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SESSÃO 2.617 – ORDINÁRIA 

15 de fevereiro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 15 de fevereiro de 2021, às 18h05min. Cumprimento os 

Colegas Vereadores, a Vereadora; as pessoas presentes no 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 ao Giovanni Boscatto, Presidente do Consepro; à 

imprensa, assessores desta Casa e demais pessoas que nos assistem. Informo ainda que o 

Vereador Horácio Rech não está presente nesta sessão, pois um familiar testou positivo para o 

Covid e, por recomendação médica, ele ficará afastado durante 14 dias.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos desta sessão, solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente 

recebido do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 016/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 002/2021 e encaminha o ofício 

nº 004/2021, da Secretaria de Obras e Viação, contendo as informações do cronograma de obras 

a serem realizadas por preferência e por data de requerimento, em atenção ao requerimento nº 

003/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin; e encaminha o memorando nº 

174/2021, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, contendo as informações solicitadas 

sobre o calendário do sistema municipal de ensino das escolas do ano letivo de 2021, em atenção 

ao requerimento nº 004/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero.  

E-mail da Secretaria de Administração e Governo, que encaminha o relatório das transferências 

de receitas recebidas pela União ao Município de Flores da Cunha relativo ao mês de janeiro de 

2021, para conhecimento dos Vereadores.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Nova Redação do Projeto de Lei nº 006/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que “Dispõe 

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

comerciais no município de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 026/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal a pavimentação do pátio da igreja de São Valentin. 

Indicação nº 027/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de pavimentação asfáltica na rua Guilherme Lucian, ao longo do percurso 

de 800 metros.  

Indicação nº 028/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a realocação de ponto de ônibus existente na rua da Paz e, também, a instalação de 

parada coberta. 

Indicação nº 029/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

realização de obras para a drenagem e pavimentação na via de entrada do Jeep Clube, paralelo à 

Rota da Integração, na Linha 80 de Flores da Cunha, conforme imagens anexas.  

Indicação nº 030/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de parada de ônibus coberta próximo à Casa de Carnes, no bairro Nova 

Trento. 
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Indicação nº 031/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal o envio de uma máquina retroescavadeira para conserto da rua em frente ao campo da 

Fulina. 

Indicação nº 032/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal a limpeza no local dos containers nas proximidades do Bar do Alemão, no bairro 

Nova Roma, conforme fotos anexas. 

Indicação nº 033/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a manutenção e/ou reparo no poste de iluminação e nas 

lâmpadas da rua situada ao lado da UBS, sito ao pórtico de entrada da cidade, no bairro São 

Pedro. 

Indicação nº 034/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada, juntamente com a Secretaria de Obras, melhorias e demais 

reparos na rua 3, na localidade de Alfredo Chaves. 

Indicação nº 035/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado, juntamente com a Secretaria de Obras, o patrolamento, o 

cascalhamento e demais reparos na localidade da Fulina, em Nova Roma, passando a família 

Catteli. 

Indicação nº 036/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal a criação de Programa Municipal de Agricultura Urbana. 

Indicação nº 037/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o conserto do calçamento na rua Quintino Bocaiuva, esquina 

com a rua John Kennedy, no bairro Aparecida. 

Indicação nº 038/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o conserto do calçamento na rua John Kennedy, esquina com a 

rua Alexandre Pedron e, também, na esquina com a rua Andrade Neves, próximo à padaria 

Qualitá. 

Indicação nº 039/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a pavimentação do pátio em frente à escola municipal Antônio 

de Souza Neto, na localidade de Mato Perso. 

Indicação nº 040/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas medidas de contenção, com defensas metálicas, na estrada 

que liga o distrito de Mato Perso à Otávio Rocha. 

Indicação nº 041/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal a realização das obras e ações reivindicadas pelos moradores da comunidade 

da Linha 80, sendo elas: a roçada e a limpeza do matagal na ponte localizada no final da Rota da 

Integração, bem como a instalação de placas indicativas e um redutor de velocidade antes da 

ponte em questão, sentido Linha 100 – Linha 80, conforme imagens anexadas; melhorias na 

sinalização em frente à capela de Santo Antônio; e a colocação de containers de lixo próximo ao 

salão da comunidade. 

Indicação nº 042/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que seja providenciada a colocação de lâmpada no poste de iluminação 

pública situada na antiga estrada para São Vitor, próximo às famílias Bordin e Zulian, na 

encruzilhada com o asfalto que dá acesso à capela de São Vitor.  

Indicação nº 043/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

instalação de ferramenta para reduzir a velocidade dos veículos que transitam pela rua Terezinha 

Zorgi, entre as ruas Heitor Curra e São Boaventura. 
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Requerimento nº 009/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que requer 

a prorrogação pelo prazo de 90 dias para emitir o parecer da Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 

003/2020, que “Institui o Certificado Destaque da Construção Civil e dá outras providências”, 

uma vez que adequações no texto do projeto necessitam ser providenciadas. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício da Ceasa Serra – Administradora de Consórcios Intermunicipais (Adcointer S.A.), que 

encaminha material informativo da entidade, para conhecimento dos Vereadores.  

Relatório de Gestão 2020 da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Sul, para conhecimento dos Vereadores.  

E-mail do Secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul, 

que encaminha convite para o ato de entrega do Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social (Cebas) concedido à Ascar (Associação Sulina de Crédito e Assistência 

Rural), no dia 10 de fevereiro de 2021, às 14h45min, em ambiente virtual, conforme link 

informado neste e-mail.  

E-mail da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Sul, que convida para reunião técnica para apresentação do Plano de Vacinação 

contra à Covid-19, da Secretaria Estadual da Saúde, no dia 24 de fevereiro de 2021, às 

09h15min, em ambiente virtual, conforme link informado neste e-mail.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário Vereador Angelo. Encerrada 

a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Angelo Boscari Junior. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos, pessoal do 

Consepro, público presente, demais Vereadores. Utilizo desse espaço para discorrer um pouco 

sobre duas indicações. Uma delas referente a melhorias aí na Linha 80, onde temos algumas, 

algumas situações que passam até meio despercebidas, mas estive passando por lá e vi que 

realmente tem, está faltando alguma sinalização ali, quem vem da Linha 100 pra, em sentido à 

Linha 80, na Rota da Integração. Agora safra, bastante movimento, e não tem uma placa 

indicativa de “Pare” no final da via, e ela dá acesso aí pra uma estrada, estrada Otávio Rocha, 

bem em frente ao salão do Rui Barbosa aí. Então eu já conversei com o Prefeito hoje, e com o 

Chefe de Gabinete, mas externo aqui também para os Colegas Vereadores da importância dessa 

sinalização pra evitar acidentes, né? Também uma roçada em cima da ponte. A pontes são locais 

que precisam de visibilidade e tem um pouco de mato ao redor, bem como também containers de 

lixo que o pessoal do salão reivindica, que tem que andar um pouquinho pra levar o lixo, e 

próximo ao salão não tem. E também uma indicação para colocação de uma lâmpada na 

comunidade de São Vitor, onde tem um ponto meio escuro, com, em um local onde param 

veículos durante a madrugada e tem causado uma certa sensação de insegurança aos moradores 

vizinhos. Então lá também a gente indica ao Prefeito que seja colocado uma lâmpada pra dar 

melhor acesso e mais segurança pra aquelas famílias. Por ora é isso. Muito obrigado.  

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

Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público que se faz presente, imprensa e todos que nos prestigiam pelo canal do 

Youtube. Faço defesa a minha indicação, Senhor Presidente, da, da rua que dá acesso à família 

Catteli, em Nova Roma, aonde eles produzem, tem produção de perus, e aquela via lá, por ser tão 

movimentada, necessita de alguns reparos, também, pela qualidade no escoamento da produção. 
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A segunda indicação é ao, do lado da UBS aí do, na entrada da cidade, aonde como referência 

usa o pórtico, que necessita de uma limpeza, de uma roçada e, da mesma forma, Senhor 

Presidente, um poste de iluminação. Moradores relataram insegurança ao atravessar pra acessar o 

bairro por aquele lugar, aonde volta e meia se escondem pessoas que usam da má índole pra 

prejudicar as pessoas, né? E também, faço minha defesa à rua 3, no Alfredo Chaves onde precisa 

de melhorias. Também quero ressaltar ao Senhor Presidente, Vereadora Silvana, uma ideia pras 

próximas campanhas de vacinação, que sejam levadas a modalidade do drive-thru, né? Já vimos 

municípios muito menores que Flores da Cunha usando dessa modalidade pra vacinação então de 

pessoas que tem mais idade e não ficar em filas, esperando pelo, e gerando uma aglomeração, 

né? É uma ideia que a bancada do MDB, próxima semana, estará fazendo a indicação. Era isso, 

Senhor Presidente.  

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

Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, público que 

nos assiste. Ocupo esse espaço pra fazer a defesa de duas indicações. A primeira delas então, 

solicito ao Poder Executivo que avalie a possibilidade de obras, como a instalação de um sistema 

de drenagem, bem como uma alternativa de pavimentação na estrada onde se situa, hoje, o Jeep 

Clube, na Linha 80. Neste local então residem algumas famílias e, também, está sendo 

construído um empreendimento que vem a agregar para o turismo de Flores da Cunha. Então tem 

algumas fotos no telão. (Exibição de imagens através da televisão). Tem uma parte da estrada 

que é íngreme, então toda vez que chove, ela acaba sendo prejudicada, criando buracos, valos, 

né, que exigem manutenção meio que seguida. Desta forma, então peço ao Executivo que avalie 

a possibilidade de realizar obras neste local. A outra indicação ela se refere à rua Terezinha 

Zorgi, que é a rua que passa em frente ao Frei Salvador. Então existe ali uma reivindicação dos 

moradores, eles solicitam que seja colocado uma ferramenta que iniba o trânsito em alta 

velocidade que, hoje, acontece ali, devido à pavimentação que aconteceu recentemente, não faz 

muito tempo, que liga essa rua então até a estrada de São João. Então muitos moradores 

reivindicam até a dificuldade de muitas vezes atravessar pra colocar o lixo nas lixeiras, com o 

risco de ser atropelado, que aconteça algum acidente. Então se puderem dar uma olhada também 

nesta rua, eu agradeço. Era isso, Senhor Presidente. 

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

Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite ao nosso Presidente Clodomir José Rigo, aos 

Colegas Vereadores, comunidade aqui presente nos prestigiando, quem está em casa também nos 

assistindo; o Giovanni, Presidente do Consepro; a imprensa, sejam todos bem-vindos a nossa 

Casa! Eu fiz duas indicações então nessa semana. A primeira indicação então, a pedido da 

Leonira Remussi, Maria Ranpanello e a Ilva Ana Lovatto, que seria a instalação de uma parada 

de ônibus coberta no bairro Nova Trento lá, o loteamento Sonda. O ônibus já faz o transporte lá, 

e aí não tem nenhuma parada coberta pra elas poderem esperar o ônibus pra vim pra cidade. 

Inclusive muitas dessas pessoas são idosas e utilizam do Projeto Conviver, aqui no centro. 

Quando voltar às atividades, também elas querem participar e poder aguardar ali o seu 

transporte. Em momentos de chuva, muitas vezes elas tiveram que voltar pra casa e desistir de ir, 

porque já tinham se molhado tudo. E a outra solicitação então é da Gissely Lovatto. Na rua da 

Paz, nós temos lá uma parada de ônibus, o ponto de ônibus, que ele fica um pouco ocioso, ele 

não, as pessoas não utilizam ele, elas utilizam um pouco antes, próximo ao número 1.096, que ali 

é a empresa da Coastway, que tem uma marquise. Então elas utilizam ali pra esperar o ônibus, 

tanto da escola como de empresas dos trabalhadores, pra se protegerem tanto da chuva como do 

sol. Então essas seriam as duas indicações que eu apresentei nessa semana a pedido da nossa 

população. Com relação ao pedido do Colega Vereador Guga, dos, membros do partido do 

MDB, na semana passada nós estivemos aqui com a audiência da Secretária de Saúde, e ela 
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explicou que está sendo analisada essa viabilidade de fazer o drive-thru, porque no momento lá, 

inclusive as pessoas que chegavam de carro foram atendidas no carro. A gente só teve um pouco 

de aglomeração no início da manhã, pela ansiedade que as pessoas tinham de receber a vacina. 

Mas quando eram dez horas, que eu estava presente lá, em diante, não teve nenhum momento 

que aglomerou e precisassem esperar, inclusive foram vacinados diversos no carro. Então vai ser 

dada essas duas opções pras pessoas ali naquela rua, atrás do salão, como é um, de fácil 

acessibilidade pras pessoas então acessarem. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada. 

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

Vereador Vitório Francisco Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa tarde, Presidente; boa tarde, 

Vereadora; demais Colegas Vereadores, público aqui presente, pessoal da imprensa, pessoal que 

nos acompanha através do canal do Youtube. Venho de novo falar, defender as indicações que 

protocolei na última semana, e estou batendo novamente no mesmo assunto, que é a tão falada 

rua John Kennedy. Acredito ser uma das ruas aqui no nosso município que se encontra em estado 

mais prejudicado, devido o deslocamento dos paralelepípedos. Inclusive, hoje, falando com o 

Prefeito, coloquei pra ele isso pessoalmente e ele também conseguiu me explicar um pouquinho 

mais do porquê que não está sendo consertada no momento. Então existe aí um trabalho que vai 

ter que ser feito de canalizações para aumentar um pouquinho mais as manilhas ou os tubos que 

vão dar o escoamento à água que está dando essa, esse, digamos, essa sobra de, de água que vem 

pra cima e acaba deslocando os paralelepípedos. Mas está causando uma imagem negativa pra 

nossa cidade, pra aquelas pessoas que por ali trafegam. Então acho que o nosso Prefeito vai ser 

sensível e esse trabalho deva ser feito o mais rápido possível, para que nós possamos tornar essa 

rua ali mais apta ao tráfego para todos os carros e, também, os pedestres que passam por ali. 

Seria isso por enquanto, Senhor Presidente. 

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

quero destacar a presença da Paula Cavagnolli, Presidente do PDT. Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao  

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Então com a palavra, o tempo de 15 minutos, ao Vereador Luiz 

André de Oliveira.  

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

Vereadores, público aqui presente na Câmara e, também, todos os que acompanham através do 

nosso canal no Youtube. Antes de tudo, quero agradecer a Deus, por essa oportunidade. E 

também, cumprimentar a imprensa que aqui se encontra presente, contribuindo para que a nossa 

democracia cresça e que, assim, possamos construir não partido políticos, mas sim, projetos para 

o desenvolvimento da nossa cidade, que através desses projetos consigamos melhorar e cuidar do 

patrimônio, do maior patrimônio da nossa cidade, que é você cidadão e cidadã de Flores da 

Cunha. Também não posso esquecer de agradecer os funcionários e assessores dessa, dessa Casa, 

todos os assessores das bancada; em especial ao Marcelo, que tanto tem se esforçado para que 

possamos desenvolver um trabalho de excelência para o povo de Flores da Cunha. Agradecer 

também ao meu partido, em especial ao nosso Presidente, o Nando Rosa, que conduziu a um 

feito histórico o nosso partido nessa cidade, fazendo com que saíssemos vencedores nesse pleito 

tão complicado, elegendo um Vice-Prefeito, o Márcio e, também, a esse Vereador que vos fala. 

De uma forma muito especial, também quero agradecer pela ajuda incondicional que recebi da 

família Universal, que peleou de garrão fincado para que a gente conseguisse atingir o nosso 

objetivo. Nessa noite, quero falar para todas as pessoas de uma forma de agradecimento que me 

ajudaram nessa caminhada. Desse modo, também quero, do fundo do meu coração, agradecer a 

presença da minha família, a minha esposa, a, o meus irmãos que aqui se encontram, posso falar 

do Ademir, do Odir, da Juliana, do meu primo Miguel; também posso falar da minha cunhada, a 
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Patrícia; também posso falar da família Universal presente, que aqui se encontra, o Sima, o 

Juliano, o Wesley. Hoje também, quero agradecer e agradecer muito, pois tenho comigo que a 

ingratidão é um dos piores defeito de um ser humano. Por isso, quero me dirigir a todos os meus 

familiares novamente, em especial a uma mulher guerreira, que soube criar e educar seus nove 

filhos, né, em meio a tantas dificuldades e sacrifícios, não permitindo que nenhum deles, né, 

saísse dos trilho, nos guiando através de conselhos e muita das vezes também, né, daquele 

chazinho milenar, né, que é a varinha de vime que todos nós conhecemos, né, e que eu posso 

garantir pra vocês que não faz mal nenhum, né, haja visto nós, em oito irmãos, todos eles, 

Senhor Presidente, graças a Deus ali no trilho, no caminho certo, sempre buscando fazer o 

melhor pra suas famílias e, também, para o nosso povo da cidade. A todos os meus familiares, 

tendo eles tantas opções de voto nessa campanha, quero tornar a público, uns já sabem que nós, 

da nossa família, nós tínhamos quatro candidato e mesmo assim os meus familiares se manteram 

de uma forma, de uma conduta irreparável, né, não causando nenhum atrito, isso eu quero 

agradecer a todos vocês, do fundo do meu coração, por essa postura. Também não podia deixar 

de agradecer a um homem de muita fé e coragem, que há muitos anos atrás, deixando tudo para 

trás, na região de Planalto, viajou em busca de oportunidade de mudar de vida e proporcionar a 

seus filhos melhor qualidade de vida. A ele, muita gratidão por me ensinar que, através da 

política, podia sim, desenvolver muitas ações e projetos para beneficiar muitas pessoas 

principalmente os mais necessitados. Falando nisso, Senhor Presidente, eu acho que hoje houve 

um equívoco a respeito do projeto de destinação de alimentos, esse projeto é de minha autoria, e 

foi citado a autoria do Vereador Diego, queria só pra, que nós pudéssemos ajeitar esses papeis. 

Inclusive quero falar um pouquinho desse projeto que nós acabamos de protocolar, foi na 

segunda semana, né, do nosso, nosso mandato, projeto esse que já passou pela, pela aprovação 

do Igam, né, que é instituição que, jurídica da Casa, né, projeto esse que nós queremos destinar, 

de forma viável, a todas as pessoas que tem necessidade no nosso município, necessidade essa 

que é de poder ter uma alimentação digna, né? Então todos os alimentos que hoje vai jogado 

fora, né, nas cozinhas industriais, nos supermercado, nos restaurantes, nós, já desde já, quero 

pedir o apoio dos Nobres Colegas Vereadores para que nos ajude a aprovar esse projeto, que vai 

ser um projeto de muita importância pro nosso município, porque sou um cara que trabalho 

muito nas causas sociais e acompanho de perto as necessidades no nosso município, e que não 

são poucas. Então quero que os Nobres Colegas, o dia que chegar esse projeto na Casa, que olhe 

com carinho, com respeito, não pelo Vereador Luizão, mas sim pelas pessoas que estão 

necessitando na nossa cidade. Ah, esse homem que tanto sonhava em um dia ter um filho eleito, 

dessa forma ser um verdadeiro representante do povo e que lutasse incansavelmente para os 

anseios e objetivos da nossa comunidade. Ah, esse homem estando tão debilitado, mesmo assim 

se preocupava em me ajudar e me orientar. Ah, esse mesmo homem que plantou a semente em 

mim, esse mesmo homem que, na segunda semana de campanha e a três dias antes de morrer, 

teve a preocupação de me chamar e eu praticamente sentado a seus pés, me deu a última 

orientação. E ele falou dessa forma, ele era bem gauchão: Luizão, tudo o que tu falou em fazer 

depois da eleição, faça! O gabinete do povo que você quer utilizar para ir ao encontro do povo da 

nossa cidade, que seja a primeira ação, pois o povo precisa e merece da sua atenção. Ah, esse 

mesmo homem que plantou a semente na minha mente e no meu coração, a ele não deu tempo de 

falar muito obrigado, seu João. Da mesma forma, obrigado! Da mesma forma que eu não pude 

dizer obrigado a ele, mas eu posso dizer ao povo de Flores da Cunha: Muito obrigado pela 

oportunidade que me deram em poder representá-los e, muito mais que isso, trabalhar para cada 

um de vocês! Dessa forma, quero desenvolver meu trabalho de maneira séria, serena. Fui eleito 

para lutar e defender os interesses de cada cidadão florense. Por isso irei fazer com muito 

empenho, trabalho e dedicação desenvolvendo meu mandato. Por fim, mais uma vez agradecer a 

todo o povo de Flores da Cunha. Também deixar um relato aos Nobres Colegas Vereadores, que 

eu fui eleito pra que nós possamos desenvolver um trabalho sério. Eu não nasci, o povo que me 

escutem, o povo que nos acompanha através do Youtube, eu não nasci pra gerar atrito, contendas, 

isso não é aquilo que eu defendo, não é aquilo que eu proponho como Vereador, mas sim, 
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trabalhar e trabalhar incansavelmente para que nós possamos juntos desenvolver um trabalho de 

excelência para o nosso município. Dessa forma, vocês podem ter certeza que o Vereador Luizão 

estará sempre ao lado do povo de Flores da Cunha, para ouvir, né, e, também, levar adiante 

aquilo que o povo vem, né, nos trazer, para que eles alcancem os benefícios tão desejado. Era 

isso, Senhor Presidente.                   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Para um Aparte. (Assentimento do Orador). Só pra 

deixar registrado, o seu projeto de lei foi lido na semana passada, que é de sua autoria. Então 

hoje, só foi lido a Nova Redação do Projeto, na Comissão de Constituição, que é autoria do 

Vereador Diego. Então a autoria do projeto é sua e continua mantido. Era isso, obrigado. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Pois então era isso, Senhor Presidente. 

Obrigado a todos e tenham todos uma boa noite. Obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Luiz. Agora passo a palavra 

então para que faça uso do seu tempo a Vereadora Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite mais uma vez a todos os presentes, a quem 

nos acompanha pelas redes sociais também, a todos que prestigiam o trabalho dos Vereadores, 

isso é muito importante acompanhar, saber o que o vereador que você escolheu está fazendo e, 

também, cobrar. A gente está aqui para ser os seus representantes, então nada mais justo que 

vocês nos cobrem as nossas, a nossa atuação. Então como sendo essa a minha primeira tribuna, 

eu gostaria de falar um pouquinho da eleição e, também, de quem é a Silvana, né, a única mulher 

representante aqui da nossa Casa. Como todos os Colegas que também utilizaram a sua primeira 

tribuna, acho importante fazer essa retrospectiva desse momento, que pra nós aqui é muito 

importante estar representando Flores da Cunha. Então todos devem saber, meu pai foi o 

chaveiro De Carli, né, um homem trabalhador, trabalhou até o último dia de sua vida. A minha 

mãe é a Neuza, uma mulher guerreira, que sempre esteve trabalhando junto com meu pai, 

apoiando a nossa família, nunca deixando faltar nada pra nós. Eles foram então os responsáveis 

pelos meus valores que hoje carrego, valores familiares e humanos que eu tenho muito orgulho 

de continuar nosso legado da família. E também, sou casada com o Joviano Picolotto, nós temos 

então uma linda menina, que é a Lavínia. Tenho uma irmã que hoje mora fora daqui, a Solange, 

na qual ela tem então na sua família o seu esposo Flávio e dois filhos lindos, que são a Valentina 

e o Vitor. Essa então é a minha família. Nós não temos muitos parentes aqui em Flores, porque 

meu pai já tinha bastante idade e muitos dos irmãos deles, dele se mudaram pra Caxias e, hoje, 

nós temos somente dois, dois vivos ainda. Então como eu falei, eu nasci em Caxias do Sul, e nos 

mudamos aqui pra Flores quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, nessa cidade que é a 

cidade natal do meu pai. Eles nasceram ali na encosta do rio das Antas e ele escolheu, quando se 

aposentou, pra dar uma qualidade de vida melhor pra sua família. E sem dúvida foi a melhor 

escolha que ele fez. Aqui em Flores então, com muito trabalho, sempre paguei meus estudos, o 

qual me formei em técnico em contabilidade pelo Carmo, relações públicas pela UCS e pós-

graduação em comunicação e política pela Unisc, em Santa Cruz do Sul e, também, gestão 

empresarial pela UCS. Sempre fui uma pessoa muito ativa e comprometida com as causas que eu 

abracei aqui em Flores. E foi, fui convidada a participar da política lá em meados de 1999, então 

nunca mais sai. Foi algo que me apaixonei. Então sempre trabalhei nas campanhas políticas, 

assessorando candidatos, auxiliando então nas candidaturas tanto a nível municipal como 

estadual, de deputados estaduais e, também, aplicando as pesquisas políticas. Hoje, atuo 

profissionalmente nessa área, então tenho uma empresa. Já trabalhei também como assessora nas 

Câmaras de Vereadores de Antônio Prado, Caxias do Sul, Monte Alegre dos Campos, Ipê e 

Campestre da Serra. Aqui em Flores, eu participei ativamente então de algumas entidades e na 

comunidade em geral. Eu fui presidente e membro do Leo Clube de Flores da Cunha, por oito 

anos; fui presidente da Juventude Progressista, que são os nossos jovens do partido; fui secretária 

da Associação Comunitária Fenavindima; secretária da Apac, que era a nossa Associação dos 

Produtores de Arte e Cultura, estamos vendo então pra retomar ela; também sou integrante, 
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agora, do movimento Cenáculo de Maria e, também, eu sou a zeladora da capelinha lá do meu 

bairro, do loteamento Vista do Sol. Na minha vida profissional, eu fui caixa de mercado; 

vendedora de autopeças com nosso querido Beto Calza, que também não está mais conosco; fui 

técnica em contabilidade com o Luís Andrighetti, no escritório dele; fui chefe de departamento 

de Indústria e Comércio e, também, secretária de Turismo aqui do nosso município, na época do 

Cavagnoli; e no Centro Empresarial de Flores então, eu atuei como responsável da câmaras 

setoriais. E a última função foi como diretora de Turismo em Antônio Prado. Então como eu 

falei pra vocês, acompanhando as eleições desde 1999, já se passaram umas seis eleições desde 

lá, seis ou oito, se não me engano, trabalhando com os candidatos, os bastidores ou pedindo voto. 

Algumas vezes já tinham cogitado o meu nome pra ser candidata a vereadora. Eu sempre tive 

essa vontade, confesso que foi algo que sempre esteve intrínseco em mim, mas também eu acho 

que tudo na vida tem o seu momento certo pra acontecer. E eu acredito muito que Deus tem 

planos pra nós e era esse o momento que eu devia me colocar à disposição pra representar a 

nossa comunidade. Muitas vezes também eu desanimei e fiquei desacreditada da política, como a 

maioria da população, né, tem essa percepção da política só a parte negativa. E pelo contrário, a 

gente sabe que as decisões são tomadas pela política e precisamos ter bons representantes pra 

que bons, né, projetos sejam conduzidos e, também, as mudanças aconteçam na nossa sociedade. 

Quando o Luizão estava falando do pai dele, eu também me emocionei porque também perdi 

meu pai esse ano, né, da mesma forma como o teu pai, eles sempre são os nossos maiores 

incentivadores. Então ele sempre foi a minha motivação pra seguir nesse meio. E nas últimas 

conversas que eu tive com ele, ele me pediu se eu iria mesmo concorrer esse ano ou não, porque 

ele sempre acreditou em mim e ele, ele sabia que de alguma forma, né, eu conseguiria chegar lá e 

poder fazer um bom trabalho. Então isso me fez forte, acreditei, né, nesse, nessa motivação dele 

e enfrentei esse desafio. Mesmo não tendo ele aqui comigo no período da campanha, eu sei que 

ele me ajudou muito principalmente pela questão da bandeira dos idosos, porque acompanhei ali 

o fim da vida, né, as dificuldades que os idosos passam aqui em Flores, por falta de assistência, 

psicológica. São momentos difíceis pra quem chega no fim da vida e começa a ver que muitas 

coisas vão se perdendo e, enfim, né? A minha bandeira principal aqui na Câmara vão ser os 

idosos, porque ele me mostrou o valor de respeitar os idosos e como que eles merecem a nossa 

atenção. O meu pai precisou trabalhar até o fim da vida, porque só com a aposentadoria não era 

suficiente. E essa é a realidade de muitos idosos aqui na nossa cidade. Obrigada, meu pai! Quero 

agradecer, também, as pessoas que confiaram em mim os seus votos, as pessoas que pediram 

voto por mim e que acreditaram na minha capacidade de representa-las. Agradecer aqui o nosso 

partido Progressista a qual eu sempre estive contribuindo, ajudando, por todo o apoio que nos 

deram e principalmente a todos os outros candidatos que já passaram por isso, né, que através 

deles a gente sempre continua na motivação de crescer aqui na Câmara como partido e 

representação. Um agradecimento especial, também, a minha família, que sempre me apoiou e 

entendeu essa ausência, né, e esteve junto na maioria dos momentos principalmente a minha 

pequena. Penso que ser vereador é ter responsabilidade seja com o dinheiro público, mas 

também com o que se fala para a população. A verdade é que a transparência deve guiar 

qualquer atividade que estivermos exercendo. Por isso esse é meu compromisso e eu não vou 

mudar os meus valores e a pessoa que eu me tornei hoje. Também quero falar um pouquinho de 

ser a única mulher eleita nessa legislatura e a terceira na história de Flores da Cunha. Só tivemos 

aqui nesta Casa, antes de mim, a Renata Zorgi Lusa e a Claudete Gaio Conte. Duas mulheres 

exemplares, que desempenharam com muita maestria também esse, esse papel de vereadoras, de 

representantes das mulheres e que, também, são inspiração aqui para fazer um bom trabalho. Eu 

quero falar um pouco sobre isso, porque acho necessário motivarmos mais mulheres a ingressar 

na política. A mulher vem conquistando o seu espaço há muito tempo, mas a participação em 

cargos de liderança em geral não é o que acontece. Segundo um levantamento realizado pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, até 2030 a participação das mulheres no mercado 

brasileiro deve crescer mais do que a masculina, principalmente porque são elas que investem 

mais em educação e qualificação. Mas até o momento, a situação não é muito animadora. 
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Apenas 19% dos cargos de liderança, seriam lideranças mais a nível empresarial, mas políticas 

também são ocupados por mulheres, abaixo da média mundial, né, do mundo todo é 27%. São 

muitos dos desafios que as mulheres precisam enfrentar, paradigmas a quebrar. Mas o principal, 

no meu ponto de vista, é que as mulheres precisam se unir e se apoiar. No caso da política, nós 

somos a maioria da população. Mas como podem ver, nós temos somente uma mulher e oito 

homens aqui na Câmara. Estou compartilhando a minha história para motivar as mulheres, pois 

podemos e devemos participar também na política e não apenas para ser mais um número e, sim, 

por termos que promover essa transformação social onde a igualdade prevaleça entre os homens 

e as mulheres. Nós precisamos ser vistas como sujeitos políticos e motivadoras de uma cidadania 

ativa e igualitária. Sem mulheres na política, não temos uma cidadania plena, nem todos os 

interesses das mulheres defendidos de igual maneira. Mulheres, contem comigo! Vamos formar 

novas líderes, cidadãs responsáveis e preocupadas com o futuro dos nossos filhos. Quero então, 

pra encerrar, deixar uma pequena reflexão. Segundo as palavras de Roosevelt, todo homem 

deveria reservar um espaço para cuidar das questões políticas da sociedade onde está inserido, ou 

seja, além das mulheres, nós precisamos motivar jovens, idosos, representantes de bairros, de 

classes, enfim, nós temos que ter aqui na Câmara de Vereadores toda a nossa população 

representada. Por isso, precisamos trabalhar pra que haja formação de líderes na nossa cidade. 

Mas cuidar de questões políticas não é só os políticos que tem essa obrigação. Todos nós, como 

cidadãos, podemos fazer a nossa parte, começando no bairro onde moramos, cuidando da 

limpeza dos terrenos, separando o lixo corretamente, respeitando o vizinho, participando da 

comunidade e das entidades onde estamos inseridos. A gente vê uma cidade muito bonita, 

próspera onde também tem muitos terrenos, hoje, baldios, que é a maior preocupação inclusive 

gerou uma campanha da Administração Municipal para que haja essa limpeza, que os 

proprietários possam nos auxiliar com isso. Sabemos também que tem muitos empreendedores 

que compram diversos terrenos e ficam ali na, à venda na cidade e não tem esse cuidado. Então 

pedir pra esse pessoal, até as imobiliárias onde tem as placas, que revisem, né, esses locais e 

possam nos auxiliar nisso. Podem ter certeza que juntos nossa caminhada será repleta de êxito 

em prol da nossa querida Flores da Cunha. Por mais que uma administração possa fazer tudo que 

lhe compete, nada será maior que a nossa vontade e a nossa determinação de todos em fazer o 

melhor pra nossa cidade. Então eu estou aqui à disposição de toda a comunidade de Flores pra 

fazer o meu melhor. Contem comigo e com a minha dedicação. Obrigada!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigada, Vereadora Silvana. Agora, passo o 

tempo então ao Vereador Vitório Francisco Dalcero pra fazer o uso da palavra.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Presidente! Boa noite, 

Vereadora, demais Colegas que se encontram aqui na Casa, o Horácio, que deve estar lá nos 

assistindo pelo Youtube. Cumprimentar os servidores dessa Casa, que nos honram com a 

presença. Cumprimentar o pessoal do jornal O Florense, que está conosco aqui, o Giovanni, do 

Consepro. Hoje, iniciou-se as atividades letivas nas escolas do Município, ou nas escolas 

municipais de Flores da Cunha e o tema que eu vou abordar, hoje, então é um pouco da atuação 

nessa linha da educação. Quero ver se eu consigo me organizar, me planejar para que, no 

Grandes Expedientes, eu peque sempre um tema e eu faço uma reflexão sobre esse tema pra nós, 

como Vereadores, e toda a comunidade também, depois, se precisar cobrar do Vereador, fica 

bem à disposição. Então a rede municipal iniciou hoje, tanto para as séries da..., inicial, o ensino 

fundamental, a educação integral. As aulas nas escolas do Estado elas vão postergar um 

pouquinho, elas vão iniciar no mês março, no dia 08 e no dia 15. E a nossa escola da rede 

privada acredito que já está também em atividade. Quero desejar a todos os envolvidos no 

processo educacional, que sabemos não será de fácil gestão, haja vista todo um protocolo 

sanitário a seguir, que tenham muita sabedoria nas decisões e que, no final do ano letivo, possam 

colher os melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem. As atividades escolares na 

rede municipal e estadual de nosso município serão através da plataforma Classroom, na 

modalidade de ensino híbrido, definido como um programa de educação formal, no qual um 
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aluno aprende uma parte por meio do ensino on-line, com algum elemento de controle do 

estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo de estudo, enquanto a outra parte do 

aprendizado acontece por meio do espaço físico da escola. Então vocês observem que nós 

estamos em..., infelizmente, numa pandemia. E hoje, queiramos ou não queiramos, nós 

precisamos atender todo um protocolo sanitário que nos é imposto e, graças a Deus, que nos é 

imposto, que, com isso, nós consigamos ter o menor número de pessoas contagiadas por esse tão 

danado vírus, vamos assim dizer. Então o ensino, esse ano, nós temos que pensar que ele não é 

normal como no ano de 2019. Então é um processo que nós temos que ir construindo a melhor 

forma de fazer com que os nossos alunos percam o menos do aprendizado possível. Para 

Fernando Mello Trevisani, que é pesquisador, consultor educacional e professor de pós-

graduação em Metodologias Ativas, o ensino híbrido proporciona um modo de trabalho 

interessante para o professor e para os alunos. Um dos benefícios é a possibilidade de o docente 

dedicar mais tempo às dúvidas e ao acompanhamento mais próximo e individual dos alunos na 

aprendizagem. Com o apoio da tecnologia, o professor também consegue visualizar, coletar e 

analisar dados sobre as aprendizagens dos alunos de forma mais simples e precisa. Com isso, fica 

mais fácil fazer as implementações e as modificações do rumo à personalização do ensino, que é 

o principal objetivo do ensino híbrido. Então acredito que o ensino híbrido ele vai ser uma 

realidade durante a pandemia e ele vai ganhar muita atenção pós pandemia também. Então as 

tecnologias que estão ali a nos servir, nós, principalmente eu, que já estou perto dos 60, a gente 

encontra um pouco de dificuldade de manusear essas ferramentas tecnológicas, mas isso não tem 

mais volta. Então eu acredito que as próprias universidades também, a partir do investimento que 

foi feito agora durante a pandemia, vão aproveitar esse investimento para também possibilitar 

esse modal pós pandemia. A pandemia chamou a atenção de todos sobre a educação e pudemos 

perceber que nossos profissionais da educação e nossos estudantes tiveram que se reinventar. 

Atenção: as famílias também precisam se adequar às mudanças. A rotina de uma família com 

crianças ou adolescentes em ensino híbrido precisa se adequar à situação e os responsáveis 

devem controlar os horários de estudo que devem ser feitos em casa. Falo diretamente aos pais 

ou responsáveis por alunos matriculados nas escolas de nosso município: infelizmente, foi 

constatado, durante o ano letivo de 2020, que muitos alunos, durante o decorrer do ano letivo, 

não realizaram as atividades proposta pela escola, ou propostas pelas escolas e houve baixa 

participação nas videoaulas. Isso precisa ser corrigido em 2021. Se não houver esse empenho da 

família, junto com a escola, os resultados no IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica –, que Flores da Cunha comemorou no ano passado, serão perdidos. Então eu acho que 

aqui nós precisamos fazer uma reflexão, eu sei que todas as famílias trabalham, tem os seus 

sustentos e precisa ser buscado nos empregos, mas nós precisamos entender que, quando a aula 

for on-line, que o seu filho vai estar na frente do computador, ele precisa estar focado naquilo 

que está sendo passado pela escola. E, infelizmente, conversando com professores que estavam 

atuando nas escolas no ano de 2020, se percebeu que muitos alunos não fizeram absolutamente 

nada, durante toda caminhado do ano letivo de 2020 e, chegou no final do ano, eles foram 

passados de série, vamos assim dizer, eles evoluíram de série. Então, se agora no ano de 2021, 

que a pandemia ela está aqui, e os resultados não são animadores, a gente vê crescimentos do 

vírus, depois dá uma recuada, depois cresce de novo... Então, quer dizer, a pandemia está aí. Os 

gestores estaduais e municipais deverão estar atentos a essa evolução do processo do vírus. 

Então, se nós tivermos mais o ano de 2021 também com uma parte dos nossos alunos não 

fazendo as atividades letivas, gente, o que isso vai acontecer com uma parte dos nossos 

estudantes? Outro aspecto importante a ser observado: hoje, ter computador ou celular com 

acesso à internet é item praticamente obrigatório em uma casa em que há pessoas em idade 

escolar. Nesse sentido, eu peço aos pais que, havendo possibilidade, as famílias precisam ter 

essas tecnologias e o acesso à internet. Ficou comprovado que, onde a família se preocupou com 

a processo de aprendizagem, o estudante realizou as atividades e obteve ganho intelectual. Por 

isso, é necessário unir forças para que essa geração não fique com lacunas na sua vida escolar. 

Sempre foi, mas agora, mais do que nunca, é essencial a participação da família no 
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acompanhando dos filhos na atividade escolar. Então eu peço para que as famílias realmente se 

detenham e deem um pouco mais de atenção quanto a atividade on-line que for passada pelas 

escolas. Precisamos estar atentos, também, com os nossos professores, de forma a ajudá-los nas 

mudanças que esse tempo impõe, seja com formação para uso das tecnologias, seja com apoio 

socioemocional. Suporte que deve ser estendido às famílias e aos estudantes. Então cursos nesse 

sentido, para que os professores também fiquem mais capacitados. As previsões dos analistas já 

apontam sérias lacunas na educação brasileira, devido à pandemia. Mas, aqui em Flores, se todos 

desempenharem bem o seu papel, ao final, sairemos dessa pandemia com nossos filhos em 

condições de destaque na formação educacional. Desejo que todos consigam dar conta do 

desafio! De acordo com o calendário de imunização do estado do Rio Grande do Sul, os 

profissionais da educação serão o sétimo grupo a ser vacinados. Grupo estimado de 95.000 

trabalhadores em educação. Foi comentado, na semana passada até, pela Vereadora Silvana, que, 

de repente, fizéssemos uma campanha para, quem sabe, anteciparmos um pouquinho também 

para esses profissionais, que, a exemplo dos profissionais que estão na linha de frente da saúde, 

eles também vão estar na linha de frente com vários estudantes junto com eles. Mas, pelo 

protocolo e pelo que o Governo Federal e o Ministério da Saúde colocou, serão o sétimo. E, para 

encerrar, eu gostaria aqui de expressar minha solidariedade aos colegas professores da rede 

estadual, que logo vão iniciar mais um duro ano letivo. Atenção: o sexto consecutivo sem 

reposição salarial para os professores efetivos. O sexto ano consecutivo sem reposição salarial. 

Seis anos seguidos sem aumento, nem sequer a reposição das perdas impostas pela inflação do 

período. Somente as perdas inflacionárias já corroeram 40% do poder de compra da categoria. É 

incompreensível que governos declarem a educação prioridade e sigam administrando sem ao 

menos dialogar e negociar uma situação dessas. Então, verdadeiramente, nós professores do 

estado do Rio Grande do Sul estamos passando por um período em que a nossa reposição salarial 

está bastante complicada, principalmente para aqueles que estão no regime estatutário, que são 

os efetivos. Obrigado a todos! Desculpa, pelo desabafo na questão da reposição salarial dos 

colegas professores, mas é uma verdade. Sorte que os colegas professores do município 

conseguem ter um vencimento bem melhor que os nossos colegas servidores do Estado. Boa 

noite a todos! 

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

Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos para organização da pauta da Ordem do 

Dia. (Intervalo). 

ORDEM DO DIA 

Então, voltando aos nossos trabalhos, quero destacar a presença do nosso Secretário de Obras 

Lucas Carenhato. Seja bem-vindo! 

Em pauta a segunda discussão e votação do Projeto de Resolução nº 001/2021, que “Altera a 

Resolução nº 80, de 22 de dezembro de 2020, Regimento Interno da Câmara Municipal de Flores 

da Cunha”, no que se refere às comissões”. Para serem aprovados os projetos que visem alterar o 

Regimento da Câmara precisam ser discutidos em duas sessões consecutivas. O projeto recebeu 

parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, conforme lido na sessão 

ordinária do dia 08/02/2021. Então a segunda discussão do projeto. Está em discussão, aos 

Vereadores que quiserem se manifestar. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, assim com já havia mencionado na semana 

passada, o objetivo principal desse projeto é sanar equívocos no Regimento Interno e permitir 

que projetos que tenham matéria orçamentária sejam encaminhados diretamente à Comissão de 

Finanças e Orçamento, reduzindo, assim, os prazos para votação dos mesmos. Também tem por 

objetivo conceder mais de 120 dias para a entrega dos pareceres dos projetos complexos que 

exigem audiência pública, a fim de dar mais transparência aos mesmos. Sou favorável, portanto, 

a este projeto. 
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VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas 

que nos acompanham nessa noite. O Senhor sabe que a gente vinha tratando desse assunto ainda 

na gestão anterior, né? Então eram mudanças, fiz parte da comissão também na gestão passada e 

é necessário sim essas mudanças aí para acelerarmos certos processos que, às vezes, ficavam 

atravancados nas comissões. Então credito que é de grande valia sim essas mudanças e só vem a 

trazer benefícios para a nossa Câmara de Vereadores. Então sou favorável, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Resolução nº 001/2021 está em 

votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, 

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Resolução nº 001/2021 

aprovado por unanimidade. 

Em pauta, também, a segunda discussão do Projeto de Resolução nº 002/2021, que “Altera a 

Resolução nº 80, de 22 de dezembro de 2020, Regimento Interno da Câmara Municipal de Flores 

da Cunha”, no que se refere aos anais da Câmara. O projeto também recebeu parecer favorável 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, conforme lido na sessão ordinária do dia 

08/02/2021. O Projeto de Resolução nº 002/2021 está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Este projeto então ele altera, como foi mencionado, o registro 

das sessões plenárias de atas para anais. Desta forma se torna mais produtivo e eficiente. 

Também, trata sobre prioridades nas matérias com prazo de tramitação vencidos, critérios para 

homenagens e reservas que o vereador deseja apresentar. As mudanças, ao meu ver, são 

necessárias par a eficácia dos trabalhos nesta Casa. Por isso, também sou favorável a esse 

projeto. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Resolução nº 002/2021 está em 

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

eletrônica). Projeto de Resolução nº 002/2021 aprovado por unanimidade. 

Não havendo mais projetos para deliberar, encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento 

o Projeto de Lei nº 007/2021. Para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos os Projetos de Leis nºs 001, 006 e 008/2021. Passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, Secretário de Obras Lucas, Paula – Presidente do PDT –, Presidente do Consepro 

Giovani, o Maranhão, que se faz aqui presente. Gostaria de cumprimentar o meu amigo Bassani 

e todos demais que nos acompanham. Duílio Lisboa, também, que se faz presente, comerciante, 

está aqui nos prestigiando. Quero ressaltar, junto com o Colega Vereador Diego, que estivemos 

presentes, sábado, fazendo as vistorias duma explicação técnica, do loteamento, aonde 

autorizamos as permutas, né, do Vila Romana, com a estação de bombeamento, então o Diego 

vai dar mais explicações a seguir. Gostaria de ter feito a visita, sábado, proporcionada pela nossa 

Administração, lá no parque, lá em cima no São Francisco, guiado pelo pessoal da Prefeitura, 

uma trilha, aonde eu fui, por quatro anos, conselheiro do meio ambiente. Quero aqui apoiar a 

manifestação da Vereadora Silvana, que se fez presente, convidou os munícipes, né, e, em 

congratulações ao departamento de Meio Ambiente, ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, 

especialmente a recém findada administração Lídio Scortegagna, pela significativa importância 

que foi dispensada ao parque ecológico São Francisco de Assis, através do desenvolvimento de 

projetos, de melhorias, aporte de recursos e execução de obras, que permitiram seu efetivo 

funcionamento e a real preservação desse oásis natural inserido dentro da nossa cidade. Como 

participante dos últimos quatro anos do conselho, seria suspeito em tecer elogios, mas, partindo 

da minha Colega Vereadora, que, nos últimos dias fez a trilha, fomos muito bem representados, 

me sinto segura e acho extremamente justo este reconhecimento a esse trabalho desenvolvido 
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nesses últimos quatro anos. Reitero meus cumprimentos e aproveito esse espaço municipal, e 

digo mais, uma vez que sim, nossa missão delegada pela nossa gente é fiscalizar, apresentar 

propostas que agreguem benefícios e qualidade de vida a todos, aprovar bons projetos, mas, 

também, divulgar as boas ações, projetos e obras dos nossos governantes. Com certeza, são essas 

atitudes que os nossos eleitores esperam de quem recebemos seus votos e sua confiança. No 

parque São Francisco, nos últimos quatro anos, foram instaladas cercas, portões, feita a 

catalogação e indicação com placas qualificadas das espécies arbóreas, retomar áreas invadidas, 

que..., por vizinhos locais. Concluo na Declaração de Líder. 

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

Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Mais uma vez, boa noite, Presidente; boa 

noite, Vereadora; demais Colegas Vereadores; público que se encontra aqui presente. Só..., 

estive conversando, na semana passada, com a servidora Elisangela, do nosso Município, a qual 

tenho que agradecer, pela receptividade que tive e, como é de praxe, todos os servidores públicos 

são sempre muito atenciosos, e ela me passou um pouquinho sobre a elaboração do projeto da 

casa da cultura. Então na nossa casa da cultura tem uma parte que já está concluída, que vai 

sediar a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, a biblioteca pública municipal e as salas 

multiusos e, ainda, em construção, vamos ter o nosso auditório, que, com certeza, vamos assistir 

grandes espetáculos e concertos, que vão nos deixar um legado muito importante ao nosso 

município. Infelizmente, como quase todos os prédios públicos ou privados, surgem problemas 

que não deveriam aparecer. No caso do nosso prédio da casa da cultura, com as últimas chuvas, 

nós tivemos as infiltrações. Segundo a servidora, essas infiltrações sugiram com o tempo, mas 

cabe ressaltar que a empresa que executou a obra já foi notificada e uma nova impermeabilização 

da laje da sacada leste do prédio será realizada. Então, infelizmente, conversando lá, a gente 

percebe que obras são feitas e os danos, por vezes, aparecem no percorrer do tempo. 

Infelizmente, surgiram essas infiltrações, mas já está tudo notificado e será feita uma nova 

impermeabilização. Agora eu faço um pedido que, seguindo todos os protocolos determinados 

pelos Governos Estadual e Municipal, devido à pandemia do Covid-19, vamos ficar felizes se a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto viabilizar o funcionamento da casa da 

cultura e a biblioteca pública municipal. Seria isso, Senhor Presidente. 

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

Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Presidente; Colegas Vereadores. Mais uma 

vez, boa noite a todos os presentes e quem nos acompanha pelas redes sociais. Fazer o convite 

pra vocês então, nessa quarta-feira, às 17:00 horas, temos audiência aqui na Câmara, que trata do 

Projeto de Lei 068/2020, que autoriza a permuta então na área do parque Romano, na qual a 

Comissão de Constituição esteve visitando. Com relação a trilha do parque São Francisco de 

Assis, eu fui como cidadã, não fui representando a Câmara, Colega. Me inscrevi lá no Instagram. 

Qualquer pessoa que desejar fazer a trilha e conhecer o trabalho excelente que está sendo feito 

pelo biólogo Elias, na condução, e todo o esforço aí da Administração para que aquele parque 

seja usufruído pela nossa população. Então entra no Instagram, lá vai ter um formulário pra se 

inscrever e tem as opções de horários e dias que quiser fazer a trilha. É uma hora de trilha que 

tem. Fiquei bem feliz de acompanhar isso. Durante a campanha, também cobrei que esse espaço 

fosse aberto à população. Na semana que passou, também estivemos reivindicando ao Deputado 

Estadual Sergio Turra a pintura então na nossa RS-122, entre Caxias e Flores, enquanto eles 

estão fazendo o recapeamento. Está demorando muito a pintura e a gente têm muito medo que 

acidentes possam ocorrer nesse local. Está muito perigoso. Ele falou diretamente como 

Presidente da EGR e disse que precisa estar o asfalto totalmente seco pra fazer a pintura, senão 

terá que ser refeita. Enfim, nós estamos cobrando, cobrei novamente dele hoje, pra que o quanto 

antes isso seja resolvido, principalmente, na região de São Gotardo. Né, Colega Vereador? Está 
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bem perigoso lá porque não tem mais os acessos pra entrada no bairro. Também, durante a 

semana, participei, representando a Câmara, da abertura do ano letivo. O encontro foi realizado 

pelo Zoom, com todas as professoras do ensino público municipal. Tivemos uma abertura de 

manhã e uma à tarde, com a presença do Prefeito Municipal, do Secretário e, depois, elas tinham, 

também, palestras com convidados. Então reforcei a missão importante dos professores nesse 

momento de pandemia, com relação a saúde mental, também, de nossas crianças. O importante é 

que consigam retomar a ressocialização desses alunos, conforme o Prefeito falou também. E, 

hoje de manhã, acompanhamos então o serviço da Secretaria de Agricultura, na praça do 

Imigrante, onde foram realizadas algumas podas de árvores, que estavam bem baixas e ali os 

moradores estavam reclamando que haviam atos ilícitos. Durante o final de semana, a polícia 

passava e o pessoal se escondia e ali então não tinha como conseguir visualizar esse pessoal lá. 

Então, assim, ficou a praça bem aberta e segura pra população. Era isso, Presidente. Muito 

obrigada! 

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

Vereador Angelo Boscari Junior. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Presidente! Uma boa 

noite mais uma vez a todos! Cumprimento a Paula Cavagnolli, Presidente do PDT; ao Maranhão 

do Sindicato Mobiliário e Construção Civil; Giovanni Boscatto, Consepro, e toda a equipe aqui 

presente, logo mais teremos aí algumas esclarecimentos sobre o que vem sendo feito; ao Lucas 

Carenhato, Secretário de Obras, também ex-presidente do Consepro; agradecemos a todos pela 

presença. Estive, na semana passada, conversando com moradores da rua Horácio Borghetti, aí 

no bairro União, né, meu bairro, e atendendo lá algumas, uma reivindicação deles, né, que eles 

não querem que seja fechada a rua, enfim, atrás da, da escola Tancredo Neves, ao lado, uma vez 

que existe esse projeto, né, por parte do Poder Público e já vem tramitando, já vem sendo 

conversado desde o ano passado, enfim, sobre a, o fechamento da rua para ampliação da escola, 

para dar melhor acesso aos, aos alunos da escola até o ginásio. Enfim, há o que divide opiniões, 

né, porque os moradores eles reclamam porque vão ter o seu acesso reduzido, enfim, 

prejudicado, não vão ficar sem acesso, mas vai ser um pouco, vão até prejudicar um pouquinho, 

mas, de outro lado, temos também a situação da escola que pretende, né, dar o melhor acesso 

para os alunos. Conversando hoje também com o Prefeito, ele nos explicou que, nas próximas 

semanas, haverá uma audiência pública promovida pela Prefeitura pra que os representantes do 

bairro e representantes da escola tentem chegar a um consenso e ver o que realmente é de maior 

importância ali para aquela, aquela rua do bairro União. Então a gente aguarda, né, convidamos 

aí, quem estiver assistindo aí, para que possam buscar informações sobre essa audiência pública 

e venham lá, também, dar a sua opinião aos moradores aí do bairro União. E então, vamos tentar 

achar o melhor caminho possível. Era isso, Presidente. Obrigado!  

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

Vereador Diego Tonet.   

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Presidente; demais que nos assistem e já foram 

citados no protocolo. Alguns moradores, na semana passada, entraram em contato pedindo ajuda 

quanto a dúvidas sobre a vacinação da Covid-19 para os idosos, que aconteceu na quarta-feira, 

dia 10. Ainda na terça, eu estive contatando a Secretária da Saúde Jane, que foi muito prestativa 

e prontamente me passou algumas informações que foram de grande valia para passar para a 

comunidade. Ainda saliento, que na audiência pública sobre a saúde, ocorrida no dia 11, quinta, 

outras dúvidas foram esclarecidas pela Secretária para todos os Vereadores presentes. Aos idosos 

com mais de 85 anos que não conseguiram serem vacinados então na data de quarta, eu andei 

vendo hoje, que o Executivo publicou em nota que os mesmos devem procurar o posto de saúde 

Irmã Benedita Zorzi, das 08:00 às 11:30, e das 13:30 às 17:00 horas, para realizar a vacina, ou 

pelo telefone 3292-6825. Na última sexta, eu estive presente também na comunidade de Nova 

Roma, onde moradores me passaram algumas demandas necessárias pra localidade e solicitaram, 
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também, um olhar especial por todos nós Vereadores, visto que lá não tem nenhum representante 

eleito. Então, que acima de tudo, a gente possa também olhar não só por Nova Roma, mas outras 

comunidades que hoje não tem um representante, visto que alguns bairros a gente, como 

Aparecida, a gente está em três, mas algumas comunidades estão descobertas de vereadores. No 

sábado, como foi citado então anteriormente pelo Colega Guga, também a Silvana, estivemos 

juntamente com eu, o Guga e o Luizão, representando a Comissão de Constituição, fazendo uma 

vistoria no loteamento Villa Romana onde esteve presente, também, o responsável lá da empresa 

da obra, o Valdir Machado, que esteve passando alguns esclarecimentos sobres os projetos de lei 

007, de 2020; e 068, de 2020, que tratam sobre o zoneamento urbano e a permuta de terras pra 

viabilizar o traçado da perimetral, o qual também será assunto da audiência pública que acontece 

na próxima quarta, dia 17, nesta Casa. Então o objetivo é, antes, naquela via, existia uma curva. 

Então pela permuta de terras, será feito um traçado na perimetral reto, de forma reta pra ter um 

fluxo melhor no tráfego de veículos nessa região. Então maiores informações serão vistas na 

audiência pública desta quarta-feira, às 17:00 horas. É isso, né, Silvana? Isso aí! Era isso, 

Presidente.  

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

Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; novamente um boa noite a 

todos que nos acompanham, Colega Vereadora, Vereadores; Consepro, o Giovanni; o Lucas de 

Obras, Ana Paula, o Maranhão, demais pessoas que nos acompanham, toda a família do Colega 

Luizão; em especial a minha comadre Juliana, a irmã do Luizão, sejam todos bem-vindo; o 

Bassani que sempre nos prestigia com a sua presença, servidores da Casa. Aproveitando um 

pouco a fala do Colega Vereador Vitório, quando ele demonstra a sua preocupação com a, com a 

saúde com, da, com a vacina e com a educação também, que é uma área em que ele atua, quero 

dizer, Colegas, que também que no ano passado e 2019 foi desenvolvido, por causa dessa 

preocupação anterior à pandemia, pela secretária, juntamente com este Vereador e o prefeito 

Lídio, secretária Ana Paula Zamboni Webber, foi feito, foi elaborado o guia da família, escola e 

família. Colega Presidente lembra, que foi bastante cogitado nesta Casa, onde se trata de 

aproximar a família do aluno. Justamente nesse tempo, Colega Vitório, que é tão difícil, que é 

tão necessário essa, essa integração e essa participação da família principalmente nesses tempo 

de pandemia. Então você sugerisse, fosse possível, talvez aproveitar ainda o guia da escola e 

família que foi elaborado na gestão passada. Também falando de fim de semana, ontem 

estivemos, né, Colegas Vereadores Diego, a Silvana, estivemos em Otávio Rocha com uma bela 

cerimônia, dentro da programação “É Tempo de Vindima”. Então pudemos sentir toda a 

preocupação ainda com, com a queda dos parreirais, com os preço da uva com, que agora, nessa 

semana, parece ser uma das semanas mais intensa de safra, então acreditamos sim de chegar num 

denominador comum com serenidade, indústria, produtores, entidades, para que todos possam 

sair bem dessa situação, e possamos ter a nossa continuidade dos nossos produtos e os nossos 

produtores tendo a sua renda garantida. Também fico feliz que Nossa Senhora da Uva está sendo 

reconhecida, está sendo projetada para o nosso município, nossa região, haja vista que começou 

com o padre Casanova, em Otávio Rocha, quando trouxe o quadro e começou a se desenvolver 

essa devoção à Nossa Senhora da Uva. Então temos já a imagem, imagem na igreja, imagem na 

praça e quiçá teremos nos pavilhões da, de Fenavindima, né? Então é gratificante pertencer ao 

município que tem essa preocupação com, também com a Nossa Senhora da Uva, que tem a sua 

fé alavancada por causa da nossa produção maior, que é a uva. Era isso, Senhor Presidente. 

Obrigado!  

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

Presidência). Boa noite, Senhor Presidente; também a todas as pessoas que ainda se encontram 

aqui na casa do povo, nos prestigiando nessa noite; quero cumprimentar também o nosso 

Secretário, o Lucas Carenhato; também ao Presidente do, do Mobiliário, né, o Maranhão; 
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também ao Giovanni, Presidente do Consepro; a Paula também, Presidente do PDT. Também 

quero comentar ao povo que muita das vezes se esquece dos outros problemas que, que tem em 

nossa cidade mediante essa pandemia. Se fala tanto na pandemia e nós não podemos se esquecer 

dos outros problemas que tem em nossa cidade. E eu bato forte em cima da questão da 

segurança. Eu acho que nós vereadores temos nossos deputados que tem influência junto com o 

Governo Estadual, nós podíamos, sim, não estar olhando governo, né, Senhor Presidente, e fazer 

uma força conjunta para que nós possamos, de uma vez por todas, trazer mais efetivo pra nossa 

cidade. Também quero comentar que no final de semana também, Vereador Diego, estive 

visitando as comunidades no nosso município. Uma delas foi Nova Roma, que também tenho um 

carinho muito especial por aquele povo e, também, tem muitas demandas lá que acabaram 

ficando pra trás. Falando com as pessoas, Senhor Presidente, lá, todas, é quase unânime que elas 

comentam que eles são deixado pra trás, né? Então nós queremos, sim, estar lá junto com aquele 

povo, procurar fazer, desenvolver a, as políticas públicas que tanto eles precisam. Também quero 

comentar que entrei em contato com mais um agricultor que teve seu parreiral, né, caído, né, 

nesse, nesses dias, que é a família Arezzi, e também os Simioni, que me pediram ajuda. E esse 

Vereador, pode ter certeza, que no próximo sábado vai estar lá colaborando, porque agricultura 

ela é um dos principais, né, esteios do nosso município. Então também convido os Senhores 

Vereadores, se quiserem fazer uma força, que nem eu e o Diego, né, Diego, a gente já fez, né, 

nesses dias e convido que, no próximo sábado então, a gente vai estar lá prestando essa 

solidariedade a essas duas famílias, né, que fica aqui em São Cristóvão, na estrada velha. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigado e boa noite a todos!  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Transfiro o meu tempo ao Colega Vereador Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Obrigado, Colega Barp! Ainda em tempo, 

gostaria de cumprimentar o meu amigo João Leoni, se faz presente. E retomando os 

investimentos dos últimos quatro anos no parque São Francisco, foram criado trilhas com 

cuidado da boa técnica de preservação e principalmente desenvolvido um programa de educação 

ambiental com a contratação de um qualificado biológico, pedagogo, que é o Elias. Enquanto eu 

fazia parte do conselho, meu voto foi favorável a esse projeto, a contratação do profissional que 

viesse a dar um olhar diferente, né, e através da sua atuação, despertando desde cedo nas crianças 

o apego e a preservação ambiental. Por tudo isso, renovo cumprimentos, Vereadora, a 

Administração que está divulgando o bom trabalho que foi feito na administração passada, os 

investimentos que foram executados no parque. E da mesma forma, ao departamento de Meio 

Ambiente, ao Conselho Municipal do Meio Ambiente e a todos envolvidos na administração 

passada. Quero rapidamente aqui, o tempo que me resta, fazer algumas menções do recurso do 

fundo, que ele é oriundo bastante de licenças ambientais, abertura de loteamentos, está aí o, o 

Lucas Carenhato que não me deixa mentir, de licenças para terraplanagens, enfim, multas por 

alguém que prejudicou o meio ambiente. E esses investimentos, né, dos últimos quatro anos, 

quero ressaltar o número de containers que foi comprado em 2016: 63 unidades; 17: 60 

unidades; 2018, 40 unidades; 2019: 100 unidades e 2020: 140 unidades, totalizando 403 

containers de lixo espalhados pelo município. E, da mesma forma, um montante que ultrapassa 

os 300 mil reais, pelo cálculo passado a mim pela, pela Diretora do Meio Ambiente, a Fran. 

Então é sempre bom mostrar esses números, né? E também, quero ressaltar que o dinheiro desse 

fundo, os 12 milhões deixado pela administração passada não conta com esse fundo, nem, e nem 

com todos os outros fundos, então fica aqui mencionado. Próxima semana estarei fazendo a 

indicação de consertos de alguns que, que estão danificados e acho que, por falta de verba, não 

vai ser, né? Então era isso que consta, Senhor Presidente. Muito boa noite a todos!  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Para Declaração de Líder de Governo. (Assentimento 

da Presidência). Só reforçar, na nossa reunião de hoje à tarde, com o Prefeito Municipal, foi 

aberto então o período de emendas parlamentares a nível federal, para que os Colegas 
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Vereadores vejam com os seus deputados na forma de conseguir emendas para o nosso 

município. Temos logo à frente eleições estaduais e é de, da maior interesse deles também ajudar 

os municípios. E também, os partidos que não tem representação na Câmara que sintam 

convidados a auxiliar o nosso município com essas emendas, a Administração Municipal já tem 

diversos projetos cadastrados, que podem ter acesso lá no Planejamento, pra indicar a numeração 

e facilitar a vinda dessa verba para o nosso Município. Era isso. Muito obrigada a todos!   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora Silvana. Então encerrada as 

Explicações Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. No dia 10/02, a Vereadora Silvana 

De Carli esteve representando esta Casa na abertura do ano letivo com os professores das escolas 

municipais, via plataforma Zoom. No dia 11/02, eu estive representando esta Casa na reunião do 

Parlamento Regional na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Sala de Comissões Geni 

Peteffi. O que que significa essa reunião do Parlamento? Nós sabemos que os 11 municípios, 

através dos seus prefeitos, eles têm a associação chamada de Amesne onde eles se reúnem para 

discutir assuntos relevantes que dizem respeito a todos os municípios. Então através das câmaras 

de vereadores, através dos seus presidentes ou pessoas representadas, então existe esse 

Parlamento Regional das Câmaras de Vereadores, então onde nós participamos. Hoje contém 24 

câmaras de vereadores que participam desse, desse Parlamento. Então é uma maneira de nós, as 

câmaras de vereadores, termos mais forças, unindo todas as forças de todas as câmaras do, da 

nossa serra gaúcha para reivindicar ações, ou seja junto ao Governo Federal, ou junto ao 

Governo Estadual principalmente. Então praticamente todos os meses nós teremos uma reunião, 

sempre em cidades diferentes. Na próxima será no dia 11 de março e ela será realizada lá em 

Monte Belo do Sul, no qual foi escolhido o novo Presidente pra esse ano é o Presidente da 

Câmara de Vereadores de Monte Belo do Sul. Então essa Câmara sempre estará representada ou 

por mim ou por alguém que possa também representar a Câmara, pra defender aos assuntos 

interessantes para o nosso município. Informo que em seguida, logo após o término dessa sessão, 

estaremos recebendo no espaço da Tribuna Livre o Conselho Comunitário Pró-Segurança 

Pública, que fará uma explanação sobre a prestação de contas da entidade referente ao ano de 

2020 e sobre o projeto Olhar Digital. Parabenizar o assessor de bancada do PSB, o Oliveira 

Junior, que esteve de aniversário no último dia sete.   

E agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária 

desse dia 15 de fevereiro de 2021, às 19h51min. Tenham todos uma boa noite e uma boa 

semana! 

 

 

Vereador Clodomir José Rigo  

Presidente 

 

 

Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior 

1º Secretário 

 


