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SESSÃO 2.627 – ORDINÁRIA 

12 de abril de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 12 de abril de 2021, às 18h09min. Cumprimento especial aos 

Colegas Vereadores, à Vereadora; à imprensa, na pessoa do Rouglan, do jornal O Florense; o 

Bernardo, do OF TV; assessores da Casa, todos que nos assistem através do Facebook da 

Câmara; um cumprimento especial ao nosso Prefeito Municipal César Ulian, ao Vice Márcio, 

que fazem, que nos dão a honra de sua presença, no qual convido o prefeito Márcio, ou, o 

Prefeito César para que possa fazer parte da mesa juntamente com nós. (Prefeito dirige-se à 

Mesa). Cumprimento também o Secretário Daniel Gavazzoni, Chefe de Gabinete, sejam todos 

bem-vindos! Então como é de costume, solicito então um minuto de silêncio em respeito às 

inúmeras pessoas vítimas do Covid-19 em nosso município, em nosso estado e nosso país. 

(Minuto de silêncio).  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Então dando início aos trabalhos, eu 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 037/2021, que responde o requerimento nº 004/2021 e encaminha o memorando nº 

99/2021, da Secretaria da Saúde, com a lista oficial de pessoas imunizadas contra o Covid-19, 

em atenção ao requerimento nº 015/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero; e 

encaminha o memorando nº 036/2021, da Secretaria de Obras e Viação, contendo as explicações 

sobre o Projeto de Lei nº 016/2021, que dispõe sobre a compra de dois veículos pick-up, em 

atenção ao requerimento nº 016/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin.  

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

de receitas recebidas da União ao Município de Flores da Cunha relativo ao mês de março de 

2021, para conhecimento dos Vereadores.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 135/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de quebra-molas, com a devida sinalização, na rua Papa João Paulo II, 

próximo à residência de número 882 e entrada da rua das Canelas, no bairro Monte Belo. 

Indicação nº 136/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a troca de uma lâmpada queimada no poste de iluminação pública na rua Marechal 

Floriano, proximidades da residência de número 1410, no bairro União. 

Indicação nº 137/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de uma placa de sinalização indicando o acesso e a identificação da rua 

das Corticeiras, no bairro Monte Belo. 

Indicação nº 138/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao 

Presidente desta Casa o envio de ofício ao Senhor Eduardo Leite, Governador do Estado do RS, 

e à 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. 

Indicação nº 139/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a colocação de placas indicativas de pedestres, ciclistas e 

animais, e acostamento pavimentado na Via Vêneto. 
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Indicação nº 140/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a roçada e limpeza do entorno dos meios-fios das ruas do 

município. 

Indicação nº 141/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de parada de ônibus coberta na entrada do 

loteamento Nova Trento (antigo Sonda). 

Indicação nº 142/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas melhorias na sinalização do solo, como a pintura da faixa 

de rolamento e pintura da faixa de pedestre, no cruzamento da rua Olindo Carlos Toigo, com a 

estrada que liga Linha 60 e Linha 80, próximo à Cantina Veneza; e também, sugere que seja 

providenciada a colocação e/ou manutenção nas placas de sinalização de trânsito no trajeto de 

toda rodovia. 

Indicação nº 143/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um abrigo coberto para colocar os veículos de propriedade do 

Município que ficam rotineiramente estacionados do distrito de Otávio Rocha. 

Indicação nº 144/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um auxílio para todos os professores, a fim de custear as 

despesas de energia elétrica e plano de internet, pois ficam o turno inteiro na frente do 

computador durante as aulas no sistema virtual.  

Indicação nº 145/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal 

que sejam providenciadas as seguintes melhorias junto ao loteamento Sonda (bairro Nova 

Trento): a instalação de uma ferramenta para diminuir a velocidade dos veículos na via de acesso 

principal ao loteamento; a criação de um espaço público com instalação de uma academia ao ar 

livre; a instalação de um ponto de ônibus coberto; solicitar, junto aos Correios, que seja realizada 

a entrega das correspondências aos moradores que lá residem; e solicitar aos proprietários dos 

imóveis localizados no loteamento que façam a roçada dos terrenos baldios. 

Indicação nº 146/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal 

que verifique a possibilidade de pavimentar a rua Olivo Craco, no bairro Aparecida, ou que, num 

primeiro momento, veja a possibilidade de colocar a raspa de asfalto nesta rua. 

Requerimento nº 026/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer ao 

Presidente desta Casa a retirada do requerimento protocolado sob o número 024/2021, pois este 

será substituído por uma indicação. 

Requerimento nº 027/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a 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 002/2021, que “Institui as taxas do Serviço de Inspeção 

Municipal - SIM, do Município de Flores da Cunha e dá outras providências”. 

Requerimento nº 028/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, 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 n° 019/2021, que “Reconhece a prática da atividade física e 

do exercício físico como essenciais para a população de Flores da Cunha em estabelecimentos 

prestadores de serviços destinados a essa finalidade em tempos de crises ocasionadas por 

moléstias contagiosas ou catástrofes naturais”. 

Moção nº 010/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que apresenta Moção de 

Congratulações à vinícola Monte Reale, pelo ouro conquistado na categoria Wild Beer, da bebida 

produzida pela Alem Bier, que foi premiada no Concurso Brasileiro de Cervejas (o maior do país 

e o terceiro do mundo), realizado anualmente pela Associação Blumenauense de Turismo, 

Eventos e Cultura, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, extensiva ao Senhor Carlo 
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Mioranza, mestre cervejeiro e sommelier da Alem Bier, ao Senhor Giovani Giotto, enólogo; e ao 

Senhor Enio Mioranza, diretor e presidente de vinícola. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail do gabinete do Deputado Estadual Carlos Búrigo, que encaminha o ofício circular nº 

01/2021, que informa a destinação de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) para o hospital Nossa 

Senhora de Fátima de Flores da Cunha.  

E-mail da Equipe de Demandas do Gabinete do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, 

que acusa o recebimento do ofício da Câmara nº 039/2021 e que o documento foi encaminhado 

para conhecimento.  

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

atendimentos prestados pela entidade nos meses de fevereiro e março de 2021, para 

conhecimento dos Vereadores.  

Cartão de felicitações de Páscoa da escola municipal 1º de Maio.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Aproveitando que o nosso 

Prefeito César Ulian está na nossa presença, gostaria de parabeniza-lo na passagem de ontem, dia 

do Prefeito. Então primeira, primeiro aniversário do Prefeito, o novo Prefeito de Flores da 

Cunha, ao qual eu passo a palavra para suas considerações.  

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Boa tarde, Presidente Clodo; também à Vereadora 

Silvana, em seus nomes, cumprimento a todos os, os Vereadores, já quase ia dizer Colegas 

Vereadores, né? Não, não há muito tempo atrás, eu estava também sentado aqui. Então a gente 

fez questão, tanto eu, o Vice Márcio; o Gavazzoni também, Chefe de Gabinete; e virmos 

prestigiar também uma sessão. Não vamos poder ficar o tempo todo, mas fizemos questão de 

estarmos aqui, pelo menos na abertura, uma vez que nós valorizamos muito também a função de 

vocês e sabemos o quanto vocês representam toda a nossa comunidade. E também, para fazer 

menção, né, alguns de vocês já nos ouviram falar ali nas nossas reuniões toda a segunda-feira, às 

cinco horas, todos os Vereadores estão convidados para estarem aí, no nosso gabinete, para estar 

sendo atualizado sobre todos os andamentos das obras, das diretrizes, de tudo que nós estamos 

realizando. Mas mesmo assim, né, nem todos os Vereadores podem estar presente, então nós 

fizemos questão de marcar presença, também devido a um projeto que será votado hoje, pedindo 

desde já, dentro do possível, né, se puderem aprovar este projeto, que é um projeto da iniciativa 

Flores Mais Empreendedora. Um projeto que nós, dentro do nosso entendimento, nós 

entendemos que vai ser um grande divisor e um grande facilitador aqui no nosso município, uma 

vez que o empreendedorismo ele já corre nas nossas veias, né? Podemos dizer que de todos os, 

os florenses aqui, o empreendedorismo faz parte da sua história. Então esse, esse projeto que ele 

vem desde o encontro de fortalecer as lideranças, esse, lideranças a gente fala desde o Prefeito e 

Vice, secretários, até os Vereadores, se quiserem participar, mas também todas as lideranças do 

nosso meio empresarial e, também, de todos os que querem desenvolver esta habilidade cada vez 

mais. Então vai muito abrangente, né, também, no eixo da desburocratização. Hoje a gente vê 

que pode sim desenvolver muitas ferramentas para estar sendo um facilitador para todos aqui no 

nosso município, desde aquele que quer abrir uma empresa como também os próprios trâmites 

internos da nossa Prefeitura e, também, o eixo das compras governamentais, né? Hoje a gente 

tem números, tem dados que mostram que principalmente nós, enquanto ente público, mais de 

60% das compras da Prefeitura elas são feitas fora do nosso município. Então esse eixo também 

ele visa a desenvolvermos e prepararmos também que as empresas aqui do nosso município 

estejam aptas a participarem dos processos de licitação aqui do nosso Município. Então esse eixo 

também visa muito a fortalecer cada vez mais os negócios e os empreendimentos locais. E 

também, o eixo da educação empreendedora, uma vez que quando a gente já trabalha desde o, da 

criança, do adolescente nas instituições de ensino, nós já estamos também preparando futuros 

empreendedores e desenvolvendo todo esse potencial que eles também têm. Então um projeto 
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muito especial, que ele vai desde a indústria, do comércio, do serviço, da educação e da 

agricultura também, onde tem um módulo específico aí, o Mais Agro, que ele vai de encontro aí 

às análises, tanto de solo quanto folear do nosso agricultor, para que a gente possa estar 

diminuindo custo de produção também do nosso agricultor. Então um, a gente pede, né, a gente 

busca aí a colaboração de vocês também, acredito que já tenham apreciado o projeto. Também 

apresentei, na semana passada, pros Vereadores que estavam presente, mostrando de fato a 

importância que este projeto tem aqui pro nosso município. Também gostaria de informar que 

amanhã, nós teremos uma reunião com o superintendente da Corsan, que foi convocado a estar 

presente aqui no nosso Município, para também prestar conta e um plano de ação para o 

problema da falta de água, de abastecimento de água que nós estamos tendo aqui no nosso 

município. Então foi convocado a estar, acreditamos que estará presente fisicamente ou faremos 

a reunião de forma on-line, mas acreditamos sim, que ele estará presente. Assim que tivermos a 

definição oficial, também comunicaremos o Presidente da Câmara para que esteja representando 

vocês na reunião. Então, em meu nome, em nome do Vice, em nome do Chefe de Gabinete, nós 

agradecemos a acolhida de vocês aqui. E mais uma vez, pedimos a sensibilização, né, de todos 

vocês na aprovação desse importante projeto do Flores Mais Empreendedora. Então assim a 

gente agradece mais uma vez e sempre se colocamos à disposição de todos vocês, tanto nós 

quanto também os nossos secretários. A gente agradece mais uma vez e deseja uma ótima sessão. 

Eu vou permanecer mais um, mais um pouco aqui com vocês, depois a gente sai, que às 19:00 

horas, temos um outro compromisso. Muito obrigado, Presidente!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Eu que agradeço, Prefeito. Obrigado pela sua 

presença! Obrigado pelas explicações! E dizer que as portas dessa Casa sempre estarão abertas 

pro Senhor, aos, se os secretários quiserem vir prestar alguma informação para a comunidade, 

serão sempre bem-vindos. Obrigado! Seguindo os nossos trabalhos, então 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; boa noite ao 

nosso Prefeito César, a todos os Vereadores, nossa Vereadora, ao nosso Vice-Prefeito Márcio 

Rech, também ao Chefe de Gabinete Gavazzoni, também boa noite todo especial ao pessoal da 

imprensa e, também, a todos que estão nos assistindo através do Facebook. Venho nessa 

oportunidade defender uma indicação do bairro Monte Belo, a rua Papa João, Papa João Paulo II, 

aonde é final de rua praticamente e tem uma, uma rodovia ali que, a rua que é bastante propícia 

ao pessoal, né, exagerar na velocidade, Senhor Prefeito. E gostaríamos que, né, olhasse com 

carinho aí, sabe que o pessoal realmente reivindica esse quebra-molas e não é de agora, faz 

tempo. Também, nesse mesmo bairro, existe uma rua, a rua das Corticeiras, que não tem 

indicação, muita das vezes o pessoal que faz a entrega de cartas, os telégrafos, e acabam não 

achando essa rua e acaba voltando, né, pro Correios e o pessoal dessa rua aí não, não consegue, 

em tempo hábil muita das vezes não consegue fazer seus pagamentos da, dos boletos e outras 

coisas que eles acabam recebendo. Então são duas indicações que eu peço, né, que não é tão 

difícil de se fazer, né, mas tem uma importância muito grande pra quem mora ali. Também uma 

outra indicação, que é no bairro União, de uma simples troca de lâmpada, mas assim que a gente 

faz o pessoal fica faceiro, eles ficam, se sentem valorizados, né, então acho que é de extrema 

importância essas pequenas melhorias a gente estar fazendo. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado!    

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Francisco 

Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Presidente; Prefeito César, 

Vice-Prefeito Márcio, o Chefe de Gabinete Daniel, Colegas Vereadores, Vereadora, os 

assessores dessa Casa, a imprensa e os que nos acompanham através do Facebook. Faço a defesa 
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de uma indicação, no qual solicito ao nosso Presidente que envie um ofício ao Governador 

Eduardo Leite e à Senhora Raquel Teixeira, Secretária Estadual de Educação do Estado, para que 

seja efetuada a aquisição de cestas básicas com recursos da merenda escolar para os alunos 

matriculados nas escolas estaduais cuja suas famílias estão passando por dificuldades 

financeiras. As direções das escolas possuem um cadastro desses estudantes. Ressalto que, no 

ano de 2020, o Governo do Estado já realizou distribuição de cestas básica para os alunos das 

escolas estaduais, mostrando-se bem-sucedida. Por acreditar que as dificuldades econômicas das 

famílias aumentaram devido à tardia execução do programa de Auxílio Emergencial aos mais 

necessitados, esta ação torna-se fundamental. A outra indicação solicita faixas indicativas de 

pedestres, bicicletas e animais e alargamento da estrada via Vêneto, pois com o loteamento Villa 

Romana e o Parque Villa Romana observa-se um considerável aumento do fluxo na rodovia. Na 

existência de acostamento, as placas devem orientar quem utilizar esta via que andem em fila, 

caso sejam, estejam em grupo, desculpa. Com a rodovia bem sinalizada, evitaremos acidente, 

como já ocorrido quando do atropelamento do equino na referida rua. Pede-se também que os 

cavalarianos tenham cuidado com as fezes dos animais que ficam sobre a via, efetuando o seu 

recolhimento. Desta forma, para contribuir com as boas ações desenvolvidas pelo Município, 

solicitamos que as indicações sejam atendidas. Obrigado, Senhor Presidente.   

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

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

Vereadores, Vereadora; cumprimento especial ao nosso Prefeito César, ao Vice Márcio; Daniel, 

Chefe de Gabinete; a imprensa, servidores e os que nos acompanham através do Facebook. 

Ocupo esse espaço para fazer uma defesa, Senhor, Senhor Prefeito também, aproveitando a 

oportunidade que o Senhor está aqui, para que, ver a possibilidade que seja providenciado um 

auxílio para todos os professores, a fim de custear as despesas de energia elétrica e plano de 

internet, pois ficam o tempo inteiro na frente do computador durante as aulas do sistema virtual. 

Desde que começou a pandemia, os professores tiveram de dar aulas nas suas casas e muitos 

deles deixaram de ganhar o valor do difícil acesso. Mas em casa, as despesas aumentaram, por 

conta da energia elétrica e internet, pois eles trabalham o turno inteiro com o computador. E 

ainda, muitos necessitaram aumentar a banda de internet para poder entrar na plataforma de 

ensino on-line sem travar. Nossa sugestão é que seja providenciado um auxílio para todos os 

professores, a fim de custear as despesas de energia elétrica e plano de internet. Então 

acreditamos que se, se possa sim avaliar essa possibilidade, Senhor Prefeito. A outra também 

indicação é que seja providenciada, juntamente com o setor competente, no sentido de proceder 

as melhoria na sinalização de solo com a pintura da faixa de rolamento na, e a pintura da faixa de 

pedestre no cruzamento da rua Olindo Carlos Toigo, com a estrada que liga a Linha 60 à Linha 

80, próximo à cantina Veneza. Ainda sugere-se que seja providenciada a colocação de, ou a 

manutenção das placas de sinalização de trânsito em todo o trajeto daquela rodovia. Então temos 

essa, esse desgaste dessa sinalização e, no seu trajeto, temos poucas placas instaladas por algum 

motivo, talvez ainda não foram instaladas ou simplesmente desapareceram, e o que nos causa 

muita apreensão e corremos o risco de acidentes principalmente para quem não conhece a 

rodovia. E a outra indicação, é que seja providenciado um abrigo coberto para colocar os 

veículos de propriedade do Município que ficam rotineiramente estacionado no distrito de 

Otávio Rocha. A gente sabe que alguns, a maioria fica no, no espaço, colocado ali na antiga 

cantina Slaviero, mas não é suficiente para abrigar todos os veículos aí, que são da Subprefeitura 

de Otávio Rocha. Então a gente sugere ao Senhor Prefeito e aos setores aí, que possam dar uma 

olhada lá, ver o que que pode ser feito para termos esse abrigo para o maquinário. Era isso, 

Senhor Prefeito, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Prefeito César, Vice 

Márcio, demais Colegas Vereadores e Vereadora; Chefe de Gabinete, o Daniel Gavazzoni; que 
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se faz presente o Procurador-Geral do Município, o Fernando Foss; a imprensa, funcionários 

dessa Casa e todos que nos assistem pelo Facebook da Câmara. Faço uso desse espaço, Senhor 

Presidente, Colegas Vereadores, para defender uma indicação de minha autoria, onde solicito ao 

Executivo que seja tomado algumas providências em relação à limpeza da cidade. Estive sendo 

cobrado pela população. Faço aqui menção perto da praça Nova Trento, a rua que desce, sem fim 

lá, se vocês derem uma passadinha por lá, vão perceber a situação que se encontra. Da mesma 

forma, no bairro, o loteamento Nova Trento, se faz necessário uma parada de ônibus lá, os 

funcionários que, daquele bairro onde residem necessita então de uma parada de ônibus pra 

escola, quem vai trabalhar, enfim, dias de chuva é complicado. Foi feito a roçada de alguns 

terrenos lá, onde facilitou bastante a locomoção ali e a espera dos, dos ônibus pros moradores, 

mas uma parada seria muito eficiente naquele local. Acredito, parabéns Prefeito, está 

acompanhando as nossas sessões, e acredito que o Senhor vai ter uma sensibilidade em relação 

às nossas indicações, e tudo que venha acrescentar melhoria para o nosso município. Era isso, 

Senhor Presidente.  

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

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadores, Prefeito 

César, Vice Márcio, Chefe de Gabinete Daniel, Fernando Foss; também aos representantes aqui, 

o Giovani, da Monte Reale. Eu quero defender algumas, duas das indicações que eu protocolei 

essa semana. A primeira indicação é referente a algumas melhorias, demandas dos moradores do 

loteamento Sonda, situado no bairro Nova Trento. A principal reivindicação dos moradores e 

uma das mais importantes se refere à grande quantidade de terrenos baldios, oferecendo riscos à 

segurança e à saúde dos moradores. Portanto, peço ao Poder Executivo que solicite, junto aos 

proprietários destes terrenos, que realizem a roçada dos mesmos. Outra reivindicação é que seja 

implementado alguma ferramenta que impeça o trânsito em alta velocidade na via de acesso 

principal do loteamento, tendo em vista que esta via está sendo muito utilizada pelos condutores 

da ERS-122 como alternativa de ultrapassagem de caminhões, oferecendo riscos de acidentes, 

principalmente aos moradores do loteamento Sonda que utilizam diariamente a via como entrada 

e saída do bairro. Os moradores reivindicam também a instalação de uma academia ao ar livre 

em um espaço público dentro deste loteamento. Também, uma parada de ônibus coberta 

oferecendo abrigo para estudantes, idosos e trabalhadores que necessitam do transporte para se 

deslocarem até suas atividades. E que seja solicitado também aos Correios que façam a entrega 

das correspondências neste loteamento, em virtude dos moradores terem dificuldade pela 

distância de se deslocar até a sede da agência para fazer a retirada das mesmas. A segunda 

indicação se refere à possibilidade de pavimentação ou colocação, num primeiro momento, da 

raspa de asfalto na rua Olivo Craco, situada no bairro Aparecida, com extensão aproximada de 

100 metros. Esta via foi aberta há mais de 30 anos e recebeu o nome oficial em 2018. A via já 

conta com os serviços de saneamento básico e rede elétrica, mas carece de pavimentação, 

podendo oferecer assim uma melhor qualidade de vida aos moradores deste local. Fica então o 

meu pedido para que o Poder Executivo esteja dando uma atenção especial para estas indicações. 

Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Diego. Conforme a decisão na 

última quinta-feira, de reunião de líderes, então hoje, estaremos retornando ao uso do  

GRANDE EXPEDIENTE 

Então começamos com o Vereador Diego Tonet pra fazer o uso da palavra. 

VEREADOR DIEGO TONET: Mais uma vez então boa noite, Senhor Presidente; Colega 

Vereadora, Vereadores, em especial ao Prefeito César, Vice Márcio, Chefe de Gabinete Daniel, 

Procurador-Geral Fernando Foss, ao Giovani e aos demais representantes da vinícola Monte 

Reale, sejam bem-vindos! Nesta segunda oportunidade que tenho então de ocupar a tribuna, 

quero falar um pouco sobre o meu primeiro projeto de lei que apresentei em meu mandato como 
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vereador, que consiste em instituir o Junho Vermelho no município de Flores da Cunha, mês que 

tem por objetivo a realização de ações visando a conscientização sobre os benefícios e a 

importância da doação de sangue, bem como divulgar informações e incentivar a comunidade a 

praticar este ato de amor e solidariedade que salva muitas vidas. O tema da doação de sangue foi 

algo que me despertou interesse cerca de uns 10 anos atrás. Lembro que aconteceu uma ação 

social num sábado de manhã, onde a comunidade foi convidada a participar para doar sangue no 

Salão Paroquial. Aquela foi minha primeira oportunidade de compreender um pouco mais sobre 

este importante ato de amor ao próximo. Desde então, sempre que tive a oportunidade, participei 

de diversas doações para amigos, familiares de amigos, conhecidos e muitas vezes me dirigi até 

o banco de sangue em Caxias do Sul, com grupos de pessoas voluntárias para doar, sabendo que 

os bancos de sangue sempre precisavam. Atualmente no Brasil, a cada mil habitantes apenas 16 

são doadores de sangue. O percentual corresponde a 1,6% da população brasileira. Mas, de 

acordo com os dados da Organização das Nações Unidas, o número ideal seria entre três a cinco 

por cento. Além do fato de não termos uma cultura consolidada em relação a este tipo de doação, 

os hemocentros do país e da nossa região estão sentindo o impacto provocado pela Covid-19 nas 

doações de sangue, o que reduziu muito os estoques, e situação essa que deixa o sistema de 

saúde em vulnerabilidade, pois os motivos pelos quais ocorre a necessidade de uma transfusão de 

sangue, como nos casos de vítimas de acidentes, cirurgias, tratamentos oncológicos, entre outros, 

continuam existindo. Cabe orientar aqui, que para indivíduos com casos suspeitos ou 

confirmados de Covid-19 é necessário também aguardar 30 dias após a recuperação completa 

para então doar. Do total de doadores de sangue em 2018, 60% são do sexo masculino, 40% são 

do sexo feminino. Sessenta e três por cento são maiores de 29 anos. Quanto à motivação, 46,7% 

doam para reposição, que é quando o indivíduo doa para atender a necessidade de um paciente. 

Outros 53,2% correspondem à doação espontânea, feita por pessoas motivadas para manter os 

estoques de sangue do serviço de hemoterapia sem a identificação do nome do possível receptor. 

Para ajudar a mudar esse quadro e aumentar o número de doadores, estamos propondo a criação 

do Junho Vermelho, a fim de realizar ações que estimulam a doação voluntária e incentivem a 

comunidade a contribuir para a manutenção dos estoques de sangue nos hemocentros. As 

campanhas e eventos poderão ser realizados em ação conjunta do Poder Público com a iniciativa 

privada e as diversas entidades do município. O mês de junho foi escolhido para divulgar esta 

causa, pois o dia 14 de junho foi definido pela Organização Mundial da Saúde como o dia 

Mundial do Doador de Sangue. Essa data homenageia Karl Landsteiner, médico e biólogo 

austríaco, naturalizado americano, que em 1930 ganhou o Prêmio Nobel de Medicina pela 

classificação do sistema ABO e pela descoberta do Fator Rh. Além disso, no Município, através 

da Lei 3.266, de 2016, foi instituído o dia 14 de junho como o dia de Conscientização da Doação 

de Sangue, fato que também justifica a escolha deste mês de junho para o desenvolvimento 

dessas ações. O objetivo deste projeto de lei é ter um mês de referência, não apenas com o intuito 

de aumentar o número de doações em nosso município, mas com a finalidade de conscientizar a 

comunidade sobre a importância de praticar a doação de sangue ao longo de todo o ano. Hoje 

não temos um local específico para que os doadores possam fazer a sua doação no município de 

Flores da Cunha. Quem sabe poderemos ter um local assim num futuro próximo. Ainda assim, a 

doação é possível de ser feita em Flores da Cunha quando se consegue, através de uma 

campanha junto à comunidade, um número mínimo de voluntários, em torno de 80 a 100 

pessoas, justificando assim o deslocamento de profissionais e de toda a estrutura necessária para 

realizar a doação dentro do município. Foi em Flores da Cunha que realizei a minha primeira 

doação de sangue há uns 10 anos e também a minha última, em janeiro deste ano, ambas 

realizadas no Salão Paroquial, contando com a participação de um número considerável de 

doadores. Nestas ocasiões, profissionais do banco de sangue estiveram presentes de forma 

organizada, com todos os cuidados possíveis e estrutura necessária para realizar a coleta de 

sangue dos voluntários no município. Vale lembrar que cada bolsa de sangue pode salvar até 

quatro vidas. Então destaco aqui meu pedido a todos que nunca fizeram uma doação, para que se 

tornem doadores ou para aqueles que não doam há muito tempo e que tenham condições, para 
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que façam pelo menos uma ou duas doações anualmente. Para quem nunca fez uma doação, vale 

lembrar que a doação de sangue é um procedimento seguro, realizado por profissionais da saúde. 

O volume de sangue doado gira em torno, em média de 450ml e é uma fração muito pequena da 

quantidade de sangue de uma pessoa adulta. Normalmente este volume é reposto naturalmente 

pelo organismo entre 24 e 72 horas após a doação. Não há riscos de contaminação, visto que 

todo o material utilizado é esterilizado e descartável. Doar sangue não é um ato obrigatório, mas 

sim um ato humanitário, que enobrece e traz uma satisfação interior muito grande. Afinal, por 

meio deste ato, você ajuda a salvar vidas. Desta forma, peço o apoio de todos os Colegas 

Vereadores, para que logo mais possamos estar aprovando este importante projeto de lei que 

trata do Junho Vermelho, que sem dúvidas possibilitará a mobilização de cada vez mais 

voluntários e entidades, permitindo também a realização de campanhas de doação mais 

frequentes aqui mesmo na comunidade de Flores da Cunha. Pra finalizar, eu gostaria de 

compartilhar com os Colegas um vídeo de um minuto do Ministério da Saúde de uma campanha 

de doação de sangue. (Exibição de vídeo através da televisão). Então eu agradeço a oportunidade 

de estar ocupando este espaço mais uma vez e desejo uma ótima semana a todos. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Por motivos particulares então, o Prefeito e o Vice 

eles têm uma reunião agora, eles vão se ausentar da sessão. Então fica mais uma vez o nosso 

agradecimento e sempre está à disposição pra o que precisar da nossa Casa Legislativa. Então 

seguindo com o Grande Expediente, eu passo a palavra ao Vereador Horácio Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Passo o meu tempo ao Vereador Vitório.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

representantes da empresa Monte Reale, servidores da Casa, imprensa e os que nos acompanham 

através do Facebook. Hoje quero propor uma reflexão sobre o tema homeschooling ou escola 

domiciliar, que está sendo discutido em audiência na Câmara dos Deputados. Projeto permite 

que a educação básica seja oferecida em casa sob a responsabilidade dos pais ou tutores. No 

Brasil não há regulamentação que autorize ou impeça a educação domiciliar. A Constituição de 

1988 garante que a educação, direito de todos e dever do estado e da família será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Prevê, ainda, que deve 

garantir educação básica obrigatória e gratuita, dos quatro aos 17 anos de idade, assegurada 

inclusive sua oferta gratuita para todo os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Na 

educação domiciliar, o estudante não frequenta escolas formais. Todo o aprendizado se dá em 

casa sob orientação e supervisão dos pais ou de professores particulares, geralmente a partir de 

um currículo pré-estabelecido e semelhante ao adotado nas escolas, além de cronograma 

especifico. Não há colegas, a não ser irmãos, por exemplo, chamada ou recreio. São as próprias 

famílias as responsáveis por definir em que ritmo e quais conteúdo será feita a formação do 

estudante. A homeschooling, oferta domiciliar da educação básica, já foi discutida pelo Supremo 

Tribunal Federal em 2018. Na decisão, o STF apontou para a necessidade de lei aprovada pelo 

Congresso Nacional para regulamentar o tema. A relatora do projeto, a Deputada Luisa Canziani, 

pretende analisar os sete projetos de leis que existem na Câmara sobre o assunto e o substitutivo 

do governo para apresentar um novo texto. A Promotora de Justiça, a Luciana Casaroto, explica 

que quando um Estado ou um Município identifica que um aluno deixou de ser matriculado em 

uma escola, costuma acionar o Conselho Tutelar, que comunica o caso ao Ministério Público. 

Nos casos de homeschooling, há infração dos deveres do poder familiar, uma vez que a 

frequência à escola é obrigatória a toda e qualquer criança, ressalvado os casos específicos de 

educação especial. Independentemente da postura familiar, ainda que contra os pais, o direito da 

criança e do adolescente em frequentar uma escola regular é tutelado pelo Ministério Público. A 

Presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, acredita que 

o período de isolamento mostrou a dificuldade que as famílias têm em ensinar seus filhos em 

casa. Ela lembra ainda que a escola ajuda a acompanhar se há comportamento de risco com 
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violências ou abuso das crianças. Para Helena Guimarães de Castro, aponta que o modelo 

domiciliar comprometeria a socialização do estudante, além de impedir o contato com diferentes 

ideias e pensamento, desconsiderando ainda a importância da formação pedagógica e técnica dos 

professores. Ela aponta ainda que precisamos priorizar a melhoria da educação brasileira, a 

reabertura das escolas, as medidas mitigadoras da perda de aprendizagem e o combate à evasão. 

Para o Presidente do Conselho de Secretários de Educação Estaduais e Secretário do Espírito 

Santo, Vitor de Ângelo, traz na defesa do homeschooling uma crítica ao papel da escola e uma 

deslegitimação do profissional da educação. Os favoráveis ao modelo têm aproveitado o atual 

contexto de aumento do conservadorismo e a pandemia, com ascensão do ensino remoto, para 

tentar regulamentar a prática no país. Em termos estruturais, no entanto, isso estaria longe de ser 

solução para os graves problemas vividos no Brasil. Vivemos em um momento de crise, sem 

financiamento adequado para a maioria das escolas públicas e com um governo mais preocupado 

em aprovar a educação domiciliar, que está estrita a uma pequena parcela da sociedade. 

Educadores têm insistido que o ensino domiciliar não deveria ser prioridade em um momento de 

pandemia, com escolas fechadas e necessidade de ensino híbrido. Podemos concluir que a 

educação domiciliar limitará a socialização das crianças. Sem frequentar as escolas, elas serão 

privadas da diversidade, do contato com as outras pessoas, ideias e de frustrações. Essa prática 

poderá representar, ainda, lacunas na aprendizagem. Órgãos públicos concordam e identificam 

que a escola desempenha um papel fundamental na vida de todos, por dar ao estudante 

experiências e visões diferentes daquelas apresentadas pela família. Lamento que na área da 

educação o Governo Federal não está sequer se manifestando sobre a situação, não emitiu 

nenhuma orientação às redes de ensino, enquanto especialistas apontam uma década de atraso 

nesses dois anos de pandemia. O único movimento do atual governo central é esse: aprovar o 

ensino domiciliar, ou seja, desobrigar o Estado da sua principal obrigação: a educação.  Muito 

obrigado pela atenção! Até uma próxima! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Transfiro a Presidência à Vereadora Silvana para 

fazer uso da palavra.  

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

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Presidente Silvana; Caros Colegas 

Vereadores, demais pessoas já citadas no protocolo, sejam todos bem-vindos; às pessoas que nos 

assistem através do Facebook. Conforme eu comentei anteriormente, então na última quinta, nós, 

na reunião de Líderes, decidimos a volta do Grande Expediente, que eu acredito que seja uma 

maneira, desculpa, uma maneira de nós vereadores podermos expor nossas ideias, nossos 

trabalhos, que, que é importante para que a comunidade, a sociedade nos conheça. Nós somos 

vereadores novos, estamos agora completando 100 dias de trabalhos, eu numa nova função como 

Presidente desta Casa e os Nobres Colegas Vereadores, a grande maioria, pela primeira vez 

assumindo uma cadeira aqui nesta Câmara Legislativa. Acho que o trabalho é importantíssimo, o 

trabalho de cada um, cada um tem a sua maneira de fazer o seu trabalho, de divulgar o seu 

trabalho, de estar junto à sua comunidade, ao seu bairro, representando aquelas pessoas que 

confiaram no nosso trabalho. Então acho que é importante e essa tribuna, nesse pouco espaço de 

tempo que a gente tem, a gente poder mostrar, falar do nosso projeto, que nem o Vereador Diego 

recentemente fez; de ações, o Vereador Vitório cobrando o Governo Federal, o Governo 

Estadual, acho que é o papel nosso do vereador, né? Em cima disso, eu quero comentar também, 

na semana passada, nós tivemos o dia sete de abril, o dia do Jornalista. Nós temos aqui na nossa 

Casa, com frequência, o Rouglan, do jornal O Florense; Bernardo, do OF TV; que fazem um 

trabalho magnífico em nossa cidade, sempre mostrando os trabalhos desta Casa, dos vereadores, 

por isso que eu sinto a importância do jornalista. Então a data homenageia o trabalho dos 

profissionais da mídia, responsáveis por apurar fatos e levar as informações sobre os 

acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais para as pessoas de maneira imparcial 

e ética, seja na rádio, nos jornais ou na televisão. Por que é que eu digo isso? Eu digo isso pra, 
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pra comentar como é fácil uma mídia nacional inverter os fatos as, muitas vezes falando o que 

lhe cabe, muitas vezes com inverdades, com calúnia, com críticas, com ideologias, prejudicando 

muitas vezes os trabalhos das pessoas que querem fazer o bem. Graças a Deus o nosso município 

não tem isto, a nossa imprensa sempre foi imparcial, continua sendo e queira Deus que ela 

sempre aja com muita imparcialidade. Nós, do Legislativo, somos uma Casa independente, não 

dependemos do Executivo, mas trabalhamos juntos para o melhor do município. E a imprensa 

faz o seu papel, divulgando sempre o melhor de cada um, fazendo às vezes que necessitar suas 

críticas, seus elogios, que é o importante, que as pessoas saibam principalmente o que nós 

vereadores estamos fazendo. Então durante esse meus três primeiros meses, eu foquei muito em 

cima de uma coisa, de um assunto que eu cobrava muito anos atrás, que é a divulgação, a 

exposição dos trabalho dos vereadores. Cada um tem a sua maneira, que nem eu falei, mas nós 

precisamos ser vistos, comentados, para que nós possamos mostrar o nosso trabalho. Então, hoje, 

nós temos o Facebook da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, que passa todas as 

segundas-feiras então as sessões ao vivo; nós temos o canal do Youtube; nós temos o jornal O 

Florense, através do Rouglan, no seu comentário semanal e, também, com os posts diários no 

jornal; nós temos o Bernardo, através do OF TV, com matérias do nossos trabalhos; nós temos 

então, no último sábado, nós começamos um novo trabalho, através da rádio Solaris. Então todos 

os sábados, logo após o Fala Prefeito, vai também o Fala Vereadores. Então todos os sábados nós 

estaremos lá, explanando os trabalhos executados durante a semana e, também, os projetos que 

serão votados na semana seguinte. Então a partir de sábado passado foi o primeiro programa, 

todos os sábados então a rádio Solaris estará divulgando também nossos trabalhos. E 

consequentemente também, todas as mídias da nossa imprensa desta Casa, que diariamente 

divulga nossos trabalhos para que nós possamos, que nem eu falei, cada um tem a sua maneira de 

se expor, de se apresentar na comunidade, mas as mídias sociais são importantíssimas. Por isso 

que eu quis destacar hoje, aqui, o trabalho da nossa imprensa local, diferentemente da imprensa 

estadual e nacional. Então desejar à nossa empresa, que continue esse trabalho e que possa cada 

vez mais divulgar os nossos atos. Eu transfiro o meu restinho de tempo pra Vereadora Silvana 

para que faça as suas considerações também. Agradeço a paciência de todos, muito obrigado!  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: (Vereadora devolve a Presidência ao Vereador 

Clodomir José Rigo para fazer uso da tribuna). Agradeço o Colega Vereador, por ceder o espaço 

para comentar com os Colegas Vereadores sobre a nossa ida a Porto Alegre na semana. Então, 

como eu tenho só três minutinhos, eu vou acelerar aqui. Então, na quarta-feira, estivemos indo a 

Porto Alegre, eu, o Vereador Diego Tonet; também o Chefe de Gabinete, o Daniel Gavazzoni; na 

qual fomos recebidos no gabinete do Deputado Sérgio Turra, a qual já encaminhamos com ele as 

demandas aqui do município, que seriam: da área da saúde, uma ambulância nova e, também, 

uma van do, que precisa para cadeirantes, que a van que se encontra já está com o estado bem 

avançado, e o Deputado foi muito atencioso nas nossas demandas. Também agilizou conosco, 

pra nós, uma reunião com o superintendente da EGR, a qual foi feita on-line então, eles não 

estão atendendo presencialmente, e eu conversei com o Luiz Vanacor. Ele nos passou então 

sobre a questão da ERS-122, a qual eu cobrei as questões de sinalização, porque ali a gente já 

sabe que, no ano passado, né, foi chamada de “Serra da Morte” devido ao número de acidentes 

que acontecem ali. E questionei ele então se haveria a possibilidade de colocar as caixas de brita, 

que foram citadas em outras oportunidades aqui na Câmara também, né, e eles estiveram 

visitando in loco. Ele me disse que é inviável devido ao nosso declive aí e precisa ter uma 

extensão muito grande pra essas caixas de brita funcionarem, né? Não é um lugar onde que 

exatamente o caminhão vai faltar freio e vai ter que ter uma caixa ali, esperando ele pra entrar 

dentro, né? Não é, não tem como prever, então teria que ser todo um trajeto muito amplo. E aí, 

como eles estão em manutenção agora, da via, ele vai aproveitar pra reforçar a sinalização. Então 

ele ficou de vir pra Flores da Cunha, fazer uma visita in loco e nós iremos acompanhar. E 

também, estamos fazendo um levantamento da via, dos locais onde que mais ocorrem acidentes 

ali, ele quer os quilômetros também pra passar pro pessoal técnico. E também, fomos recebidos 
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pelo Presidente da Assembleia, o Gabriel Souza, foi muito atencioso conosco, né, Presidente, e 

atendeu então o nosso pedido pra que seja colocada na pauta, na Assembleia Legislativa, pra 

votação, o projeto que está tramitando lá desde o ano passado pra municipalização, Colega 

Vereador Barp, da nossa estrada pra Otávio Rocha. Então ele colocou que na, daqui 15 dias vai 

entrar na pauta da Assembleia pra votar. E também, cobramos dele a situação da estrada que liga 

Nova Pádua, que essa também não chegou ainda até a Assembleia, está ainda lá na, no 

departamento de Patrimônio do Estado, pra que se agilize também e o Município daí possa fazer 

a manutenção dessas estradas. Agradeço o espaço, Presidente, por ter me cedido e, depois, 

concluo as informações nas Explicações Pessoais. Obrigada! Boa noite a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrado o Grande Expediente, passamos 

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

ORDEM DO DIA 

Em pauta, a discussão e votação do Projeto de Lei nº 001/2021, que “Institui no município de 

Flores da Cunha o Junho Vermelho, mês dedicado à realização de ações para conscientização 

sobre a importância da doação de sangue”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado 

dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou.   

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Lei 01/2021 está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, como autor 

deste projeto defendido na tribuna, venho mais uma vez salientar a importância de termos um 

mês no nosso município para estarmos reforçando o tema da doação de sangue através de 

campanhas e ações de conscientização. Lembro aqui que é sempre melhor estarmos ajudando 

como doadores do que precisar de ajuda. Por isso, conto com o apoio dos Nobres Colegas 

Vereadores para aprovação deste projeto referente a esta nobre causa, que visa primeiramente 

auxiliar os hemocentros a restabelecerem seus estoques, permitindo atender de forma adequada 

todos aqueles que venham a necessitar de uma transfusão de sangue. Era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 001/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 001/2021 aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei nº 022/2021, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor 

de R$111.200,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das 

comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. Parecer da Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 022/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, só reforçar a 

importância desse projeto. Quem nos acompanhou na quinta-feira passada, que nós fizemos uma 

reunião aberta da, da nossa super Comissão, com a presença do Vagner do Canto, Diretor de 

Esportes, e ele apresentou em detalhes como que vai acontecer esse projeto no município. Então 

é um projeto que foi cadastrado na administração anterior, foi conseguido os recursos com a 

Ceran e pretende-se então implantar nesse ano, né, visando principalmente a questão de dar a 

oportunidade aos nossos jovens e crianças, né, ao esporte. E isso com certeza vai afetar aí no 

crescimento, né, tanto físico, psíquico quanto cognitivo e, ainda, agrega valores afetivos e 
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sociais, como respeito, disciplina, a ética, cidadania e humanismo para as nossas crianças do 

município. Todos sabem que a, tanto o esporte, né, como educação, cultura aí são as bases para o 

desenvolvimento então da nossa sociedade. Por isso eu sou favorável ao projeto.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, público que nos assiste, é com alegria que recebemos projetos desse teor, né, pra 

criar dotação orçamentária ainda para aplicação de recursos provenientes de Lei de Incentivo ao 

Esporte. Eu sou defensor do esporte, acredito que, que seja uma das ferramentas pro 

desenvolvimento da nossa sociedade cada dia mais e existe aí uma Lei de Incentivo ao Esporte 

onde empresas se cadastram e conseguem aí então destinar incentivos e recursos, que foi o caso 

da Ceran nesse, nesse momento, para que o Município possa aplicar em projetos de esporte. O 

Diretor de Cultura nos explanou sobre o projeto aqui, sobre as intenções, muito bem estruturado, 

várias modalidades serão contempladas. Claro que dependemos aí da, do fim da pandemia ou 

pelo menos de uma, de um, uma trégua. Então a gente fica feliz em poder aprovar um projeto 

nesse teor, porque o esporte é vida, saúde e desenvolvimento social. E também, sugeri pra que 

ele e a, o Poder Público continuem sempre cadastrando projetos, trabalhando em cima de 

captação de recursos para o esporte, cultura, educação, que isso vai transformar nossa sociedade 

pra melhor. Então sou amplamente favorável. E era isso.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, sempre fui um 

incentivador do esporte e acredito ser uma das maneiras mais assertivas de ocupar o tempo 

ocioso de nossos alunos, tirando-os do convívio das pessoas mal-intencionadas. Está tramitando 

nesta Casa a PL 19/21 cujo um dos objetivos é manter todas as formas de práticas de atividades 

físicas em funcionamento. Esporte é uma excelente atividade física. Levar uma prática 

pedagógica e que respeite o pleno desenvolvimento do estudante, agregando valores afetivos, de 

respeito, disciplina, ética e comprometimento, formando cidadão e cidadã com senso de 

humanismo e empatia e sendo desenvolvido no turno em que não afete os estudos do adolescente 

deve ser o foco do projeto Flores Esporte. Dispomos de uma excelente estrutura física, o 

Poliesportivo Marcos Pivoto, cujo vultuosos recursos pelas administrações anteriores foram ali 

investidos. Por isso espero que este projeto tenha êxito para que tantos outros sejam 

desenvolvidos, por muitos e muitos anos. Obrigado pela atenção!  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, na última quarta, também ouvindo o Diretor 

de Esportes Vagner do Canto, fiquei bem confiante e feliz com as explicações que ele deu 

relativo à condução deste projeto. Entendo que o objetivo deste projeto principal é levar o 

esporte cada vez mais para todas as crianças e adolescentes do nosso município, tendo em vista 

que nem todas as famílias tem poder aquisitivo para terem seus filhos participando de escolinhas 

particulares. Lembro que o projeto deverá acontecer em turno contrário ao das atividades 

escolares e vem para contribuir com, para uma melhor formação das crianças e jovens do nosso 

município. Portanto sou favorável a este projeto, Senhor Presidente.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, sou amplamente favorável a 

esse projeto que vem, né, a desenvolver outros esportes dentro do nosso município, né? Tenho, 

foi uma das bandeiras minha aí durante a nossa caminhada na campanha, que nós teríamos que 

investir a mais em esporte, em esportes aqueles que são, né, muita das vezes pouco valorizado 

em nosso município, posso citar o atletismo, né, entre outros esportes que acabam não, 

principalmente os esportes olímpicos que acabam não tendo investimentos no nosso município. 

E temos a certeza que esse projeto piloto pode crescer muito mais, né, na, no decorrer dos outros 

anos, envolvendo outras empresas para captar recursos e dando oportunidade pra esses jovens, 

né, desenvolver esses projetos no esporte. Quem sabe, ali na frente, a gente ter um, um atleta 

olímpico, né, que venha representar a nossa cidade, né, a nível de, de Brasil, de mundo, né, acho 

que é muito importante esse projeto aí. E temos que abraçar esse projeto com todas as forças 

para que não venha a ser um projeto de um ano, mas sim de muito mais anos, né, pra que assim 

ele é um projeto que não vem pra, pra colocar os, aos que participam, né, podemos dizer a..., 
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como é que se diz, não é pra, um projeto que vai de, de desenvolvimento de, do atleta, né, ele 

não vai, ele não vai ser de, como é que eu posso dizer a, fugiu a palavra, mas é um projeto que 

ele vem pra agregar com saúde, né, na vida da pessoa, né? Não é um projeto que vem pra 

competição, né, então. Mas crescendo esse projeto aí, pode ter certeza que a gente vai ter êxito e 

quem sabe a gente ter um, um atleta olímpico em nosso município. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Luiz. Projeto de Lei 022/2021 

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

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

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”. Solicito ao Secretário que faça a 

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

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto nº 023/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Quero só complementar, que o nosso Prefeito já esteve 

aqui na sessão falando sobre esse projeto, parabenizar o Executivo pela agilidade em propor algo 

tão grande assim pro nosso município, né? Algo que vai afetar aí todos os nossos setores da 

economia e que com certeza vem pra ficar. Acho o empreendedorismo é fundamental no nosso 

município, ele só ajuda, né, todos os segmentos a crescerem. E somos favoráveis a este projeto. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: A PL 023/2021 que estamos discutindo 

traz em seu contexto o que o dicionário define o empreendedor, e o se, ao indivíduo que se lança 

à realização de coisas difíceis ou fora do comum, ativo, arrojado, dinâmico. Independente do 

cenário, o empreendedor deverá estar focado e empenhado em buscar a melhor saída, tendo uma 

postura proativa, engajada e colaborativa. Espera-se que o programa Flores Mais 

Empreendedora, em todos os seus eixos, seja uma ferramenta que desperte e motive os 

participantes na elaboração e execução de ideias inovadoras sejam autônomos e transformadores. 

Que o programa simplifique e desburocratize todos os processos que travam a criação de 

empreendimentos, aumentando o nível de satisfação dos serviços prestados em nosso município. 

Sou favorável a investimentos em capacitação e aperfeiçoamento de nossos empreendedores, 

preparando-os ainda mais para o competitivo mercado que vivemos nos dias atuais. Obrigado, 

Senhor Presidente. 

VEREADOR DIEGO TONET: Também quero parabenizar o Poder Executivo, pela instituição 

do programa Flores Mais Empreendedora. Como já foi citado, que vem pra implementar 

políticas de desenvolvimento nos eixos de liderança, desburocratização, compras 

governamentais, educação empreendedora e valorização das empresas locais, ações estas que 

contribuirão para o crescimento econômico, geração de emprego e renda através do 

fortalecimento do empreendedorismo local. Sou muito favorável a este projeto, Senhor 

Presidente.  

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

nº 023/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. 

(Processo de votação eletrônica). O Projeto de Lei nº 023/2021 aprovado por unanimidade.  

Moção nº 010/2021, de Congratulações à vinícola Monte Reale, pelo ouro conquistado na 

categoria Wild Beer, da bebida produzida pela Alem Bier, que foi premiada no Concurso 

Brasileiro de Cervejas (o maior do país e o terceiro do mundo), realizado anualmente pela 

Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura, na cidade de Blumenau, em Santa 

Catarina, extensiva ao Senhor Carlo Mioranza, Mestre Cervejeiro e Sommelier da Alem Bier; 
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Senhor Giovani Giotto, Enólogo; e Senhor Enio Mioranza, Diretor e Presidente. De autoria  do 

Vereador Ademir Antonio Barp, no qual eu passo a palavra para que faça a defesa da sua moção.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham, pessoas já citadas no protocolo, em especial ao Carlo 

Mioranza, o Giovani Giotto. Essa moção, Colegas Vereadores, eu falo dela com, até com uma 

certa emoção, porque a gente já tem uma ligação um tanto estreita também com a Monte Reale, 

mais precisamente desde o tempo do Seu Valdecir Mioranza, Seu Enio, pelo, por estar dentro e 

inserido no setor há muito tempo. Então acredito que seja realmente importante fazer essa 

moção, porque muito se fala em vinho na nossa terra, mas também a gente ultimamente começa 

a produzir boas cervejas. Então como já foi mencionado pelo Senhor Presidente, essa moção pela 

cerveja Wild Beer, que produzida pela Alem Bier, Monte Reale, foi premiada no Concurso 

Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Entre 

as 3.126 amostras de cervejas inscritas, os juízes do concurso escolheram a Alem Bier Merlot 

Grape Ale como melhor rótulo de 2021. Além do ouro conquistado na categoria Wild Beer, o 

rótulo também recebeu a maior nota de todo o evento e, portanto, foi a best of show. O resultado 

foi divulgado no dia 18 de março. A Alem Bier é fruto da experiência de quase cinco décadas da 

Monte Reale, que, em 2017, decidiu expandir a experiência sensorial para a cerveja. A criação da 

Merlot Grape Ale carrega essa história: é uma concepção colaborativa entre o cervejeiro e 

sommelier da marca, Carlo Mioranza, e o enólogo Giovani Giotto. A produção iniciou com a 

colheita manual de uvas nas parreiras próprias da empresa. Uma base de cervejas inspirada nas 

Ale italianas passou pela fermentação natural, com as cascas e o suco da uva Merlot, em barricas 

de carvalho francês localizadas na cave da vinícola. Os túneis estão a cinco metros de 

profundidade e a temperatura é controlada. Só pra concluir, Senhor Presidente. Além de ter sido 

escolhida como a melhor cerveja do evento, a Merlot Grape Ale conquistou a medalha de ouro 

na categoria Wild Beer. Outro rótulo da marca também levou a Tripel Brett, na categoria Wood 

and Barrel Aged Sour Beer. A Alem Bier ainda ganhou duas medalhas de prata com a 

Acerolinha (Experimental Bier) e Angelina (Belgian-Style Fruit Beer, uma colaborativa com a 

Balbúrdia Cervejeira), além da bronze, que foi para o rótulo Muscat Brett Saison, uma Speciality 

Saison. Então são muitos nomes estrangeiros, muitos técnicos, mas o que nos traz aqui é, sim, a 

alegria de podermos esta Casa oferecer esta moção de reconhecimento, de respeito à vinícola 

Monte Reale por esta conquista. Era isso, Senhor Presidente. A gente conta assim com a 

participação e a colaboração dos Colega na aprovação dessa moção. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 010/2021 está em votação. Os 

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

(Processo de votação eletrônica). Moção nº 010/2021 aprovada por unanimidade.  

Encerrada a pauta da Ordem do Dia, Passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, final de semana aí bastante 

produtivo do nosso, nosso gabinete do povo, visitando o bairro Pérola, São Pedro, também 

Alfredo Chaves e Nova Roma, ouvindo as pessoas, né, tudo o que elas precisam nesses bairros, 

que não são grandes obras que esses bairros necessitam, mas pequenas melhorias, né? Melhorias 

essas que a gente faz através de indicação ou numa simples conversa com o nosso Chefe de 

Gabinete Gavazzoni, né, levando ao Poder Público então todas essas demandas aí. Quero 

também parabenizar pelo dia de ontem, o dia do Prefeito, ao nosso Prefeito César. Também 

quero parabenizar a Monte Reale, por esse importante prêmio que tem recebido, né, levando o 

nome de Flores da Cunha a outros estados, né, mostrando que aqui não tem somente vinhos, mas 

também que temos cerveja de boa qualidade. Era isso, Senhor Presidente. Um boa noite a todos e 

uma ótima semana! 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Diego Tonet. 

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

assiste. Gostaria de lembrar aqui, que na última quarta-feira, dia sete, como a Silvana também 

falou, estivemos eu, a Vereadora Silvana; o Chefe de Gabinete do Prefeito, o Senhor Daniel 

Gavazzoni; visitando a Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, além de algumas secretarias. 

Dentre as visitas, destaco também que fomos muito bem recepcionados pela, pela Secretaria de 

Agricultura do Estado, pela então Secretária Silvana Covatti, onde a mesma se comprometeu em 

conceder uma máquina retroescavadeira ao Município e onde deixamos também a necessidade 

de uma escavadeira hidráulica, máquina esta que será de grande utilidade para a abertura de 

novos açudes nas propriedades do nosso interior. Com este relato, destaco a importância de nós 

vereadores estarmos comprometidos e mantermos contato próximo com nossos deputados e 

secretários de Estado, para que consigamos ser ouvidos mais facilmente e, assim, ter as 

demandas do município atendidas. Também quero parabenizar a Monte Reale, o Giovani, o 

Carlo, pelo destaque, pelo merecido destaque, né, dentro da nossa cidade. É muito bom ver 

empresas do nosso município estar se destacando cada vez mais. Obrigado, Senhor Presidente. 

Uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Francisco 

Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, estamos vivendo um 

momento de adaptação e mudanças com o cenário da pandemia do Covid-19. Na educação isto 

não foi diferente, os professores tiveram que ser resilientes. Uma das mudanças foi a maneira de 

ministrar os conteúdos das disciplinas efetuada através das plataformas disponibilizadas a eles e 

aos estudantes pelo gestor público. Para o bom aproveitamento dos estudos, foi necessário dispor 

de um bom plano de internet. Muitos professores tiveram que aumentar a velocidade da internet 

gerando aumento de gastos no plano novo. Acredito ser importante, neste período de aulas 

remotas, auxiliar financeiramente os professores. Solicito ao Prefeito Municipal a devida atenção 

à indicação protocolada pelo Colega Ademir Barp. Obrigado pela atenção e boa semana a todos! 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Saúdo o Senhor Presidente, aos Senhores 

Vereadores, à Vereadora, à Câmara; à imprensa do Rouglan, integrante do jornal O Florense; e 

amigos da rede sociais e os demais que aqui se encontram. Sou daqueles que gostam de 

reconhecer o bom serviços, os bons serviços prestados. Quero agradecer por aquilo que o Senhor 

Prefeito César Ulian atendeu nossas indicações como, por exemplo, a limpeza e o afastamento 

do container de lixo ali em frente à rua do bar do Alemão, um pouquinho ali mais próprio à 

entrada do, do loteamento da Prefeitura, que realmente ficou muito bom lá, o pessoal de lá 

também agradece. Agradeço também o patrolamento e roçada da estrada Ângelo Doro, na capela 

Fulina, em Nova Roma, aonde a comunidade realmente reconheceu o bom trabalho, que lá eles 

estavam pedindo e feito a indicação, já fomos atendidos. Então reconheço os trabalhadores que 

cumpriram e que cumprem o seu trabalho com zelo suas missões, o seu trabalho, o seu 

compromisso. Então hoje venho agradecer ao Executivo, aos trabalhadores que realmente lá 

estão para prestar o seu trabalho a todos. Para hoje era isso. Quero deixar meu boa noite e 

obrigado, Senhor Presidente.  

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

VEREADOR SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, tenho então um 

comunicado pra fazer aos Colegas Vereadores, que nesta quinta-feira, vamos fazer então a 

reunião com os membros da Comissão pra escolha do Agricultor Destaque. Então vão estar 

presentes a Secretaria da Agricultura, através da Stella Mari Pradela; o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, através do Olir Schiavenin; o Conselho Municipal de Agricultura, através 

do Daniel Ulian; e o Conselho Municipal de Meio Ambiente, através da Secretária Fabiane 
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Veadrigo; e a Emater, o Raul Dalfolo. Então aí nós vamos ter o primeiro encontro, pra depois 

apresentar aqui pros demais Colegas o nome do Agricultor Destaque deste ano. Também amanhã 

à noite, às 19:30, estão todos convidados a participar da reunião sobre o talian. Vamos fazer um 

encontro virtual, através do Zoom, amanhã será encaminhado o link para as pessoas acessarem 

essa reunião. É uma reunião organizada pela nossa Comissão, né, Colegas Diretor Vitório e 

Angelo, com o objetivo de disseminar o talian na cidade, né? E através da união das pessoas 

onde que todos possam contribuir na construção do modelo, que isso se aplique e permaneça, né? 

Não ideias que vem e que passam, mas que fique. E não vai ser a minha ideia, não vai ser a ideia 

do Prefeito, vai ser a ideia da comunidade toda, que vai ter a possibilidade de participar amanhã 

desse encontro. Deixa eu ver se era isso. Também quero parabenizar, né, como o Colega Horácio 

falou, as nossas, a Secretaria de Agricultura que tem feito um trabalho excelente nas estradas aí 

do interior, principalmente o nosso ex-vereador Miro Viasiminski. Hoje eu recebi as fotos dele 

então, do trabalho que ele realizou na capela São Paulo, lá na, perto das propriedades dos 

Bergoza. Então esse trabalho que ele está fazendo com muito amor aí, né, ele sempre relata, né, 

de ser bem detalhista, de também, além de fazer a manutenção da estrada, ele sempre propõe o 

alargamento e o cascalhamento disso. Então parabéns aí, Miro, espero que esteja nos 

acompanhando na sessão, e desejo um ótimo trabalho a toda a sua equipe. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada! 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, demais que nos prestigiam nesse momento. Também faço uso deste tempo para 

parabenizar a empresa Alem Bier, vinhos Monte Reale, na pessoa do Giovani e do Carlo. 

Parabéns! Belíssimo trabalho desenvolvido, levando o nome do município a outros municípios e 

estados, né? E isso muito orgulha a nós como gestores públicos e, da mesma forma, 

representantes do povo em ver grandes premiações como foi essa, né? Pessoas que geram 

emprego, renda no município, esses sim merecem ser, da mesma forma, valorizados também, 

né? Também falo a questão do turismo, isso incentiva muito, é muito bom pro turismo isso. Da 

mesma forma, vi no final de semana, teve uma passagem aí do grupo Cordiona, né, o grupo do 

Porca Véia, pra quem é mais do tradicionalismo conhece. Foi feito um vídeo, enfim, um clipe em 

Nova Pádua, né, podia ter sido acho em Flores da Cunha também, mas foi escolhido o município 

de lá, muito bonito, e valoriza, da mesma forma, o turismo, né? Então parabéns, pessoal, mais 

uma vez! E da mesma forma, tive a passagem o ano passado, em setembro, se eu não me engano, 

pouco antes das eleições municipais, cumprindo uma agenda em Brasília, junto do Deputado 

Mauro Pereira. Tive uma reunião com o pessoal do Move Caxias aonde trataram de algumas 

demandas, como a duplicação da 122, participei da reunião, eu e o vereador, enquanto vereador 

de Nova Pádua, César Menegat, e onde trata a importância, né, do fluxo de veículos, 

movimentação, escoamento de produções e uma grande movimentação que passa por essas vias 

né? Também ano passado, acompanhei junto ao prefeito Lídio as questões das caixarias junto à 

EGR, que esteve presente naquele momento, em parceria com o prefeito, Silvana, de Antônio 

Prado, o Santinon, aonde a gente pode fazer essas demandas, cobrar umas sinalizações melhores 

em determinadas partes da via aonde possivelmente poderia acontecer acidentes, né? É muito 

importante a questão dos parapeitos, as caixarias por aonde tem as descidas, né, aonde é mais, 

um fluxo onde eles desenvolvem uma velocidade excessiva do que a via permite, mas 

continuaremos na busca por isso aí com certeza. E também trago aqui uma, uma certa 

descontentamento por parte da população, acho que todo mundo acompanhou às redes sociais a 

questão da falta de água em alguns bairros do município e, enfim, a gente estará tomando as 

providências também, a bancada do MDB é a favor, se solidariza com esses, os nossos 

munícipes, e a gente está aí à disposição pra ajudar naquilo que for necessário. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado! 
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VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Obrigado, Presidente! Nesse espaço, gostaria de cumprimentar 

quem ainda nos acompanha pelas redes sociais, cumprimentar o pessoal da, da Monte Reale, ao 

Carlo e ao Giovani. Dizer que há uns três ou quatro anos atrás, quando a Alem Bier estava se 

inserindo aí no mercado, no início das produções aí, eu fui, fui fazer visitas lá, junto com o 

motoclube a qual faço parte aí, o Senza Paura, e já provamos de cara, na época, e víamos no, no 

Carlo o entusiasmo e o amor pela, pelo processo na fabricação de cerveja. E agora, três ou quatro 

anos depois, colhendo os frutos aí com essa premiação aí de nível nacional. Meus parabéns! Ao 

Giovani também, que é enólogo de formação, e que está entrando nessa, nesta, neste trabalho aí 

também no ramo cervejeiro. Parabéns! É merecida a homenagem. Estamos aí em contato 

constante aí com Brasília, né, nossos deputados e, na semana passada, tivemos a sinalização aí de 

um dos nossos deputados, o Pompeo de Mattos, para o encaminhamento de uma, uma emenda 

parlamentar. Ainda não é confirmada, mas tem uma sinalização aí talvez pro Conselho Tutelar, 

então a gente segue cobrando, pedindo recursos aí pro nosso município, recursos federais. 

Importante também aqui falar que a pandemia não acabou ainda, temos que nos, continuar nos 

cuidando aí, um alívio nos últimos dias, mas requer atenção ainda. A fiscalização continua 

fazendo um belo trabalho, circulando pelo, pelo município, evitando as aglomerações, evitando 

que comércios trabalhem fora dos protocolos, então isso é importante alertar a nossa comunidade 

que ainda não acabou esse mal, mas que esperamos que esteja próximo do fim. Então vamos 

continuar nos cuidando e trabalhando na medida do possível. Sou favorável que todo mundo 

volte a trabalhar dentro da normalidade, mas nos cuidando. E quem não tem que ficar na rua aí, 

por motivos de trabalho, que se cuide. Seria isso, eu acho, Presidente. No mais, uma boa semana 

a todos. 

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

Presidência). Obrigado, Presidente; Colegas Vereadores, pessoas que ainda nos acompanham nas 

mídias sociais. Continuar falando um pouco da, da Monte Reale, que na hora da moção não, não 

conseguimos transmitir tudo, e lamentar que o Enio não possa estar aí, né, filho do seu Valdecir. 

Então um grande empreendedor, a gente falava tanto anteriormente nos projetos do 

empreendedorismo, então essa é mais uma diversificação dos projetos que pode acontecer e pode 

ser desenvolvidos na nossa cidade. Dizia que era talvez, na leitura do texto da moção, que se 

falava bastante em uva, né, Giovani e Carlo, na verdade é um complemento, né, é um agregado 

que se dá às cervejas, que são construídas com muito trabalho, que são criadas, são 

desenvolvidas, são elaboradas por esses mestres cervejeiros, esses enólogos. Então mais uma vez 

parabéns, que continue e quiçá possamos ter outras cervejas como tantas que temos em Flores da 

Cunha, artesanais, que possam se destacar da maneira que foi destacado a Monte Reale. Falar um 

pouco também, né, Giovani, dos apuro que a gente passou com, o Giovani era meu colega de 

trabalho, passamos também alguns apuros, né, Giovani? Tivemos umas lutas ali, mas isso tudo 

nos fortalece, né? E que bom que você está aqui, que bom que você faz parte de todo esse 

trabalho que está acontecendo lá na Monte Reale, e mais uma vez parabenizá-los. E dizer que 

essa Casa é parceira, sempre que for preciso em qualquer empreendimento, em qualquer 

necessidade, estamos à disposição! Parabéns novamente! Dizer também que, graças a Deus, não 

temos nenhum lamento nessa, nessa noite, nessa sessão, de perdas que ocorreram de pessoas 

nossas, pessoas queridas nessa última semana, nos últimos dias. Então quiçá seja um presságio 

para dias melhores. Uma boa semana a todos e uma boa noite! 

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

da Presidência). Senhor Presidente, eu gostaria de citar aqui aos Colegas Vereadores, o Prefeito 

também já informou na reunião que nós realizamos no gabinete, que hoje foi assinado então o 

contrato com a empresa vencedora da licitação para fazer a limpeza da nossa cidade no meio-fio 

então, a empresa aí que vai começar a trabalhar logo logo, pra gente colocar em dia toda essa 

questão da cidade aí, que muito foi tratado nos últimos dias. E também está sendo retomado o 

mutirão, aquele de limpeza, das cinco às sete horas da manhã, que a máquina então passou por 
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reparos e, agora, retornou. Outra situação que eu queria falar pros Colegas Vereadores e, 

também, pra comunidade que nos assiste, é que a Administração Municipal ela iniciou o seu 

mandato com um contrato que foi assinado em novembro para a obra do loteamento lá no Pérola, 

o Pérola I, que seria a transposição do arroio Curuzu, pra dar mais vazão de água e não ter 

aqueles problemas de, que acontecem sempre lá. E o investimento era de 525 mil reais, teria que 

ter iniciado em novembro a obra e o seu término já teria que ter acontecido em fevereiro. Porém, 

quando a Administração assumiu o governo, ela imediatamente constatou que a obra não havia 

sido iniciada e paralisou o contrato pra não contar então o prazo, já que o problema pra execução 

desse contrato não era da empresa e, sim, de uma situação que não foi prevista aí na hora, que 

era a transposição da adutora que tem no local. Essa adutora da Corsan ela atende aí os bairros de 

Monte Belo, São Cristóvão, Pérola e São Pedro. Então no momento, como o Prefeito falou hoje, 

no gabinete, se houvesse alguma, pra tirar essa ponte dali e fazer ela nova, iria romper essa 

adutora, no mínimo 20 dias essa população toda ia ficar sem água. Então a empresa Móveis 

Florense cedeu o espaço no seu terreno para fazer então o desvio dessa adutora. Também se 

houve um, todo um atraso por parte da Corsan pra disponibilizar as peças dessa adutora pra fazer 

esse desvio, porque é uma adutora antiga e as peças tinham que ser pré-moldadas. Então assim 

que isso tudo for resolvido, por parte da Corsan, a empresa vai retomar a obra então. Então pra 

deixar bem transparente o trabalho da Prefeitura que vem sendo feito, pras pessoas que também 

passem lá e vão ver que a placa está lá, né, dizendo que a obra teria que ter sido concluída em 

fevereiro e não foi por esses motivos. Então era isso, Senhor Presidente. Uma ótima semana a 

todos! 

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

Informes da Presidência. Então primeiro também, queria parabenizar ao Carlo, ao Giovani da 

Monte Reale. Geralmente aqui, né, Colega Vereador Ademir, sempre fizemos homenagem às 

cantinas pelos melhores vinhos, melhores espumantes, e agora então, a melhor cerveja, né? Hoje 

o município já tem várias empresas que trabalham em cima da, da fabricação da nossa bebida, 

então parabéns a vocês, parabéns a todos os colaboradores da Monte Reale. Informar também, 

que amanhã então, às 11:00 da manhã, eu estarei representando esta Casa numa reunião 

juntamente com o Executivo Municipal, com o superintendente da Corsan. Devido aos graves 

problemas dos últimos dias, então foi agendado uma reunião, então amanhã, às 11:00 horas, 

estarei representando esta Casa. Também na sexta-feira, então na próxima sexta-feira, nós 

teremos uma reunião do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, que é onde a gente se encontra, 

os presidente das câmaras de vereadores aqui da serra, pra discutir vários assuntos com relação a 

nossa, nossa atual situação, né? Então eu peço aos Colegas, se tiverem até sugestão de pautas 

para mim levar lá na reunião, eu fico à disposição. Então na próxima sexta-feira, eu estarei 

participando dessa reunião.   

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

desse dia 12 de abril de 2021, às 19h55min. Tenham todos uma boa noite, uma semana, boa 

semana e paz e bem!  
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