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SESSÃO 2.628 – ORDINÁRIA 

19 de abril de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 19 de abril de 2021, às 18h14min. Cumprimento especial aos 

Colegas Vereadores, à Vereadora; pessoas que nos assistem, em especialmente ao nosso Prefeito 

César Ulian, Vice Márcio, Secretária de Saúde Jane, e às pessoas que nos assistem através do 

Facebook Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, sejam todos bem-vindos! Como é de 

costume, então eu solicito aos Colegas que façamos um minuto de silêncio em homenagem às 

vítimas do Covid em nosso país. (Minuto de silêncio). Ainda em tempo, quero cumprimentar 

também o Rouglan Uliana, do jornal O Florense, obrigado pela sua presença.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Então 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 038/2021, que responde o requerimento nº 005/2021 e encaminha o memorando DPPU 

nº 071/2021, da Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito, contendo a relação da 

quantidade de quilômetros a serem pavimentados no trecho que compreende o perímetro de 

Flores da Cunha até Caxias do Sul, pela rota da estrada velha, com o respectivo mapa 

sinalizando o início e o fim do trecho, em atenção ao requerimento nº 019/2021, de autoria do 

Vereador Carlos Roberto Forlin.  

Ofício nº 040/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 024/2021, que “Autoriza a transferência 

de recursos financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima no valor de 

R$36.000,00 e, autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no mesmo valor”.  

Ofício nº 041/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 025/2021, que “Altera dispositivos da Lei 

Municipal nº 2.591, de 05 de setembro de 2007, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a 

infraestrutura básica sobre a área de terras adquirida com base na Lei Municipal nº 1.823, de 01 

de fevereiro de 1996, alienar os lotes aos interessados e criar o Conselho e o Fundo Municipal da 

Indústria, Comércio e Serviços”. 

Ofício nº 044/2021, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

do Projeto de Lei nº 025/2021, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.591, de 05 de 

setembro de 2007, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a infraestrutura básica sobre a 

área de terras adquirida com base na Lei Municipal nº 1.823, de 01 de fevereiro de 1996, alienar 

os lotes aos interessados e criar o Conselho e o Fundo Municipal da Indústria, Comércio e 

Serviços”; e do Projeto de Lei nº 026/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

antecipar parcialmente o pagamento aos prestadores de serviço de transporte escolar da rede 

pública municipal de ensino, relativamente ao período de suspensão das aulas presenciais em 

razão do estado de calamidade pública, decorrente da pandemia causada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19)”. 

Ofício nº 045/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 026/2021, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a antecipar parcialmente o pagamento aos prestadores de serviço de 

transporte escolar da rede pública municipal de ensino, relativamente ao período de suspensão 

das aulas presenciais em razão do estado de calamidade pública, decorrente da pandemia causada 

pelo novo Coronavírus (COVID-19)”.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 
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Indicação nº 147/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de duas placas indicativas de parada de ônibus na 

rua Girólamo Mioranza, proximidades das residências de número 1340 e 1860, na localidade de 

Alfredo Chaves. 

Indicação nº 148/2021, 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 Pedro 

Angelo Zamboni, proximidades da residência de número 1010, no bairro Granja União. 

Indicação nº 149/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de dois quebra-molas, com a devida sinalização, na rua das Rosas, um 

próximo à residência de número 1405 e outro próximo à residência de número 4251, no bairro 

Nova Roma. 

Indicação nº 150/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a colocação de uma lixeira metálica próximo à capela da 

comunidade de Sete de Setembro. 

Indicação nº 151/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a manutenção da faixa de rolamento, pintura de faixas de 

pedestres e roçada da vegetação no acostamento e na ciclovia paralela à estrada das Indústrias, 

entre a RS-122 e a estrada Gerardo Santin Guarese. 

Indicação nº 152/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de equipamentos de crossfit ao ar livre no Centro Municipal de Esporte e 

Lazer (Cemel). 

Indicação nº 153/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal a instalação de um redutor de velocidade, seja uma faixa elevada para 

travessia de pedestres na via pública, denominada lombo-faixa, ou um quebra-molas, na estrada 

dos Girassóis, em Nova Roma, na localidade próxima às famílias Pelizzer e Gilioli, no município 

de Flores da Cunha. 

Indicação nº 154/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que providencie a instalação de um parquinho com brinquedos infantis na 

área institucional da capela da Fulina, no município de Flores da Cunha, conforme imagem 

anexa. 

Indicação nº 155/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que verifique a possibilidade de se criar uma rota turística para o distrito de Mato 

Perso. 

Moção nº 011/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Senhor Fabiano Mattana, Gerente Geral da Agência Banco do Brasil – Flores 

da Cunha, alusivo ao cinquentenário da instalação oficial da agência em nosso município, 

comemorado no dia 23 de março de 2021. 

Moção nº 012/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal César Ulian, pela agilidade e 

organização na aplicação das vacinas recebidas pelo Ministério da Saúde e pela intenção da 

compra de vacinas, caso o Ministério da Saúde não disponibilize à população, manifestada no 

envio de dois projetos de leis a esta Casa, os quais já foram aprovados por unanimidade pelos 

vereadores. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 
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E-mail da Coordenadora do Comitê Nacional de Gestão da Língua Talian, que encaminha 

documentos informativos para o “Encontro sobre o Talian”, realizado no dia 13 de abril de 2021, 

pela Comissão de Educação, Saúde, Agricultura e Serviços Públicos, em modo virtual.  

E-mail da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio Grande do Sul, que propõe uma parceria com todas as câmaras de vereadores, para realizar 

uma audiência pública no dia 22 de abril de 2021, às 18h30min, em modo virtual, com o objetivo 

de debater e levar mais informações à população gaúcha sobre a Proposta de Emenda 

Constitucional 280, que retira a obrigação da realização de plebiscito para a privatização do 

Banrisul, da Corsan e da Procergs.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Angelo. Então encerrado o 

Pequeno Expediente, passamos ao..., encerrado a leitura do Pequeno Expediente, passamos aos 

vereadores inscritos. (Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos! Um 

cumprimento ao nosso Prefeito, Vice-Prefeito, Secretária da Saúde, à imprensa e às demais 

pessoas que nos assistem pelas plataformas digitais. Utilizo desse espaço hoje para discorrer 

sobre algumas, algumas melhorias no bairro Nova Roma. Uma que trata da colocação de um 

quebra-molas ou lombo-faixa na estrada dos Girassóis, né, que recentemente foi pavimentado, 

que ocasionou o aumento do, do fluxo de veículos principalmente de moradores que, que 

residem em Monte Bérico e que começaram a utilizar aquela via. E com o aumento do fluxo, 

também causa aí talvez um pouco mais de insegurança aos moradores da, das margens da via, até 

porque muitos motoristas abusam da velocidade, como todos nós sabemos, que a pavimentação 

traz, traz essa consequência, né, do aumento de velocidade. Lá ocorreram alguns atropelamentos 

de animais de estimação, tem muitas crianças também nas proximidades, é uma via de um 

quilômetro e pouco mais ou menos, com bastante moradores. Então eles estão pedindo, até eles 

estão providenciando um abaixo-assinado pra colocação de um quebra-molas. É mais ou menos 

no meio da via aí, próximo à, às famílias Pelizzer, Gilioli, próximo a uma fábrica de móveis que 

é instalada ali também às margens. Outra indicação é da colocação de alguns brinquedos, não 

precisa nem ser um parquinho assim, alguns brinquedos infantis na área institucional da, da 

capela Fulina, nas proximidades aí da, da igreja da capela Fulina ali, né, nas margens da rua 

Ângelo Doro e, estrada Ângelo Doro e estrada Gentile Moré, tem aproximadamente umas 30 

casas e bastante crianças. Então os moradores pedem a instalação de alguns brinquedos pra que 

essas crianças possam ali brincar, sem ter que se deslocar pra outras áreas como, por exemplo, o 

centrinho de Nova Roma. Então seria isso, duas indicações de fácil resolução, que demanda 

pouco recurso, mas que vão trazer bastante melhorias lá pra localidade de Nova Roma e capela 

Fulina. Era isso, Presidente. Muito obrigado!  

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

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

Vereadores, Vereadora, boa noite todo especial ao nosso Prefeito César Ulian, também ao Vice-

Prefeito Márcio e, também, à Secretária de Saúde Jane Baggio; e também, um boa noite aí ao 

Rouglan, né, representando a imprensa; e um boa noite todo especial a todo povo que nos assiste 

através do Facebook. Gostaria também de ocupar esse espaço pra defender uma indicação na rua 

Girólamo Mioranza, lá no Alfredo Chaves, que são duas placas, Presidente, de indicação de 

parada de ônibus. Muita das vezes se troca o motorista e o motorista novo ele não sabe aonde 

que, aonde é a parada determinada, né? Então muita das vezes ele para quinhentos metro pra 

frente e o pessoal não gosta muito dessa, dessa atitude, e eles têm como ordem parar somente nas 

parada. Então nós gostaríamos que, né, olhasse com carinho ali pra se colocar duas placa, né, pra 

poder o pessoal ser bem atendido pelo transporte. Também gostaria de falar de uma indicação 
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que fiz em Nova Roma, que é de, de dois, de dois quebra-molas, que é bem próximo ali ao, ao 

Piky Lanches, que é uma reivindicação antiga dele, né, tem me procurado. E que nem bem o 

Colega falou, ali também tem um trecho que foi asfaltado, né, e se tornou uma reta bastante 

veloz. O pessoal, eu estive presencial lá, vendo o fluxo de veículos e realmente eles atingem uma 

velocidade muito alta e pode ocasionar um acidente ali, então nós gostaríamos também que desse 

uma atenção toda especial ali. E também, a outra indicação, né, que é de lâmpada, que nem eu 

sempre tenho falado, que são, né, é algo pequeno, né, mas que, né, atendendo essa solicitação o 

pessoal fica muito contente e se sente valorizado. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadores; em 

especial ao nosso Prefeito Municipal que se faz presente, o Vice e a Secretaria de Saúde Jane. A 

indicação que eu apresentei nessa semana é com relação à instalação de equipamentos de 

esporte, né, mais especificamente de crossfit no Cemel, que são exercícios que podem ser feitos 

ao ar livre. E inclusive, no loteamento Romana, foi instalado um equipamento desses e ficou 

muito bom, inclusive atrai pessoas para o local. Então uma forma também de movimentarmos 

mais o Cemel, atraindo novos atletas para aquele local, seria a instalação então desses 

equipamentos que também não tem um custo elevado, além dos benefícios que trazem à saúde a 

prática de esporte. Então peço ao Senhor Prefeito, né, um olhar especial também para essa nossa 

indicação. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Francisco 

Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, o Prefeito César, o Vice Márcio, Secretária da Saúde Jane, servidores da Casa, a 

imprensa e os que nos acompanham através do Facebook. Faço a defesa, hoje, de uma indicação 

a qual a comunidade do Sete solicita uma lixeira metálica pra ser colocada próxima da capela. 

Atualmente os moradores dos arredores da capela colocam o lixo reciclado no chão até que o 

caminhão venha recolher e, assim, animais acabam espalhando o lixo pelo pátio da capela. Como 

acreditamos ser muito importante oferecer aos moradores meios para uma boa prática ambiental 

e de saúde, solicita a devida atenção a esta indicação. A outra indicação que solicita ao Senhor 

Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, para que seja providenciada a 

manutenção, pintura de faixas de pedestre e roçada da vegetação no acostamento e na ciclovia 

paralelos à estrada das Indústrias, entre a RS-122 e a estrada Gerardo Santin Guarese. Este trecho 

de acostamento é muito utilizado por pessoas que executam atividades físicas, caminhadas, 

corridas e pedaladas. Nos últimos dias, tem-se observado que a vegetação está invadindo de 

forma considerável o acostamento, causando desconforto aos pedestres e ciclista. Nota-se 

também que as faixas de pedestres pintadas no percurso da rodovia encontram-se bastante 

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

deixando boa impressão às, aos que utilizam esta rodovia, solicitamos o atendimento a esta 

indicação. 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; em especial, cumprimento o Prefeito César; o Vice, o Márcio; a Jane, 

Secretaria da Saúde; servidores da Casa; à imprensa, através do Rouglan; e às pessoas que 

acompanham através do Facebook. Nessa semana, Senhor Presidente, protocolamos uma 

indicação para o Senhor Prefeito Municipal para que verifique a possibilidade de se criar uma 

rota turística para o distrito de Mato Perso. Essa demanda se dá devido a uma comunidade 

pujante, além de possuir belezas naturais muito peculiares. Muitos empreendimentos locais 

seriam beneficiados com a rota turística e ajudaria a divulgar e desenvolver ainda mais o distrito 

do Mato Perso. Que se realize um estudo, conjuntamente com a Secretaria de Turismo e os 
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moradores da localidade interessados, em desenvolver o turismo local na comunidade, essas 

comunidade de Santa Juliana, São Vitor e São Tiago. Então a gente traz essa, essa indicação para 

que se olhe um pouco com carinho, Senhor Prefeito, aquela comunidade tão, tão pujante, tão 

desenvolvida, tão trabalhadora que é o distrito de Mato Perso com as suas três comunidades, a 

Santa Juliana, São Vitor e São Tiago, e todos os empreendimentos que tem lá, as vinícolas, essas 

agroindústrias. Muitas delas foram inauguradas recentemente, Senhor Prefeito, o Senhor também 

já esteve presente lá. E acreditamos que possamos, sim, desenvolver aquela parte do município 

com o turismo também. Então era isso que a gente traz por essa semana e esperamos, Senhor 

Prefeito, que a sua equipe também possa dar uma olhada com carinho para essa possibilidade e 

que acreditamos que se torne realidade. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado o Pequeno Expediente, onde os Colegas 

Vereadores puderam fazer os seus pedidos diretamente ao Prefeito e ao Vice que estão aqui com 

suas presenças, passamos, agora então, ao      

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra a Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite novamente a quem está aqui hoje, no 

plenário, e também quem está assistindo em casa pelas redes sociais. Gostaria de falar hoje um 

pouquinho sobre a cultura do cancelamento. O que que é isso, né? Cada vez mais a violência 

também está presente na internet. Então o movimento hoje conhecido como a cultura do 

cancelamento começou há alguns anos como uma forma de chamar a atenção para causas como 

justiça social e preservação ambiental. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos 

oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. Funciona mais ou menos assim: 

um usuário de mídias sociais, tanto Twitter, Instagram, Facebook, presencia um ato que 

considera errado, registra em vídeo ou foto e posta na sua conta, com o cuidado de marcar a 

empresa empregadora do denunciado e autoridades públicas ou outros influenciadores digitais 

que possam amplificar o alcance da mensagem. É comum que, em questão de horas, o post tenha 

sido replicado milhares de vezes. Ultimamente isso tem acontecido bastante. A gente vê na mídia 

com pessoas famosas e elas acabam perdendo seus contratos, né, com, de patrocínio. A cascata 

de menções a uma empresa costuma precipitar atitudes sumárias para estancar o desgaste de 

imagem, sem que a pessoa sob ataque possa necessariamente se defender amplamente, ou seja, a 

pessoa é boicotada por um tempo, por algo que falou ou fez, que é considerado errado ou 

ofensiva por algumas outras pessoas. Mas isso aí não para por aí. Na vida nossa, né, das nossas 

pessoas, não também só das famosas, isso está acontecendo e a gente pode estar fazendo isso 

sem ao mesmo perceber. Então por isso que hoje eu trago esse assunto aqui pra discutir com os 

Colegas Vereadores. Inclusive eu conversei com o Jásser Panizzon também sobre esse tema, e 

ele é especialista em comportamento e inteligência emocional, e a gente pensou em também 

fazer uma live pra ampliar esse debate com a comunidade também. Na verdade, o cancelamento 

sempre existiu, mas foi ampliado através das redes sociais e está extrapolando. Hoje existe muita 

violência nas redes sociais, como xingamentos, julgamentos precipitados e a tal onda da manada 

ou, também, como se querem falar, Maria vai com as outras, pra ser bem claro, onde para se 

pertencer a um grupo você não questiona nada, simplesmente segue o que os outros estão 

falando. A fala ou a postagem ou o que quer que seja que o cancelado tenha feito, não existe 

espaço para defesa, explicação. Muitas situações são usadas assim até mesmo na política onde 

frases são colocadas de forma distorcida, fora do contexto, pra prejudicar a imagem de alguém. 

O que quero dizer é que vivemos, sim, numa liberdade de expressão, na democracia onde as 

pessoas têm o direito de criticar, repreender algo que não está certo, apontar, mas nunca 

condenar, julgar ou até mesmo linchar. Isso sim são atos de violência que devemos refutar. Hoje 

a internet tem muita influência na nossa vida e principalmente na formação das nossas crianças e 

jovens. E minha preocupação é com isso, que a construção da individualidade dessas crianças 

seja influenciada por esses atos que, onde grupos ditam como deve ser o comportamento, o 
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padrão de vida, até mesmo o corpo de cada um. Em meio a um mundo totalmente perdido com 

relação a valores, o medo é que estamos perdendo a nossa essência para fazer parte desses 

grupos sob pena de sermos cancelado ou até mesmo deixando de nos posicionar referente a 

temas importantes por medo de ser mal interpretados. O cancelamento pode provocar danos 

psicológicos, como ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Ninguém gosta de ser rejeitado, 

por isso é essencial que cuidemos mais com o que estamos fazendo nas redes sociais e no nosso 

dia a dia. Uma atitude impensada ou um julgamento precipitado podem causar danos irreparáveis 

na pessoa cancelada. Quem adota esse comportamento de cancelamento já denota que é uma 

pessoa intolerante, porque não aceita a opinião contrária. Muitas vezes não tem nem capacidade 

de julgar sobre determinado assunto, mas assim o faz, ou seja, hoje, na internet, todos são donos 

da razão, é oito ou oitenta, ou você está do meu lado ou você está contra, não existe mais um 

meio termo. O que que nós podemos fazer então? Podemos nos policiar mais na hora de 

publicarmos nas redes, mas também no diálogo com as pessoas, pois o processo educativo só se 

dá com o diálogo e com o entendimento do contraditório. Vamos repensar nossas práticas, sem 

ultrapassar os limites e partirmos para um cancelamento ou até mesmo a violência virtual. 

Enfim, não somos pessoas perfeitas, todos nós erramos. Era isso, Senhor Presidente. Obrigada! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Francisco 

Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Passo a palavra para o Nobre Vereador 

Horácio. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Vereadores, Vereadora, funcionários da Casa, assessores das diversas bancadas, Excelentíssimo 

Senhor Prefeito César Ulian; nosso Vice, o Márcio Rech; a Secretária da Saúde; ao Rouglan, do 

jornal O Florense; e aos demais que talvez não tenha citado, a todos que nos assistem através das 

redes sociais, o meu boa noite. Atualmente sabemos que infelizmente tivemos pico da Covid-19 

em nosso país, o que acabou por gerar um grande impacto em todos os setores da economia, 

renda e saúde. Hoje sabemos que uma das únicas saídas disponíveis para buscar uma melhora 

nesses dados é a vacinação. Buscando informações na Secretaria da Saúde, estou ciente que o 

consórcio regional pode adquirir vacinas, ou seja, devemos buscar formas e métodos para 

agilizar a compra das mesmas, pois é de nosso conhecimento que antecipar a chegada das 

vacinas em nosso município é uma necessidade principalmente para a saúde de cada morador 

florense, mas inclusive para a nossa economia. Sabemos que a Secretaria da Saúde possui um 

limite constitucional de vencimento, o mínimo de 15%. Esses dados às mãos, à luz dessas 

projeções e com o orçamento, e com o orçamento em mãos, nosso Prefeito agiu de forma correta 

para se fazer e tornar viável a compra de vacinas para a população florense. Claramente este é 

um gesto demonstrativo de qual o mais alto mandatário é favorável, é a favor do povo, 

garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de contágio e 

outros agravos. Também o nosso acesso, agilizando e igualitário às ações e serviços para a sua 

promoção, proteção e preocupação. E diante de tudo isso que aqui foi exposto, eu, como líder da 

bancada do PSB, prezo pela saúde do povo, pelo poder de direito de trabalhar, para podermos 

pagar nossas contas em dias, para poder trazer o sustento. Portanto, parabenizo e elogio ao 

Senhor Prefeito, em reconhecimento à iniciativa, à preocupação com o povo florense ao 

participar do consórcio para adquirir as vacinas para o combate ao Covid-19. Anteriormente já 

demonstrou sua preocupação, organizando e participando dos eventos de vacinação de nosso 

município. E sempre com o mesmo bom astral, lá está o Prefeito César, juntamente com seu Vice 

Márcio Rech. Fico feliz também, porque meus Colegas Vereadores nos solicitaram para somar 

junto a esta moção. A Vossa Excelência César Ulian, Prefeito Municipal, torno público que me 

honra como vereador dignificar esta ação para a população florense, que, que ficará registrada 

para sempre nesta Casa. Boa noite a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Luiz André de Oliveira.  
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VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Mais uma vez, boa noite a todos! Gostaria de 

hoje ocupar o meu espaço pra falar da importância da atividade física na, na vida da, das 

crianças. A infância é sem dúvida uma das fases mais importante da vida e é nela que se 

constroem os alicerces da existência: o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento de 

habilidades motoras, a descoberta das maiores paixões. Ao longo da vida, o ser humano 

desenvolve habilidades e preferências que podem ser modificadas ou não. Embora exista um 

processo de mudanças constantes desde a concepção no útero materno até o momento da morte. 

Deve-se atentar aos primeiros anos de vida, pois neles são construídos os alicerces que vão 

influenciar positivamente por toda a vida adulta. A infância é vista por muitas pessoas como um 

período de muita alegria, brincadeiras, onde não existem preocupações, nem obrigações. Porém, 

à realidade atual, observa-se que muitas crianças podem não possuir esta infância considerada 

por muitos como ideal. Percebe-se que muitas delas encontram-se em situações de risco, como a 

miséria, a violência, inclusive violência sexual, entre outros tipos de situações que proporcionam 

às crianças experiências muita das vezes traumáticas, que vão incidir de forma negativa em suas 

vidas. Se por um lado tantas coisas podem acontecer e deixar marcas na infância, existem 

também situações e pequenos gestos que podem levar as pessoas a terem boas práticas ao longo 

da vida, como, por exemplo, uma alimentação saudável, um gosto pela leitura e pela prática de 

atividade física. Um estilo de vida saudável está ligado a uma vida longe do sedentarismo e, 

também, a outros fatores que, a outros fatores como uma boa alimentação e um sono adequado, 

por exemplo. Sabe-se que a atividade física regular, quando bem orientada, pode ajudar na 

prevenção e tratamento de inúmeras doenças, trazendo bem-estar para quem a pratica, 

melhorando fatores sociais e psicológicos. Salienta-se também que uma infância ativa não é 

garantia de saúde na vida adulta, visto que são muitas as mudanças no processo de 

desenvolvimento de um indivíduo, mas que a prática de atividade física deve ser constante na 

vida de uma pessoa, uma vez que o sedentarismo é fator de risco para a saúde física e mental. 

Para a Sociedade Brasileira de Pediatria, os benefícios de uma vida saudável podem ser vistos de 

forma imediata ou em longo prazo, como, por exemplo, o controle de peso, melhora da 

capacidade cardiorrespiratória e bem-estar psicossocial. Seus benefícios podem ser vistos sobre 

vários aspectos, como aspectos físicos, psicológicos, sociais, dentre outros. Do ponto de vista da 

saúde, a prática de atividade física está relacionada à prevenção ou até tratamento de inúmeras 

doenças. Independentemente da fase em que se encontra, a atividade física pode trazer inúmeros 

benefícios para quem a pratica. Na infância, a atividade física pode melhorar o desenvolvimento 

das crianças. Também, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a atividade física é o 

comportamento, que juntamente com a genética, a nutrição e o ambiente, contribuem para que o 

indivíduo atinja seu potencial de crescimento, desenvolva plenamente a aptidão física e tenha 

como resultante um bom nível de saúde. Além de benefícios ligados diretamente à saúde física, 

observa-se também que através dessas atividades as crianças aumentam a socialização, visto que 

em algumas práticas elas terão que conviver com outras crianças que talvez nem conheçam, além 

da presença de um professor que pode ser uma figura totalmente nova e significativa em suas 

vidas. A infância é sem dúvida uma fase muito importante para o desenvolvimento de 

habilidades e comportamentos que podem acompanhar as pessoas ao longo da vida. A partir 

dela, constrói-se o alicerce para as outras fases da vida, podendo tal fase influenciar de forma 

positiva ou negativa. As atividades físicas são um importante aliado para o tal desenvolvimento, 

visto que através delas consegue-se benefícios que vão desde o desenvolvimento em termos de 

crescimento e melhora de habilidades motoras, até a socialização e melhora do autoconceito. De 

uma forma geral, as atividades físicas são avaliadas como um importante aliado na prevenção 

e/ou tratamento de inúmeras patologias. Quando desde a infância mantém-se uma vida longe do 

sedentarismo, além dos benefícios que a prática oferece, aumenta-se também a chance de se 

manter hábitos saudáveis na vida adulta. Vale ressaltar que o simples fato de se manter uma 

infância ativa não é garantia de saúde na vida adulta, mas já é um começo, pois é possível 

despertar o gosto de uma vida ativa, além de ajudar no crescimento, desenvolvimentos físico e 

social, além de ensinar as crianças o valor de hábitos saudáveis e comportamentos que levem ao 
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crescimento de suas potencialidades. Gostaria também de destacar a importante, né, que aos 

nossos Nobres Vereadores, Senhor Presidente, do Projeto de Lei nº 144/2020, de nossa Deputada 

Estadual, a Fran Somensi, que foi transformado no Projeto de Lei Estatual nº 15.603, em 

23/03/2021, através da sanção pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor 

Eduardo Leite, que conforme o seu conteúdo no seu artigo I, ficam conhecidas, no Estado do Rio 

Grande do Sul, a prática da atividade física e do exercício físico, ministrado por profissionais de 

educação física, como essenciais para a população, podendo ser realizados em estabelecimentos 

prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos 

de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes, catástrofes naturais. Gostaria 

também de comentar que, essa semana, passou em nosso gabinete, o Gabinete do Povo, um 

profissional da, da atividade física, educador físico, que colocou a este Vereador que sempre 

defendeu as bandeiras do esporte, a dificuldade de interpretação dos protocolos atuais das 

atividades físicas, nos solicitando, nos solicitando ajuda para que através de nossos deputados 

possamos levar até o conhecimento do Governador do Estado, que haja uma melhor 

normatização ou que se tenha um melhor aproveitamento em relação aos protocolos das 

atividades físicas em bandeira preta no que tange o, à utilização dos ginásios e centros 

esportivos, através da modalidade de treinamentos funcionais por estações, entre outros tipos de 

treinamentos, conforme ele nos comentou, citando como referência a utilização do espaço do 

ginásio de esportes, o Cemel, que conta com uma área aproximada de 800 metros quadrado, o 

que segundo os protocolos atuais da bandeira preta para atividades físicas, comportaria até 50 

alunos em atividade física por turno, o que seria de grande valia para ajudar na saúde física e 

mental de nossas crianças e adolescentes. Por fim, gostaria de deixar uma mensagem sobre a 

importância dos educadores físicos nestes, nestes tempos de pandemia da Covid, auxiliando a 

área da saúde e ajudando a salvar vidas contra os mais diversos problemas de saúde. Parabéns a 

todos eles! Muito obrigado, Senhor Presidente! Tenham uma boa noite! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: 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 068/2020, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a desafetar e permutar imóveis de propriedade do Município de Flores da Cunha com 

Parque Romano Empreendimento Imobiliário Ltda e dá outras providências”. 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 Comissão de Finanças 

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

Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto 068/2020 está em discussão. 

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

Prefeito; Vice, o Márcio; pessoas que ainda nos acompanham. Esse projeto ele já tramita nessa 

Casa há algum tempo dada a sua importância. No ano passado, tivemos aqui o empreendedor 

apresentando um projeto magnífico, né, que oferece para Flores da Cunha um lugar único para se 

viver, morar e contemplar. Então foi apresentado nessa Casa pelo empreendedor a magnitude 

desse projeto que, ao meu ver, é um projeto muito bom. Então todos os trâmites que foram, 

foram observados, acredito que sim, que possamos aprovar esse projeto, porque essa medida que 

decorre de adequações que serão implementadas pelo empreendedor para viabilizar a alteração 

do traçado da perimetral urbana, especificamente em parte do trecho que atinge o loteamento 

Villa Romana. A gleba desafetada não importa em prejuízo as áreas de uso público fixadas em 

lei, inexistindo para o Município valor econômico envolvido. Então acredito que possamos estar 

votando hoje um projeto que vem ao encontro também para o bem-estar para o município de 
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Flores da Cunha, às pessoas que, que moram, que possam vir a morar e às pessoas comuns, 

pessoas no nosso município que possam também visitar. Então acredito que, que é um projeto 

bom e que veio a somar mais para Flores da Cunha. Sou amplamente favorável, Senhor 

Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 068/2020 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 068/2020 aprovado por unanimidade.  

Moção nº 011/2021, de Congratulações ao Senhor Fabiano Mattana, Gerente-Geral da Agência 

Banco do Brasil – Flores da Cunha, alusivo ao cinquentenário da instalação oficial da agência 

em nosso município, comemorado no dia 23 de março de 2021. Autoria do Vereador Vitório 

Francisco Dalcero, ao qual eu passo a palavra para que faça a defesa.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, Prefeito César, Vice Márcio, Secretária Jane; ao Gerente-Geral do Banco do Brasil 

Flores da Cunha, o Fabiano Mattana; à Eugênia Vieira Pinheiro Molon, Gerente de Atendimento 

da agência; aos servidores desta Casa, à imprensa e os que nos acompanham através do 

Facebook. É com muita satisfação que apresento a esta Casa Legislativa a presente moção de 

congratulações ao cinquentenário da instalação da agência do Banco do Brasil Flores da Cunha. 

Banco do Brasil instalou-se em Flores da Cunha no dia 23 de março de 1971. Com sede própria 

desde a sua inauguração e reformada em comemoração ao cinquentenário, localiza-se na rua Dr. 

Montaury, 354. Conta hoje com um grupo de 23 colaboradores, entre funcionários, estagiários e 

terceirizados. Atuando há 50 anos em Flores da Cunha, o Banco do Brasil é o principal 

financiador do agronegócio e da agricultura local. Também apoia o financiamento de capital de 

giro, aquisição de matéria-prima, máquinas, equipamentos e modernização tecnológica. O Banco 

do Brasil tem cumprido fielmente sua missão de contribuir para o desenvolvimento econômico e 

social do município de Flores da Cunha e região. No ano do seu cinquentenário, nossa 

homenagem a esta instituição financeira, ressaltando que à época de sua instalação os 

financiamentos via banco eram difíceis e a agência local sempre labutou para disponibilizá-los, 

favorecendo o desenvolvimento de Flores da Cunha. É de interesse dessa Casa Legislativa a 

realização de uma sessão solene alusivos à data no transcorrer deste ano, desde que os protocolos 

sanitários nos permitam. Deste modo, reconhecendo a importância desta instituição para os 

destinos do nosso município, esta Casa Legislativa se associa à comemoração, oportunidade em 

que se congratula com todos os colaboradores da instituição pelo excelente trabalho até aqui 

desenvolvido em benefício de toda a sociedade regional. Ante ao exposto, postula-se pela 

aprovação da presente moção de congratulações. Obrigado, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 011/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 011/2021 aprovada por unanimidade.  

Moção nº 012/2021, de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal César 

Ulian, pela agilidade e organização na aplicação das vacinas recebidas pelo Ministério da Saúde 

e pela intenção da compra de vacinas, caso o Ministério da Saúde não disponibilize à população, 

manifestada no envio de dois projetos de leis a esta Casa, os quais já foram aprovados por 

unanimidade pelos vereadores. De autoria do Vereador Horácio Rech, ao qual eu passo a palavra 

para que faça a defesa da sua moção.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Boa noite, mais uma vez a todos; o pessoal da 

imprensa, do Rouglan; e a todos aqui presentes. Dizer que falar do César, o Prefeito, e do 

Marcelo se torna muito fácil. Fácil porque, hoje, ele está dando prioridade aquilo que há de mais 

importante, aquilo que nós temos de mais sagrado, que é a saúde e a vida. Quando se temos 

saúde, temos a vida, podemos buscar, podemos defender. E com isso, realmente é que o povo 

está pedindo, o que o povo de Flores da Cunha e toda a região, todo mundo, não só Flores da 
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Cunha, mas nós temos hoje o nosso Prefeito se dedicando, mostrando acima de tudo a 

simplicidade, o calor humano pra poder se passar o bom astral e, juntos, pedindo que o povo se 

cuide, mas organizando, organizando a equipe de saúde junto com o povo, vacinando e 

realmente demonstrando que ali eles estão presente. Então por isso que hoje me sinto muito feliz 

junto com o Márcio e o nosso Prefeito, que dizer assim, são merecedores dessa moção. Portanto 

quero parabenizar e dizer que realmente o mais importante é a saúde e vamos buscar aquilo que 

disse, vamos buscar a vacina, vamos buscar o calor humano e todos juntos vamos cada vez poder 

chegar e buscar aquilo que o povo precisa. Terminar e terão êxito (ininteligível) vai diminuir. 

Faz tempo que essa Covid, esse vírus que veio pra atrapalhar a todos, precisamos dar 

continuidade, precisamos dar calor humano, em primeiro lugar a todas as famílias e a todos nós 

florenses.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 012/2021 em votação. Os Vereadores 

favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 

012/2021 aprovada por unanimidade.  

Encerrado a Ordem do Dia, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

o Projeto de Lei nº 024/2021. Passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Mais uma vez, boa noite a todos! Quero 

também falar nesse momento, Senhor Presidente, das atividades que acabamos fazendo durante 

essa semana. Uma delas foi o nosso Filia 10, encontro de filiações que o nosso partido faz 

anualmente, aonde buscamos expansão do nosso partido a nível estadual. Na presença, podemos, 

posso citar o nosso Deputado Carlos Gomes, Presidente Estadual do nosso partido; também a 

nossa Deputada Fran Somensi que estava presente, Deputado Sérgio; e nós aqui, de Flores, 

representando nosso partido, eu como vereador e, também, o nosso Vice-Prefeito Márcio Rech. 

Evento esse bastante importante, aonde agregamos vários novos filiados ao nosso partido. E 

também deixo aí, né, um, um lembrete ao povo da nossa cidade, que sempre busca, né, uma 

cidade um pouco melhor e muita das vezes ela se esquece que é dentro dos partidos que se 

discutem, né, políticas públicas de melhorias ao nosso, ao nosso município. Então, né, que elas 

realmente venham se interessar pela, pela política e busquem, né, partidos aí bons, que nós temos 

vários aqui na nossa cidade, né, que se incluam, né, num partido político pra que também elas 

venham a opinar e para que nós venhamos ter uma cidade um pouco melhor. Então era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado! 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, demais pessoas que 

se encontram aqui presente. Quero continuar falando sobre a instituição financeira Banco do 

Brasil e relatar um pouco da sua história no Brasil. O Banco do Brasil foi criado em 1808, 

portanto, há 213 anos, antes da nossa independência, quando no mundo havia apenas três bancos 

emissores:  na França, Suécia e Inglaterra. Está presente no Rio Grande do Sul há mais de 100 

anos e há 50 anos em Flores da Cunha. Atualmente é um dos maiores bancos do Brasil, tanto em 

agências quanto em patrimônio e receita líquida. O Banco do Brasil é considerado uma empresa 

pública de economia mista, isto é, o governo possui a maioria das ações e tem como objetivo 

principal contribuir de forma intensa no crescimento econômico, industrial, comercial e social do 

Brasil, atuando diretamente em situações pouco atrativas aos bancos privados, como exemplo, o 

crédito rural, que precisa estar ao alcance de todos. O Banco do Brasil financia boa parte das 

exportações e concede créditos com taxas de juros bem acessíveis às micro e pequenas empresa, 

fornecendo capital de giro e opções de investimentos. O Banco do Brasil possui conceituados 

programas na área da saúde, previdência, capitalização e seguros. Oferece conta corrente 

simplificada, empréstimos a juros reduzidos, cartões de débito, poupança e cartões de crédito. 
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Está presente em diversos segmentos culturais e artísticos, no esporte olímpico brasileiro, no 

vôlei de quadra e areia, futsal, entre outras modalidades esportivas. Parabéns, Banco do Brasil – 

Flores da Cunha, pelos 50 anos de contribuição ao nosso município e região! Somos gratos por 

ser propulsor do nosso desenvolvimento! Muito obrigado por prestar serviços de qualidade a 

todos e a todas! Muito obrigado pela atenção! 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público que se faz presente, Prefeito César, Vice Márcio, imprensa, funcionários 

desta Casa, Fabiano e Eugênia. Uso desse espaço, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, para 

parabenizar pela passagem dos 50 anos do Banco do Brasil, ao diretor Vitório também, pela 

moção estendida à agência. Nota-se grande, grande expansão nos, nas linhas de crédito, 

acompanho de perto o trabalho de vocês. Da mesma forma, que bom que continua auxiliando 

todas essas áreas já mencionadas pelo Colega Vereador, autor da moção. E, da mesma forma, 50 

anos é uma vez só que se faz, né? Então meus parabéns! E o que precisar desta, deste Vereador e 

da bancada do MDB a gente está à disposição. 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, Secretária de Saúde Jane, ao Fabiano também do Banco do Brasil, bem-

vindo! Gostaria de falar um pouco então da, dos trabalhos, daquilo que aconteceu na semana que 

passou. Na terça, dia 13, tive a oportunidade de estar participando de uma reunião on-line sobre 

o talian, a nossa língua de origem aqui da nossa região. Estiveram presentes várias pessoas de 

diversas cidades inclusive do Brasil, o Prefeito César também estava presente; Clodo, nosso 

Presidente. Quero parabenizar a Vereadora Silvana, o Angelo e o Vitório, junto da Comissão de 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, pela iniciativa de valorizar 

a nossa cultura. Na última quinta-feira, dia 15, junto com os Colegas da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final, o Guga e o Luizão, a gente esteve promovendo uma 

reunião on-line também com o pessoal da RGE, com o departamento técnico, o Bruno, e o 

Rafael Dalla Brida e, também, com o pessoal da Secretaria de Planejamento da, do Executivo. E 

o intuito foi debater alguns assuntos sobre o regramento dos cabeamentos elétricos e demais 

redes de telecomunicação que hoje existem, né, dentro da nossa cidade, e o principal objetivo foi 

definir, obter mais esclarecimentos para eventualmente a gente estar adicionando essas 

informações também ao Código de Posturas. Também, na tarde de hoje, juntamente com os 

Colegas da, desta comissão, Luizão e Guga, nós conversamos também com o Senhor Alcides 

Fontana, obtendo maiores informações sobre o comércio dos ambulantes, o regramento que hoje 

existe na nossa cidade, também com o intuito de amadurecer a ideia e estar vendo como isso 

pode ser colocado no Código de Posturas. Já temos também uma reunião marcada pra próxima 

semana, com os fiscais da, do Executivo, para avançarmos ainda mais nos trabalhos dentro deste 

Código. Gostaria de também lembrar, que amanhã, acontece mais uma campanha de doação de 

sangue no Salão Paroquial, das 09:00 às 16:00 horas. Lembrando que para doar é preciso ter 

feito agendamento. E eu agradeço aqui ao Flores do Bem, à Paróquia Nossa Senhora de Lourdes 

e ao banco de sangue, pela iniciativa de realizar a doação de sangue dentro do nosso município, 

uma bandeira que eu carrego, e que semana passada também eu apresentei um projeto de lei 

instituindo o Julho Vermelho. Então que a gente consiga cada vez mais ter doadores e pessoas 

que colaborem nesse sentido dentro de Flores da Cunha. Era isso, Senhor Presidente. 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Excelentíssimo Senhor Presidente e aos 

demais presente aqui nesta Casa. Quero dizer que estive na estrada próxima aos aviários 

Menegon, aonde lá estava trabalhando as máquinas para melhoria dessa estrada, fazendo um 

bom trabalho. E por isso, em nome de várias pessoas que têm acesso a essa estrada e em meu 
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nome, queremos deixar o nosso reconhecimento aos operadores das máquinas; ao diretor de 

Obras, o Miro; e ao nosso Poder Executivo, pelo bom trabalho. Era isso, boa noite a todos. 

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

VEREADOR SILVANA DE CARLI: Boa noite novamente a quem nos acompanha, gostaria 

então também de reforçar o que foi realizado nessa semana pela nossa comissão. Então 

representei os Colegas na reunião pra escolha do Agricultor Destaque desse ano. E o nosso 

próximo encontro vai ser no dia 22 de abril, já que eles, então a comissão tem até o dia 30 de 

abril pra informar o nome que será homenageado nesse ano. Também realizamos então o 

encontro virtual sobre o talian, momento bem importante de discussão que foi realizada nessa 

semana com a comunidade presente e, também, com lideranças aí de nível nacional que 

participaram do encontro. E o próximo encontro então vai ser dia 27 de abril, né, a gente vai 

fazer de forma virtual novamente, quem quiser acompanhar. E daí vamos fazer focado com as 

lideranças aqui do município, as pessoas que têm interesse na disseminação do talian, da 

preservação dessa importante cultura. E também, complementar uma informação que saiu na 

coluna do jornal O Florense, do nosso amigo Rouglan, de que o projeto então foi aprovado na 

Assembleia Legislativa, o projeto que destina a estrada que liga Otávio Rocha aqui ao centro, né, 

agora pertence ao município, então foi apresentado, foi aprovado no dia 13 de abril, o nosso 

Deputado Sérgio Turra foi o relator da CCJ, que apresentou também a, esse projeto. E no dia 

sete, né, uma semana antes, estivemos lá conversando com o Presidente da Assembleia e pedindo 

pra que, nesse momento aí, eles colocassem em votação. Ele disse que em 15 dias faria isso e ele 

fez em menos, né, em uma semana ele já fez isso, atendeu então o nosso pedido. A partir de 

agora então, essa estrada que liga Otávio Rocha a nós aqui será do município e a manutenção 

dela também, possibilitando assim que seja mais dada atenção, né, pra nossa agricultura, pra 

quem transita nesse espaço. Queria passar um videozinho agora, bem rapidinho. Pode ir rodando, 

Shamila. (Exibição de vídeo através da televisão). Esse é um vídeo então do, do caminhoneiro 

que está nos ajudando então a mapear os pontos críticos aí da, da nossa ERS-122, a estrada da 

morte, né, que apelidaram, e que foi passado então pra o Luiz, só pra concluir, Senhor 

Presidente, pra o Luiz Vanacor, da EGR, esse e mais alguns vídeos também, esse aí eu passei o 

mais curtinho pra vocês poderem ver, e que nos próximos dias então vamos ver se conseguimos 

a visita dele aqui, presencial, em nossa cidade pra levantar essas demandas da comunidade. 

Obrigada, era isso.  

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham, nosso Prefeito César; o Vice, o Márcio; ao lado do 

Mattana e da Eugênia, do Banco do Brasil, sejam bem-vindos! Parabenizar o Colega Vitório pela 

moção, pela iniciativa merecida desta instituição que completa 50 anos no nosso município. Hoje 

não se imagina Flores da Cunha sem o Banco do Brasil ali em frente à praça. É a referência pra 

quem chega, é a referência econômica pra nós, o Banco do Brasil faz parte, sim, de Flores da 

Cunha. Também parabenizar o Horácio pela, pela moção ao Senhor Prefeito, merecida. E 

também dizer que ficamos feliz, Vereadora, com a, a lei aprovada na Assembleia para 

municipalização da estrada que liga Flores a Otávio Rocha, o braço da 122, como é conhecido. E 

que tantas vezes, né, Senhor Perfeito, o nosso prefeito Lídio também tinha que intervir nas suas 

roçadas, na, em alguma parte da, da manutenção e era sempre solicitado ao Governo do Estado 

para fazer esses reparos. Então agora, esperamos que, que sendo nossa, a gente possa dar a 

manutenção devida para que possamos trafegar com tranquilidade, pois ela é uma importante via 

de ligação, não só do 3º distrito, mas também do 4º distrito. Então a gente recebe com muita 

alegria essa notícia da municipalização. Também falar um pouco, hoje é o dia do Índio, né, só 

uma, primeiros moradores da nossa terra aqui. Os povos indígenas talvez não tenham tanta 

atenção como deveriam ter, nós não temos assim uma ligação muito direta com, com esses 

povos, mas a gente sabe que são importantes, foram e são ainda para o nosso país. Também dizer 
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de que a, a alegria que a gente tem em saber que não tivemos mais tantas mortes, né, no nosso, 

no nosso município, nos anima, nos dá, nos dá força para acreditar que possamos sim acreditar 

que estamos passando por mais essa onda que, que tanto nos maltrata, tanto faz as famílias 

sofrerem e as pessoas. Então acreditamos que, que os devidos cuidados que a gente está tomando 

acredito que estejam dando resultado, mas que não podemos esmorecer, não podemos baixar a 

guarda. Então, mais uma vez, a gente comemora de certa forma que não tivemos assim baixas no 

nosso município, da nossa, das nossas pessoas conhecidas. Então falando também da, do nosso 

Covid, a gente torna a pedir, torna a pedir pras pessoas que se cuide, porque eu recebi também 

vídeos de pessoas que me mandavam, que acontecem festas, acontecem aglomerações e às vezes 

as pessoas parecem não entender o momento. Então continuamos com nossos cuidado, com a 

nossa, nossa maneira de se cuidar e aprimorando sempre mais esses cuidados. Era isso, Senhor 

Presidente. E uma boa semana a todos. 

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

Presidência). Transfiro meu tempo ao Colega Vereador Vitório. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente! Primeiramente 

gostaria de parabenizar o Vereador Horácio, pela bela iniciativa em levar uma moção ao nosso 

Prefeito César, juntamente com toda a sua equipe, né, da Secretaria da, da Saúde, pela belíssima 

campanha de vacinação que está sendo realizada no nosso município! Precisamos realmente que 

esta campanha continua nos mesmos rumos, para que nós quem sabe nos safamos de vez dessa 

peste, desse coronavírus. A exemplo do meu Colega Barp, como professor, também gostaria de 

falar um pouquinho sobre o dia que comemoramos hoje, o dia do Índio. Instituído no dia 19 de 

abril de 1943 pelo governo de Getúlio Vargas após muitas lutas por parte de organizações 

indígenas. Enfim, a Constituição de 1988 possibilitou aos povos indígenas a valorização de todas 

as suas atividades culturais e os retirou da total dependência em que eram obrigados a viver. 

Porém em, porém, no ano de 2021, o dia do Índio nos preocupa e quer lembrar o temor pela 

extinção em massa na época da colonização. Hoje, com a pandemia do coronavírus, já são mais 

de 600 indígenas mortas ou mortos por complicações do Covid-19. Uma lástima! Soma-se a isso 

as preocupantes políticas públicas adotadas pelo Governo Federal, entre elas, a mineração e a 

demarcação de terras efetuadas sem que os indígenas sejam ouvidos. Um desrespeito à nossa 

Constituição. Porém, portanto, garantir-lhes os seus direitos é o mínimo que devemos fazer. 

Obrigado, Senhor Presidente! Uma boa noite a todos e uma boa semana! 

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

noite, Senhor Presidente. Queria aproveitar o momento também pra dar os parabéns ao Prefeito 

César pela homenagem, ao Vice Márcio, à Secretaria de Saúde Jane. Eu estive acompanhando 

algumas vezes as vacinações e vi o quanto foram os esforços que, junto aos secretários, junto aos 

servidores, e foi muito, o empenho que teve, né, por parte do César e do Márcio, certamente se 

colocaram ali como verdadeiros líderes, né, mostrando o caminho para todos os demais ali que 

auxiliaram. Então parabéns pela, pelo empenho que tiveram ali na boa condução e organização 

das vacinas até o momento. Também parabenizo o Fabiano pela passagem, pela homenagem aos 

50 anos do Banco do Brasil, uma instituição certamente importante, de suma importância pra 

comunidade de Flores da Cunha. E queria aproveitar o tempo que me resta também, lembrar, 

como o Vereador Barp, Colega Vitório também mencionaram, sobre o dia do Índio. Me chamou 

muita atenção neste ano também a questão de muitos, muitos indígenas ajudando, eu acredito 

que na safra da uva, né? A gente não tem um contato direto, uma vivência de eles estarem 

presentes, morando na nossa região, mas na época da safra, eles são mão de obra humana 

também que auxiliam na, nos trabalhos na agricultura aqui de Flores da Cunha. Certamente já 

não se tem tanto espaço, talvez as reservas os espaços que eles tinham lá inicialmente, nos 

primeiros anos, já não se tem esse espaço, então acredito que se faz necessário esse trabalho 

também, esse deslocamento, vindo em busca de novos recursos para que consigam se sustentar. 
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Então fica aqui também minha homenagem a esses, esse povo tão sofrido também. Era isso, 

Senhor Presidente.   

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

da Presidência). Senhor Presidente, gostaria de colocar aqui para os Colegas Vereadores e a 

comunidade que nos assiste, que no dia de hoje, né, o nosso Prefeito Municipal, junto com a sua 

equipe, tiveram um dia exaustivo aí pra entregar pro nosso Governo Estadual o plano de 

fiscalização, pois vocês sabem, a Covid ela continua ainda aí, né, não diminuiu, apesar de terem 

diminuído os casos, ela não diminui e ela só está assim nessa situação por causa da, das questões 

de fiscalização, de que as pessoas tem que evitar as aglomerações. Então principalmente para 

que a gente possa retomar as aulas das crianças, nós precisamos diminuir aí cada vez mais a 

circulação do vírus. Então a equipe da Administração entregou esse plano de fiscalização, 

possivelmente vai aumentar ainda mais a fiscalização pra gente poder manter esse ritmo de 

diminuir os casos. Também, o Prefeito irá participar amanhã de uma reunião do Corede Serra, 

então que ele foi convidado pra participar de um grupo de trabalho sobre a concessão das 

rodovias na nossa serra gaúcha. Então a gente tem um pedágio aqui em Flores da Cunha, que 

acaba dividindo o nosso município, né, e aí acaba prejudicando também as pessoas que estão ali 

no entorno. Então a ideia do Prefeito nessa reunião, amanhã, será pedir pra que seja deslocado o 

pedágio aqui da nossa cidade, né, seja realocado e, também, que seja feito aí o recadastramento 

dos cartões do passe livre pra quem mora ali no entorno. Também queria parabenizar o 

Executivo aí pelas obras que estive acompanhando nessa semana, junto com o Prefeito, o Vice e 

o Secretário de Obras Lucas, então na estrada Velha, inclusive que foi questionado na última 

sessão aí pelo nosso Colega Vereador Guga, vai ser feito todo o território, né, de Flores da 

Cunha que pertence, não seria de deixar nenhum quilômetro pra trás, então o aditivo foi feito, 

contemplando todo o nosso trajeto. E, também, o asfalto que está pra iniciar ali na Antônio 

Romano, eles estavam trabalhando nas últimas canalizações. E também acompanhamos os 

trabalhos aí com a equipe do Miro, na estrada dos Bergozza, na qual amanhã, também iremos ter 

uma reunião com os moradores pra iniciar as tratativas do asfalto para o ano que vem nessa 

localidade. Então dar os parabéns pra equipe da Administração que está empenhada, fazendo um 

ótimo trabalho, inclusive os subprefeitos que tem atuado fortemente aí para dar manutenção nas 

estradas do interior. E assim, a nossa Administração vai ganhando corpo, né, e cada vez mais 

poder trazer melhorias para a nossa população. Era isso, boa semana a todos, muito obrigada. 

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

Informes da Presidência. Gostaria de informar, então logo após a nossa sessão ordinária, 

aproveitando a visita do nosso Prefeito Municipal César Ulian, estarei entregando então o valor 

de R$60.000,00 (sessenta mil reais), de comum acordo com todos os Vereadores desta Casa, que 

são recursos que esta Casa economizou durante esses 90 dias, sugerindo que este valor seja 

utilizado na área da saúde, no combate à pandemia do Covid-19. Então logo após então a sessão, 

nós estaremos fazendo essa entrega simbólica do valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais). 

Informar também que o Vereador Angelo Boscari Junior foi designado, através da Portaria nº 

447/2021, Ouvidor-Geral da Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal de Flores da Cunha, e 

o Vereador Diego Tonet foi designado como Ouvidor Substituto. A Ouvidoria Parlamentar foi 

instituída através da Resolução nº 081, de 22 de dezembro de 2020, com o objetivo de ser um 

canal aberto entre o Poder Legislativo e a população para receber reclamações, denúncias, 

sugestões, elogios e quaisquer outras manifestações, desde que relacionadas ao funcionamento 

da Câmara de Vereadores. As pessoas que desejarem se manifestar através da Ouvidoria devem 

acessar o site da Câmara de Vereadores. Também comunicar, que no último dia 13, na terça-feira 

passada, estive representando esta Casa, a convite do Executivo, numa reunião com a Corsan, 

onde foram tratados diversos assuntos de interesse do município, entre eles o cumprimento do 

contrato com o Município e o comprometimento sobre o abastecimento de água à população 

devido às constantes reclamações da falta desta e, também, o planejamento de investimentos no 

município. No dia 16, então na sexta-feira, estive participando em Monte Belo do Sul, da reunião 
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do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, onde foram debatido vários assuntos, entre eles a 

conclusão da ampliação do Hospital Geral, em Caxias do Sul, e o segundo assunto mais 

comentado foi volta às aulas nas redes de ensino. Em cima daquilo que o Vereador Luizão 

também falou antes, então lá todas, a maioria dos vereadores, os presidentes de câmaras que eles 

estavam lá representando todos foram unânimes em fazer uma moção de apoio pra Lei 15.603, 

que foi aprovada no Legislativo Estadual, para que nós possamos ter, sim, a volta às aulas 

imediata, com segurança, com vacinação aos professores e, também, a volta das atividades 

físicas, que elas todas elas são essenciais. Então todas as câmaras aprovaram, então durante a 

semana estarei fazendo essa moção, em nome desta Casa, se todos os Colegas quiserem 

subscrever junto, então nós estaremos enviando ao Governo do Estado e ao STF também, para 

que nós possamos, o mais breve possível, a volta das aulas presenciais em todo o estado, que 

acho que é todo, toda a população está clamando. Mas, com isso, nós temos que ter a segurança 

da vacinação dos nossos professores e toda a área escolar, professores, funcionários que 

trabalham na nossas escolas. Também aqui, gostaria de parabenizar o Fabiano Mattana, do 

Banco do Brasil, pelos 50 anos. O município agradece a presença de vocês na nossa cidade. E ao 

Prefeito César, o Márcio, a Jane, pelo trabalho desenvolvido. Agradecer os Vereadores que 

fizeram essas moções, muito bem lembradas, é sempre bom parabenizar as pessoas pelo trabalho 

exercido na nossa cidade. Avisar também, que logo em seguida, nós estaremos fazendo a entrega 

dessas moções e, logo após, nós teremos então a sessão extraordinária que foi convocada pelo 

Prefeito Municipal.   

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

desse dia 19 de abril de 2021, às 19h54min. Tenham todos uma boa semana, uma boa noite e paz 

e bem!  
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