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SESSÃO 2.618 – ORDINÁRIA 

22 de fevereiro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 22 de fevereiro de 2021, às 18h10min. Cumprimento aos 

Colegas Vereadores, às 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 

e, também, pelo Facebook. Cumprimento especial ao Bernardo da OF TV, ao Rouglan do jornal 

O Florense; Valdecir, suplente de vereador; demais pessoas que nos assiste, assessores da Casa, 

sejam todos bem-vindos! Informo também que a Vereadora Silvana De Carli não está presente 

nesta sessão, pois está representando esta Casa na comitiva do Hospital Beneficente Nossa 

Senhora de Fátima, na busca de recursos para a entidade junto à Câmara dos Deputados e o 

Senado Federal, conforme solicitação a esta Casa, que será lido nesta sessão. E o Vereador 

Horácio Rech também, por estar afastado, com um familiar que testou positivo pra Covid, 

também então não está presente na sessão de hoje.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos desta sessão, solicito ao Secretário, Vereador Luiz, que faça a leitura 

do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de diversos, 

respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 017/2021, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de janeiro de 

2021, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 018/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 011/2021, que “Altera a redação da 

ementa e do Inciso I, do § 1º, do Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.018, de 22 de fevereiro de 2013, 

que autoriza o Executivo Municipal a subsidiar integralmente o transporte dos estudantes 

universitários e da educação profissional técnica de nível médio residentes no município de 

Flores da Cunha e dá outras providências”.  

Ofício da Secretária de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito, que convida para participar da 

audiência pública que tratará das questões do bairro União e da escola municipal Tancredo de 

Almeida Neves, no dia 23 de fevereiro de 2021, às 18:00 horas, no salão da comunidade do 

bairro União.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 044/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a pavimentação da rua João Maria Devenz, no bairro Parque dos Pinheiros, pelo 

prolongamento de 400 metros. 

Indicação nº 045/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal o conserto de um bueiro que se encontra sem a devida proteção ou guarnição, a 

limpeza, a terraplanagem e o encascalhamento do local, conforme imagens anexas, próximo à 

residência da rua das Macieiras, nº 252, no bairro Pérola. 

Indicação nº 046/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a canalização do esgoto que corre a céu aberto em frente às residências dos moradores 

da rua Aurélio Scopel, sob o número de referência 119, na localidade de Monte Bérico. 

Indicação nº 047/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a divulgação da relação de pessoas imunizadas contra à Covid-

19, com acesso facilitado e irrestrito, na capa do site da Prefeitura Municipal e/ou no Portal da 

Transparência. 
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Indicação nº 048/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que considere a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Dr. Montaury com 

a Rio Branco, em frente à escola estadual São Rafael. 

Indicação nº 049/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um modelo de vacinação contra à Covid-19 em estilo drive-

thru, além do modelo já existente e eficaz. 

Indicação nº 050/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um redutor de velocidade de veículos automotores na rua das 

Rosas, em Nova Roma, perto do número 4.255. 

Indicação nº 051/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a pavimentação asfáltica no travessão Martinho. 

Indicação nº 052/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a manutenção e/ou reparo no calçamento da rua Caetano 

Boscato, na descida do morro, em frente à casa da família Reginatto e Gazzi. 

Indicação nº 053/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a canalização do esgoto que corre a céu aberto na rua Adélia V. Slaviero e na rua 

Oreste Primo Pradella, a partir da esquina com a rua José Catafesta, no bairro São José. 

Indicação nº 054/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que interceda, junto à RGE, para realizar a substituição do poste de energia elétrica 

localizado na rua Angelo Giusti, entre as residências de números 15 e 25, no bairro São Pedro, 

conforme imagens anexas. 

Indicação nº 055/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que sejam providenciadas as devidas melhorias e manutenções nas quadras 

de esportes do Cemel, no município de Flores da Cunha. 

Indicação nº 056/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que realize a limpeza na área localizada atrás da escola estadual Antônio 

Soldatelli, no bairro Nova Roma, conforme imagens anexas. 

Requerimento nº 010/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a prorrogação pelo 

prazo de 15 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

sobre o 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”, 

uma vez que informações jurídicas ainda estão sendo obtidas junto ao Igam. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício do Presidente da Executiva Municipal do MDB, que solicita qual o critério utilizado para 

a troca de lugares dos vereadores do MDB no plenário desta Casa, solicitando que seja 

restabelecida a posição dos mesmos e, também, questiona sobre a presidência das comissões 

permanentes, especialmente o fato do Vereador Diego Tonet estar presidindo duas comissões.  

Ofício nº 024/2021, da Diretora Administrativa do Hospital Beneficente Nossa Senhora de 

Fátima, de Flores da Cunha, que convida um representante desta Casa Legislativa para que faça 

parte da comitiva do hospital para buscar recursos financeiros junto aos deputados federais, em 

Brasília, entre os dias 22 a 25 de fevereiro de 2021. 

E-mail do Conselho Tutelar de Flores da Cunha, que encaminha o relatório de estatísticas dos 

atendimentos realizados no ano de 2020 e no mês de janeiro de 2021, para conhecimento dos 

Vereadores.  
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Cartilha da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 2ª edição, sobre “Observatório da Educação Pública 

no Rio Grande do Sul”, para conhecimento dos Vereadores.  

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

Expediente, passamos ao Grande...  Passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Luiz André de Oliveira. 

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

Vereadores; também quero cumprimentar o nosso, posso dizer assim, amigo, né, Valdecir 

Paulus, esse que também é, podemos dizer, podemos não, ele é hoje suplente, né, de vereador 

dessa Casa, né, um boa noite todo especial a você; e a todo o povo que se encontra aqui presente, 

também àqueles que nos acompanham através do Youtube. Quero defender a minhas indicações 

que acabei fazendo ao Poder Executivo. São indicações que muitas delas, essa do bairro Pérola 

aí, que tem o, acarreta um grande perigo para, principalmente para as crianças que ali transitam, 

né? Então os senhores podem acompanhar, (Exibição de imagens através da televisão), que é de 

extrema importância que haja, haja feito esse serviço aí, essa manutenção, porque realmente está 

bem complicado. Também queria falar da outra indicação, da canalização do esgoto em, em 

Monte Bérico, que faz oito anos aproximadamente que essa, essa situação vem se prolongando e 

nós gostaríamos que o Prefeito desse uma olhada todo especial a essa comunidade. Também 

falar um pouquinho da, da rua Adélia Slaviero, né, que se é localizada ali no bairro São José, 

também faz 15 anos que essa, essa situação vem se arrastando e peço que o Prefeito, né, nos, nos 

ajude, olhe com carinho pra essa situação, porque faz muito tempo. Se precisa de projeto, acho 

que em 15 anos já daria pra ter feito algum projeto, pra gente poder estar realizando esse, esse 

trabalho na nossa, na nossa cidade e especialmente no bairro, bairro São José. Também quero 

falar da minha indicação 054, que também pessoal do bairro São Pedro tem nos procurado, que 

tem uma situação de poste de luz lá que está muito perigoso pras famílias, a qualquer momento 

ele pode cair. Também eu solicito a ajuda do Poder Executivo para que nós possamos, né, de 

uma vez estar realizando esse trabalho aí que vai beneficiar muitas famílias daquele bairro. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

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

Vereador Vitório Francisco Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas 

Vereadores; suplente de vereador que se encontra aqui presente, pessoal que nos acompanha 

através das mídias sociais do Facebook e do Youtube, os servidores dessa Casa, público aqui 

presente. Faço hoje a defesa de duas indicações que protocolei nessa Casa. A indicação nº 47 que 

quero possibilitar aos cidadãos florenses o acesso às informações sobre o Plano Municipal de 

Vacinação contra o Covid-19, em especial a lista de vacinados, a fim de permitir que os nossos 

munícipes possam fiscalizar a obediência do atendimento prioritário, uma vez que circulam nas 

mídias notícias de fura-filas pelo Brasil, desacreditando o plano desta vacinação. Como exemplo, 

cito que recentemente tivemos casos de pessoas que receberam indevidamente o auxílio 

emergencial pelo Governo Federal, devido à pandemia, que só veio à tona após a divulgação da 

lista no Portal de Transparência do Governo Federal. Por isso, acredito que a disponibilização da 

lista de vacinados do Covid-19 possa inibir possíveis fura-filas. A outra indicação que faço a esta 

Casa e, depois, ao Senhor Prefeito, é a indicação nº 48, o qual indico uma possível instalação de 

um semáforo em frente à escola São Rafael, que tem como objetivo evitar possíveis acidentes, 

pois a rua Dr. Montaury corta a cidade no sentido leste-oeste, sendo uma das mais importantes 

via no deslocamento de veículos da área urbana da sede do nosso município para a RS-122. É de 

fundamental importância a instalação de um semáforo neste ponto específico, para ter maior 

segurança aos pedestres e ordenar o trânsito na frente da escola São Rafael nos horários de 
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entrada e saída dos alunos, professores, funcionários, pais que vem até a escola levar ou buscar 

os seus filhos. Seria isso, Senhor Presidente.  

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

Vereador Angelo Boscari Junior. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite, Presidente; demais 

Colegas Vereadores, público que nos assiste nessa noite. Eu utilizo desse espaço pra falar um 

pouquinho sobre duas indicações que fiz na, na última semana. Pra que o Prefeito Municipal 

providencie devidas, devidas melhorias e manutenções nas quadras de esportes do Cemel, aqui, 

junto ao Ginásio Poliesportivo. Cada vez mais temos novos adeptos aí a práticas esportivas, né, 

amadoras, né, cito aí tênis, vôlei, corrida. Pude observar que a pista de corrida já, já foi, já foi 

feita uma manutenção, mas resta ainda algumas melhorias em bancos e a demarcação das 

quadras e, também, nas redes das, das quadras de vôlei, pra, pra dar condições aí a esses atletas 

amadores de praticarem seus esportes, prevendo aí uma vida mais saudável. Também, indica ao 

Prefeito Municipal que seja feita a roçada e a limpeza no pátio que é do Estado, na verdade é um 

terreno do Estado, que fixa em anexo à escola Antônio Soldatelli, em Nova Roma. Lá sempre foi 

feita a roçada, mas de dois anos pra cá, não, não se passa mais a máquina lá e, e a situação vocês 

vê nas imagens aí, né? (Exibição de imagens através da televisão). Pode ocasionar a proliferação 

de animais peçonhentos, de insetos, enfim, que podem vir a invadir a escola e atentar aí contra o 

nossos alunos. Então se o Poder Público tivesse a disponibilidade de, de fazer essa limpeza, a 

gente agradece, deixamos aí como indicação. Por hoje era isso. Obrigado! 

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

Vereador Carlos Roberto Forlin. 

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

Vereadores, funcionários dessa Casa, a imprensa; Bernardo do OF, da TV OF; o Rouglan; 

Valdecir Paulus, suplente de vereador e um representante da Upeva; e o Bassani e o seu filho que 

se fazem presente na noite de hoje. Uso esse espaço, Colegas Vereadores, Senhor Presidente, pra 

fazer defesa à indicação que peço um redutor de velocidade na rua das Rosas, em Nova Roma. 

Lugar onde foi, recentemente recebeu a pavimentação asfáltica na, na administração passada, 

final do ano, e aonde os veículos aí desenvolvem uma velocidade excessiva, ocasionando 

atropelamentos de animais. Já fui solicitado por esse motivo, que famílias perderam seus animais 

de estimação por essa questão aí da velocidade. Então se o Executivo der uma olhadinha pra rua 

das Rosas, cito o número 4.255, junto com o Planejamento, um estudo técnico que possa vim 

resolver esse problema. Também faço a indicação da rua Caetano Boscatto, que necessita de um, 

de uns reparos no calçamento. É uma rua hoje, a segunda rua, passando a Rio Branco, é uma rua 

de meio, é uma, uma quadras que não, que ela, por ela não é fora a fora, mas tem três empresas 

somente naquela, naquela rua, né, três empresas que geram imposto ao Município, tem um fluxo 

elevado de carros e caminhões. Então acho que o Município poderia dar uma atenção pra a rua 

Caetano Boscatto, no bairro Aparecida. A indicação também aonde eu indico ao Prefeito 

Municipal a pavimentação do Martinho. Está aqui o Vereador Presidente dessa Casa, ano 

passado me procurastes, enquanto Prefeitura, dar uma atenção pra aquele pessoal, estradas de 

produção. Empresas também naquele, naquele trajeto, é empresa nova que atrai, Miflex se 

instalou lá, um faturamento gigante, dando mais de vinte vagas de emprego no município. Acho 

importante, né, Vereador, como o Senhor também é um defensor daquela, daquela via. Até fiquei 

muito surpreso na, final do ano passado, alguns vereadores que destinaram as suas emendas 

impositivas pra outra estrada, mas fica aqui mais uma vez o meu, o meu apelo aí ao Poder 

Executivo. No mais era isso. Muito obrigado.  

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

Expediente, passamos ao  

GRANDE EXPEDIENTE 
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Com os vereadores inscritos. Com a palavra, o tempo de 15 minutos, ao Vereador Angelo 

Boscari Junior.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos, ao público 

presente; Senhor Presidente, boa noite, Colegas Vereadores; ao Bassani e filho, vizinhos lá do 

bairro União; suplente de vereador Valdecir Paulus, bem-vindo mais uma vez; à imprensa, 

público presente. Na última sexta-feira, tivemos aí notícias sobre a transição das bandeiras, né, 

na serra gaúcha aí, onde o Governador passou aí, nos passou que entraríamos na bandeira preta. 

Hoje, na live, ele confirma isso e fala um pouco sobre as suspensões aí, lockdown, das vinte 

horas até às cinco da manhã, suspensão das atividades, né? Isso já, já era algo que não era 

esperado, mas a gente percebia que poderia acontecer, devido a toda a liberação que teve no fim 

do ano, de eventos, de férias, pessoas fazendo aglomerações, saindo. É um agrave, né? Agora 

também, no Carnaval, aconteceu isso de chegarmos aí próximo ao colapso, com bastante 

acréscimo em hospitalizações e internações em leitos de UTI, com pacientes positivos para 

coronavírus. Em Flores da Cunha, também tivemos aí um aumento, né, expressivo aí nas últimas 

semanas de casos de Covid, enfim, internações. Temos sete pacientes, se não me engano, em 

Caxias aí, em UTIs, que são pacientes de Flores da Cunha. É uma notícia triste, porque eu acho 

que o lockdown eu sou contrário, porque as empresas não estão mais aguentando, né, as, o 

comércio também não, mas o pior de tudo é aquelas pessoas que estão desempregadas e os 

índices de desemprego tem, tem sido bem altos aí. Como é que uma pessoa vai sair e procurar 

emprego se as empresas estão fechadas ou os comércios, enfim, né? Claro que está se 

conversando sobre um modelo diferente, né, pra voltar pra bandeira vermelha e, e sem a 

“congestão”, né, daí então não podemos passar pra laranja, que daí seria o caso mais tranquilo. 

Enfim, os prefeitos não querem, mas também acham que precisam de medidas mais restritivas, 

devido à situação que se instalou. Em Flores da Cunha, os novos casos de Covid aumentaram 

215% em duas semanas. O hospital Fátima divulgou uma nota conjunta, assinada pela Federação 

das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul, que 

pede à população que amplie cuidados neste momento delicado da pandemia do coronavírus, 

respeitando os protocolos determinados pelo Governo do Estado e mantendo-se alerta às 

indicações de cuidados pessoais, evitando aglomerações. Ainda afirma, que o atendimento 

hospitalar está sobrecarregado, beirando o colapso e, sendo assim, se faz necessário um esforço 

coletivo para que se consiga barrar a velocidade do aumento de casos. Ou seja, a gente tem que 

se cuidar, não tem outro caminho, no entanto temos que trabalhar. Então acho que a gente vai ter 

que pensar numa alternativa pra fazer as duas coisas juntas, né? Então quando não tem que estar 

fora de atividades, vamos tentar ficar, né? E repito, sou contra o lockdown, porque acho que isso 

prejudica nossa economia e a gente não tem mais como aguentar, né? Muitas pessoas aí 

desempregadas já estão com contas atrasadas, já não tem o que comer, enfim, uma situação bem 

difícil, né? Ver se eu tenho mais algum dado aí. Então, né, com a “congestão” aí, atividades 

esportivas, essas, isso vai, vai ser cortado novamente, enfim, né, acho que academias também. E 

o comércio vai ter algumas restrições, temos que ficar atentos. Mas repito, lockdown não seria o 

caminho, então eu sei que a, os governantes também têm que tomar as suas atitudes, os prefeitos 

estão apreensivos, mas já, já escutei de muitos inclusive na, pelo que se tem de dados aí das 

reuniões da Famurs aí, eles, que tem que dar uma segurada, né? E vamos tentar fazer isso da 

melhor maneira possível aí. Devido a essa situação, também não haverá audiência pública no 

bairro União, amanhã, que iria, iria tratar sobre o fechamento da rua Horácio Borghetti, né, na 

divisa aí com a escola Tancredo de Almeida Neves, para a ampliação da escola. Muitos 

moradores ali da região são contrários, já me procuraram, conversamos sobre isso, alegam que 

vai dificultar o acesso e realmente é uma situação complicada. Entretanto, temos que ver aí a 

situação da escola, que precisa dar um acesso melhor aos alunos, então divide opiniões. A 

audiência pública serviria então pra gente, pra gente tentar entrar num consenso, ouvir todas as 

partes e traçar o melhor caminho, né? Mas, por ora, cancelada até que se tenha aí uma bandeira 

favorável a fazer uma audiência pública presencial, pois eu acredito que seja do interesse da 
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comunidade estar presente, né, não via live, porque muita gente não tem acesso ou não, não iria 

participar. Portanto, vamos aguardar aí mais definições, né? Tem também o prazo aí pra, pra 

entrega da obra, que a empreiteira já tinha sido contratada, mas na verdade está em processo, 

então a gente tem pressa também nisso, né? Logo, estaremos lá, no bairro União, debatendo 

sobre o fechamento ou não da rua Horácio Borghetti. Na última semana, também estive 

conversando com alguns deputados e assessores de deputados, fazendo pedidos de 

cadastramento e envio de emendas parlamentares ao município de Flores da Cunha. A nossa 

bancada federal, né, do meu partido PDT, não tem muitos deputados, mas, né, o contato foi feito. 

Eles têm interesse aqui no município, todo deputado tem interesse, principalmente eleitoral, né, e 

alguns também tem carinho por Flores da Cunha, sabem da nossa, das nossas dificuldades, 

embora seja um município pujante, com uma arrecadação consideravelmente boa, temos ainda 

muitas demandas que precisam ser realizadas e eles, eles têm interesse em participar disso, né? 

Então pode ser que venham aí, venhamos a colher algum fruto. Temos bastante demandas, todas 

importantes. E sem essa ajuda dos, das verbas federais, talvez não seja possível realizar. 

Também, na última semana, recebemos aí em nossa bancada, na última sexta-feira, o assessor do 

Deputado Estadual Luiz Marenco. Ele veio nos passar um pouco do trabalho do gabinete do 

Deputado, né, na Assembleia Legislativa do Estado. E, da nossa parte, nós também apresentamos 

aí algumas demandas do município e, na medida do possível, eles também se colocaram à 

disposição pra, pra tentar resolver aí, né, questões de, de estradas estaduais, questão, talvez até o, 

as emendas me parece que já estão todas destinadas já, então não deram muita esperança em 

valores, mas a gente continua cobrando e eles, inclusive nas próximas semanas aí, eu vou, vou 

marcar uma agenda com os secretários estaduais para algumas demandas aí de interesse do 

município. E a gente vai, vai estar participando ou trazendo a conhecimento dessa Casa qualquer 

que seja aí a, a posição, né? O trabalho no Legislativo é árduo, é bastante conversa, discussões, 

cobranças, né, e nós estamos aí fazendo a nossa parte, levando as demandas pra, trazendo na 

verdade essas demandas à discussão e buscando soluções junto aos órgãos competentes, né? 

Então eu me coloco à disposição aí da comunidade. Continuarei cobrando dos deputados, verbas, 

auxílios para melhoria contínua aí do nosso município. Precisamos dessa, desse aporte federal, 

estadual pra também dar continuidade a trabalhos e buscar sempre o melhor pra nossa 

comunidade. Então é isso, esses são os meus trabalhos. E a gente se coloca à disposição, 

também, pra eventuais, eventuais esclarecimentos. Agradeço a presença de todos, agradeço a 

presença de quem está em casa, nos assistindo, via as mídias sociais Youtube e Facebook. E 

qualquer coisa, a gente está aí à disposição pra que possamos tirar dúvidas e buscar, também, 

resoluções de problemas dentro das possibilidades aqui do Poder Legislativo. Então por ora era 

isto. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado! 

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

Vereador Carlos Roberto Forlin.  

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

Vereadores, todos mencionados no Pequeno Expediente e anteriormente. Hoje trago o assunto, 

Colegas Vereadores, público se faz presente, é a questão da educação infantil em nosso 

município, né? Ocupo a tribuna pra decorrer desse tema, que por, no decorrer dos dias, pois nos 

últimos dias fui procurado por algumas pessoas, algumas mães, algumas famílias que vem 

sofrendo com um certo problema que está sendo ocasionado, né? A primeira situação que eu, que 

eu fiz foi avaliar a situação em que o aluno hoje, todos sabem que o aluno do ensino infantil ele 

vai pra escola um dia sim e, no outro dia, ele permanece em casa, o sistema híbrido. O segundo 

passo vem o problema, onde entra a questão dos pais que não tem com quem deixar seus filhos. 

Eles também trabalham no dia que o filho ficaria em casa pelo sistema on-line, né? Aí eu 

gostaria de colocar uma pergunta pros Colegas Vereadores: O que que, como essa família vai 

fazer com esse filho que fica em casa e essa, e a pessoa tem que trabalhar pra poder trazer o 

sustento pra casa, pra manter a família? Que em muitos casos, todo mundo sabe que é só a mãe e 

o filho. Como é que ela vai fazer pra sobreviver? E também, trago uns dados aqui, Senhores 
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Vereadores, Colegas, que ele é muito importante, ele é muito importante, porque ele mostra uma 

certa realidade e, também, um comparativo em números pros Colegas Vereadores. Então eu tirei 

aqui a questão da mulher, né, a mulher trabalhadora, que hoje trabalha um período dentro de uma 

empresa, que ela, que além de ter a preocupação com a educação dos filhos, ela tem a sua 

remuneração inferior, Senhor Presidente, inferior aos homens, a nós, conforme a última edição 

que teve do Perfil Socioeconômico. Acredito que os Vereadores tenham lido, tenham feito uns 

comparativos, né? Que peguei a indústria aqui hoje, o que emprega mais pessoas no município, e 

o número de mulheres, hoje, é 2.016 mulheres que emprega, a média que eles têm do Perfil com 

o salário de dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove com sessenta e cinco reais, aonde os 

homens recebem três mil, cento e sessenta e cinco com quatorze. Então espero fazer essa 

reflexão, que hoje infelizmente a gente está em bandeira preta, nós devemos obedecer, lógico, os 

protocolos, mas tem que levar em consideração que existe um problema no município, né? Mas 

enfim, eu quis, hoje ocupei esse espaço pra mostrar essa realidade. Algumas mães estiveram em 

contato direto comigo, me pediram ajuda, que eu viesse aqui no plenário, hoje, discorresse sobre 

esse assunto, trouxesse ao entendimento dos Colegas Vereadores. Então é importante a questão 

da segurança e o bem-estar de todos nós, das crianças, dos professores principalmente que 

trabalham, na minha opinião, dobrado, pois eles têm que dar o ensino presencial pra aqueles que 

vem e aqueles que não, que vieram hoje, que não virão amanhã, tem que ter atividade 

complementar on-line, né? Então fica aqui, como representante, bancada do MDB, Vereador 

Barp, o Vereador Vitório, Vitório é uma pessoa que tem um abrangente conhecimento na área de 

educação, foi professor, diretor, debatemos muito esse assunto. Sabemos que muito além do viés 

educacional que a creche possui, esse instrumento desempenha imprescindível papel assistencial, 

pois, como já dissemos, ela é uma ferramenta viabilizadora do emprego de muitas pessoas no 

município. Está aqui os dados, está aqui os números pra vocês analisarem. Então a gente 

acredita, venho aqui, em nome da bancada, mostrar essa situação ao Poder Executivo, que 

providencie algumas, algumas ações que possa vim a, a talvez amenizar o problema, atender os, 

essas pessoas aí que estão com dificuldade, hoje, no município, né? E também, não deixar 

desassistidas essas mães, esses pais, a família que trabalha aí num, no últimos casos, tem que 

deixar o emprego e acaba, né, todo esse transtorno aí, eu me solidarizo com essa questão, sinto, 

sinto bem, bem no coração disso aí. Também venho a falar a questão da bandeira preta, na minha 

opinião, no meu entendimento, que não é a abertura responsável do comércio e das empresas 

pelo aumento desses casos, né, internações. Por isso, a minha posição também, junto com o 

Colega Vereador, não seria de fechar a cidade e, sim, combater a imprudência do feriado, das 

praias lotadas, desse pessoal aí, não daquele que está aqui trabalhando, gerando emprego e renda, 

como eu gosto de falar sempre pra vocês, emprego e renda movimenta a economia. E, da mesma 

forma aí, a cidade necessita desses nossos empreendedores, né? Então, na minha humilde 

opinião, o comércio e as empresas não são culpadas por essa irresponsabilidade, que hoje a gente 

pôde observar, feriado de Carnaval, as empresas lotadas e como se não tivesse acontecendo nada. 

Então fica aqui o meu posicionamento, essa é a minha opinião, a minha postura perante esse 

assunto é essa e a gente está aí pra, pra discutir e colocar à disposição também a nossa bancada 

aí. Agradeço a oportunidade, Senhor Presidente. E a todos vocês aí um forte abraço. Muito 

obrigado!   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Carlos Roberto Forlin. Com a 

palavra Vereador Ademir Antonio Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Retiro, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado então o Grande Expediente, passamos 

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

ORDEM DO DIA 
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Em pauta, a discussão e votação do 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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do 

resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos 

e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 008/2021 está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, público que nos 

assiste. Esse projeto então ele tem como objetivo ampliar a possibilidade também dos filhos dos 

agricultores que residem na área urbana, mas que trabalham no interior, pois pela lei vigente, só 

poderia receber bolsa se morasse no interior. Desta forma, somente há necessidade de trabalhar e 

que os pais possuem talão de produtor ativo. Não haverá, portanto, aumento na despesa pública, 

somente será utilizado o valor estabelecido na rubrica para este fim, devidamente aprovado no 

orçamento deste exercício financeiro. Então o objetivo é capacitar acima de todos os jovens, que 

eles tenham e que, e fomentar com que eles permaneçam cada vez mais no interior, né, 

trabalhando pra que não aconteça o êxodo rural, que todo mundo, que hoje está no meio rural, os 

jovens, eles acabem vindo pra cidade, deixando esse espaço tão importante, também, pra nossa 

economia. Era isso. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, o projeto 

em questão já foi várias vezes comentado ainda na gestão anterior e não sofreu essas 

modificações por ser um ano eleitoral, quando a gente conversou na sessão passada. É de grande 

valia, de grande importância essa adaptação ao projeto, porque é cada vez mais latente, a gente 

sente, há pessoas que moram na cidade, mas ainda permanecem com a sua propriedade na 

colônia e fazem questão de tocar em diante, tocar pra frente. Então os filhos que, que tem essa 

tendência, acredito que sim, que temos que dar auxílio e dar a oportunidade, também, para esses 

jovens que mais tarde vão se dedicar à propriedade rural. Então sou favorável porque, antes 

também, quando se falava em estudar os filhos dos agricultores, sempre se tinha essa questão: 

como podemos ajudar. Trabalhasse também na questão ali nessas escolas técnicas, uma que eu 

gosto de destacar é a Efaserra, né, que ela tem a escola de alternância, onde se trabalha em casa 

uma semana, vai pro colégio uma semana e retorna à propriedade na outra semana. Então é 

muito importante isso e é tão importante também esse auxílio que estamos dando aqui e essa 

adaptação na lei, que ajudará em muito os nossos filhos dos nossos agricultores. Muito se fala na 

sucessão rural e essa é uma boa oportunidade que estamos dando para que isso aconteça. Sou 

amplamente favorável, Senhor Presidente. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, demais Colegas, povo 

que está aqui presente, os que nos assistem através dos canais do Youtube e Facebook. Em 

relação ao projeto em discussão, que concede bolsas de estudo para os alunos que trabalham na 

área rural, sou favorável, pois trabalhei na agricultura até os 23 anos de idade e sei perfeitamente 

o quanto é importante a ajuda do Poder Público aos nossos agricultores. Com esta pequena ajuda 

financeira mensal de até trezentos e cinquenta reais, vamos com certeza estimular os nossos 

alunos, filhos e filhas de agricultores, a buscar a capacitação para enfrentar os desafios do futuro, 

fortalecendo a agricultura familiar e motivando-os a permanecer no campo, gerando riqueza para 

o nosso município, melhorando ainda mais a qualidade de vida das famílias dos agricultores e 

evitando o êxodo rural de nossos jovens agricultores e agricultoras. Então é um projeto muito 

relevante e parabenizo quem teve a ideia de ampliar também e dar uma restringida de toda 

aquela questão burocrática que tinha, facilitando para que outros jovens também fossem 
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“contemplasso”, contemplado, desculpe, com esta bolsa de estudo. Então eu sou favorável. E 

seria isso, Senhor Presidente. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas, fui 

relator da Comissão de Educação desse projeto, Educação, Saúde e Agricultura. Em relação ao 

mérito, né, analisado por nós da comissão, foi considerada aí que a concessão de bolsa de estudo 

será em prol da educação e fortalecimento da agricultura familiar. Isso vem a profissionalizar o 

nosso jovem e ele vai poder, também, gerar uma maior renda na sua propriedade, permanecendo 

no meio rural e tendo, tendo orgulho do que faz, né? Sou filho de agricultor também, tenho 

muito orgulho da agricultura, mas cada dia mais ela está profissionalizada com tecnologias e 

acho que isso também é um dos objetivos do projeto. Foi também uma, uma promessa de 

campanha aí do, do Prefeito César, enfim, fazer essas alterações. Mas, né, estamos aí muito 

felizes, né, recebendo o projeto e dando continuidade, na verdade, um projeto tão importante e 

já, que já havia sido instalado e o intuito é esse, manter, né, o jovem no meio rural, 

profissionalizando e gerando cada vez mais renda pras propriedades. Sou favorável. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, também sou amplamente 

favorável a esse, esse projeto, para que o jovem agricultor continua trabalhando na agricultura, 

assim gerando, né, cada vez mais a riqueza pro nosso município, haja vista que a agricultura é 

um dos principais, né, esteios do município, né, que, que temos. Também gostaria, gostaria que 

nós também criássemos projetos para que outras categorias também fosse, fosse, né, atingidos, 

fosse beneficiadas. Categorias essa de pessoas mais, mais carente do nosso município, né, pra 

que nós possamos fazer com que eles também tenham, em cada um dos seus setores, poder ter 

uma qualificação um pouco melhor, pois o nosso município tem muito emprego, mas muita das 

vezes ele se esbarra é na qualificação, né, dos trabalhadores que aqui se encontra. Então era isso, 

Senhor Presidente, sou amplamente favorável a esse projeto. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Lei nº 008/2021 está em votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Por favor, confirmem seus votos.  

(Processo de votação eletrônica). Então o Projeto de Lei nº 008/2021 aprovado por unanimidade 

pelos Vereadores presentes. Lembrando que, hoje, nós não temos a presença do Vereador 

Horácio e da Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente. (Assentimento da Presidência). Conforme 

determina o inciso III, do artigo 149, do Regimento Interno, solicito urgência urgentíssima na 

tramitação do Projeto de Lei nº 011/2021, que “Altera a redação da emenda do inciso I, do 

parágrafo 1º, da Lei Municipal nº 3.018, de 22 de fevereiro de 2013, que autoriza o Executivo 

Municipal a subsidiar integralmente o transporte dos estudantes universitários e da educação 

profissional técnica de nível médio residentes no município de Flores da Cunha e dá outras 

providências”.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Qual é que seria a justificativa? 

VEREADOR DIEGO TONET: Então, visto que o ano letivo ele está iniciando, esse projeto ele 

amplia o benefício para estudantes, além da graduação, também para cursos de pós-graduação, 

mestrado e doutorado, incentivando que mais pessoas deem continuidade nos estudos, 

melhorando assim o nível de escolaridade da comunidade florense. A urgência se dá para que os 

estudantes possam ter tempo para se cadastrarem e se organizarem com o transporte, antes que as 

aulas presenciais retornam. Então peço a colaboração dos Nobres Colegas Vereadores para 

darmos agilidade neste projeto. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok, Vereador Diego. Então o Projeto de Lei, o 

pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 011/2021 está em votação. Os Vereadores 

que aceitam votem sim e os contrários que votem não. Ah, só desculpa. Antes da votação, vou 

abrir a discussão, se algum Vereador quiser discutir o projeto, o pedido de urgência.  
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VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, só gostaria de, de 

fazer uma colocação a mais sobre este projeto, aonde eu pediria que se abrisse a possibilidade de 

contemplar, também, àquelas pessoas, principalmente a questão dos professores que, por algum 

motivo, sejam convidados para participarem de cursos de capacitação ou de formação que eles 

tenham, que são fornecidos ali pelas universidades de, de Caxias do Sul. Então se nós 

pudéssemos contemplar também esse, essa parte dessas pessoas, desses professores ou podem 

ser também outros estudantes, que fazem esses cursos de qualificação, que se, não sei se já está 

inserido dentro do projeto, ou se não, se desse pra nós colocar. Seria isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto está em votação. Os Vereadores 

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

pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 011/2021 aprovado por unanimidade.  

Encaminho para as Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final; Finanças e Orçamento; 

e Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 

011/2021, que possuem o prazo de 72 horas para emitirem os pareceres do projeto. Passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

que nos acompanham. Senhor Presidente, também gostaria de fazer coro aos Colegas que me 

antecederam na fala sobre a pandemia do Covid-19. Há quase um ano atrás, estávamos iniciando 

esse grande problema que se arrasta até hoje. E, na ocasião, parecia que o fechamento imediato 

seria a solução para o problema. Acabou não se mostrando isso, acabou acontecendo que, ao 

meu ver e alguns especialistas também, anteciparam muito o fechamento, o lookdown, e acabou 

trazendo uma série de problemas para a nossa economia. Então acredito que agora, também, não 

é a solução, não é o que se espera o resultado contra à Covid e o fechamento. As empresas elas 

estão trabalhando dentro dos protocolos, acredito que, na sua maioria, todas elas obedecem às 

regras da saúde. E o problema eu acredito está no lazer, ele está nas aglomerações informais, 

aquelas que acontece de maneira às vezes aleatória. E as pessoas não se importam, porque 

acreditam que estão se divertindo, acreditam que, acreditam que não será atingida por estar numa 

área aberta e uma série de coisas. E é justamente ainda acaba acontecendo a contaminação e a 

disseminação do vírus. Então também acredito que a economia não pode parar e as empresas tem 

que continuar, claro, dentro das normas que a vigilância exige, mas que temos que sim é que 

cuidar com o relaxamento que acontece na rua, acontece às vezes nas próprias nossas casas, 

acontece nas multidões ali de aglomerações para a diversão, agora, haja visto também, houve 

certos carnavais que aconteceram. Também a preocupação continua a respeito do preço da uva e 

principalmente, agora, a falta de espaço que está ocorrendo na nossas vinícolas e talvez haja 

algum problema de acomodação de toda a nossa produção. Todos os empresários acreditam que 

estão buscando soluções e os nossos agricultores, os nossos viticultores também estão 

entendendo o momento, e acreditamos que sim, que, que possamos chegar bem ao final da safra 

2020/2021. Então era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! Uma boa semana a todos. 

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

quero encaminhar para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e 

Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 007/2021. Continuando então, com as Explicações 

Pessoais, com a palavra com o Vereador Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, público aqui presente, 

também aos, o pessoal que nos acompanha através do Youtube. Queria hoje fazer uma 

homenagem, hoje, dia 21, é o Dia Nacional do Imigrante Italiano. É celebrado anualmente em 21 

de fevereiro. O Brasil é o maior país com raízes italianas em todo o mundo. Pela importância que 

a comunidade italiana representa para Flores da Cunha, nossa região e o Brasil, gostaria de 

parabenizar e homenagear a todos os descendentes dos imigrantes italianos, pela passagem desta 
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data tão importante para todos nós. Também quero, além disso, comentar que a gente vem, né, 

caminhando pelo interior, vendo a, as dificuldades que os nossos agricultores, né, Forlin, está 

passando, né, diante de todo essa, esse problema que está caindo muito os parreirais. Eu estou 

ali, junto com eles, né, trabalhando, ajudando. Conforme eu falei, na semana passada, que eu 

estaria numa família, em São Gotardo, ajudando e contribuindo, né, esse Vereador, com aquilo 

que eu consigo, realmente eu estive lá. E a gente pode ver, né, toda a situação desse povo, se não 

é uma coisa ou é outra, né, que vem atrapalhando esses agricultor. Então está aí a minha 

homenagem a todo esse povo trabalhador, né, o povo italiano de Flores da Cunha. Meu muito 

obrigado. 

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

Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, público que nos 

acompanha. Na semana passada então, estive presente no poliesportivo, onde teve a apresentação 

de uma prévia do calendário esportivo da, para o ano de 2021, também o Colega Luizão esteve 

lá, algumas lideranças estiveram presentes. Foi determinado, foi passado uma prévia então do 

que seria, claro que nada muito definido com datas, visto que a gente ainda está num cenário de 

pandemia, então muita coisa pode ser alterado no decorrer do ano, novas modalidades poderão 

ser incluídas. Então foi uma oportunidade interessante, onde teve uma participação de boa parte 

da, de alguns representantes de cada setor esportivo de dentro de Flores. E, na oportunidade, já 

havia conversado também com o Vagner do Canto, que é Diretor de Esportes, né, e vai de 

encontro um pouco com a indicação que o Colega Angelo também tinha feito sobre a 

manutenção. Foi passado algumas reivindicações pra ele, que seriam a limpeza da pista de 

atletismo, a manutenção na quadra de tênis, corte de grama do campo de futebol 7 e a drenagem 

das quadras de areia. Ele relatou então que algumas medidas foram incluídas, algumas já estão 

sendo executados, como o Angelo mencionou também, e junto, foram colocados junto de uma 

outra lista de demandas que ele possui pra serem executadas muito em breve. Esse espaço então 

é bem importante pra comunidade também. A gente sabe que o esporte é necessário, embora a 

gente tenha que se cuidar na pandemia, precisamos também nos movimentar pra ter um pouco 

mais de saúde, né? Também falei com alguns profissionais da área da saúde, devido à população 

estar bem apreensiva e solicitando sobre as novas vacinas, né, ocorreram e, agora, a gente está 

num aguardo, o Diretor Vitório também mencionou, né, através de uma indicação. A gente vê 

que a Prefeitura está anunciando, através do vacinômetro lá, o número de pessoas que já foram 

vacinadas. Eu estive em contato, o pessoal disse que, no momento, não tem mais vacinas por 

enquanto, estão aguardando. Conforme elas chegarem, será montado então um novo protocolo 

ali de vacinação, com uma nova faixa etária, e serão seguidas então, as orientações serão 

divulgadas no decorrer assim dos próximos dias. Era isso, Senhor Presidente. 

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

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, só faço retífica, enquanto 

ocupei a tribuna, aonde falei que no momento que, que as praias estavam cheias, eu devo ter 

trocado empresas em vez de praias, empresas. Somente retificar que no Carnaval estavam as 

praias lotadas e não as empresas. Era isso. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Guga. Então encerrada as 

Explicações Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Então eu queria agradecer então ao 

Vereador Luiz André de Oliveira, o Vereador Diego Tonet, que estiveram representando esta 

Casa, no dia 18/02, na apresentação da prévia do calendário esportivo 2021, no poliesportivo 

municipal Marcos Pivoto. Em razão da, ficar definitivo então a bandeira preta pra nossa região, 

amanhã esta Casa estará emitindo uma nova resolução, restringindo então o acesso ao público 

aqui nesta Casa durante as nossas sessões ordinárias, até que seja comprovado uma outra 
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bandeira, até que essa bandeira preta muda, que voltamos à normalidade e aí a gente possa voltar 

a ter a presença do público. Então, a partir de amanhã, a gente já vai estar restringindo então o 

acesso ao público. E o acesso às bancadas, até eu peço aos Colegas Vereadores, somente por 

agendamento de pessoas que queiram vir até a bancada, fazer uma visita, fazer uma consulta aos 

Caros Colegas, através de agendamento pra que não haja aglomeração. Também foi lido nessa 

sessão a audiência pública com o Poder Executivo estaria realizando amanhã então, lá no bairro 

União, ela foi cancelada, ela foi transferida, então aguardamos uma data posterior pra que seja 

realizada esta audiência, pra discutir aquele assunto tão importante na escola Tancredo de 

Almeida Neves. Também queria deixar aqui o nosso parabéns, um abraço ao nosso Colega 

Vereador Diego Tonet, que hoje está de aniversário. Já cumpriu com a promessa e já pagou uma 

torta pros Colegas. Desejar felicidade e um bom ano pra todos principalmente pro Senhor que 

está de aniversário hoje. Também foi lido aqui, com relação ao ofício recebido do Presidente do 

MDB, com relação a alguns critérios que esta Casa, que esta Mesa Diretora adotou, então eu 

peço licença aos Colegas, ao público que nos assiste, pra mim ler na íntegra a resposta que eu 

estou remetendo ao Presidente Éverton Scarmin, do MDB, sobre as questões que foram 

levantada, hoje, através do ofício que foi lido anteriormente. “Presidente da Executiva Municipal 

do MDB, Senhor Éverton Scarmin. Prezado Senhor, na oportunidade em que temos a grata 

satisfação de cumprimentá-lo, vimos nos manifestar em resposta ao ofício protocolado nesta 

Casa na data de 15 de fevereiro de 2021, por Vossa Senhoria. Inicialmente cabe salientar que a 

forma deste Presidente conduzir os trabalhos desta Casa continua sendo agregadora e não dita 

regras, apenas cumpre o Regimento da Câmara de Vereadores. Esta Presidência nunca tratou 

de forma desigual ou de forma desrespeitosa os demais vereadores deste Poder Legislativo, o 

que pode ser comprovado por Vossa Senhoria junto aos Edis. Quanto à alegada “troca de 

lugares” dos vereadores do MDB, é prerrogativa da Mesa Diretora dispor sobre o 

funcionamento interno da Câmara, podendo inclusive decidir sobre a disposição dos vereadores 

no plenário. Não somente o MDB, mas também outros partidos já tiveram maior 

representatividade na Câmara, mas este nunca foi um critério adotado por nenhuma 

administração para definir o lado do plenário que cada partido ocuparia. E de forma alguma 

consideramos a troca de assentos relativamente ao lado ocupado nas legislaturas anteriores 

uma afronta aos vereadores do seu partido, uma vez que a designação dos assentos observou 

questões de administração e logística, pois, dessa forma, os assessores dos vereadores da Mesa 

podem atender aos vereadores de suas bancadas e à Mesa livres de barreiras de locomoção, 

evitando assim o uso do corredor central, o que não é aconselhável em razão da filmagem para 

a transmissão ao vivo das sessões. Além disso, todos os itens do mobiliário, como mesas e 

cadeiras, bem como os equipamentos disponíveis aos vereadores encontram-se em idênticas 

condições de uso, independentemente de sua localização, motivo pelo qual não haverá nenhum 

prejuízo ao bom desempenho do trabalho dos vereadores em razão do lado do plenário que 

estiverem ocupando durante a realização das sessões. Vossa Senhoria refere que o MDB 

ocupava as cadeiras localizadas no lado direito do plenário desde 1964. Entretanto, 

pesquisando a legislação municipal, não encontramos nenhuma regulamentação nesse sentido, 

o que reforça o nosso comprometimento de agir de acordo com os princípios de legalidade no 

sentido de aplicar as regras previstas no inciso I e IV do artigo 21 do nosso Regimento Interno, 

do qual o ex-colega vereador foi coautor na legislatura passada. Quanto a Vossa dúvida com 

relação às comissões permanentes da Câmara, esclarecemos que estas foram compostas 

atendendo ao disposto no artigo 37 do Regimento Interno. Inclusive, na legislatura passada, os 

vereadores do MDB possuíam vereadores em mais de uma comissão, o que nunca foi 

questionado por nenhum parlamentar. Quanto à presidência dessas comissões, lembro ao ex-

colega vereador que não cabe ao Presidente da Câmara interferir, uma vez que a eleição do 

presidente das mesmas é realizada pelos integrantes das comissões de forma democrática. Mais 

uma vez reiteramos que não é a posição dos assentos que os vereadores ocupam no plenário que 

irá tornar melhor ou pior a eficiência do trabalho de cada parlamentar. Além disso, há formas 

muito mais produtivas de contribuir com um futuro melhor para o município do que a 
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preocupação do MDB com os assentos que cada partido ocupa no plenário da Câmara. 

Atenciosamente, Vereador Clodomir José Rigo, Presidente desta Casa”. Então eu peço licença 

até justificar essa resposta, até me tomou por surpresa esse ofício encaminhado pelo MDB. Eu 

acho que não tem justificativa, que nem foi explicado. Às comissões foi exercido, colocado um 

vereador de cada partido dentro das comissões e as comissões escolheram os seus presidentes. 

Vocês são testemunhas disso, que foram através dos votos de vocês que foram escolhidos os 

presidentes de cada comissão. E com relação ao assento, aos assentos, o que o Presidente do 

MDB está discutindo é que, segundo ele, sempre foi usado o lado direito da nossa Casa, ou seria 

o meu esquerdo aqui, ocupado pelos vereadores do MDB. Eu não aceito a palavra “sempre foi 

assim”! Já dizia o nosso, né, Vereador Ademir, nosso presidente na legislatura passada, João 

Paulo Tonin Carpeggiani, que é da vossa bancada, ele sempre dizia pra nós que ele não aceita 

“sempre foi assim”. Nós podemos mudar, nós podemos inovar. E tenho certeza que a mudança 

dos assentos não interferirá em nada o processo desta Casa. Então enquanto eu estiver Presidente 

desta Casa, juntamente com a Mesa, com os membros da Mesa Diretora, os lugares vão 

continuar da maneira que estão colocados hoje e a, que nem eu falei hoje, as comissões foram 

definidas dentro de cada comissão. Então estarei enviando essa resposta ao Presidente do MDB, 

espero que ele fique ciente do que a gente está pensando, da maneira como a gente está 

trabalhando nessa Casa.  

Não tendo mais assunto pra hoje, então agradeço a presença de todos, a proteção de Deus e 

declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 22 de fevereiro de 2021, às 19h25min. Tenham 

uma boa noite e uma boa semana a todos! Obrigado!  
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