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SESSÃO 2.631 – ORDINÁRIA 

03 de maio de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 03 de maio de 2021, às 18h08min. Cumprimento os Colegas 

Vereadores, a Vereadora; a imprensa, na pessoa do Rouglan; e a todos que nos acompanham 

através do Facebook Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, nossos assessores, sejam todos 

bem-vindos! Então hoje, nós tivemos mais uma morte na nossa cidade, então a 46ª vítima do 

Covid, então eu peço aos Colegas e demais pessoas pra nós fazermos um minuto de silêncio.  

(Minuto de silêncio).  

Conforme Resolução nº 063/2015, durante o mês de maio, no início ou no final da sessão, será 

cantado o hino do município em homenagem ao aniversário do município de Flores da Cunha. 

Portanto, convido os Colegas Vereadores, servidores desta Casa e público presente para 

cantarem o Hino de Flores da Cunha, letra e música de Ivo Gasparin. Convido a todos para 

ficarem de pé então cantarmos o Hino de Flores da Cunha. (Execução do Hino de Flores da 

Cunha). 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

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

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

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 048/2021, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de março de 

2021, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 049/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 028/2021, que “Dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências”. 

Ofício nº 050/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 029/2021, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$8.110,00”. 

Ofício nº 051/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 030/2021, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a contratar por prazo determinado, 01 (um) Psicólogo, visando atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público”. 

Ofício nº 052/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 031/2021, que “Inclui o Projeto 1092 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$676.793,00”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 161/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal 

que verifique a possibilidade de melhoria do acesso da Via Vêneto para a rua Terezinha Mari 

Zorgi. 

Indicação nº 162/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal 

que seja verificada a possibilidade de pavimentação da rua Flores da Cunha, no trecho entre as 

ruas Júlio de Castilhos e Alberto Sogari, no bairro Aparecida. 

Indicação nº 163/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de uma academia ao ar livre na praça do bairro Vindima. 

Indicação nº 164/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a pavimentação asfáltica do trecho de estrada que dá acesso à capela Medianeira. 
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Indicação nº 165/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de abrigo no ponto de ônibus existente na rua Ernesto Muraro, esquina 

com a rua Luís Carlos dos Santos, no bairro Parque dos Pinheiros, conforme imagem anexa. 

Indicação nº 166/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

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

Alessandria, no bairro São Gotardo, nas proximidades do nº 2300. 

Indicação nº 167/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que analise a possibilidade de instituir o Programa Censo de Inclusão de Autistas e a 

Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista de Flores da Cunha, 

conforme sugestão de modelo de projeto de lei anexo. 

Indicação nº 168/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas melhorias na sinalização de trânsito nos seguintes pontos: 

na rua Joaquim Mascarello, esquina com a rua Anúncio Curra e esquina com a rua São José; na 

rua Andrade Neves, esquina com a rua São José e esquina com a rua John Kennedy. 

Indicação nº 169/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas melhorias na sinalização do solo com a pintura da palavra 

“PARE” nos seguintes pontos: na rua São José, esquina com a rua Frei Eugênio e esquina com a 

rua Borges de Medeiros. 

Indicação nº 170/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a construção de um passeio público (calçada) no prolongamento da avenida 25 de 

Julho, com início na intersecção do acesso ao bairro São Pedro (rua Raimundo Matana) até o 

trevo de acesso com a ERS-122, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 171/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam efetuadas melhorias de sinalização e de segurança no sistema viário, no 

trecho da avenida 25 de Julho com a intersecção de acesso ao bairro São Pedro, conforme 

imagens anexas. 

Indicação nº 172/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada uma lombo-faixa ou um redutor de velocidade de veículos 

automotores na avenida Uva Itália, no distrito de Otávio Rocha, próximo ao restaurante do 

Gringo. 

Indicação nº 173/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciados melhorias e alargamento na estrada que liga o distrito de 

Otávio Rocha à comunidade de Nova Brasília, passando pelas famílias Galiotto, Bolzoni, 

Fochezzato, Stuani, Vizentin, Manosso e Dani. 

Indicação nº 174/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de lâmpada e/ou luminária para iluminação 

próximo ao capitel São João Batista, na comunidade de Otávio Rocha, nas proximidades da 

família Seguetto. 

Requerimento nº 031/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer o 

envio de um ofício ao Presidente do IPE Saúde, Senhor Júlio César Viero Ruivo, solicitando 

informações sobre o não credenciamento do Pronto-Socorro 24 horas do Hospital Beneficente 

Nossa Senhora de Fátima de Flores da Cunha aos segurados do IPE Saúde até o presente 

momento. 

Requerimento nº 032/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que requer o envio de um 

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

indicando todas as receitas e despesas executadas pelo Fundo Municipal do Idoso durante os 

últimos oito anos. 
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Moção nº 013/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que apresenta Moção de 

Congratulações à Cooperativa Nova Aliança, na pessoa do Senhor Alceu Dalle Molle, Presidente 

da entidade, extensiva aos demais membros da diretoria, associados e colaboradores, em 

celebração pelos seus 90 anos de serviços prestados na região e na comunidade florense e pela 

recente conquista da premiação máxima no concurso Citadelles du Vin, realizado na França. 

Ofício do Líder da bancada do PSB, Vereador Horácio Natalino Rech, que indica o seu nome 

para integrar a comissão especial destinada a realizar estudo e propor melhorias na legislação 

que tange às políticas públicas do cidadão idoso de Flores da Cunha. 

Ofício do Líder da bancada do Progressistas, Vereador Diego Tonet, que informa que a 

Vereadora Silvana De Carli será a representante da bancada na comissão especial destinada a 

realizar estudo e propor melhorias na legislação que tange às políticas públicas do cidadão idoso 

de Flores da Cunha. 

Ofício da representante da Comissão Especial designada para a escolha do vencedor do 

Certificado Agricultor Destaque do Ano, que informa que o Senhor José Tomazzoni foi o 

escolhido para ser o Agricultor Destaque de 2021. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

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 096/2021, que trata da indicação nº 138/2021, de 

autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, e informa que o documento foi encaminhado 

para conhecimento.  

E-mail do gabinete da Deputada Estadual Fran Somensi, que convida para a reunião de incentivo 

ao desenvolvimento econômico do Estado com o Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE), no dia 29 de abril de 2021, às 18h30min, de forma on-line.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário Angelo. Encerrado a leitura 

dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

Vereadores, Vereadora, assessores dessa Casa e público que nos prestigia pelo canal do Youtube 

e no Facebook. Faço uso desse espaço, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, para defender 

uma das minhas indicações que propus essa semana, aonde peço reforço da sinalização de 

trânsito em alguns pontos do município, muito válido, principalmente pra quem está realizando a 

primeira habilitação. Presenciei algumas cenas desagradáveis, né, mesmo tendo a placa lá, mas 

acredito que o Município não peca quando ele não, onde ele coloca a mais do que o necessário, 

né? São coisas simples. Acredito aí que o setor de trânsito tem tudo que é preciso pra realizar 

esse tipo de reparo, de manutenção. E a gente fica aí na expectativa e acredita que o nosso 

Prefeito venha, questão de uns dias, a realizar esses nossos pedidos. Era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado!  

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

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

servidores desta Casa, imprensa aqui presente e o público que nos assiste. Nesta noite, gostaria 

de apresentar três indicações que foram reportadas por, pela comunidade a mim nas últimas 

semanas. A primeira indicação, até tem uma foto no telão (Exibição de imagem através da 

televisão), é uma demanda dos, principalmente dos condutores que se circulam da, da avenida 25 

de Julho, percorrem a via Vêneto e precisam acessar a rua Terezinha Mari Zorgi. Então nesse 

ponto eu estive também presente e fiquei um tempo ali, muitos veículos que vem no sentido de 
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São João eles trafegam em alta velocidade oferecendo risco de colisão pra quem converte pra rua 

Terezinha Mari Zorgi. Então se puder feito, ser feito um estudo nesse ponto e ver uma 

possibilidade de melhoria, eu agradeço muito. A segunda indicação que eu faço ao Executivo é 

sobre um trecho de uma rua que foi aberto há um certo tempo já, né, faz bastante tempo que ela 

foi aberta, porém ela nunca foi pavimentado esse trecho, que é um prolongamento da rua Flores 

da Cunha. Ela passa a, a rua que hoje passa na frente da igreja do bairro Aparecida e ela, ela 

uniria a rua Júlio de Castilhos com a rua Alberto Sogari. Então esse trecho ali muitas vezes 

quando que acontecem chuvas acaba descendo terra, pedras pro meio da, da Júlio de Castilhos e 

é um incômodo para os moradores próximos e, também, pra os condutores que por ali passam. E 

a terceira indicação que eu trago nesta noite é de alguns moradores, próximo ao, à sede do Clube 

Cruzeiro, de São Gotardo, na rua Alessandria. Então eles comunicaram que os condutores do, o 

pessoal que trafega nessa via acaba ultrapassando um pouco o limite da velocidade e colocando a 

risco os pedestres, o pessoal que usa a via pra caminhadas às vezes com animais de estimação 

também, então eles pedem que seja feito uma análise de uma ferramenta de, pra reduzir a 

velocidade neste trecho. Era isso, Senhor Presidente.  

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

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

Vereadores e Vereadora, um, quero desejar um boa noite a, ao pessoal da imprensa, aos, os 

assessores da Casa, também boa noite a todos que nos assistem através das redes sociais. 

Gostaria de, de falar um pouquinho de uma indicação que acabei protocolando essa semana, que 

é esse trecho aí que os senhores podem ver, né? (Exibição de imagens através da televisão). Nós 

precisamos urgentemente fazer um, um passeio ali pra que as pessoas possam transitar de 

maneira segura, principalmente as pessoas que, que vão ao bairro AABB, entendeu? Isso daí é 

incrível. Na, a gente passando ali, até presenciamos o momento onde as crianças tiveram que 

acessar o asfalto pra poder passar, que o trecho está obstruído, né, por causa da, da capoeira ali 

nesse, nesse ponto aí. É extremamente perigoso esse local aí pra se trafegar pros moradores que 

tem, né, que as suas residências no bairro AABB. É de extrema importância que nós, né, quando 

eu digo nós é Poder Executivo, né, venha dar um suporte aí pra que venha de uma vez 

(ininteligível) esse, esse passeio aí que, que necessita. Também gostaria de falar de uma outra 

indicação, que é o no, o acesso do bairro São Pedro, que faz muito tempo, tchê, que olha só! O 

pessoal que vem de Caxias sentido à Flores, pra entrar pra acessar o bairro São Pedro é muito 

perigoso! E já, nós poderíamos ter feito já algo aí pra que não venha acontecer acidentes, que já 

teve acidentes nesse, nesse local aí, as pessoas tem que esperar lá do outro lado e atravessar as 

duas pista pra poder ter acesso ao bairro São Pedro. E nós temos que olhar com carinho esse 

bairro aí porque esse bairro aí é, né, é entrada da nossa cidade, é bem na, no pórtico. Então 

precisamos urgentemente, não se custa caro pra fazer essa entrada aí, pra que as pessoas venham 

esperar, né, na, ter um, uma espera ali pra elas poder acessar o bairro São Pedro e sem correr 

risco de acidente. Então era isso, Senhor Presidente. Gostaria que mais uma vez o Prefeito 

olhasse com carinho, pois esse trecho aí nós já deveríamos ter feito há muito tempo, né, e 

contamos com a colaboração dele pra que venha a ser executado. 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, a 

comunidade que nos assiste pelo Facebook, a imprensa. Tenho três indicações também nessa 

noite que protocolei. Uma se refere à academia ao ar livre no bairro Vindima, que já vem sido 

solicitado há muitos anos pela comunidade, inclusive as, os vereadores Renata Zorgi Lusa, o 

Luiz Antônio Pereira dos Santos e o próprio César Ulian fizeram o pedido quando foram 

vereadores nesta Casa. Então estou fazendo essa indicação também pra reforçar o pedido deles e, 

também, protocolei junto um documento, que eu fiz contato com a Unimed Nordeste, que a cada 

ano eles destinam uma academia ao ar livre pro município. Então pra que a, o Poder Público 
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preencha esse formulário e solicite à Unimed pra que seja instalado nesse ano nessa comunidade. 

Também fiz o pedido do asfaltamento num trecho da capela, que dá acesso à capela Medianeira. 

Em torno de um quilômetro e meio por aí nós temos mais de dez empreendimentos turísticos 

nesse local, que já estão alguns em funcionamento, outros estão se organizando pra abertura, que 

fazem parte daquele novo roteiro turístico que estará lá no local, que é Caminhos do Alfredo, que 

vai incentivar muito aí no turismo rural aqui no nosso município e, também, dá acesso ali à usina 

de reciclagem e à chácara da Upeva. Então eu acho que é uma demanda bem importante da 

comunidade, eles já têm também a comissão pronta, organizada pra auxiliar o Poder Público com 

o pagamento da base. E também, pedir um abrigo de ônibus está no bairro Parque dos Pinheiros. 

A gente sabe que em diversas localidades do município estão precisando de abrigos e, agora 

também, vem a questão do inverno, né, acaba sendo necessário isso. Então até conversei com a 

Secretária do Planejamento pra que seja visto isso o quanto antes, né, de uma licitação pra 

compra de abrigos, já que não temos nenhum hoje disponível para a instalação no município. 

Esses eram os meus pedidos então que vem por parte da comunidade, também solicitados, e que 

são demandas, né, que fazem toda a diferença no dia a dia dessas pessoas. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada!    

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Francisco 

Dalcero. 

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

Vereadores, servidores da Casa, imprensa e os que nos acompanham através do Facebook. Faço 

a defesa da indicação ao Prefeito Municipal que estude a possibilidade de instituir o programa 

censo de inclusão de autista e a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro 

autista (CIPTEA) em nosso município. O autismo é uma síndrome complexa tanto em nível de 

diagnóstico quanto de tratamento. De acordo com o diagnóstico, o autismo é uma síndrome que 

afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento do 

indivíduo. A Organização Mundial da Saúde estima que existam 700 milhões de pessoas com 

autismo no mundo. Já no Brasil, a estimativa é de dois milhões de indivíduos com níveis de 

comprometimento classificados como leve, moderados ou grave, sendo sua prevalência maior 

em meninos na proporção de três homens para uma mulher. No Brasil, os direitos dos autistas 

estão assegurados na Lei 12.764/2012, a chamada lei Berenice Piana, nome dado em 

homenagem a uma mãe que, ao receber o diagnóstico do filho, passou a lutar pelos direitos da 

pessoa com autismo e institui também a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas 

com Transtorno do Espectro Autista. Essa lei atende às reivindicações das famílias a respeito do 

acesso às informações, serviços especializados, apoio aos cuidadores e garantia dos direitos. 

Também está assegurado no Brasil, através da Lei nº 13.977 de 08 de janeiro de 2020, 

denominada lei Romeo Mion, a criação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista (CIPTEA), de expedição gratuita, que será emitida pelo setor responsável da 

Prefeitura Municipal, mediante comprovação do transtorno através de informações 

documentadas. Contando com a boa receptividade do Prefeito com o atendimento desta 

indicação. Obrigado, Senhor Prefeito. Obrigado, Senhor Presidente.  

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

Presidência). Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas Vereadores, Vereadora, servidores da 

Casa, pessoas que nos acompanham através do Facebook, a imprensa, o Rouglan, sejam todos 

bem-vindos. Uso esse espaço para fazer defesa a umas indicações que fiz nessa semana. A 

primeira delas diz respeito a uma demanda antiga da comunidade lá de Otávio Rocha, para que 

o, a Prefeitura, o Prefeito olhe com carinho a possibilidade de se criar, se fazer uma lombo-faixa 

ou um redutor de velocidade de veículo automotores na avenida Uva Itália, no distrito de Otávio 

Rocha, próximo ao restaurante do Gringo. Considerando a solicitação dos moradores que 

utilizam daquela via e demais condutores, verificou-se a necessidade que seja providenciado um 

redutor de velocidades naquela via, pois os condutores de veículos muitas vezes trafegam em alta 
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velocidade e não respeitando às vezes sequer as pessoas que atravessam a, a rua, a avenida. 

Então a gente traz essa solicitação, é uma demanda antiga já da comunidade. Torna-se um tanto 

perigoso já ultimamente ali, pois o tráfego aumentou naquela via e às vezes não é considerado 

que existe pedestres naquela avenida atravessando. Então a gente solicita ao Prefeito Municipal, 

ao Subprefeito lá, o Bruno, que olhe com carinho e veja da possibilidade de se utilizar de uma 

ferramenta para inibir um pouco a velocidade naquele local e aproveitando assim, para também 

se fazer uma faixa de travessia de pedestres. Uma outra indicação que faço a defesa também, é já 

também uma demanda antiga lá da comunidade, é o prolongamento da avenida, da rua Seibel e 

que “acalha” na, na estrada que liga o distrito de Otávio Rocha à comunidade de Nova Brasília, 

passando pelas famílias Galiotto, Bolzoni, Fochesatto, Stuani, Vicentin, Manosso e Dani, e 

outras. Então ela é um tanto estreita e a demanda de veículos lá ela aumentou bastante por causa 

da produção intensa de hortifrutigranjeiros que acontecem naquelas propriedades. Então também 

a gente solicita essa abertura e melhoria e possivelmente também a preparação da cancha para a 

pavimentação futura. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

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

ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

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

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

novamente Colegas Vereadores; a imprensa, na pessoa do Rouglan; público presente, todos que 

nos prestigiam pelas redes sociais; ao Dalle Molle, Presidente da Cooperativa Nova aliança que 

nos prestigia nesta noite. Colegas Vereadores, hoje trago o assunto muito importante do nosso 

município, que é a questão da iluminação pública. Quero trazer um pouco, resgatar um trabalho 

que foi feito na administração passada, aonde eu participei, tive a oportunidade de fazer parte 

desse trabalho, então eu achei de extrema importância trazer a conhecimento, hoje, dos Colegas 

Vereadores, né? Então desde a administração passada, administração Lídio Scortegagna, venho 

se trabalhando incansavelmente esse assunto, né? A Secretaria de Obras, funcionários que 

“componhavam” a Secretaria, eletricistas, todos participaram desse, desse assunto, né, desse 

tema que foi a iluminação pública. Acredito que nem todos os Colegas aqui saibam o quanto se 

trabalhou, planejou esse grande avanço de Flores da Cunha terá com a iluminação em LED nas 

ruas do nosso município. Alguns pontos podemos observar, como a subida dos pavilhões da 

Vindima; temos aqui a quadra em frente à Caixa Econômica Federal; e, da mesma forma, o 

entorno do Parque da Vindima, né, era a época de Fenavindima, então foi, foi dado uma atenção, 

já que já era nosso, está, esse assunto já estava pela Prefeitura. E, também, teve todo o entorno 

do castelo, né, da família Castellan ali, o Seu Lourenço então, na época, comprou as luminárias, 

padrão Prefeitura, acredito que foi os eletricistas da Prefeitura que fizeram a instalação e o 

material retirado ficou pra Prefeitura. Então mostra também a questão da segurança, inibe o 

crime e todos os benefícios, que aqui a pouco vai estar passando dois vídeos de curta-metragem 

aqui no, no nosso telão, pra vocês observarem e tirarem suas próprias conclusões também. E, da 

mesma forma, é o que vai acontecer, pessoal, com o nosso Centro, né? A, hoje, avenida 25 de 

Julho, a Frei Eugênio e a Borges de Medeiros, pelo conhecimento e pelo andar do processo que 

eu pude acompanhar, vai ser feito a remoção então dessas luminárias vapor sódio pela troca do, 

pelas luminárias de LED, né, as três ruas e também, da mesma forma, a transversal das três ruas 

né, é feito a primeira etapa, vai ser feito dessa maneira. E também quero comentar um pouquinho 

que esse projeto a gente então, pra que vocês entendam um pouco melhor, a gente encaminhou 

final de 2019, no ano de 2019, um projeto então que a RGE, Eletrobras eles têm uma política de 

incentivo, uma política que nem fosse de retorno com o município, aonde a gente fez o projeto, 

mapeou, aí eu entrei no, no processo, né, que foi trabalhado a questão do relatório fotográfico de 

cada poste, de cada luminária, descrição bem detalhada de todo esse levantamento, eu e 

assessoria de imprensa, na época, fizemos todo esse trabalho, tinha que parar o carro, bater uma 
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foto, ir mais perto, bater de baixo, conforme os requisitos então que a RGE exigia, né, e tivemos 

a graça de ser contemplado. O valor completo do, do projeto, se não me engano, de todo o 

município, entre bairros foi, era um milhão, foi aprovado esse projeto pra Prefeitura, o Município 

de Flores da Cunha foi contemplado e, agora, acredito que no decorrer dos dias vai estar sendo 

feito, né, essa remoção, a primeira parte aí, que vai ser essas ruas que eu citei pra vocês, então 

mais pra explicar, né? E naquele mesmo momento foi feito o projeto de todos os prédios 

públicos: a Prefeitura, a escola, tudo que fosse público também, a luminária de LED dentro. E 

naquele momento se viu a possibilidade também de encaminhar as placas fotovoltaicas, né, as 

placas fotovoltaicas foi encaminhado o projeto, a administração, nós encaminhamos esse projeto, 

e, agora, a gente aguarda aí. Mas trouxe esse assunto mesmo pra os Colegas saberem, tenho 

alguns dados, né, tem alguns dados pra relatar, que hoje o município ele tem seis mil luminárias, 

hoje o nosso município conta com seis mil luminárias, onde a gente paga energia de 12 horas por 

dia, sendo ela usada ou não, o Município, hoje, arca com essas seis mil luminárias, né? E da 

mesma forma, estima-se, aproxima-se um valor de 200 mil reais em energia elétrica. Então pra 

vocês ver a dimensão de um projeto desses, né, o que Flores da Cunha hoje ganha com esse 

projeto, o cidadão de Flores da Cunha. E aí, quando a gente fala em iluminação pública, a gente 

está falando no quê? Estamos falando de segurança, da mesma forma segurança pública! Como 

venho o Consepro aqui e deu uma explicação do olho digital, isso tu consegue equiparar e ter 

uma noção do que que é, o que que vai ser importante, hoje, pro município, né? Então quero 

comentar também, logo após essa minha fala, peço que transmitam o vídeo, esses materiais que 

serão tirados do Centro, todo o material que vai ser tirado das, das ruas principais e transversais, 

vai ser feito a via, deixar preparado o cabeamento e o, o bracelete que, de quem vai à Monte 

Bérico e depois segue à Nova Roma. Então vai ficar tudo esperando essas duzentas, a primeira 

etapa ali, que é as 250 luminárias, vai ficar então essa parte pra ser, quando for a segunda etapa 

do projeto, ser contemplado também essa área, né? Fiz um cálculo junto com pessoas técnicas 

do, né, do ramo de eletricidade e se espera ter uma economia de 10 a 15% na, no valor, hoje, 

pago pelo Município, né? Então se vocês colocarem na ponta da caneta, vocês verão que é um 

valor um tanto expressivo, né? Peço, Morgana, toca o vídeo ali. Quero mostrar um vídeo de 

duas, dois municípios que fizeram, que tiveram a colocação da luminária de LED pra vocês ver o 

benefício e a mudança que teve. (Exibição de vídeo através da televisão). Será exibido mais um 

vídeo de um minuto, um minuto e meio aí, da, do município de Vacaria, que também fez as 

mesmas adequações. (Exibição de vídeo através da televisão). Então, pessoal, mais pra vocês ter 

uma, ver, né, conseguir visualizar a diferença de uma e outra, esse vídeo mostrou claramente e 

também, da mesma forma, a gente fala da questão da segurança pública, né? A segurança pública 

inibe roubo, inibe qualquer tipo de ato, crime que venha acontecer. Também aproveitando esse 

restinho de tempo, não posso deixar de agradecer ao Prefeito César Ulian, que deu andamento 

nesse projeto. Tem que saber valorizar, saber que bateu no peito e disse: vamos tocar pra frente 

esse projeto aí. Então podem ter certeza que eu vou estar aqui cobrando e, também, gostaria de 

ser o primeiro a agradecer quando tiver que ser a hora de agradecer, tá, pessoal? E pra terminar o 

meu restinho de tempo, eu tenho aqui o último, um dos últimos formulários, né, das obras feitas 

pela administração passada. Eu quero ressaltar que foi debatido aqui, em sessões passada, a 

questão de educação, questão de pavimentação asfáltica. Eu quero citar aqui, na área da 

educação então, o Município aqui, escola Santa Terezinha tem um atendimento de mais de 200 

crianças com investimento de 200 milhões; integramos o ginásio poliesportivo em 2016, um 

investimento de 2,2 milhões; tivemos Casa da Cultura; tivemos Casarão Veronese, se eu ficar 

aqui, eu vou ficar, eu vou precisar de um dia inteiro pra ficar explanando todas as obras que 

foram feita ao longo de uma administração de oito anos. E também, a questão das 

pavimentações, né, várias pavimentações foram feitas, mais de 100 quilômetros de 

pavimentações, teve investimento mais de oito milhões em renovação de frota, de maquinários 

no Município. Tenho aqui o informativo, né, que a gente tinha na época, a “Prefeitura Faz”, 

quem quiser eu tenho esse, esse exemplar, quiserem conferir, está disposição aí de todos os 
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Colegas Vereadores. E era isso então, pessoal! Muito obrigado pelo espaço, a atenção de cada 

um de vocês, fico à disposição. Muito obrigado! 

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

com a palavra Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores; ao Seu 

Alceu Dalle Molle, Presidente da Nova Aliança; e todos já citados anteriormente nesta noite, boa 

noite a todos! Nesta noite, ocupo este espaço para falar do meu segundo projeto de lei que 

trabalhei no início deste ano, o Projeto 007/2021, que institui, aos doadores de sangue do 

município de Flores da Cunha, o benefício da meia-entrada em eventos culturais, artísticos, 

esportivos e de lazer realizados em locais públicos. Seguindo a mesma linha do meu primeiro 

projeto de lei, aprovado recentemente, que instituía o Junho Vermelho, mês dedicado a ações e 

campanhas de conscientização para a doação de sangue, esse segundo projeto então tem a 

finalidade de conscientizar as pessoas a se tornarem doadores frequentes. O Ministério da Saúde 

reforça que é preciso promover e fortalecer as ações que estimulam a doação voluntária para que 

seja possível manter os estoques dos hemocentros. Essa necessidade ganhou maior urgência 

atualmente, tendo em vista que em 2020 o número de doadores reduziu em torno de 20% em 

decorrência da pandemia. Assim, este projeto de lei vem ao encontro dos objetivos do Ministério 

da Saúde e das necessidades da população, no sentido de estimular que tenhamos cada vez mais 

voluntários praticando o gesto da doação de sangue. Embora seja um ato, um nobre ato 

voluntário e que muitas pessoas o façam sempre com o intuito de ajudar, sem desejar nada em 

troca, acredito que cabe ao Poder Público estimular essa prática como ato relevante de 

solidariedade humana e compromisso social. Desta forma, para apoiar estas iniciativas, o projeto 

concede a redução do valor da entrada em atividades realizadas nos espaços públicos 

pertencentes ao Município, como o Parque da Vindima, Parque de Rodeios, Casa da Cultura, 

estádio Homero Soldatelli ou no poliesportivo, entre outros locais públicos. Sabemos que neste 

momento os eventos se mantêm suspensos, mas aos poucos retornaremos à normalidade. E 

quando isso acontecer será gratificante poder conceder o benefício da meia-entrada aos doadores 

de sangue. Para tanto, o projeto estabelece que seja realizada no mínimo duas doações, no 

período que compreende 12 meses, que serão comprovadas mediante fornecimento de declaração 

emitida pelo hemocentro. É importante ressaltar que as doações de sangue, com todas as medidas 

de segurança, estão acontecendo. Só neste ano, a Flores do Bem, com o apoio do Poder Público, 

viabilizou a vinda do banco de sangue ao município em duas oportunidades, para que as doações 

fossem realizadas aqui. É de suma importância implementar políticas públicas para criar estes 

hábitos nos brasileiros. Sendo assim, este projeto de lei vem para conscientizar, levar 

conhecimento e cativar cada vez mais pessoas para se tornarem doadores frequentes, visando a 

manutenção dos estoques dos hemocentros, medida que, além de necessária, tem como objetivo 

maior a preservação da saúde e da vida. Desta forma, peço aos Colegas Vereadores o apoio a 

este projeto que vem para trazer benefícios para a comunidade florense e que será votado logo 

mais. Utilizo também este espaço para defender a moção de congratulações que protocolei para 

homenagear a Cooperativa Nova Aliança, na pessoa do Presidente Senhor Alceu Dalle Molle, 

que se faz presente, extensiva aos demais membros da diretoria, associados e colaboradores, em 

celebração pelos seus 90 anos de serviços prestados na região e na comunidade florense e pela 

recente conquista da premiação máxima no concurso Citadelles du Vin, realizado na França. É 

sabido que a uva e o vinho conceituam muito mais que a gastronomia da serra gaúcha, eles são 

verdadeiros símbolos culturais herdados dos ancestrais italianos que imigraram pra esta região, 

herança esta que representa uma trajetória implacável de muito esforço e luta. Nada foi fácil 

quando estes imigrantes ancoraram em terras brasileiras. As dificuldades cerceavam todos os 

aspectos de suas vidas, desde a língua falada até o lugar onde dormir e o que providenciar para 

comer. Em meio a tantos obstáculos, as videiras surgiram como um foco de esperança, dando 

forças para quem já estava cansado, para obstinar uma vida melhor. Assim surgiram pequenos 

agricultores, que foram crescendo e se desenvolvendo no que hoje pode se chamar de alta 
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tecnologia enológica. O vinho surge como uma bebida de altíssima qualidade trazendo consigo 

todo o peso do legado deixado pelos imigrantes italianos. Em meio a isso, em janeiro de 1931, 

48 produtores decidiram mudar o rumo de suas vidas. Na sede da Escola Municipal da Povoação 

de Nossa Senhora de Monte Bérico, travessão Aliança, primeiro distrito de Caxias do Sul, às 

15:00 horas, os agricultores se reuniram para fundar a Sociedade Cooperativa Agrícola Aliança. 

Fundada a partir da fusão de cinco tradicionais cooperativas vitivinícolas da região: Cooperativa 

Aliança e Cooperativa São Victor de Caxias do Sul, Cooperativa São Pedro e Cooperativa Santo 

Antônio de Flores da Cunha e Cooperativa Linha Jacinto de Farroupilha. Reunidas em uma única 

família, completaram, no dia quatro de janeiro de 2021, 90 anos de história, que carregam muito 

orgulho por parte de seus diretores, associados, clientes e desta Casa de Leis, que sempre 

puderam testemunhar a realização de um trabalho feito com muito amor, amor este que 

transborda em um sabor reconhecido internacionalmente. A busca pelo, a busca pelo novo faz 

parte do dia a dia da Cooperativa Nova Aliança. Sempre atenta às demandas do mercado e 

mantendo seus princípios de cooperação e desenvolvimento sustentável, obteve recentemente o 

incrível mérito de conquistar a premiação máxima no concurso Citadelles du Vin 2021, realizado 

na França, onde o chardonnay Aliança safra 2020 foi eleito o melhor vinho entre os brasileiros 

inscritos na competição, recebendo uma medalha de ouro e o Prêmio Especial Brasil. Vale 

ressaltar também, que em 2021 a Nova Aliança registrou a sua maior safra em 90 anos de 

história, contabilizando 49,3 milhões de quilos de uvas, um aumento de 45% em relação à safra 

de 2020. Quero deixar registrado meus parabéns a todos os que fizeram e fazem parte destes 90 

anos de história da Cooperativa Nova Aliança. Parabéns pelas conquistas e convido os Colegas 

Vereadores que desejarem assinar e apoiar esta moção que votaremos logo mais, que assim o 

façam. Quero aproveitar também os minutos que me restam para falar um pouco dos primeiros 

meses de meu mandato e de alguns trabalhos como vereador. Desde o início do ano, várias 

demandas me foram solicitadas, sendo que muitas se concentraram em questões que envolvem as 

sinalizações de trânsito e ferramentas que conscientizem os condutores de veículos a dirigirem 

em menor velocidade dentro do perímetro urbano. Sabe-se que a quantidade de automóveis em 

relação ao número de moradores da cidade é elevada, aumentando assim a possibilidade de 

acidentes, tendo em vista o excesso de velocidade muitas vezes empregado nas vias da nossa 

cidade. Lembro aqui, que em 2018, o então vereador na época César Ulian instituiu o Maio 

Amarelo, mês dedicado à realização de ações de conscientização e educação em defesa da vida e 

da segurança no trânsito. Sendo assim, peço aos Colegas Vereadores e, também, ao Poder 

Público que auxiliem na conscientização para que os condutores tenham bom senso e que usem 

de forma consciente seus veículos para o bem-estar de toda a comunidade florense. Ainda 

falando em proposições, um tema muito comentado neste período foi a questão dos terrenos 

baldios. Após ouvir a reclamação de vários moradores de alguns bairros de Flores, decidi fazer 

duas indicações que carregam consigo modelos de projeto de lei que foram estudados para que 

venham a auxiliar o Poder Executivo a solucionar este transtorno que aflige a comunidade há 

alguns anos. Em relação aos trabalhos legislativos, na Presidência da Comissão de Finanças, 

percebi a necessidade de alterar o Regimento Interno e, através de um projeto de resolução 

apresentado, diminuímos em pelo menos uma semana o prazo nas tramitações dos projetos de 

lei, o que é bem importante ainda mais neste momento de pandemia onde estiveram sendo 

encaminhados com maior agilidade repasses para a área da saúde e, também, para o nosso 

hospital. Entre outros projetos importantes que estou trabalhando, destaco o projeto de lei que 

institui o novo Código de Posturas e Convivência Cidadã de Flores da Cunha, trabalho também 

realizado, iniciado na legislatura anterior pela Comissão de Revisão, presidida na época pelo ex-

vereador e nosso atual Prefeito César Ulian, e que vem sendo analisado dentro da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final com os Colegas Guga e Luizão. Além de colocar este 

projeto à disposição de diversas entidades representativas do município, também dentro da 

comissão, realizamos uma reunião on-line com a RGE objetivando um melhor regramento sobre 

a disposição dos cabos e fios que ocupam os postes de energia de Flores da Cunha. Estivemos 

ainda em contato com o setor responsável pela fiscalização tributária discutindo alguns temas, 
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como o comércio de ambulantes, e com os fiscais de Posturas do Município, a fim de fazer uma 

revisão geral do Código para que, em breve, possamos apresentá-lo em audiência pública e 

posteriormente, sendo votado e aprovado, poderá finalmente contribuir para uma melhor 

qualidade de vida da comunidade florense. Por fim, gostaria de destacar mais duas atividades. 

No início de março, estive em reunião com o Prefeito e representantes de empresas de 

transportes escolares da nossa cidade, para estudarmos soluções para estas empresas que ficaram 

um longo período sem poder trabalhar devido à suspensão das aulas. Em abril, juntamente com a 

Colega Vereadora Silvana, o Chefe de Gabinete Daniel, estivemos em Porto Alegre, na 

Assembleia Legislativa, Secretaria de Agricultura e, também, Secretaria de Educação, onde 

entregamos demandas de Flores da Cunha para os parlamentares e solicitamos atenção especial 

para a nossa cidade, sendo que algumas dessas demandas já vem sendo atendidas. Acredito que o 

maior desafio neste início de mandato tem sido conciliar todas as demandas solicitadas com a 

preocupação que tem sido o setor da saúde. Através de reuniões on-line, redes sociais e de 

ligações, consegui estar perto, visitando e atendendo as pessoas e passando todas as informações 

sempre que fui solicitado. Saliento aqui também que sempre fui muito bem atendido pelos 

secretários municipais e servidores, que prontamente me ouviram sempre que eu solicitei e, 

dentro do possível, atenderam às demandas ou me passaram as informações desejadas. Fica a 

estes meus agradecimentos por esta parceria e comprometimento. Para finalizar, acredito que 

ainda vivemos um momento que inspira cuidado, o vírus ainda está em circulação e é importante 

a cooperação de todos para que consigamos superar esta pandemia o mais breve. Peço à 

comunidade colaboração e me coloco à disposição sempre que precisarem para ouvir as 

demandas e para atender dentro do que me é possível como vereador. Agradeço a comunidade 

florense que me confiou para este importante cargo de vereador. Sempre que precisarem de mim 

podem entrar em contato pelos canais de comunicação que será uma grande honra poder ajudar. 

Deixo o meu abraço e desejo uma boa noite e uma boa semana a todos. 

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

Vereador Horácio para que faça uso da palavra.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, aos 

Vereadores, a Vereadora, aos funcionários desta Casa, ao Dalle Molle, à imprensa escrita e 

falada, e a todos que nos assiste neste momento. Conforme podemos ver ali (Exibição de 

imagens através da televisão), eu vou comentar a respeito de uma estrada lá do travessão Gavioli, 

do antes e o depois. Aonde que lá realmente foi prestado um bom trabalho, aonde que se pode 

visualizar, que praticamente não se tinha mais visibilidade e com o acesso muito difícil. Essa 

estrada foi feito um patrolamento, uma roçada, aberta, que hoje pra quem lá passa, não, não 

parece ser mais ser a mesma estrada. O acesso daquela estrada realmente ficou muito bom, 

sabendo que estava muito precário. Sabemos que lá também tem vários moradores, tem uma 

cancha de laço, um pessoal que realmente precisa e precisa bastante, bastante da, dessa estrada, 

eu como que todo mundo já sabe, sou produtor rural, defendo o produtor rural e busco sempre o 

que é importante pro produtor rural como para os demais também, mas o produtor rural ele 

precisa de estrada, ele precisa de acesso. Se nós não tivermos isso, não se tem como escoar o 

produto e isso cada vez fica mais difícil pra poder chegar e estar produzindo a, pra poder chegar 

e ter acesso com os demais, tanto pra ti chegar e estar, estar negociando pro produto chegar até o 

produtor, e como pra ti poder chegar e o pessoal estar te visitando e chegando até nas próprias 

terras dos produtor de lá. Os próprios produtores de lá tem um reconhecimento, pessoal lá da 

cancha de laço, que realmente viram o bom trabalho lá, do Diretor de Obras e a equipe, que lá 

prestaram roçada, patrolamento, a abertura de bueiros, fizeram um trabalho como que realmente 

precisa e isso a gente vem agradecer e eu agradeço em nome deles também. Então aí está o Miro, 

o Diretor de Obras, mostrando aonde que também foi feito uma melhoria, dando segurança. 

Vejam que praticamente não havia acostamento, os buraco aonde que ali já houve acidente e ele 

realmente fez um trabalho que nós vamos estar vendo a diferença, a mudança de quem lá passar 

pra chegar e olhar, vai ver que realmente a pessoa se preocupou e a imagem ficou outra. Isso se 
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torna um, uma atitude muito, muito grata, uma atitude que a gente agradece pela segurança. A 

atitude dele foi para se preocupando com, com a vida, com a segurança das pessoas que lá 

estivesse transitando. Eu vou pedir que vá um pouco mais devagar lá, senão consigo passar. 

Sabendo que aonde por muitos anos ficou daquele jeito, então conforme foi feito o pedido, eu 

quero realmente agradecer, ter o reconhecimento, a, a todos que lá estavam trabalhando, a todos 

que, que realmente entenderam que isso é importante pro produtor rural. Logo adiante também, 

temos a, o acesso que lá, por várias e várias vezes, o pessoal chegava a chamar a patrola, chamar 

ajudar, pra poder chegar e puxar as carreta que não tinha como fazer uma curva, pra poder entrar 

aonde que o pessoal precisava ter acesso. Um trabalho que, que foi feito no sábado, dia de 

feriado, um dia que, dia do trabalhador, lá estava o Diretor de Obras, a, a equipe, a equipe dele, 

realmente atendendo ao povo que lá estavam precisando há muito tempo. Isso com um tempo até 

curto, conseguiu resolver aquilo que, por várias e várias vezes, trouxe problemas sérios pras 

pessoas de lá, porque você já imagina, você está chegando com uma carreta e não conseguir 

entrar, tranca o acesso, trancava todo o trânsito que lá tivesse que transitar. E ainda tinha que 

pedir ajuda pra poder chegar e estar locomovendo aquela carreta. Então ali também, em nome do 

pessoal lá, que realmente eles agradecem, eu também agradeço, e convido aos Colegas também 

que a hora que forem lá pra poder chegar e estar vendo, que realmente precisamos sim, 

reconhecer quando que é feito um bom trabalho. O trabalho é pro povo, nós estamos aí 

justamente como os demais, eu estou aqui pra trabalhar pro povo. O povo precisa sim ser ouvido, 

perceber aonde que a gente pode chegar e melhorar. Às vezes, que nem eu disse, com pouco 

trabalho, fazer uma mudança bastante significativa. Em cima disso, eu acompanhei mais a, as 

obras que a gente está vendo ali, eles fizeram o aproveitamento da, não sei daonde que foi 

retirado essa base de asfalto, que deixou um trabalho seguro, um trabalho bom e lá fizeram o 

aproveitamento também, que hoje a gente precisa valorizar a quem administra, que saiba 

administrar sempre usando tudo que pode ser usado e baixando custo. Hoje onde que se 

administra bem, tem que saber realmente baixar custos. Sabemos que também pra manter a 

estrada, pra manter uma estrada boa, precisamos realmente dos bueiros, aonde que nessa região 

também foi, foi feito um bueiro. Foram feito vários, mais ali na, na região do Ulisses Berti, ali 

por muito tempo, havia uma demanda que precisava de um bueiro com uma tubulação maior, 

aonde que dessa vez já, já foi, foi feita e então pra isso, eu preciso que seja visto, que o 

importante é as pessoas poderem fazer, fazer a hora que, porque o custo de fazer na hora certa ou 

demorar de fazer, o custo é o mesmo. Então o produtor rural ele precisa ser atendido, ele precisa 

ser visto, ele precisa ser valorizado. Nós valorizando, realmente o pessoal vai chegar e vai 

reconhecer porque o produtor rural é aquela pessoa que quando você chegar e estender uma mão, 

ele sabe te agradecer. Então eu defendo o produtor rural, estou aqui buscando sempre, e podem 

chegarem a hora que precisar de qualquer coisa, aquilo que estiver ao meu alcance, estou aí no 

compromisso de fazer aquilo que realmente cabe a um vereador. Nessa passada também, quero 

colocar que foram feitas várias, outras ramais, vários outros ramais de estrada, que também 

acompanhei, tá? Então temos ali a, aquela que dá, dá acesso ao aviário Scariot, temos que eu 

acompanhei, tenho visto que ficou um bom trabalho, aonde que dá acesso ao Luiz Novello, aos 

Novello, Luciano, a família dele, aos familiares e demais que também lá moram. Então estradas 

todas que o pessoal realmente elogiou bastante aquilo que foi feito. Esse agora ali está 

aparecendo na foto, aonde foi colocado aquele bueiro que comentei agora há pouco, uma 

tubulação que realmente era aquilo que precisava e de certeza esse problema está resolvido. 

Essas estradas que também eu venho citar são ali na, aonde que tem acesso às família Bonatto, a 

Serraria do Rech, lá mais próximo da Parada Cristal também foi feito e o pessoal de lá têm 

ficado muito agradecido, elogiaram bastante o trabalho, ali aonde que também acompanhei e 

tenho visto, ali aonde tem a família dos Dal’Alba. Então em cima disso, o pessoal está bastante 

agradecido, porque é aquilo que eles precisam, não é que a gente esteja fazendo o favor, mas é a 

nossa missão, mas o reconhecimento deles a respeito disso. Em cima disso, também temos que 

reforçar o reconhecimento de toda essa equipe ali, no dia de feriado, que estavam lá trabalhando, 

trabalhando unidos, mostrando que o mais importante é atender à necessidade de Flores da 
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Cunha. Eles deixaram suas famílias, deixaram o seu lar, pra poder chegar e estar lá ir prestando 

um trabalho, mostrando que realmente são pessoas, que quando o pessoal precisa eles estão aí 

pra contribuir. Para isso, tem o meu reconhecimento, o reconhecimento de todos os moradores 

daquela região. E quero deixar, de coração, dizendo que o pessoal de lá têm elogiado, têm me 

ligado, têm falado a respeito disso, então isso nos deixa orgulhosos, nos deixa bem, porque este é 

meu compromisso, essa é minha função, de acompanhar, de fiscalizar e de elogiar também, 

quando que realmente o pessoal se demonstra pronto, vai lá e tira uma curva, se preocupa com a 

segurança, quando que vê que um precisa, do pessoal chegar e colocar um bueiro maior, porque 

aquele lá fica transbordando, fica estragando aquela estrada toda vez, chega e faz, e faz bem 

feito. Quando que você chega e diz, olha, precisamos abrir mais essa curva que o pessoal lá não 

tem condições de entrar com uma carreta. Cada vez que o pessoal vem aqui, se torna um custo 

muito maior pra ter que ir lá, puxar essa carreta, trancar o trânsito, deixar aquele pessoal 

atrasando as entregas deles, se aborrecendo em cima disso, aonde que isso pode ser feito 

simplesmente como aquilo que foi feito, prestando um trabalho, mostrando o reconhecimento 

que nós temos pelos produtores rurais. Era isso hoje, Senhor Presidente. Um boa noite a todo, a 

todos e uma boa semana.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado o uso do Grande Expediente pelos 

Colegas Vereadores, 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 007/2021, que “Institui, aos doadores de 

sangue do município de Flores da Cunha, o benefício da meia-entrada em eventos culturais, 

artísticos, esportivos e de lazer, realizados em locais públicos”. 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 Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos 

e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Lei nº 007/2021 está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, público que 

nos acompanha. Como já explicado na tribuna, este projeto concede a meia-entrada para 

doadores de sangue frequentes em eventos que acontecerão em espaços públicos do município e 

vem com o intuito principal reforçar a importância da doação de sangue, também como uma das 

ações a serem trabalhadas durante o Junho Vermelho, instituído através de projeto de lei 

recentemente também por este Vereador. Somado a este ato importante, fica o reconhecimento 

do Poder Público a estes doadores, permitindo um benefício ao acesso de eventos culturais, 

esportivos e de lazer, melhorando assim a qualidade de vida da nossa comunidade. Diante do 

exposto, conto com o apoio da Colega Vereadora e Vereadores para este projeto. Muito 

obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Lei nº 007/2021 está em votação. Os 

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

Então o Projeto de Lei nº 007/2021 aprovado por unanimidade.  

Em pauta, a discussão e votação da Moção nº 013/2021, de Congratulações à Cooperativa Nova 

Aliança, na pessoa do Senhor Alceu Dalle Molle, Presidente da entidade, extensiva aos demais 

membros da diretoria, associados e colaboradores, em celebração pelos seus 90 anos de serviços 

prestados na região e na comunidade florense e pela recente conquista da premiação máxima no 

concurso Citadelles du Vin, realizado na França. De autoria do Vereador Diego Tonet, ao qual eu 

passo a palavra pra fazer defesa da sua moção. 
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VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, membros da diretoria 

da Nova Aliança, Presidente Alceu Dalle Molle, associados e colaboradores. Assim como já 

explanei na tribuna, penso que a Cooperativa Nova Aliança, em seus 90 anos de história, perante 

seus méritos pela premiação recente em concurso na França e, também, pela maior safra da 

história ocorrida em 2021, merece ser agraciada com esta moção de congratulações. Certamente 

esta cooperativa muito tem contribuído para o desenvolvimento econômico e do setor 

vitivinícola de Flores da Cunha e também da região, além de ser uma das colaboradoras para que 

a cidade de Flores mantenha o título de maior produtor de vinhos do Brasil. Por estes méritos, 

convido os Colegas Vereadores a apoiarem esta homenagem para a Nova Aliança. Obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 013/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 013/2021 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a discussão e votação do Requerimento nº 031/2021, que “Requer o envio de ofício ao 

Presidente do IPE Saúde, Senhor Júlio César Viero Ruivo, solicitando informações sobre o não 

credenciamento do Pronto-Socorro 24 horas do Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima 

de Flores da Cunha aos segurados do IPE Saúde até o presente momento”. Está em discussão o 

requerimento nº 031/2021. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores; 

Senhor Alceu Dalle Molle, Presidente da Cooperativa Nova Aliança; servidores da Casa, 

imprensa e os que nos acompanham através do Facebook. Faço a defesa deste requerimento, que 

solicito ao Senhor Presidente desta Casa o envio de ofício ao Presidente do IPE Saúde, Senhor 

Júlio César Viero Ruivo, para pedir informações sobre o não credenciamento do Pronto-Socorro 

24 horas do Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima de Flores da Cunha aos segurados do 

IPE Saúde. Considerando que no dia 24 de junho de 2013 o hospital Nossa Senhora de Fátima 

solicitou, através de um ofício, o credenciamento do hospital e não foi atendida; no dia 19 de 

março de 2021 novamente, agora, por e-mail, a direção do hospital Fátima enviou um novo 

ofício solicitando o credenciamento e até o presente momento não obteve retorno; sendo que no 

dia 15 de março de 2021, em reunião virtual com representantes do IPE Saúde, Deputado 

Estadual Tiago Simon, este Vereador e a diretora do hospital, Andreia Vignatti, ficou acertado o 

credenciamento do Pronto-Socorro 24 horas do IPE Saúde. Porém, já se passaram mais de 30 

dias e o IPE Saúde não realizou o credenciamento, e isso nos preocupa, pois estamos em 

pandemia da Covid-19 e o inverno se aproxima, época de maior incidência de síndromes gripais. 

Solicitamos também o credenciamento de todos os procedimentos e exames do hospital Fátima 

aos segurados do IPE Saúde. E, por considerar muito importante garantir o atendimento aos 

segurados do IPE Saúde de nosso município, só pra concluir, e região pelo hospital Fátima, 

solicitamos aos Nobres Colegas a aprovação deste requerimento. Boa noite, uma boa semana a 

todos e a todos. Obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Requerimento 031/2021 está em votação. Os 

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

Requerimento nº 031/2021 aprovado por unanimidade.   

Encerrado a Ordem do Dia e não tendo mais pauta, encaminho para a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 030/2021; e para a Comissão de Finanças e 

Orçamento os Projetos de Leis nºs 028, 029 e 031/2021. Passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Eu passo a palavra para o Vereador Diego Tonet. 

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

acompanha através das redes sociais. Na última quinta-feira à noite, estive reunido em Otávio 

Rocha, junto com o Prefeito César, o Vice Márcio, o Chefe de Gabinete Daniel, o Subprefeito 
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Bruno e lideranças do distrito, prestigiando uma reunião com os diretores da Cooperativa Cresol, 

que apresentaram o seu plano para a instalação de uma agência bancária nesta localidade. 

Conforme relatos então das lideranças, do pessoal ali de Otávio Rocha, ficou evidente que 

Otávio Rocha volta a ter uma agência bancária, né, a necessidade de ter uma agência bancária 

neste local, pela distância que se tem com o Centro de Flores da Cunha e, também, por ser um 

importante polo turístico de Flores com importantes roteiros e empresas instaladas no distrito. 

Desta forma, acredito que a Cresol vem para contribuir com o desenvolvimento de Otávio Rocha 

e facilitar a vida de todos os seus moradores desta localidade. Era isso, Senhor Presidente. Uma 

boa semana a todos! 

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

Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

cumprimentar a presença aí do Machado, se faz presente aí prestigiando nossa sessão. Quero 

ainda comentar em assuntos de pavimentação. O governo passado então batalhou 

incansavelmente, Senhora Vereadora, para buscar uma emenda junto ao Deputado Federal 

Osmar Terra, né, pra que se, pra pavimentar a estrada velha, uma extensão aí de quatro 

quilômetros pra mais. Quero destacar também aqui, a pavimentação da via Vêneto que liga a São 

João, travessão Gavioli e São Valentin. Teve também a estrada de São Valentin, enfim, inúmeras 

pavimentações aqui, obras concluídas, deixadas, como o novo complexo das oficinas. Tivemos 

atração de novas empresas, gerando mais de 12 mil empregos em Flores da Cunha, uma série de 

questões, né? Então apenas a título de conhecimento, contribuição dos Colegas Vereadores, 

deixo aqui uma sugestão também, a questão dos abrigos de ônibus que a gente percebe na 

cidade, muitos não têm o calçamento. Se observada o prolongamento, toda a VRS-814, aonde 

tem, nota-se mato, barro, enfim, eu fico pensando em dias de chuva, como é as pessoas que 

utilizam dali, com mato batendo aí um metro, como é que fica toda essa questão pra eles 

também, então vale como uma sugestão, Senhora Vereadora, Líder de Governo, ver essa questão 

de, possivelmente a pavimentação. Hoje, no município, questão de, da cidade urbana, tem muita, 

falamos na Comissão de Constituição que tem muitas depredadas, né? Das, eu já vi gente vindo 

arrumar o logotipo, a propaganda do mercado, tudo mais, mas ver quem presta esse tipo de, de 

melhorias aí e cobrar, né, cobrar pra que seja mantido então a questão visual e estrutural pra que 

não aconteça nenhum imprevisto aí, conforme imagens que foram mostradas anteriormente, 

aquela lá de Sete de Setembro também, então que não aconteça com os nossos munícipes, né, 

debaixo dessas, dessas paradas de ônibus. Então era o que continha aí pra noite de hoje. Desejo 

uma boa noite e uma boa semana a todos! Era isso. 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente! Gostaria de 

desejar um boa noite também ao Machado e, também, ao Presidente da Nova Aliança, né, o Seu 

Alceu Dalle Molle. E gostaria de falar um pouquinho do final de semana aí nosso, que, volta às 

aulas que, que se iniciou hoje, né, a volta às aulas. Estive presente aí no colégio Frei Caneca, um 

colégio que nós adotamos pra cuidar toda a parte de jardinagem, então nós estivemos lá, fazendo 

toda a limpeza com a nossa equipe, né, os amigos de Flores, onde eu, eu sou integrante do, e 

coordenador desse grupo. E podemos assim ver também a, o quanto precário está, né, as escolas 

estaduais, né, Senhor Presidente. E aquilo que a gente pode ajudar, contribuir, a gente então o 

fez. Também quero destacar a importância de que nós, a comunidade florense continua, tem que 

continuar se cuidando a questão do Covid, porque a simples bandeira vermelha, né, Senhor 

Presidente, teve uma sensação de que se pode quase tudo, né, e não é bem assim! Nós temos que 

continuar se cuidando para que o nossos casos, né, de Covid não venha a crescer ainda mais em 

nosso município e, com o crescimento também, a perca de muitos, né, florenses na nossa cidade. 

Por, então era isso, queria desejar a todos uma boa noite e, também, uma boa semana! Muito 

obrigado! 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Luizão. Eu transfiro a 

Presidência à Vereadora Silvana para que faça uso das Explicações Pessoais.  

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

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora Silvana. Então, além das 

atribuições que a gente tem como Presidente desta Casa, mas eu continuo sendo Vereador e as 

demandas da comunidade elas continuam acontecendo. Então muitas delas, por anos que a gente 

vinha pedindo, através do Executivo, através de indicações, não fomos solicitados e, agora então, 

mais fortemente as pessoas estão nos cobrando, porque eles dizem que a gente tem o Executivo 

do nosso lado, então as demandas elas vêm com mais frequência. Então durante a semana, eu 

estive fazendo algumas visitas. Na quinta-feira, eu estive até no posto de saúde falando com a 

Secretária Jane sobre a incidência mais uma vez do caso de dengue na nossa cidade, agora com 

um caso confirmado, mesmo sendo que a pessoa contraiu o caso fora do município, depois 

trouxe para cá, mas é um caso a se preocupar, que nossa fiscalização está atuante quanto a isto. 

Na sexta-feira, fui convocado pra ir até numa propriedade na Linha 60. Lá, nós temos uma 

demanda antiga de uma estrada que dá acesso a uma empresa, Franzoni Máquinas, do Norberto 

Tomazzoni, vários anos que eles estão pedindo manutenção naquelas estradas. Então juntamente 

com o nosso Subprefeito de Otávio Rocha, o Bruno Debon, estivemos lá olhando a necessidade 

daquela empresa e, também, das famílias que transitam naquela estrada. E prontamente o 

Secretário ficou à disposição pra logo começarmos um trabalho pra baixarmos uns desníveis que 

tem naquela estrada e, futuramente, uma pavimentação até de acesso pra estrada do Franzoni, lá 

na Linha 60, uma estrada também que não tem denominação, estarei encaminhando um projeto 

pra denominar o nome naquela estrada. E também, de sexta de tarde e hoje, o grande trabalho foi 

em cima da educação, da volta da educação nas nossas escolas estaduais, como falou o Vereador 

Luizão. É de se lamentar que há mais de um ano que as escolas estão fechadas, dois, três meses 

que estamos aqui discutindo, cobrando do Governo Estadual pra que liberasse a volta às aulas e 

no dia que o governo libera a volta às aulas, as escolas não estão preparadas, falta de material 

humano, falta de secretários. Isso é muitas vezes chega a dar, irritar, né? A semana passada eu 

comentei também, durante o Grande Expediente, as atribuições que nossos educadores têm, a 

responsabilidade que eles têm nas costas, claro, nós respeitamos a posição de cada um, mas é de 

se lamentar que todo esse tempo as escolas não pudessem se precaver pra podermos voltar à sala 

de aula. Então é isso mais que eu queria deixar pra vocês, que nós continuamos sendo vereadores 

e executando o nosso trabalho no dia a dia, ouvindo nossos munícipes. Obrigado. 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Retorno a Presidência ao Colega Vereador Clodomir 

José Rigo. 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite novamente a quem nos acompanha aqui, né, 

Machado, os Dalle Molle da vinícola, muito obrigada pela presença, todos que estão no Face. Eu 

tenho alguns comunicados dessa semana, que foi bem intensa, né, de atividades. Realizei uma 

live então com a Luana, que foi a primeira fisioterapeuta do Brasil com síndrome de Down e, 

também, foi a primeira vereadora que assumiu a Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, 

falando então sobre a inclusão social e profissional das pessoas com deficiência. Então foi uma 

live muito legal, ela deu um exemplo aí pra nós de como que as pessoas devem correr atrás dos 

seus sonhos, né? E daí também a Maria, né, da Apae, aproveitou pra divulgar um projeto que 

eles estão trabalhando pra junto às empresas do município poder incluir, né, colocar essas 

pessoas como mão de obra nas nossas empresas. Também quero agradecer ao Bruno Debon, que 

atendeu uma demanda nossa aí de uma melhoria na estrada do loteamento Bertin, também que 

estava há algum tempo ali sendo demandada. E também, estive conversando com a Michele 

Lusa, né, a nossa Secretária de Desenvolvimento Social, sobre os nossos planos aí pros idosos, 

que depois também nós vamos conversar na nossa comissão então que os vereadores já 
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indicaram os nomes aí, vão indicar nessa semana, né, o Colega Vitório vai fazer parte, o Colega 

Horácio também e o Vereador Luizão também participarão aí desse debate, de nós pensarmos o 

futuro dos idosos aqui em Flores. E não somente dos idosos que já são idosos, mas nós, né, na 

nossa faixa etária, como é que nós iremos chegar na época de, dos 60 anos em diante, que 

engloba os idosos, como é que vai ser, né, pra lá, né, daquele tempo? Então pensar isso agora. E 

também recebi aí, na quinta-feira de noite, eu conversei com o Luiz Vanacor, da EGR, né, sobre 

aquele acidente que deu com o caminhão de caquis, ali na nossa ERS-122. Então, no dia 

seguinte, ele já mandou a equipe aí pra fazer a pintura de sinalização com as ilhas que eles falam, 

né, com a diminuição da velocidade, 50 por hora, a sinalização, mas que eles conseguiram fazer 

imediatamente. Agora o próximo passo é então a reivindicação das placas de sinalização que 

estão muito precárias ali nessa via. E fica aquela dúvida, né, que conversando com as lideranças 

aí, que 2019 reivindicaram as caixas de, de brita e eles dizem que não há viabilidade, então nós 

vamos ter que sentar de novo com eles e ver se tem um estudo real disso, né, se é viável ou não, 

pra gente continuar cobrando, que se evitem novos acidentes aí principalmente trágicos nessa 

rodovia que é tão perigosa para todos. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada.  

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

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

acompanham. Conforme mencionado pelo Colega Diego, na quinta-feira tivemos, tivemos uma 

reunião na, distrito de Otávio Rocha no intuito de trazermos uma instituição bancária para aquele 

distrito. Desde que o Banrisul terminou os seus serviços, não presta mais os serviços na 

comunidade, fomos em busca de uma outra instituição que pudesse trabalhar conosco no distrito 

de Otávio Rocha. A Cresol se propôs a vir fazer esse serviço, prestar todo esse atendimento e 

acreditamos que possa vir, sim, a prestar um bom serviço. Comentava naquela quinta-feira, o 

Colega também estava lá, eu como Presidente da associação daquela comunidade, Associação de 

Amigos de Otávio Rocha, temos um compromisso de zelar aí pela comunidade. E a demanda por 

uma agência bancária era iminente e necessária, pois estávamos desprovidos desse serviço. 

Então a Cresol se propôs a vir a trabalhar conosco e fiquei feliz porque é uma cooperativa de 

crédito, uma cooperativa que tem um olhar voltado muito para a agricultura, a gente já conhece 

de outros municípios, então a gente acredita que venha, sim, a trabalhar conosco lá, já que o 3º 

distrito é essencialmente agrícola. Então quando fomos contatados, já andamos pelo nosso 

interior, conversamos com alguns produtores, conversamos com alguns empresários do turismo, 

empresários do setor agrícola, empresários de vinícolas e todos se propuseram a ajudar, sim, que 

essa instituição bancária faça parte do nosso distrito e que ela venha prestar bons serviços como 

a presta em outros, outras comunidades. Então acreditamos que os trâmites estão sendo seguidos 

e dentro em breve estaremos com essa importante instituição, que vem crescendo a cada ano, nos 

apresentaram números bons, nos apresentaram além-fronteiras, até fora do estado eles estão 

trabalhando, então acreditamos sim que possa também vim esse serviço mui bom de cooperativa 

de crédito para Otávio Rocha. Então vai prestar todos os serviços de uma agência bancária e 

ainda aquele olhar mais atento e que possa fomentar ainda mais a nossa agricultura no 3º distrito. 

então que seja bem-vindo a Cresol para Flores da Cunha, que ela já tem a sua agência aqui, e 

estendendo o seu serviço para o 3º distrito de Otávio Rocha. Então era isso, Senhor a Presidente. 

Uma boa noite, uma boa semana a todos! 

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

da Presidência). Obrigada, Colega Vereador. Passar alguns informes então do nosso Executivo. 

Na sexta-feira, estivemos fazendo uma visita na comunidade de Mato Perso, né, junto com o 

Vice-Prefeito, o Prefeito, o Secretário de Turismo, a Secretária de Planejamento e, também, o 

Subprefeito Elso Ferronato, verificando aí as questões, né, de poder desenvolver turisticamente 

cada vez mais aquele distrito. Também passamos na escola, né, que foi a primeiro ano que a 

escola está sendo municipalizada, então as atividades são por conta do Município, estavam todos 

em dia lá com professores, tudo certinho. E daí foram reivindicadas algumas melhorias na 

escola, que então o pessoal fez essa conversa com a diretora, né, a nossa ex-colega, ex-vereadora 
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Claudete Gaio Conte. Queria informar também aos Colegas que amanhã começa a operação 

tapa-buraco na cidade, né, serão revistos aí todos os pontos da cidade que precisam ser 

melhorados com essa questão. E também, falar um pouquinho sobre o programa Mais Agro, que 

foi um projeto apresentado pelo vereador César Ulian na época e que, hoje, faz parte do projeto 

Flores Mais Empreendedora, da qual aqui os Colegas Vereadores aprovaram a destinação do 

recurso. E esse projeto então foi hoje a Secretaria de Agricultura passou nas propriedades, né, do 

interior, são 40 propriedades que estão participando desse projeto e coletando as amostras do 

solo, foram 150 amostras de solo que serão analisadas e interpretadas e depois, o próximo passo, 

são as amostras de análise foliar também, das folhas, tudo isso pra desenvolver cada vez mais 

então a nossa agricultura com pesquisa, com tecnologia. E a gente sabe que o nosso agricultor, 

né, Horácio, está sempre na vanguarda aí, está sempre à frente de tudo, então isso só vem 

também a contribuir cada vez mais com a nossa agricultura. Uma ótima semana todos! Muito 

obrigada, até.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Boa noite a todos, Colegas Vereadores, à Vereadora, à diretoria 

da Nova Aliança, ao amigo Clóvis Machado, bem-vindo, assessores, pessoal que nos assiste em 

casa. Utilizo deste espaço aí pra falar um pouquinho sobre algumas coisas que me chamaram a 

atenção. Eu gostaria de parabenizar aí o jornal O Florense, pela matéria falando sobre a 

separação de lixo, que em nosso município ainda não é algo comum. Temos aí os containers de 

seletivo e orgânico, porém a adesão por parte dos moradores ainda é baixa. Pessoas que não 

separam o lixo, eu acredito que, que seja importante estar dando essa publicidade, essa 

conscientização. E também já sugiro aqui pra, pra o nosso Prefeito, pra Administração Pública 

que faça mais campanhas de conscientização pra separação de lixo, porque devemos aí cuidar do 

nosso meio ambiente, cuidar do que a natureza nos fornece e o lixo é muito prejudicial pra nossa 

natureza. Também entrando nesse, nessa questão de meio ambiente, estive em viagem no final de 

semana, viajei pro oeste do Paraná e daqui até lá temos um problema em comum, que é a seca, a 

falta de chuvas. Isso já está nos prejudicando no que diz respeito ao abastecimento de água e 

também vai prejudicar a nossa agricultura. Então, né, produção de grãos comprometida, 

pastagens degradadas, então a pecuária também está sendo prejudicada e vamos ter aumentos 

logo aí, novamente na carne, nos insumos, nas rações e falta de produto. Então são anos difíceis, 

de pandemia e, agora também, com seca. E também aproveito, né, pra deixar mais uma 

mensagem de conscientização, né, acompanhando o que o Vereador Colega Luizão falou, né, de 

que o Covid ainda está aí. Fomos alertados pelo nosso Prefeito de que muitas aglomerações, 

muitas festas, muitas pessoas na rua, então o vírus ainda não foi embora, pessoal! Vamos nos 

conscientizar e ficar em casa. Esperamos que as aulas voltem, que os profissionais sejam 

realocados, que tenhamos possibilidade de ter aula, mas se cuidando porque o vírus ainda está aí 

e a gente não pode esperar uma nova onda, né, que vá trazer aí uma dificuldade de alocação 

hospitalar. Então vamos ter esse cuidado, que o vírus ainda não foi embora e rezar aí, pedir pra o 

Pai do céu que mande chuvas. No mais era isso, agradeço a atenção de todos e uma boa semana! 

Obrigado. 

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

Explicações Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Então informo que o prazo para a 

indicação de membros para a composição da comissão especial destinada a realizar estudo e 

propor melhorias na legislação que tange às práticas públicas do cidadão idoso de Flores da 

Cunha fica prorrogado para até a próxima quarta-feira, tendo em vista que apenas duas bancadas 

indicaram os seus vereadores, e para ser criada a referida comissão, necessita de, no mínimo, três 

membros. Então as bancadas que ainda não fizeram suas indicações, através de oficio, que o 

façam até então a próxima quarta-feira. Eu também quero aqui destacar a preocupação com 

nossa, a nossa situação na nossa cidade, do Covid, felizmente as vacinas estão voltando, amanhã 

já tem um grupo que está sendo vacinado, mas nós não podemos afrouxar, né? Muitos casos de 

pessoas nossas sendo internadas, eu acho que a mídia, todas as, a imprensa está divulgando essas 
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informações e uma pena que as pessoas muitas delas não se conscientizam de respeitar a si e 

principalmente respeitar o próximo. Então esperamos que nós tenhamos uma semana melhor, o 

frio está chegando também, é outro agravante, que nós possamos nos cuidarmos um pouco mais.  

Não tendo mais assuntos para hoje, então agradeço a presença de todos e a proteção de Deus, 

declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 03 de maio de 2021, às 19h55min. Tenham todos 

uma boa noite, uma boa semana, e paz e bem! 
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