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SESSÃO 2.626 – ORDINÁRIA 

05 de abril de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 05 de abril de 2021, às 18h07min. Cumprimento especial aos 

Colegas Vereadores, à Vereadora; à imprensa aqui presente, na pessoa do Rouglan; os assessores 

desta Casa, às pessoas que nos assistem através do Facebook da Câmara de Vereadores de Flores 

da Cunha, sejam todos bem-vindos! Como é de costume, então eu solicito aos Colegas um 

minuto de silêncio em respeito às vítimas do Covid-19 em nosso município, em especial, hoje, 

ao ex-vereador Sergio Fontana, do Progressistas, que foi vereador na legislatura de 1993 a 1996, 

que faleceu hoje, e que está levando muitas vidas do nosso município. Então façamos um minuto 

de silêncio. (Minuto de silêncio).  

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 033/2021, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de fevereiro e 

os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária do segundo bimestre de 2021, para 

conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 034/2021, que responde o requerimento nº 003/2021 e encaminha cópia dos decretos 

executivos de suplementação dos meses de janeiro e fevereiro de 2021, em atenção ao 

requerimento nº 013/2021; e encaminha a relação de servidores que ocupam cargos em comissão 

e funções gratificadas, bem como a relação de estagiários, contendo as devidas informações 

solicitadas, em atenção ao requerimento nº 014/2021, ambos de autoria do Vereador Carlos 

Roberto Forlin.  

Ofício nº 035/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 022/2021, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$111.200,00”.  

Ofício nº 036/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 023/2021, que “Inclui o Programa 5047 e 

o Projeto 1220 no Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e, autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de 

R$362.800,00”.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Resolução nº 003/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que “Cria 

Comissão Especial destinada a realizar estudo e propor melhorias na legislação que tange às 

políticas públicas do cidadão idoso de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 123/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que avalie a possibilidade de organizar campanhas de arrecadação de alimentos não 

perecíveis, de forma voluntária, nas ações de vacinação contra a Covid-19 realizadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde, tanto no sistema de drive-thru como nos demais pontos de 

vacinação, para destinação à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

Indicação nº 124/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que requisite a regularização dos serviços de entrega e de correspondências pela 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) de Flores da Cunha, no bairro Videiras. 

Indicação nº 125/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de um poste de iluminação no capitel São João 

Batista, no distrito de Otávio Rocha, perto da entrada da casa da família Molon. 
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Indicação nº 126/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que confira se há adequação dos passeios públicos de nosso município, conforme 

determina a Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2020. 

Indicação nº 127/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que analise a possibilidade de disponibilizar atendimento psicológico às famílias 

atingidas pelo Covid-19. 

Indicação nº 128/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal a canalização do esgoto que corre a céu aberto na rua Orestes Primo Pradella, em 

Nova Roma. 

Indicação nº 129/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que interceda, junto à RGE, para realizar o deslocamento do poste de energia elétrica 

que se encontra no meio da via, localizado na rua Ilda S. Carraro, no bairro Nova Roma, 

conforme imagem anexa. 

Indicação nº 130/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a sinalização de regulamentação e/ou instalação de tachões 

retrorrefletivos bidirecionais (tartarugas) na via de rolamento no sentido Otávio Rocha para 

Flores da Cunha, no acesso à estrada dos Fontana. 

Indicação nº 131/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a manutenção e/ou reparo no acesso entre a RS-122 e a rua 

Júlio de Castilhos. 

Indicação nº 132/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de ferramenta para reduzir a velocidade dos veículos que transitam na 

estrada dos Tradicionalistas. 

Indicação nº 133/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

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

de São Vitor, neste município, sendo elas: conserto da ponte de ferro, localizada na estrada que 

liga São Vitor a Zona Verdi, próximo a família do Senhor Osmar Mascarello, conforme imagens; 

patrolamento e cascalhamento da antiga estrada que liga a ERS-122 a São Vitor; e a colocação 

de lâmpada no poste de iluminação pública 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 134/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal a realização das obras e ações reivindicadas pelos moradores do bairro União, 

neste município, sendo elas: roçada e limpeza do passeio público às margens da rua Flores da 

Cunha, próximo à UBS do bairro; troca de lugar dos containers de lixo que estão na rua Dr. 

Antônio Tassis Gonzáles, esquina com a rua 17 de Julho, para mais próximo da rua Flores da 

Cunha; e reparo do meio-fio na rua Dr. Antônio Tassis Gonzáles, esquina com a rua 17 de Julho, 

conforme imagens anexadas. 

Requerimento nº 020/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que requer o envio de 

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

referente aos centros de saúde e/ou UBS que possuem atendimento médico, com os dias e 

horários de atendimento e o número de pacientes que foram atendidos nesses três primeiros 

meses de 2021. 

Requerimento nº 021/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer o envio de 

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

das localidades da zona rural que receberam manutenção nas estradas nos meses de janeiro, 

fevereiro e março do ano de 2021, constando quantos quilômetros de manutenção foram 

realizados e quantos quilômetros é o total de todo o município. 
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Requerimento nº 022/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer o 

envio de ofício ao Gabinete de Crise do Estado do Rio Grande do Sul solicitando, com urgência, 

destinação de recursos financeiros para atender o custeio do Hospital Beneficente Nossa Senhora 

de Fátima no enfrentamento da pandemia e atendimento aos pacientes no município de Flores da 

Cunha.  

Requerimento nº 023/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer prorrogação, pelo 

prazo de 90 dias, para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

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

Convivência Cidadã de Flores da Cunha e dá outras providências”. 

Requerimento nº 024/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer o 

envio de ofício ao Excelentíssimo Senhor Eduardo Leite, Governador do Estado do Rio Grande 

do Sul; e a Senhora Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira, Secretária Estadual de Educação do 

Rio Grande do Sul, solicitando que sejam encaminhados kits de alimentação básica para 

estudantes da rede pública estadual. 

Requerimento nº 025/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que requer a retirada 

do requerimento nº 020/2021. 

Moção nº 009/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que apresenta Moção de 

Congratulações à diretoria da empresa SAS Plastic, extensiva aos demais membros, funcionários 

e colaboradores, pelos 30 anos de atividade, que acontece no dia 02 de abril de 2021, a ser 

encaminhada ao Senhor Ivanir Stuani, Senhor Éderson Stuani e Senhora Josiele Stuani. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício do Presidente do Centro Empresarial de Flores da Cunha, que solicita o apoio desta Casa 

Legislativa para elaborar uma série de medidas em prol das empresas prestadores de serviços de 

creche e pré-escola privadas, que enfrentam dificuldades devido à pandemia da Covid-19. 

E-mail da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que solicita o 

apoio dos Vereadores à campanha “Valores que Ficam”, que tem o intuito de divulgar a todos a 

possibilidade de destinarem até seis por cento do imposto de renda devido ao Fundo da Criança e 

do Adolescente e/ou ao Fundo da Pessoa Idosa.   

E-mail e cartão de felicitações de Páscoa do NIAE de Flores da Cunha e do Bispo Diocesano de 

Caxias do Sul, Dom José Gislon, respectivamente.  

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

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas 

Vereadores, e Vereadora; servidores da Casa, a imprensa, o Rouglan, pessoas que nos 

acompanham através do Facebook, sejam todos bem-vindos! Senhor Presidente, faço defesa 

nesse espaço a uma indicação que protocolamos nessa semana, para que o Prefeito Municipal 

veja a possibilidade de providenciar a sinalização de regulamentação e instalação de tachões 

retrorrefletivos bidirecionais, as famosas tartarugas, na via de rolamento, no sentido Otávio 

Rocha a Flores da Cunha, no acesso à estrada dos Fontana, a fim de orientar os condutores que 

utilizam a via. Considerando a solicitação dos moradores que utilizam daquela via e demais 

condutores, verificou-se que há necessidade de fazer a manutenção ou reparo urgente, pois 

poderá causar danos aos veículos e às pessoas que nela trafegam. Então essa foi uma das últimas 

obras do prefeito Lídio, um asfalto importante, que faz uma ligação da estrada que liga Otávio 

Rocha a Flores da Cunha através da, das famílias Fontana, das propriedades ali e dá seu acesso 

aqui na 122. Então o problema é que no acesso, lá abaixo pra, há poucos metros da ponte, em 
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uma curva inclusive, é necessário ali se fazer o acesso para essa estrada principalmente a quem 

vem no sentido Linha 80, Otávio Rocha para acessar essa via. Então já foi solicitado placas, já 

foi solicitado em outras ocasiões ao Daer, mas acreditamos que possa de novo ter a interferência 

do nosso Prefeito junto ao Daer, enquanto a municipalização da estrada não acontece de forma 

oficial, para que o Daer veja essa possibilidade. E agora, nesses últimos dias aí, foi colocado uma 

placa, que é proibido dobrar à esquerda, de quem vem de Otávio Rocha, nesse sentido, para 

acessar a estrada. Então é proibido fazer a conversão através de uma placa que foi instalada lá. 

Então são poucos que estão observando, porque é necessário acessar e não se tem outras 

possibilidades. Então acreditamos que, que o Prefeito Municipal possa interferir, possa lançar 

mão de um projeto para quiçá a gente evitar alguns transtornos e acidentes que já, inclusive já 

ocorreram naquele local. Há obras acontecendo ali próximo, então agora, se torna ainda mais 

perigoso. Então acreditamos que a Secretaria de Obras e o Senhor Prefeito Municipal possa sim 

dar uma olhada com carinho e ver que há necessidade urgente de ser feito algo naquele local. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Angelo Boscari Junior.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Presidente, Colegas Vereadores 

e Vereadora, público que nos assiste em Casa, assessores, saúde a todos. E utilizo deste espaço 

para discorrer sobre algumas solicitações que fiz ao Poder Executivo, no que diz respeito a 

melhorias à comunidade de São Vitor. Em especial aí, cito algum, um conserto de uma estrada, 

na verdade é uma ponte, né, que é um, uma ponte de ferro, o famoso Mata Burro, que tem entre a 

capela de São Vitor e Zona Verdi. Trata-se de uma construção aí em curva, né, numa curva, que 

passou a safra, então ela foi um pouco deteriorada e está lá com condições perigosas diria assim. 

Então os moradores solicitam que sejam feita a melhoria, sejam feitas as melhorias lá pra que 

não, não venha a ocasionar algum acidente, no passado já aconteceram acidentes lá. Andei, andei 

conversando, estive conversando com o Secretário de Obras e peço o atendimento a esta 

melhoria na comunidade de São Vitor, bem como também a, o patrolamento e cascalhamento da 

via, da antiga via que dava acesso à comunidade que tem, que inicia lá na RS-122 e vem até o 

asfalto da estrada das Indústrias, se não me engano, que dá acesso à comunidade. E um, a 

colocação ali de um, de uma lâmpada também em um poste que, que está num local onde tem 

ocorrido uma insegurança por conta de veículos que param frequentemente naquele local. Então 

essas são solicitações para a comunidade de São Vitor. E no bairro União também algumas 

melhorias, a roçada e, e limpeza do passeio público da rua Flores da Cunha, próximo à UBS, o 

mato já está invadindo a, o meio da rua, então precisaria de uma atenção, porque é um local que, 

como vemos nas imagens, (Exibição de imagens através da televisão), já, já está tomado pelo 

mato. Então a limpeza desse passeio público, além da troca de local de dois containers de lixo na 

rua Antônio Tassis Gonzales, porque eles estão em um local que, correndo o risco de descer 

pelo, pelo morro ali, ladeira abaixo, justamente. E também, o conserto de um meio-fio naquela 

localidade onde águas da chuva estão invadindo a calçada e, consequentemente, uma residência. 

Então era isso, Senhor Presidente. Obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Horácio Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, os 

Vereadores, a Vereadora, aos servidores desta Casa, à imprensa, o Rouglan, do jornal O 

Florense. Onde fizemos uma indicação do número 128, que estamos buscando solução na rua 

Orestes Primo Pradella, no bairro São José, aonde corre o esgoto a céu aberto que podemos 

conferir nas fotos, vídeos no telão (Exibição de imagens e vídeos através da televisão) a situação 

daqueles moradores. Aonde que dia de chuva aquela, aquilo lá vira uma lagoa, onde que 

realmente os moradores há muito tempo estão buscando solução, porque realmente a gente vê o 

valo, vê a situação deles, que entulho a gente vê, uma rua que parece mais um rio. Mas realmente 

a gente precisa, precisa sim, que busque a solução, então eu estou pedindo que vá lá e que 

solucione esse problema, porque isso já faz bastante tempo e os moradores de lá estão pedindo, 
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que isso está ali pra se, se ver que realmente não pode, hoje, estar acontecendo com nossos 

moradores de Flores da Cunha. Também, vou colocar que, além dessa cachoeira, nesse rio que, 

que corre a céu aberto, tem lá o esgoto, o esgoto que, na frente das casas, bem próximo das casas 

está correndo a céu aberto. E isso já a gente sabe que hoje não tem quem que possa aguentar, isso 

a lei já não nos permite. A gente precisa sim, que o pessoal busque e que resolva, porque 

ninguém quer passar por uma situação dessas. A gente precisa resolver o problema desse 

pessoal, vendo que não parece que realmente esteja dentro da cidade, dentro da onde que 

precisamos do esgoto, onde que todo mundo tem direito do esgoto, precisamos sim que o povo 

vá lá e que agora seja resolvido e seja atendido e, e que o pessoal possa realmente se sentir bem 

morando em Flores da Cunha. Era isso para hoje. Boa noite a todos! Obrigado, Senhor 

Presidente!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Luiz André de Oliveira.  

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

Senhores Vereadores e Vereadora; boa noite à imprensa aqui presente, aos servidores da Casa e 

um boa noite todo especial ao povo que nos acompanha através do Facebook. Também gostaria 

de falar de uma indicação que fiz, que é o bairro Videiras, que a população ainda está sem o, a 

entrega, né, dos, da, das cartas lá. Então a gente fez esse, esse pedido ao Prefeito, que viesse, que 

venha intervir, né, nessa situação, pra que nós possamos resolver o mais rápido possível essa 

situação desse pessoal. Também fiz a indicação de um, de um poste que praticamente está no 

meio da rua, na localidade de Nova Roma, na, no loteamento Carraro, que é a rua Ilda Carraro, 

né? Pessoal já esteve fazendo uma remoção de um poste bem próximo, na mesma rua, e 

infelizmente não mexeram nesse poste. Então também fiz essa indicação pedindo, né, um apoio 

do Prefeito aí, pra que venha a intervir também, pra nós poder resolver. Um problema simples, 

mas que vai fazer toda a diferença pra aquele povo. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado 

a todos!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereadora Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Senhores Vereadores, Colegas Vereadores, 

nossos servidores, à comunidade que nos assiste pelo Facebook, à imprensa aqui presente. 

Protocolei então um pedido para criar uma comissão especial destinada a tratar das políticas 

públicas dos idosos em Flores da Cunha. Como todos sabem é a minha maior bandeira nesse 

mandato é que a gente consiga melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos. Então eu vou ler 

pra vocês aqui a justificativa da criação dessa comissão especial, a qual já convido também os 

Vereadores que desejarem ingressar, fazer parte dela, para que juntos então discutimos essas 

políticas públicas que nós temos no nosso município, que se adequem à nossa realidade então de 

Flores da Cunha. Pensar o envelhecimento como uma experiência positiva ainda pode ser um 

desafio para muitos, mas é uma meta que deve ser buscada pelos indivíduos e que precisa contar 

com o apoio dos governantes. Para que uma pessoa consiga chegar à velhice, mantendo a 

autonomia e a independência, é necessário que se tenha oportunidades contínuas de saúde, 

participação na sociedade e segurança. Só assim é possível garantir uma boa qualidade de vida 

aos idosos. O Poder Público tem muito a ver com isso, haja visto que o Estatuto do Idoso confere 

a este a obrigação de assegurar ao idoso, como absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, 

dignidade, respeito e à convivência familiar e comunitária. Além disso, o envelhecimento ocorre 

dentro de um contexto que envolve outras pessoas, como amigos, colegas de trabalho, vizinhos e 

membros da família. Essa é a razão pela qual a interdependência e a solidariedade entre gerações 

são princípios relevantes para o envelhecimento. Ademais, de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a dois bilhões até 

2050. Isso representará um quinto da população mundial. Em 2019, o número de idosos do 

Brasil chegou a 32,9 milhões. Dados do IBGE mostram que a tendência de envelhecimento da 

população vem se mantendo e o número de pessoas com mais de 60 anos no país já é superior ao 
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de crianças com até nove anos de idade. Em Flores da Cunha, as pessoas com mais de 60 anos 

correspondem a 5.284, ou seja, 16,8% da nossa população atual. Diante desses números, o 

governo precisa pensar em políticas públicas adequadas à nossa realidade, atendendo de forma 

eficaz essa parcela numerosa da população. Por isso então, eu peço o apoio dos Colegas 

Vereadores.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado o Pequeno Expediente e de acordo, 

conforme acordo de líderes, então o Grande Expediente fica novamente suprimido enquanto o 

município estiver em bandeira preta. Passamos ao intervalo de cinco minuto para a organização 

da pauta da Ordem do Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, a discussão e votação da Moção nº 008/2021, de Congratulações ao Conselho 

Comunitário Pró-Segurança Pública de Flores da Cunha (Consepro), na pessoa do Senhor 

Giovani Arraldi Boscatto, Presidente da entidade, extensiva aos demais membros da diretoria e 

funcionários, em celebração pelos seus 35 anos de serviços prestados à comunidade florense. 

Passo a palavra à autora Vereadora Silvana De Carli pra fazer defesa da sua moção.   

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Peço o tempo de autor, Colega Presidente. (Rejeição 

do Presidente). Colegas Vereadores, a população que nos assiste pelo Facebook, principalmente 

também às diretorias do Consepro a qual eu convidei para acompanharem essa sessão on-line. 

Apresentei então uma moção pra essa importante entidade, que completou 35 anos agora, no dia 

03 de abril. O Consepro vem atuando de forma significativa nos interesses relacionados à 

segurança no nosso município, colaborando com os órgãos públicos de segurança principalmente 

a Polícia Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. O Consepro é constituído por voluntários, 

representantes de entidades de classe, comunitária e empresariais do município. Ele atua como 

órgão incentivador do bom relacionamento entre a comunidade, seus atores e as autoridades 

locais. E sobrevive de recursos doados por munícipes, empresários, comerciantes, bancos, 

termos de ajustamento de conduta, né, os TACs do Poder Judiciário, e de repasses da Prefeitura 

Municipal, firmados através de termos de fomento. Todos os recursos arrecadados são 

devolvidos à comunidade na forma de materiais, equipamentos ou serviços. Recentemente o 

Prefeito César Ulian assinou o termo de fomento que prevê o repasse de seiscentos e trinta e oito 

mil e novecentos reais, nós Vereadores também aprovamos por unanimidade, onde parte desses 

recursos serão investidos na aquisição de câmeras de videomonitoramento, importante projeto 

que trará mais segurança para a nossa população, o Olhar Digital. Quero registrar também o meu 

reconhecimento para os dezesseis presidentes que passaram pela entidade: Azildo Bristotti, 

Plínio Ferraz de Lima, Alberto Walter de Oliveira, Lídio Scortegagna, Francis Breda, Eusébio 

César De Bastiani, Daniel Gavazzoni, Jocelito Carvalho, Adilson de Oliveira, Daniel Gavazzoni 

novamente, Adilson de Oliveira novamente, Daniel Gavazzoni e o Adilson se revezaram alguns 

anos à frente do Consepro, o Itamar Brusamarello, recentemente o Lucas Carenhato e, 

atualmente, o Giovani Arraldi Boscatto. Embora a segurança pública seja uma responsabilidade 

do Estado, a atuação do Consepro garante maior agilidade nos serviços prestados pelos órgãos de 

segurança e está mais próxima da cidade para entender as suas necessidades. E com alegria, hoje 

também, revimos a notícia no site do Pioneiro, onde a cidade de Nova Petrópolis também aderiu 

ao projeto, né, de cercamento digital. Então na região da serra gaúcha temos Nova Petrópolis e 

Bento e, quem sabe, logo aí na frente, teremos Flores da Cunha também com este importante 

projeto. Por isso peço então o apoio dos Colegas Vereadores para essa moção e, desde já, 

parabenizo o Consepro pela sua brilhante atuação em nosso município.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 008/2021 está em votação. Os 

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

Então Moção nº 008/2021 aprovada por unanimidade.  
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Moção nº 009/2021, de Congratulações à diretoria da empresa SAS Plastic, extensiva aos demais 

membros, funcionários e colaboradores, pelos 30 anos de atividade, que acontece no dia 02 de 

abril de 2021, a ser encaminhado ao Senhor Ivanir Stuani, Senhor Éderson Stuani e Senhora 

Josiele Stuani. Passo a palavra ao Vereador Carlos Roberto Forlin para que faça a defesa da 

moção.  

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

Vereadores, Vereadora, imprensa aqui presente e funcionários dessa Casa. Levo a moção de 

congratulações à empresa SAS Plastic, se faz aqui presente a família Stuani, pelos seus 30 anos 

de fundação. Em 1991, Ivanir Stuani fundou, em conjunto com o irmão e o primo, a SAS Plastic. 

A sigla reunia as iniciais dos sobrenomes. Os três começaram a empresa em um porão. Nessa 

época, apesar de não conhecerem profundamente sobre injetoras, buscaram se aprimorar e 

passaram a prestar serviços para empresas de médio e grande porte, como a antiga Enxuta, de 

Caxias do Sul. Pouco tempo depois, a SAS foi chamada pela Florense, empresa que Ivanir já 

tinha sido funcionário para retornar, desta vez como fornecedor. Decidido a fazer SAS dar certo, 

empregou toda a sua energia e visão de negócios e transformou aquele porão em uma das 

maiores empresas de Flores da Cunha. Em 2002, com as vendas em constante crescimento, a 

SAS contrata o primeiro representante comercial. O crescimento vai se consolidando 

especialmente no mercado de móveis. Em 2004, lança a linha de kits de ferragens; em 2007, 

Ivanir assume o controle total da SAS Plastic, expande a atuação para todo o território nacional 

e, no meio, os dois filhos, Éderson e Josiele, para atuarem no negócio. Os dois foram preparados 

para compreender toda a estrutura da empresa, desde o chão de fábrica até as decisões mais 

estratégicas. Mas para transformar uma pequena empresa em um dos principais fornecedores de 

acessórios para móveis do país, era preciso uma nova estrutura. Por isso, em 2010, mudaram 

para o novo pavilhão, próximo à RS-122, e criaram o próprio setor de projetos e 

desenvolvimentos de ferramentas e produtos. Poucos anos depois, em 2014, iniciaram a 

produção de acessórios para móveis fabricados em metal e zamac. O crescimento da empresa 

passou a ser cada vez mais intenso e grandes clientes continuaram a surgir. A parceria com os 

filhos ficou cada vez mais forte e a empresa tornou-se referência no setor. Ampliar os negócios 

faz parte da essência dessa família e daí nasce a Ábile, em 2019, a loja conceito para decoração, 

também no nosso município de Flores da Cunha. No início de 2020, a pandemia assustou a todos 

e o mercado se retraiu, trazendo insegurança a todos os empresários locais. A capacidade de 

superação dos gestores leva a bater os recordes de venda em sequência num ano de incertezas, 

para concluir, Senhor Presidente, provocando uma nova mudança de estrutura. A SAS cresce 

mais uma vez, de forma exponencial, e parte para se instalar em um novo espaço, com o dobro 

de capacidade, com mais visibilidade e imponência. São 30 anos de história, 30 anos de uma 

trajetória de superação e determinação, que certamente merece os aplausos da comunidade 

florense. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 009/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 009/2021 aprovada por unanimidade.  

Requerimento nº 022/2021, que requer o envio de ofício ao Gabinete de Crise do Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul solicitando, com urgência, destinação de recursos financeiros para 

atender o custeio do Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima no enfrentamento da 

pandemia e atendimento aos pacientes no município de Flores da Cunha. Passo a palavra ao 

autor, Vereador Vitório, para que faça a defesa do seu requerimento.  

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

Vereadores, Vereadora, servidores desta Casa, a imprensa, membros da empresa SAS Plastic e 

os que nos acompanham através do Facebook. Hoje trago para esta Casa Legislativa um pedido 

para que o Senhor Presidente encaminhe ao Gabinete de Crise do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul a urgente necessidade de aportar mais recursos para o Hospital Beneficente Nossa 
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Senhora de Fátima devido ao aumento de casos de Covid-19 em nosso município. Com o 

objetivo de manter o pleno funcionamento de nosso hospital, foi realizado campanhas de doação 

de dinheiro. Esta Casa já aprovou a destinação de recursos, e acredito que virão mais do Poder 

Executivo Municipal, para ajudar financeiramente o nosso hospital Fátima. Por isso entendo que 

o Governo do Estado também precisa alcançar aos hospitais mais recursos, pois infelizmente 

houve elevação de custos na aquisição de medicamentos e aumento de gastos com profissionais 

da saúde. No último dia 30 de março, a Secretaria Estadual da Saúde emitiu a Portaria 284/2021, 

disponibilizando recursos provenientes do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, 

Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado, no 

valor de noventa milhões, para hospitais cadastrados no painel de leitos da Secretaria Estadual da 

Saúde. O nosso hospital foi contemplado com apenas 36 mil reais. Lutar para que as instituições 

hospitalares se mantenham saudável financeiramente é a garantia de atendimento aos pacientes. 

A soma de esforços para salvar vidas constitui-se tarefas de todos. Por isso peço aos Nobres 

Colegas Vereadores e Vereadores que aprove esse requerimento. Obrigado pela atenção.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Requerimento nº 022/2021 está em votação. Os 

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

Requerimento nº 022/2021 aprovado por unanimidade.  

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

Solicito então, de acordo com o artigo 142, do Regimento Interno, para incluir na pauta da 

próxima sessão, de regime de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 22/2021, que autoriza a 

abertura de um crédito adicional de R$111.200,00 (cento e onze mil e duzentos reais).  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então o pedido de urgência urgentíssima do 

Projeto 022 está em votação. Discussão antes? Então o Projeto 022 está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, esse projeto então trata de um 

projeto já elaborado na administração anterior para o nosso esporte, onde foi cadastrado junto ao 

Governo Federal e foi conseguido os recursos então através da Ceran, ele deveria ter sido 

incluído no orçamento ainda no ano passado, mas iremos fazer isso agora. Então se os 

Vereadores concordarem para que depois ele possa atender as crianças do nosso município em 

seis áreas diferentes de esportes. Inclusive nós, enquanto Comissão de Saúde, esporte, a nossa 

super Comissão, né, que trata também do esporte, iremos fazer uma audiência, uma sessão aberta 

especial na quinta-feira, a qual já convidamos todos Colegas Vereadores para participarem e 

convocaremos então o diretor de Esportes, o Vagner do Canto, para explicar esse projeto 

detalhadamente a todos os Vereadores.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadoras, pessoas que nos acompanham. Já, em outras oportunidades, foi aprovado esse 

projeto, que é da Ceran Antas, aqui da, da hidrelétrica, que todos anos destina recursos para fins 

sociais e direcionados ao esporte. No ano passado, acabou não acontecendo devido à pandemia. 

Então acredito que esse ano seja possível sim incluir e destinar para as nossas crianças, para o 

nosso esporte de Flores da Cunha. Então acredito que ser um, uma hora de a gente até de certa 

forma apressarmos essa votação.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então o pedido de urgência do Projeto 022 está em 

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

eletrônica). (Falha no sistema de votação eletrônica). Então iremos fazer a votação nominal neste 

projeto, nesse pedido de urgência. Os Vereadores favoráveis continuem como estão e os 

contrários que se manifestem. (Nenhuma manifestação). Pedido de urgência (urgentíssima ao 

Projeto de Lei nº 022/2021) aprovado por unanimidade.  

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

Novamente então, invoco o artigo 142, do Regimento Interno, pedindo o regime de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei nº 23/2021, que inclui o programa 5047 e o projeto 1220 no 



 

Anais 2.626, da Sessão Ordinária do dia 05 de abril de 2021. 163 

Anexo I de Metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e 

autoriza a abertura de um crédito no valor de R$362.800,00 (trezentos e sessenta e dois mil e 

oitocentos reais) ao nosso orçamento.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então o pedido de urgência (urgentíssima) do 

Projeto 023/2021 está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse projeto então foi apresentado hoje à tarde aos 

Colegas Vereadores, no gabinete do Prefeito, e se chama então Flores Mais Empreendedora, 

numa parceria do Município com o Sebrae, onde serão então dadas assessorias técnicas ao nosso 

empresariado, comércio, indústrias, também os agricultores e o MEIs, enfim, vai trabalhar desde 

o turismo a todos os setores econômicos do nosso município inclusive na parte administrativa da 

Prefeitura, desburocratizando os processos e, também, agilizando para que as aberturas de 

empresas sejam, né, com mais agilidade em nosso município, através da sala do empreendedor. 

Enfim, é um projeto bem amplo, bem completo, que estará em vigência a partir do mês que vem, 

se os Colegas Vereadores aprovarem o projeto, até o final de 2022, comandado pelo Sebrae. O 

valor total do projeto seria de 880 mil reais, mas o Município então terá somente uma 

contrapartida desse valor, de 362 mil reais.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, faço aqui meus votos de 

sucesso a esse projeto. A coligação Flores no Rumo Certo tinha também um programa, um 

projeto que trazia o ninho do empreendedor para o município de Flores da Cunha, com as 

mesmas características, a mesma intenção, a finalidade ajudar o empreendedor, quem quer 

empreender e, da mesma forma, seguir exemplos, como votamos a, a moção de hoje, da empresa 

SAS, que se tornaram referências no ramo e muito orgulho ao município de Flores da Cunha a 

essas empresas em fazerem parte do nosso município, né? Então sou totalmente favorável. E 

tenhamos todos uma boa noite.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então o pedido de urgência (urgentíssima) ao 

Projeto (de Lei) nº 023/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os 

contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). (Falha no sistema de votação eletrônica). 

Então vou fazer a votação nominal novamente. Então os Vereadores favoráveis continuem como 

estão e os contrários que se manifestem. (Nenhuma manifestação). Então o pedido de urgência 

(urgentíssima) ao Projeto (de Lei nº) 023/2021 aprovado por unanimidade.  

Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o Projeto de Resolução nº 

003/2021; e para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos os Projetos de Lei nºs 022 e 023/2021. Não 

tendo mais pauta na Ordem do Dia, passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, demais pessoas que nos prestigiam ainda nessa noite. Quero aqui mais uma vez 

parabenizar a empresa SAS Plastic, na pessoa do seu Ivanir, o Éderson, que se faz presente, e a 

Jociele. Empresa que muito nos orgulha aqui no município, é uma honra estar fazendo este 

mérito a vocês, a gente sabe do trabalho, do, da dedicação que a família passou, conforme o 

breve relato, né? Então mais uma vez aqui, vocês são merecedores e muito obrigado por ter, estar 

divulgando o nome do município aí em território nacional, isso aí é de grande importância. E 

nós, como legisladores, vereadores, representantes do povo, devemos principalmente agradecer e 

elogiar, né? É uma família que muito trabalhou e continua fazendo pro município de Flores da 

Cunha. Da mesma forma, Senhor Presidente, quero relembrar aqui a grande perda que Flores da 

Cunha teve no dia de ontem, como as demais, do senhor Gilmar Gelain, uma pessoa muito 

querida, localizada na Linha 40. Eu fico primo do irmão dele, o seu Dirceu. E, da mesma forma, 
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muito comove, muito traz dor à família uma perda, uma pessoa tão querida que estava tão bem, 

57 anos, jovem, né? Então me, trago aqui os meus sentimentos à família Gelain e a todos, às 43 

famílias que perderam seus entes queridos. Da mesma forma, trago mais uma vez o assunto do 

comércio de Flores da Cunha. Que bom que tivemos uma, como é, uma folga nos horários da 

abertura, isso foi muito importante pra começar a retomada novamente, mas infelizmente os 

impactos financeiros, Senhor Presidente, eles não tiveram essa segunda chance, né? Então trago 

aqui um assunto, peço o apoio dos Colegas Vereadores, quem tem, vocês sabem que eu sou 

corretor de imóveis e sei muito bem da questão do aluguel. Então hoje é uma necessidade do, do 

comerciante em muitas vezes em pagar o aluguel, ainda mais com essa situação, né, teve família 

pra manter, teve luz, teve água, conforme registro nos anais da Casa que falei anteriormente. 

Então pedir, fazer um apelo ao locador, né, que tenha a sensibilidade em, de alguma forma, se a 

pessoa tiver necessidade em parcelar o mês ou não fazer, como, que nem eu fiz nas minhas 

casas, que foi não reajustar conforme o IGP-M, pelo segundo ano consecutivo, pra assim dar 

essa folga a esse pessoal, que eles também têm seus afazeres e seus compromissos. No mais era 

isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente; um boa noite 

também todo especial ao seu Ivanir Stuani, também ao Éderson e à Josiele Stuani; um boa noite 

também ao Giovani Boscatto, Presidente do Consepro de Flores da Cunha. Gostaria 

primeiramente era agradecer ao Flores do Bem, Senhor Presidente, que no sábado, pude 

acompanhar um pouquinho da vacinação, acatando, né, a ideia de arrecadação de alimentos, foi 

muito bacana, o pessoal, né, abraçou essa ideia, e isso só nos leva a crer, né, que o nosso 

município tem um povo muito solidário. Também não podia deixar de fazer uma homenagem ao 

nosso amigo Sérgio Fontana, que acabei conhecendo ele na, através da campanha, uma pessoa 

espetacular que me ajudou muito, né? E deixar aí o meu sentimentos a toda a família dele, e a 

nossa família também, né, que ele, de uma maneira ou outra, ele fazia parte da nossa família e da 

nossa coligação. Também gostaria de, né, fazer um apelo, né, pra mais flexibilização ao 

comércio, né, de, do nosso município, que está sofrendo uma sangria. Nós temos o Rouglan aqui, 

né, que é empreendedor da nossa cidade, e em conversas, ele fala da situação difícil que, que tem 

passado, né? Então deixar aí também um apelo deste Vereador aí, pra que nós possamos fazer 

algo nessa, nesse segmento. Também gostaria de falar, que hoje é o dia mundial do, da 

conscientização do autismo, né? Sabemos que a nossa cidade também tem muitas pessoas, né, 

nessa situação. Era isso por hoje, Senhor Presidente. Tenham todos uma boa noite! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Diego Tonet. 

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

servidores dessa Casa, à imprensa, o público presente; também o Giovani, Presidente do 

Consepro; à família Stuani, parabéns pela SAS Plastic, pelos 30 anos de empresa, que tenha 

muito sucesso, muito crescimento ainda dentro do nosso município. Queria também comentar 

aqui sobre, dar os parabéns pra o Poder Executivo, aos voluntários que estiveram envolvidos nas 

etapas que aconteceram no dia 30, na vacinação em nosso município, para as pessoas com mais 

de 66 anos e, também, no último sábado, pra primeira dose aos idosos com mais de 65 anos e a 

segunda dose pra faixa etária de 75 aos 79 anos. Um, então foi uma, uma etapa, as duas etapas 

foram muito bem organizadas, a gente teve um número considerável de pessoas que foram 

imunizadas. E assim como o Colega Luizão falou, também a participação das pessoas da 

comunidade na doação de alimentos, que com certeza irão ajudar muitas famílias que estão 

passando dificuldade neste momento de pandemia. Mesmo com a vacinação, a gente pede que a 

população continue se cuidando, pra que a gente consiga ter bom êxito e que a gente não perca 

mais pessoas em nosso município. Ainda, na semana passada, estive em contato também com a 

Nata Francisconi, do departamento de Cultura da Secretaria de Educação, falando um pouco 

sobre o calendário de eventos do nosso município, né? Os eventos então também foi um setor 
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que teve, um dos primeiros que pararam e um dos últimos que, que irão retornar dentro do nosso 

município. Então a gente discutiu alguns assuntos, pra que assim que a pandemia comece a 

passar ali, a gente consiga ter algo estruturado já pra estar apresentando pra nossa comunidade. 

Também apresentei um requerimento que pede prazo do Código de Posturas, uma, um 

importante trabalho que a gente vem fazendo, conduzindo já na Comissão de Constituição, junto 

com o Colega Guga, Colega Luizão, e a gente entende que precisa amadurecer mais algumas 

ideias e, também, ter audiência pública e apresentar isso, ter participação da nossa comunidade, 

por isso essa prorrogação de prazos. Deixo aqui também meu sentimento à família do Sérgio 

Fontana, nosso colega de partido, né, o colega Progressista que partiu infelizmente, né, em, e 

especial à esposa Nelza. Com certeza um amigo que fará grande falta entre nós, uma pessoa 

importante que também foi vereador nesta Casa, então deixamos nossos sentimentos a todos os 

familiares. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra a Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente; Giovani Boscatto, Presidente do 

Consepro; à família Stuani, parabéns também pela homenagem e o reconhecimento da nossa 

comunidade. Não poderia deixar de falar do nosso amigo Sérgio Fontana nessa noite. O nosso 

partido deve muito a ele, né, todos esses anos que ele esteve filiado conosco desde 1992, e sendo 

nosso vereador, de 93 a 96. Ele sempre participou de forma voluntária e da nossa executiva, 

sendo tesoureiro por muitos anos, resolvendo diversos problemas, né, da, do partido e nas 

eleições. Sempre muito amigo, companheiro e sempre aquele cara, né, animado, aquele que 

vinha sempre com um sorriso no rosto, pra nos incentivar a fazer as coisas certas. E também era 

aquele mais brabo, que vinha puxar a orelha quando as coisas tinham que ser feitas de forma 

diferente. Então perdemos um grande companheiro, um amigo que vai fazer muita falta na nossa, 

no nosso partido. O Prefeito Municipal decretou luto oficial, por três dias, então pela seu 

falecimento. E, no início do ano, eu estive conversando com o Sérgio, lá no escritório, e ele me 

passou inclusive uma ideia aqui pra desenvolver na Câmara de Vereadores, a qual a assessora 

Marina tem trabalhado, que é numa, no paisagismo da nossa cidade. Então infelizmente eu não 

consegui ainda executar o projeto aqui pra nós apresentarmos, mas ele, lá de cima, né, vai 

conseguir acompanhar e nós vamos estar trabalhando pra isso. Então desejo os sentimentos a 

nossa, à esposa Nelza, né, os familiares, amigos. E o partido Progressista, hoje, está em luto. Nós 

estávamos há diversos, né, dias em correntes de oração no nosso, no nosso grupo de Whatsapp 

por ele e sempre vinha os áudios do médico, né, dando o parecer da situação dele e nós 

estávamos confiantes, mas essa doença realmente ela é muito traiçoeira e está levando pessoas 

especiais da nossa vida. Então era isso, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, tenham todos 

uma ótima semana. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, servidores desta Casa, imprensa, membros da família Stuani; Giovani, Presidente do 

Consepro; e os que nos acompanham através do Facebook. Trago a indicação ao Senhor Prefeito 

Municipal, que sugere que seja disponibilizado atendimento psicológico para as famílias que 

infelizmente foram atingidas pelo Covid-19, levando apoio, orientação e acolhimento às 

mesmas, a fim de ajudá-las a superar esse momento de dificuldade que estão passando. A outra 

indicação que proponho ao Prefeito Municipal é que se faça uma averiguação nos passeios 

públicos das ruas e avenidas de nosso município, verificando a existência ou falta de 

acessibilidade a cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção. Obrigado, Senhor 

Presidente. Boa semana a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; Colegas Vereadores e 

Vereadora, pessoas que nos acompanham ainda através do Facebook; Giovani, companheiro do 
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Lions, Presidente do Consepro, seja bem-vindo; toda a família Stuani, Ivanir, o Éderson, a 

Josiele. Queria parabenizar o Colega Guga, Carlos Forlin, pela iniciativa da moção, porque 

sabemos da importância que a empresa hoje tem, não só para a família, mas também para o 

município de Flores da Cunha. Em 2009, Stuani, estive na inauguração da Ábile e a gente 

percebeu e sentiu ali que o empreendedorismo é forte, está na família e empreende em Flores da 

Cunha, o que é muito importante. Então a gente, naquela noite, sentiu que a responsabilidade da 

família é grande também com Flores da Cunha e vocês estão a contento conosco. Parabéns pela, 

pelos 30 anos de trabalho, de luta e de conquistas. Também falar um pouco da abertura do 

comércio, essa flexibilização nesse feriado de Páscoa, que deu um alento, deu um certo conforto 

também aos nossos, nossos empreendedores, os nossos comerciantes, mas que precisa mais. Eu 

acho que, que um trabalho sendo executado melhor, com mais, com mais atenção também para 

quem trabalha no comércio, também é necessário e muito importante. Mas ajudou bastante, 

acredito que, que esteja ficado também a contento o nosso comércio nesses dias. A minha fala 

triste então de hoje, também, que se tornou um tanto retórica nas últimas semanas, é essas perdas 

que acontecem, a gente quer se solidarizar com essas 30 famílias que perderam os seus entes 

queridos e, mais recentemente, o nosso ex-vereador dessa Casa, o Sérgio Fontana, que inclusive 

foi homenageado na última gestão, né, Presidente, aqui nessa Casa, homenagem pelo vereador 

Fera, que ele prestou uma homenagem aqui nessa Casa, e acaba sendo ceifada a sua vida dessa 

maneira para essa doença, que a gente já comentou, ela é impiedosa, ela é implacável, né? Então, 

mais uma nota triste pro nosso município, vamos deixar o nosso abraço de conforto a toda a 

família. Também à família do Gilmar Gelain, lá da Linha 40, nosso empreendedor lá, do nosso 

interior, e acaba também sendo levado de forma trágica, de forma rápida por essa doença que nos 

assola tanto, então o nosso abraço a essas duas famílias. E esperamos que, nas próximas 

semanas, nas próximas sessões, não, não temos aqui que fazer esses relatos sombrios para a 

nossa Flores da Cunha. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. Uma boa semana a todos!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Angelo Boscari Junior. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos mais uma 

vez. Nesse momento, gostaria de cumprimentar ao Giovani Boscatto e à família Stuani, pelas, os 

homenageados da noite, né? O Giovani, pelo trabalho voluntário aí, à frente do Consepro, né, 

essa entidade tão importante pra, pra realização de, de, de mecanismos aí em prol da nossa 

cultura. Parabéns pelos 35 anos! Continuem assim! Precisamos de pessoas voluntárias que façam 

esse trabalho que é essencial pra nossa sociedade. E à família Stuani, pelo empreendedorismo, 

pela visão, né? Agradecer pela geração de empregos e pelo desenvolvimento da nossa cidade. Eu 

acho muito importante ter essa visão empreendedora. Continuem por mais muitos anos também, 

agradecemos pela presença e parabéns pelos 30 anos. É triste falar sobre as perdas, né, mas é 

necessário. Mais uma pessoa conhecida, próximo a nós, um, o Sérgio Fontana, uma pessoa muito 

inspiradora, alguém que sempre tinha bons conselhos, ex-vereador dessa Casa. Mas nesses 

momentos, a gente lembra então que ainda estamos em tempo de pandemia. Os índices têm 

baixado ultimamente devido aí às contenções dos últimos tempos de, de serviços e 

aglomerações, mas isso também nos dá um sinal de alerta de que precisamos estar atentos e nos 

cuidar, porque a doença ainda não foi embora. Sou a favor do comércio aberto, flexibilizado que, 

que as pessoas possam trabalhar, porque a economia precisa disso e sou a favor da fiscalização 

em horários extra expediente, né, pra que cada vez mais a gente possa conter o contágio até que 

todas as pessoas sejam imunizadas, está acontecendo a, a passos ainda um pouco lentos, mas está 

acontecendo. Então vamos aguardar a vacina e vamos nos cuidar então, eu falo principalmente 

pra quem está em casa, que tenhamos ainda um pouco de atenção e um pouco de cuidado quanto 

a isso, que a pandemia ainda não acabou. Hoje, às 18:00 horas, estava acontecendo, não sei se 

ainda está, a reunião da, da diretoria de Cultura pra retomada da Apac, simpatizantes da cultura, 

artistas, deviam estar se reunindo. Não pude ir porque, enfim, estou aqui na sessão, mas já me 

coloco à disposição. Acho muito importante essa retomada, pessoas com novas ideias, porque a 

cultura e as artes no município são muito importantes e devem continuar. Então me coloco à 
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disposição e pessoas que nos assistem que são, de certa forma, entusiastas aí da cultura, vamos 

nos unir, vamos fazer pelo, pelo bem dessa, desse setor que é tão importante. Tão logo que acabe 

a pandemia, que possam retomar eventos, porque cultura também é importante pra nossa 

sociedade. No mais era isso, desejo uma boa semana a todos e obrigado! 

VEREADOR DIEGO TONET: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência). 

Transfiro a palavra à Colega Vereadora Silvana. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Hoje trago para o debate dessa Casa o retorno às aulas 

e principalmente a falta de planejamento organizado e sério do Governo Federal com relação à 

educação em nosso país. O ensino presencial virou alvo de debates constantes. Muitos 

profissionais da educação relatam o temor da Covid e há segmentos que defendem que é possível 

retomar a educação presencial com segurança. O que vemos é um total descaso com as nossas 

crianças que estão sendo vítimas e pagando um preço muito alto, já que não há a mesma 

mobilização pela educação como em outros setores. Os problemas vão do comprometimento do 

calendário escolar, retrocessos do processo educacional e da aprendizagem, aumento da evasão 

escolar e danos sociais para estudantes e famílias de baixa renda, como aumento de violência e 

principalmente abusos. Quero dar um exemplo com relação a evasão. Vocês sabem o custo para 

a sociedade com os alunos que estão deixando de estudar? O que isso reflete? O aluno que deixa 

de estudar comparado com aquele que conclui o ensino médio tem mais chance de entrar para a 

criminalidade, terá salários menores ao longo da sua vida, significando assim mais famílias 

vivendo em condições de vulnerabilidade social. O Brasil tem a maior média de semanas de 

escolas fechadas do mundo e está sofrendo as consequências de maior impacto da pandemia. O 

Governo teve mais de um ano pra se organizar, focou no SUS para sobrevivermos ao vírus até a 

chegada da vacina, mas esqueceu de outras áreas como a educação. Passado um ano, ainda temos 

alunos que não conseguem acompanhar as aulas porque não tem equipamentos e internet pra 

isso. E o pior, recentemente o nosso Presidente vetou o projeto de lei 3.477, que destinava 

recursos para assegurar a internet grátis a alunos e professores. Além disso, o projeto previa a 

aquisição de tablets para todos os estudantes do ensino médio da rede pública vinculados ao 

cadastro único. Isso seria o básico para não aumentarmos ainda mais as diferenças sociais em 

nosso país, que são gritantes. Portanto colocar escolas como prioridade é dar razão efetiva pra 

que isso aconteça não somente no discurso. Além disso, desde dezembro, se está cobrando a 

inclusão dos professores na vacinação, mas o pior, além de começarmos tarde a vacinação 

comparado aos outros países, ela está chegando a conta-gotas aqui no nosso país. Precisamos 

voltar às aulas com segurança para as nossas crianças, estudantes, professores e trabalhadores 

das escolas, manter a segurança sanitária das escolas abertas, só pra concluir, Senhor Presidente, 

é obrigação primordial de gestores, mas também é uma responsabilidade coletiva de toda a nossa 

sociedade. Era isso, Senhor Presidente. Obrigada! 

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

Presidência). Transfiro o meu tempo ao Colega Guga.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, ainda em tempo, quero 

cumprimentar o Presidente do Consepro, o Giovani, que esteve, que esteve nessa Casa 

apresentando o projeto de cercamento eletrônico. Parabéns, Giovani, mais uma vez! Quero 

também aqui endossar as palavras da Colega Vereadora Silvana, enquanto ela fala do idoso, 

também sou favorável, Silvana. Tenho em minha plataforma de campanha aonde mostrei a 

intenção de fazer um trabalho em relação ao tema idoso. Da mesma forma, nossa coligação trazia 

que se fosse incentivado um Centro Dia, né? Em todos lugar que visitamos, falamos desse 

Centro Dia, um espaço especialmente pro idoso que fica em casa o dia inteiro sozinho e que 

tenha um divertimento, uma distração, um convívio, né, então sou favorável da mesma forma. 

Em 2017, fui convidado pela empresa Florense a participar de uma reunião nas dependências da 

empresa, aonde acompanhei o prefeito Lídio Scortegagna. Alguns vereadores, acredito que o 

Clodo e o Barp se, se recordem e, também, se fizeram presentes. E nessa reunião tinha 
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representantes de entidades e, da mesma forma, o deputado federal, naquele momento era o 

Mauro Pereira, né, e aonde a empresa demonstrou interesse em participar e aonde se buscávamos 

recursos federais para este projeto. Então quero aqui também estar junto aí, auxiliando, na 

maneira que me for possível, né, pra que esse projeto aí saia no município de Flores da Cunha. 

Da mesma forma, trago aqui um assunto de conhecimento dos Vereadores, acredito que vocês já 

tiveram de alguma forma visto, que é, alguns meses atrás, se instalaram um casal de, de 

refugiados que precisavam de um auxílio aí na, na esquina da Frei Eugênio, na, ali na 

encruzilhada dos semáforos, em frente à academia Fórmula, e teve esses dias um corte de uma 

árvore aonde eles acabaram se realocando ao lado do supermercado Andreazza, né, e quem passa 

por lá, vê uma barraca enfim. No, dirijo a vocês, Vereadores do Governo, se estão tomando 

alguma medida pra atender essas duas pessoas. Também liguei, falei diretamente com a 

Secretária naquela ocasião. Parabenizo mais uma vez vocês onde falaram do Flores do Bem, 

voluntário, pessoas que se dedicaram, realizaram a questão da, da doação de alimentos, 

parabenizo, isso é raro ver no município. E talvez vocês levarem também ao grupo, né, vejo 

várias obras do, do grupo sendo publicadas aí, talvez auxiliar também esses dois, essas duas 

pessoas que necessitam no momento, né? Então mais por conhecimento e trazer esse assunto aí 

pra, pra Câmara e da, que alguma forma a gente possa estar vindo entender ou auxiliar essa 

questão aí. Era isso, Senhor Presidente.  

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

da Presidência). Só respondendo então ao Colega Vereador Guga sobre esse casal, também logo 

no início que eles se estabeleceram na, nesse terreno, que é particular, eu estive conversando 

com o departamento de Assistência Social, com a Sandra, com o pessoal do CRAS e, também, 

com os proprietários do terreno, né, que eles pediram, por algumas vezes, para que eles saíssem 

do local, pois era um local particular e eles não demonstraram interesse. Mas depois de uma 

conversa mais amigável, eles saíram, até a família ajudou ele no deslocamento. O que acontece? 

Esse pessoal que está ali, esse casal, ele é filho de uma família aqui da cidade, ele não tem 

interesse, no caso, de viver numa outra situação, enfim, né, mas foi oferecido todos os serviços 

que o Município pode para esse, pra eles, né, da, através do CRAS que nós temos, ele está, eles 

estão recebendo ajuda da comunidade e, enfim, é uma decisão particular deles também, né? E 

nós fizemos tudo que estava ao alcance do Poder Público para auxilia-los. Então novamente 

vamos, né, reforçar o assunto com o pessoal pra que possa ter mais, de alguma outra maneira 

também auxilia-los, porque no momento a gente não tem casas de passagem e, né, no nosso 

município e, também, não temos imóveis disponíveis pra, pra colocar as pessoas. Além disso, 

nós temos uma fila de espera de pessoas que já se cadastraram pra receber imóveis em nosso 

município e seria também injusto com essas que já estão aguardando há muito tempo para 

receber um imóvel. Se eu contribui com a, com a informação, Colega Vereador, acho que era 

isso. Obrigada!   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrada as Explicações Pessoais, passamos aos 

Informes da Presidência. Então em primeiro lugar, eu gostaria de aqui de responder ao 

questionamento do Vereador Carlos Roberto Forlin, na sessão passada, com relação ao prazo 

para receber respostas dos requerimentos junto ao Executivo. Então informar ao Vereador e 

aproveito pra informar todos os Vereadores também, isso consta na nossa Lei Orgânica 

Municipal, no artigo 63, no inciso XIV, o Prefeito Municipal tem o prazo de 15 dias para prestar 

as informações solicitadas pelo Poder Legislativo, esclarecendo que o prazo de 15 dias é contado 

da data que o Poder Executivo recebe o ofício do Legislativo. Então houve um contratempo aí, o 

Vereador cobrou esclarecimentos do Poder Público, do Executivo, então qualquer requerimento, 

qualquer pedido de informação somente, o Prefeito tem 15 dias de prazo para responder, depois 

que ele recebe o ofício em mãos. Não é depois que ele é protocolado aqui na Casa. Então todo o 

ofício, todo o pedido de informação é protocolado na Casa durante a semana, ele tem que ser lido 

aqui na, na sessão, durante a sessão e, no dia seguinte, geralmente ele é encaminhado ao Poder 

Executivo. Somente assim começa a contar então os 15 dias de prazo para o Executivo 
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responder. Então só pra esclarecer a dúvida do Vereador Guga. Também, eu queria esclarecer, 

com relação também do Vereador Guga, algumas declarações feitas ao jornal O Florense, na 

última semana, citando esta Casa, eu já, eu já tinha, já havia explicado aqui, eu vou explicar 

novamente. A Mesa Diretora ela foi composta pela maioria dos Vereadores que votaram. Então 

nós temos hoje, aqui, a composição com quatro, quatro Vereadores de três legendas, de três 

partidos, então existe a pluralidade aqui nessa Casa. Só pra informação, na, nos dois últimos 

anos, a Mesa Diretora desta Casa, 2019 e 2020, ela foi composta por somente dois partidos, 

sendo três membros do MDB e um membro do PTB. Então isso é a escolha da maioria da 

Câmara. E outro assunto que foi citado aqui, com relação às comissões, mais uma vez, eu quero 

dizer que o Presidente, que a Mesa Diretora não tem interferência na escolha dos presidentes das 

comissões. Eu quero deixar bem claro que o MDB tem um vereador em cada comissão e dentro 

dessas comissões foram escolhidos os presidentes das comissões, onde o Presidente dessa Casa, 

em momento algum, interferiu na escolha. A escolha foram feita dentro das próprias comissões. 

Só pra esclarecer, já que a gente foi citado na, na sessão passada. Também eu quero aqui dar os 

parabéns à família Stuani, 30 anos de história, 30 anos de trabalho, dedicação e estão colhendo 

os frutos hoje. Uma ótima empresa, excelente empresa, atendendo todo o nosso mercado e fica 

aqui os votos desta Casa pra que isso perdure por muito mais tempo, que nós possamos daqui a 

mais 30, 40 anos comemorar essa data junto com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês 

também! E ao Consepro, na pessoa do Giovani, 35 anos de atuação no nosso município. Por, 

como foi citado pela Vereadora Silvana, várias pessoas passaram, fazendo um trabalho 

voluntário nessa entidade, entidade pública de segurança no nosso município. Também aqui, nós 

queremos deixar o nosso abraço, nosso louvor do trabalho exercido durante este seu mandato na, 

à frente do Consepro. E por, pra finalizar, também então quero deixar aqui, mais uma vez, a 

nossa lástima das perdas dos nossos amigos. Como foi citado, ontem foi o Gilmar; hoje de 

manhã foi lá na Linha 60, o Munaro, Toni Munaro, que também faleceu de Covid; hoje de tarde 

o nosso amigo Sérgio, companheiro. Infelizmente é, são notícias que a gente não gostaria de 

receber. Nós estávamos comemorando a semana passada que os números estavam melhorando 

na nossa cidade, no nosso estado, até alguns estados do Brasil, mas infelizmente quando 

acontece perto da gente, a gente sente bastante. Então vai aqui o apelo, nós tivemos ontem um 

feriado prolongado, a imprensa mais uma vez divulgando festas, aglomerações, cada um tem a 

liberdade de fazer o que quer da sua vida, mas precisa respeitar o próximo, né? Então acho é uma 

lástima com tudo que se vem falando, tudo que se vem pedindo, ainda há pessoas que colocam 

em risco as, as companhias, a família. Então é com muito pesar que mais uma vez nós perdemos 

o nosso amigo Sérgio, né? O Sérgio é um companheiro. Eu sei que todos, todos que partiram tem 

as suas família, tem os seus entes, mas a gente fica sentido, né, fica sentido porque é muito 

próximo da gente. Esses dias perdemos o Silvio também, que era todo dia junto, então é, são 

perdas que, que infelizmente machucam. Queira Deus que sejam as últimas notícias ruins que a 

gente possa escutar de pessoas que se vão, e é isso.  

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

deste dia 05 de abril de 2021, às 19h35min. Tenham todos uma boa semana, uma boa noite e paz 

e bem!  
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