porque no atual Regimento o sistema é via ata, então é um resumo do que foi falado, do 

que foi feito. E, dessa forma, a gente consegue transcrever todo o que os vereadores falam. Por 

isso, eu gostaria de fazer essa colocação. Obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então no mesmo, na mesma situação da discussão 

do projeto anterior, então na próxima semana, estaremos fazendo a segunda discussão e a 

votação desse Projeto nº 002/2021.  

Passamos, agora, à votação das moções apresentadas pelos vereadores. As moções são 

proposições onde a Câmara se manifesta sobre determinado assunto quer seja favoravelmente ou 

contrariamente para, entre outras formas, apoiar, louvar, congratular, parabenizar, requerer ou 

apresentar solidariedade ou apoio, reivindicar providências, protestar ou repudiar. 

Moção nº 001/2021, de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Doutor 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 Senhora 

Marthyna Savaris Fachim, estagiária, pelo brilhante trabalho realizado no ano das eleições 

municipais de 2020. Autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, ao qual eu passo a palavra. 

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

mencionei, defendi essa, essa moção de congratulação no Grande Expediente, em primeira 

sessão desse, desse mandato, mas faço aqui menção novamente, pelo belíssimo trabalho prestado 

pelos nossos juízes eleitorais no processo que tivemos final do ano passado. Fizeram um trabalho 

com profissionalismo, maestria e competência. Então nada mais justo, acho que pela Câmara de 

Vereadores, dar, fazer esse reconhecimento a quem nos ajudou, a quem fez o seu trabalho muito 

bem feito e merece ser reconhecido. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 001/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 001/2021 aprovada por unanimidade.  

Moção nº 002/2021, de Repúdio e descontentamento em relação à decisão do Governo Federal, 

em especial à Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Senhora Ministra Tereza 

Cristina Corrêa da Costa Dias; e ao Ministro da Economia, Senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, 

de reajustar em apenas dois centavos o preço mínimo da uva da safra 2021. Autoria do Vereador 

Carlos Roberto Forlin, ao qual eu passo a palavra. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, quem nos acompanha ainda 

na sessão de hoje. Manifestei minha moção de repúdio em nome de todos que produzem, que 

trabalham pra garantir emprego e renda no município de Flores da Cunha. O agricultor então tem 

uma média de um custo que vai muito além do que o preço é reajustado. E todos sabem, todos 
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têm conhecimento que esse valor infelizmente não paga o custo da produção, então quem dirá 

conseguir ter um pouco de renda em cima do trabalho, né? Eu, como mencionei na 

Representativa, aonde substitui o Vereador Colega Barp, fiz a mesma defesa da moção com o 

meu descontentamento em quem reajusta este valor e, em nome de todos os agricultores. Tenho 

minha família que é agricultor e a gente sabe o quanto é o sofrimento, quanto é o trabalho, o 

clima não ajuda e muitas vezes aí a dificuldade toma conta, né? Então sou favorável, Senhor 

Presidente, e espero ter o apoio dos Colegas Vereadores. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 002/2021 está em votação. (Os 

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

Moção nº 002/2021 aprovada por unanimidade.  

Moção nº 003/2021, 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 ao 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. Autoria do 

Vereador Diego Tonet, ao qual eu passo a palavra. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, a presente moção foi indicada após o 

contato do Davi Gabriel, de Guaporé, aprovado no concurso do Estado para bombeiros, ainda em 

2018. Assim como ele, outros 815 aprovados aguardam serem chamados. Aproveitei a 

oportunidade e entrei em contato com o Corpo de Bombeiros de Flores da Cunha, também para 

saber a situação sobre seu quadro e me, e informaram que está completo, mas até novembro de 

2020 faltavam bombeiros. Diante disso, ressaltaram ser importante o apoio para que cidades 

vizinhas consigam ter o número mínimo de bombeiros em seu quadro para atender as cidades. 

Também, em virtude que esse concurso não perca a sua validade, gerando custos ao Governo do 

Estado na realização de um próximo concurso, solicito assim o apoio aos Colegas Vereadores 

para esta moção. Era isso, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 003/2021 está em votação. Os 

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

Moção de Apoio nº 003/2021 aprovada por unanimidade.  

Moção nº 004/2021, de Apoio a Senhora Andréia Francescato Vignatti, Diretora do Hospital 

Nossa Senhora de Fátima; e para a Senhora Jane Paula Baggio, Secretária da Saúde do 

Município, extensiva aos demais membros, funcionários, colaboradores, enfim, a todas as 

pessoas da área da saúde, que lutam para prevenir enfermidades, enfrentar o vírus do Covid-19 e 

salvar a vida das pessoas. Autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, ao qual passo a 

palavra. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

a Vereadora, público aqui presente; um cumprimento especial as, a nossa Diretora do hospital, a 

Andréia; a nossa Secretária Jane, obrigado pela presença. A moção que apresento hoje ela é 

subscrita pelos demais Colegas Vereadores e a Vereadora, quer levar uma mensagem de apoio e 

solidariedade a todos os profissionais que estão na linha de frente ao combate do Covid-19. Estes 

profissionais que, durante quase um ano de pandemia, incansavelmente tem atuado nos hospitais, 

nas clínicas, nos laboratórios, no pronto-atendimento e unidades de saúde, muitas vezes 

abdicando do próprio cuidado para nos proteger. Cabe ressaltar que todos os profissionais de 

saúde não mediram esforços no intuito de prevenir enfermidades e enfrentar o vírus e salvar 

vidas. Felizmente agora, com a vacina no nosso meio, esses profissionais foram os primeiros a 

serem imunizados, o que possibilitará aos mesmo mais tranquilidade no exercício da sua 

profissão. Sendo assim, solicito a aprovação do, da presente moção de apoio aos profissionais da 

saúde que prestam serviços essenciais e contribuem diariamente para salvar vidas, como forma 
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de reconhecimento pelo trabalho e comprometimento com a saúde da nossa população. Seria 

isso, Senhor Presidente. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Quero parabenizar o Colega Diretor Vitório, pela 

moção. Sem dúvida foi um ano muito difícil para esses profissionais, né, inclusive alguns deles 

também foram contaminados pelo vírus, passaram por essa, esse problema de saúde também. 

Parabenizar aqui a nossa Secretária de Saúde, a Jane, que hoje inclusive conversamos, estava 

super feliz com a chegada aí das novas vacinas, que vão poder atender então também, agora, os 

nossos idosos, já que temos também os profissionais dos postos e do hospital já vacinados. Então 

agora, a partir de quarta-feira, nós temos a vacinação para os idosos acima de 85 anos, que vai 

ser feita no Salão Paroquial e, também, para os idosos acamados com mais de 80 anos, que será 

feita mediante agendamento na Secretaria, que os profissionais irão até as residências. E 

também, a Andréia Francescato Vignatti, né, representando o hospital, todos o corpo diretivo, os 

funcionários, pelo empenho e dedicação que tem atuado aí na, e também, tornar o nosso hospital 

referência aqui na região, né, muitos atendimentos também de outros municípios. E a gente 

sempre defende, né, que o nosso hospital tem, estando bem, toda a população vai estar bem 

também. Então sou uma defensora do nosso hospital e que a gente possa sempre melhorar a cada 

dia mais o atendimento da saúde da nossa população. Por isso parabenizo novamente, Diretor 

Vitório, por essa moção, e principalmente a todos os profissionais, por estarem aí à disposição, 

né, se colocando em risco também para o bem da nossa comunidade. Muito obrigada. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 004/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 004/2021 aprovada por unanimidade.  

Encerrada a pauta da Ordem do Dia, informo à Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

Final que o Líder de Bancada do MDB solicitou o desarquivamento do Projeto de Lei 

Complementar nº 009/2020. Portanto, o mesmo segue na Comissão e os prazos serão contados a 

partir desta data. Encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº 

008/2021. Solicito à Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos 

Humanos que realize uma audiência para apresentação e debate do Projeto de Lei Complementar 

nº 007/2020, que altera dispositivos do Plano Diretor de Flores da Cunha, conforme solicitado 

pela Comissão de Constituição através de requerimento. Informo, também, que o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 003/2020 foi desarquivado, por solicitação do Líder da Bancada do PDT, 

Vereador Angelo, e está na Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e 

Direitos Humanos. Passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Este espaço é destinado à manifestação do vereador sobre atitudes 

pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. Cada vereador inscrito terá três 

minutos para a sua manifestação. Com a palavra a Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite novamente aos que nos prestigiam aqui 

nesta sessão, a quem nos acompanha de casa. No, no Pequeno Expediente, eu falei da indicação 

que eu apresentei e disse que eu ia sempre nominar as pessoas que dessem as ideias, e acabei 

esquecendo de denominar a Morgana Piccoli Cavalli, que apresentou essa indicação através de 

mim, né, para o asfaltamento lá na estrada da Forbal. Quero comentar também com os Colegas 

Vereadores e quem nos acompanha, que essa semana estive visitando o cônsul da Itália, em 

Porto Alegre, o Roberto Bortotto, na qual a Andréia Belussi, que é professora da AVERGS, 

oportunizou essa visita, né, abriu as portas. E estivemos lá, conversando com o cônsul para um 

projeto ainda a ser construído aqui, no nosso município, de intercâmbio com jovens, né, filhos de 

agricultores, pra região de Toscana, na Itália. A ideia é mostrar uma visão mais ampla de mundo 

para esses jovens, que eles se motivem a continuar no legado das suas famílias no interior, 

cultivando a uva, o vinho, né, que é a nossa característica maior. Então é um projeto que ainda 
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vamos debater muito com a comunidade, né, com a Secretaria de Turismo, construir junto pra 

que essa possibilidade que o cônsul nos abriu, dessas parcerias, possam frutificar ao longo desses 

anos. Também quero convidar a todos para a audiência pública que será realizada nesta quinta-

feira, às 17h30min, onde será apresentado então o Relatório da Gestão Municipal da Saúde 

referente ao 3º quadrimestre, então convido também aos Colegas Vereadores que quiserem 

acompanhar esta audiência. Outro assunto que eu gostaria de abordar aqui, é uma visita que nós 

tivemos, hoje à tarde aqui, através da Comissão de Educação, a Super Comissão, né, pra não 

falar todos os nomes da Comissão, com o Colega Diretor Vitório e o Colega Angelo. Estivemos 

conversando então com a Diretora de Cultura, a Natalina Francisconi, que nos colocou um pouco 

da, das dificuldades que está enfrentando nesse primeiro momento com relação ao departamento, 

principalmente também da Casa da Cultura, de algumas coisas que ficaram pendentes de 

solução. E a gente viu também, pôde ver com os nossos olhos aí os problemas de infiltração de 

água que estão acontecendo no prédio e já a empresa está sendo notificada, já teve algumas 

outras vezes que ela tentou fazer o conserto e até o momento não conseguiu sanar o problema, 

pra que tão logo a Secretaria de Educação seja transferida para o prédio e, também, a Biblioteca 

Pública Municipal possa funcionar e atender a nossa população. Só pra concluir, Senhor 

Presidente, então a Comissão se colocou à disposição do departamento de Cultura para 

intermediar, junto ao Executivo, algumas demandas principalmente na questão dos servidores 

para a biblioteca. E a Comissão irá fazer essas visitas também nas escolas municipais e entidades 

do município. Depois eu complemento a informação. 

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

Vereador Guga Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, todos que nos acompanham ainda na sessão de hoje, imprensa que se faz presente. 

Venho, como não tive a oportunidade de falar no Pequeno Expediente, defender minha 

indicação, aonde peço que seja feito o reparo na rua Heitor Curra e, também, na questão do 

reparo da rua John Kennedy, próximo ao Nelius, né, aonde o decorrer da chuva se teve a 

deslocação de alguns paralelepípedos, que formou um “salavanque” e os carros então, ao passar, 

toma uma pancada muito desagradável e pode vim a ocasionar algum reparo no veículo. 

Também fiz a indicação da limpeza que vai da rotatória da 122 à Otávio Rocha, uma via, um elo, 

uma ligação muito importante pro município de Flores da Cunha e que necessita de uma limpeza 

ao redor das vias. Da mesma forma, Vereador Horácio Rech, entendo o seu sentimento nesses 10 

anos, como o Senhor comentou, a respeito da, dessa tão esperada obra. Dias atrás, protocolei um 

requerimento pedindo ao Prefeito Municipal que enviasse a esta Casa o cronograma das obras 

por preferência e por necessidade, né, até pra o cidadão hoje pegar, olhar em qual, em qual etapa 

ele está, qual é o próximo passo a ser feito, pra que não fique nessa ansiedade, nessa espera e a 

obra infelizmente nunca chega, né? Que bom que tivemos hoje as, todas as moções aprovadas, 

tanto a questão da saúde, Secretária Jane Baggio e a Andréia do hospital Fátima. Também 

tivemos o andamento da nomenclatura do Procon, né, que bom que foi aprovado. Acredito que 

um gestor público ele não, como nós também não acordamos, querendo fazer alguma coisa de 

errado, né? Eu acredito que também possa ter se passado despercebido pela parte técnica, alguma 

coisa desse tipo. Mas como tu mencionou muito bem, Vereadora Colega, o prefeito Lídio é uma 

pessoa muito trabalhadora, um homem de bom coração e acredito aí que ele não, não estaria 

fazendo propositalmente isso. Então fica aqui o, a minhas considerações finais. E desejo a todos 

uma boa semana. 

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

Vereador Luiz André de Oliveira. 

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

Vereadores, aos funcionários da Casa, também o pessoal que nos acompanha, aqui presente, na 
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Câmara de Vereadores. Também quero fazer um cumprimento todo especial ao nosso Presidente 

do partido municipal, o Fernando Rosa, que não se encontra mais no momento, por causa de um 

compromisso que ele tinha com uma reunião do Governo do Estado. Todos sabem que ele, hoje, 

atua no Governo do Estado, então ele teve que, que se ausentar, mas quero deixar aqui o meu 

carinho a ele, que tanto tem feito pelo nosso partido no nosso município. Também quero 

cumprimentar o Presidente do Consepro, que ainda se faz presente, né, o Giovanni, né? Também 

quero cumprimentar a Secretária da Saúde Jane Baggio; também a Andréia, que representa o 

hospital; e ao nosso amigo Bassani, que sempre faz, se faz presente na Casa; o meu amigo 

Antônio também, que tenho um carinho e respeito muito grande por ele. Também quero falar um 

pouquinho do projeto que eu tenho de visitar todos os bairros da nossa comunidade. E essa 

semana a gente teve a possibilidade de estar visitando o nosso bairro Vindima, onde esse bairro a 

gente procura sempre quando se faz a visita, as reuniões com as pessoas, é levantar o principal 

problema do bairro. E na oportunidade, a gente ouvindo as pessoas, né, se deparamos que a 

prioridade são coisas tão simples, Senhor Presidente, que a gente não vê, não vê empecilho 

nenhum de resolver, entendeu? Então quero deixar aqui registrado, que mais adiante quero 

propor uma, uma....., não, não é indicação, é uma..., poxa vida! Não, eu quero, eu quero fazer 

com que as pessoas venham, a gente quer fazer uma, bah, desculpe, não, uma audiência pública! 

Desculpa, me fugiu a palavra, é isso mesmo, pois a gente sabe que nesse bairro a maior 

reclamação do bairro é que o Correios não, não está fazendo a entrega de suas correspondências. 

Então a gente quer fazer uma audiência pública, debater o que que está acontecendo, o que, né, 

eles não estão entregando. Também quero falar um pouco da, que semana passada eu havia 

comentado, que sou um cara que quero trabalhar incansavelmente na questão da segurança, falei 

que nós iriamos a Porto Alegre, conversar com os nossos deputados, para que eles nos dessem 

um apoio, um suporte, né, pra que nós possamos aumentar o nosso efetivo na Brigada Militar. 

Posso pedir Declaração de Líder? Também, no final de semana, estive prestando a minha 

solidariedade a todos os agricultores que...  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Vereador, depois, na Declaração de Líder, você 

conclui daí. (Assentimento do Orador). Obrigado! Com a palavra Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Obrigado, Senhor Presidente, público que nos acompanha, 

Vereadores. Queria só aproveitar e comentar que no final de semana, como eu citei também na 

tribuna, estive colaborando para erguer um parreiral no interior da nossa comunidade. Também 

estiveram presentes lá, Vereadora Silvana, o Vereador Luizão. E a gente, o que mais nos motiva 

é enxergar a força, a união de toda essa, essas pessoas juntas, que mesmo um trabalho muito 

difícil, não mediram esforços pra erguer, né, todos sabem das dificuldades, né, que é erguer um 

parreiral. Então que esse exemplo de união que a comunidade presenciou em diversos pontos, né, 

da nossa cidade, sirva de exemplo no nosso dia a dia. Agradeço a todas as pessoas, em meu 

nome, em nome das famílias que foram ajudadas então, por esse, por esse feito. Também quero 

aproveitar, ontem eu estive presente num evento, que é do “É Tempo da Vindima”, que foi a 

benção com a Nossa Senhora da Uva, né, uma oportunidade de fé, onde tiveram várias pessoas 

participando, que foi uma parceria entre a Secretaria de Turismo, através do Poder Público e, 

também, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Então presenciei duas bênçãos, uma nova no 

travessão Alfredo Chaves, uma no travessão Martinho e, também, sei que aconteceram algumas 

no sábado ainda, né? Então que esse exemplo de fé e de trabalho permaneça por muitos anos 

dentro da nossa comunidade, que acredito que, ser uma, uma questão muito importante. Era isso, 

Senhor Presidente. 

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

Vereador Angelo Boscari Junior. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Presidente; Colegas 

Vereadores. Gostaria nesse momento de cumprimentar aqui a Andréia e a Jane, as homenageadas 
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da noite. A Andréia do hospital, a bancada do PDT sempre parceira do hospital, anteriormente 

com a vereadora Claudete, enquanto eu era assessor e, agora, como vereador, já nos colocamos à 

disposição para estar sempre parceiros na busca de recursos e no que for necessário, que saúde a 

gente sabe que é em primeiro lugar. E a Jane Baggio, parabenizar pela coragem, né, de assumir 

essa pasta. Saúde, cuidar da saúde dos outros é um ato de amor, é um ato de doação, então 

parabéns pra vocês. Hoje, através dessa singela homenagem, nossa moção, gostaríamos de 

parabenizar vocês. Cumprimento também o Presidente do Consepro, o Giovanni, né, outro ato 

nobre de doação, estar à frente de uma entidade que busca a segurança pública. Sabemos da 

necessidade cada vez mais, e essa Casa vai estar sempre sendo parceiro do Consepro e de todos 

os mecanismos que tragam mais segurança pra nossa população. Comentar também da visita à 

Casa da Cultura, junto com a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e 

Direitos Humanos hoje à tarde, junto com o Vereador Diretor Vitório e a Silvana. Uma belíssima 

obra, uma casa muito bonita, e esperamos, estaremos cobrando que ela seja também um local de 

convivência, um local que efetivamente venha agregar cultura pra nossa sociedade. Então hoje, 

já detectamos algumas coisas, algumas melhorias junto com a Nata da, a Diretora da Cultura. E 

eu, como sou muito defensor, penso que temos que estar sempre cobrando, porque hoje a cultura 

está dentro da pasta da Educação, mas está lá em último lugar, como ela mesmo diz, e acho que 

tem que andar tudo junto, porque cultura também é educação. Então eu agradeço pela presença 

de todos aqui, agradeço do pessoal em casa. E estamos atentos, estamos trabalhando. Qualquer 

coisa podem nos procurar. E tenham todos uma boa semana! Muito obrigado. 

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

Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; boa noite ainda os Colegas 

Vereadores, a Vereadora, as pessoas que nos acompanham; cumprimento especial a Andréia e a 

Jane, sejam bem-vindas; o Giovani, Procon, pro Consepro, desculpa, meu companheiro de Lions, 

amigo e sempre disposto a trabalhar pela comunidade. Então estamos aí, hoje também, com todo 

esse pessoal que merece, sim, essas homenagens. Na última quarta-feira, Presidente e Colegas, 

tivemos uma reunião com o Prefeito, o Vice Márcio Rech, Secretário da, do Turismo e a 

Natalina, no Casarão dos Veronese. Então esse importante monumento aí da imigração italiana, 

portanto ponto turístico do nosso município, em especial no distrito da Rocha, para se delinear 

um trabalho a ser feito agora, nos próximos dias. Então por enquanto ele permanece, permanece 

fechada e está esperando, foi comentado pela Vereadora, tem ainda umas pessoas para serem 

contratadas e colocadas nesses lugares aí, que precisam tanto, principalmente para alavancar o 

nosso turismo aqui do município de Flores da Cunha. Então foi, estive lá enquanto, como 

Presidente da Associação dos Amigos de Otávio Rocha, que é parceira desde sempre nesse 

projeto, e continuaremos sendo, então com certeza os trabalhos serão produtivos nos próximos 

dias frente ao Casarão dos Veronese. Então um ótimo trabalho que, que se foi feito até hoje, com 

certeza continuará esse marco da nossa imigração. Também falando um pouco do, da vindima, 

dos dias de vindimas, a gente sabe das dificuldades que a gente teve tanto climáticas que nem 

econômicas se tratando do preço da uva para o nossos agricultores, pros nossos viticultores, a 

qual eu conheço bem, sou oriundo de família de agricultores também, de viticultores, e sempre 

trabalhei no setor. Então a gente sabe do, do problema e da dificuldade que esses dois centavos 

nos acarretaram e estão fazendo nosso produto tão, tão valioso pra nós assim, de certa forma um 

tanto menosprezado. Então acredito que sim, a indústria e o agricultor e as entidades vão, vamos 

chegar num consenso, vamos esperar que os ânimos não se acirrem mais, né, porque parece às 

vezes que as coisas começam a ficar de maneira nervosa e as pessoas acabam sofrendo e o que, o 

objetivo que é o bem comum não é atingido. Então também falando do Procon, eu acredito que 

todo trabalho feito pelo prefeito Lídio, pela nomenclatura não vá perder o brilho, né, Vereadora? 

A Senhora falou também, né, que o nosso prefeito trabalhou tanto e com certeza a nomenclatura 
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que hoje ajustamos trará benefícios, sim, com o Procon para Flores da Cunha. Obrigado e uma 

boa semana a todos. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Para concluir então, Senhor Presidente, no final de semana e, também, juntamente 

com o nosso Nobre Colega Vereador Diego, se encontramos lá, né, Diego, ajudando a família 

Piccoli a restaurar o parreiral. E eu fico bastante chateado, pois o aumento, né, que a gente teve 

da, da uva ser dois centavos e acarretando, né, tendo um prejuízo ainda maior com a queda dos 

parreirais, aumento de combustíveis que vem cada dia mais crescendo, que essa semana vai ter 

um reajuste de novo. Engraçado que quando é pra aumentar o preço da uva, nós estamos se 

planejando em fazer um movimento bastante forte com a Câmara, pra nós conseguir um reajuste 

melhor, né, pro próximo ano, mas quando é pra aumentar as coisas, ninguém fica sabendo, 

aumenta e, e pronto, acabou, né, então está aí meu repudio também. E agradecer a todos do 

bairro Videiras, eu acho que eu me equivoquei, falei Vindima, agradecer pela oportunidade que 

me deram, que me confiaram, e estar sendo, né, o representante deles lá, nos problemas que eles 

têm. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite a todos. 

VEREADOR DIEGO TONET: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência). 

Passo a palavra pra Vereadora Silvana. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Quero concluir então os comentários que eu estava 

fazendo também nos três minutos, e dizer, sim, Colegas Vereadores, que o prefeito Lídio fez um 

excelente trabalho. Só, naquele momento, não haveria necessidade de abrir o Procon por alguns 

dias, sabendo que a legislação não estava de acordo. Mas tudo se resolve. E como tu disse, não 

tira o brilho do nosso prefeito, sempre prefeito Lídio. Com relação também à sua indicação lá 

pros banheiros de Otávio Rocha, o Prefeito sempre deixou bem aberto, né, e conversou com 

todos nós Vereadores, que quando tivessem algumas indicações, pudessem fazer diretamente aos 

secretários, enfim, e ele também já tinha anunciado essa obra, né, da reforma dos banheiros. 

Então a sua indicação será atendida certamente, porque já estava previsto então, né, Vereador? 

Então nesse sentido também, colocar à disposição dos Colegas, sempre o Prefeito tem o gabinete 

aberto para fazer esse diálogo conosco e levar as demandas da população. E também, quero falar 

sobre “É Tempo de Vindima”, né, essa ação desenvolvida aí pelo nosso município. E dentro 

dessa ação, foram realizadas diversas oficinas, né, que a Secretaria de Turismo encabeçou esse 

projeto. E, também, a benção da Nossa Senhora da Uva, em parceria com a Paróquia Nossa 

Senhora de Lourdes. A nossa Diretora de Turismo estava aqui presente, a Thelma, quero 

parabenizar pelo empenho e envolvimento nessa ação. E dizer então que esse trabalho foi um 

trabalho pensado, pesquisado para a criação desse estandarte, né, que foi pintado então pelo 

nosso artista aqui de Flores da Cunha, o Jésus Reis Pereira, inclusive meu vizinho, quero 

parabeniza-lo pelo talento que ele tem e dedicação pela comunidade. Então teve todo um ritual, 

né, de sacralização desse estandarte, que foi embebido em vinho, aqui nosso, com orações tanto 

da, dos padres como do próprio Jésus, na hora de fazer a sua pintura, e que passou então, nesse 

final de semana, pelas localidades de São Gotardo, São Cristóvão, Alfredo Chaves, no Martinho 

e na Igreja Matriz. E quem quiser acompanhar, ainda vai ter no dia 11, às sete e meia da noite, no 

roteiro turístico Compassos da Mérica; e, também, no dia 14, em frente à Paróquia São Marcos, 

em Otávio Rocha, às 10:00 horas da manhã. O objetivo então é enaltecer a Nossa Senhora da 

Uva como um símbolo também para o nosso município, devido ao nosso título de maior produtor 

de uvas e vinhos, e o projeto vai além disso, né, com a, com o espaço lá nos pavilhões da 

Vindima, pra que todo ano então seja comemorada através de uma festa da Nossa Senhora da 

Uva. Era isso, Senhor Presidente, muito obrigada. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora Silvana. Encerrada as 

Explicações Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Eu quero então ratificar aqui a, o 

pedido da Vereadora Silvana, na próxima quinta, dia 11, então nós teremos aqui uma audiência 
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pública da Saúde, apresentação do Relatório de Gestão Municipal do terceiro quadrimestre de 

2020, então estão, estão todos convidados. Na semana passada, estive representando a Câmara na 

sessão solene virtual de eleição e posse dos membros da Mesa Diretora do Estado, que ocorreu 

no dia 03/02; e também, na abertura do calendário escolar com professores e Secretário da 

Educação, que ocorreu no dia 05/02, no plenário da Câmara de Vereadores, aqui nesta Casa. No 

sábado, então eu estive lá em São Gotardo, o Clube Cruzeiro estava completando 91 anos de 

existência, com a divulgação da sua revista digital: A História do Clube Cruzeiro. Lá estava 

presente também o Prefeito Municipal, o Vice Márcio e o Diretor de Esportes do Munícipio. 

Hoje à tarde, então participei nos pavilhões da Vindima Eloy Kunz a entrega do estandarte Nossa 

Senhora da Uva, uma belíssima obra confeccionada pelo artista florense Jésus Reis. Lá teve a 

presença do nosso Prefeito Municipal César Ulian, das embaixatrizes da 14ª Fenavindima; do 

Presidente da Fenavindima, o Senhor Darci Dani; o Frei Edson, no qual deu a benção pra o 

estandarte que foi lançado da Nossa Senhora da Uva.  

Agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária 

desse dia 08 de fevereiro de 2021, às 20h25min. Uma boa noite a todos e tenham todos uma boa 

semana! 
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