
 

Anais 2.634, da Sessão Ordinária do dia 24 de maio de 2021. 267 

SESSÃO 2.634 – ORDINÁRIA 

24 de maio de 2021 

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

sessão plenária ordinária deste dia 24 de maio de 2021, às 18h07min. Um cumprimento especial 

aos Colegas Vereadores, à Vereadora; à imprensa, na pessoa do Rouglan; ao ex-vereador Felipe 

Salvador, obrigado pela sua presença; assessores da Casa e demais pessoas que nos prestigiam e 

nos assistem através do Facebook Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, sejam todos bem-

vindos! Hoje nós tivemos então a 51ª morte, vítima da Covid, então eu solicito aos Colegas e 

demais pessoas que nós façamos um minuto de silêncio em respeito a todas as vítimas da Covid 

(Minuto de silencio). Quero aproveitar também pra agradecer a Colega Vereadora Silvana, por 

ter nos substituído durante esses 15 dias da Presidência da Casa, executando serviços muito bem 

representados aqui. E, também, dar as boas-vindas novamente ao Colega Vereador Angelo, e eu 

também, que estávamos afastado por motivo de doença. Conforme Resolução da Mesa nº 346, de 

14 de maio de 2021, será permitida a permanência de 25 pessoas no plenário da Câmara na 

realização de sessões ordinárias, solenes ou audiências públicas. O controle do acesso do público 

será realizado através da distribuição de senhas e da medição da temperatura.  

Conforme a 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 aos Colegas Vereadores, servidores desta Casa e público presente para 

cantarem o Hino de Flores da Cunha, letra e música de Ivo Gasparin. (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 055/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 009/2021 e encaminha o 

relatório da diretoria de Contabilidade contendo informações de todas as receitas e despesas 

executadas pelo Fundo Municipal do Idoso durante os últimos oito anos, em atenção ao 

requerimento nº 032/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli. 

Ofício nº 056/2021, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de abril de 

2021 e os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária referentes ao segundo bimestre de 

2021, para conhecimento dos Vereadores.  

Convite do Prefeito Municipal para a abertura da Semana do Município em comemoração aos 97 

anos de emancipação e para o lançamento do projeto Flores Mais Empreendedora, no dia 17 de 

maio de 2021, às 09:00 horas, no Casarão dos Veronese. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 195/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal o patrolamento e o calçamento da rua Fortunato Pedro Zuppa, em Nova Roma. 

Indicação nº 196/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada uma averiguação quanto ao uso do solo nas faixas de domínio 

das ruas do município e em terrenos a elas adjacentes, de modo a resguardar a segurança do 

trânsito rodoviário, a preservação do meio ambiente e o patrimônio público, em especial ao 

acesso sul, na saída para Caxias do Sul. 
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Indicação nº 197/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de contêineres de lixo orgânico e seletivo na estrada para Caxias do Sul, 

nas proximidades da residência de número 4000, na localidade de São Cristóvão. 

Indicação nº 198/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de redutores de velocidade, com a devida sinalização, nas imediações da 

igreja de São Cristóvão, nas proximidades da residência de número 3381, na localidade de São 

Cristóvão, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 199/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal a visita ao município de Pareci Novo, a fim de ver in loco o projeto da 

rodovia Transcitrus, rota turística que está sendo pavimentada com recursos do Ministério do 

Turismo, para aplicar no município de Flores da Cunha projeto de semelhante teor. 

Indicação nº 200/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja encaminhado a esta Casa um projeto de lei denominada “REFIS”, 

incentivando e permitindo às empresas e pessoas físicas do nosso município à renegociação, com 

parcelamento e quitação de suas dívidas, possibilitando voltarem ao cadastro positivo de crédito 

junto ao Município. 

Requerimento nº 037/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer o 

envio de um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar esclarecimentos acerca da 

situação física do prédio, do funcionamento e do andamento das providências tomadas pelo 

Poder Público Municipal em relação à Casa de Cultura Flávio Luis Ferrarini, informando qual a 

construtora que fez a obra; em quantas etapas foi desenvolvida a obra; se todas foram executadas 

pela mesma construtora; se há defeitos construtivos presentemente; de que construtora é a 

responsabilidade dos defeitos; qual o valor da obra; se houve o pagamento para a construtora, ou 

construtoras; se ocorreram e quais são os defeitos na execução da obra, comprovando com o 

envio de fotos; quais providências estão sendo tomadas frente aos defeitos encontrados, caso eles 

existam; qual o prazo previsto para a manutenção dos defeitos encontrados; se a construtora, ou 

construtoras responsáveis foram responsabilizadas, encaminhando cópia de documentos que 

comprovem; e qual a data prevista para a abertura e o funcionamento da Casa de Cultura Flávio 

Luis Ferrarini e da Biblioteca Pública Municipal Érico Veríssimo. 

Requerimento nº 038/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que requer 

o abono de faltas, conforme o artigo 70, da Resolução nº 080, de 22 de dezembro de 2020, 

Regimento Interno desta Casa, da sessão ordinária do dia 10 de maio de 2021, da reunião da 

Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos do dia 13 de 

maio de 2021 e da sessão ordinária do dia 17 de maio de 2021, uma vez que as faltas se deram 

por motivo de saúde devidamente comprovada. 

E-mail da bancada do Progresssistas, em nome do Vereador Diego Tonet, que retifica a data de 

realização da audiência pública referente ao Projeto de Lei nº 028/2021, que “Dispõe sobre o 

Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências”, para o dia 27 de maio 

de 2021, às 17:00 horas, tendo em vista que o dia 26 de maio de 2021 é feriado.  

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail do Chefe de Gabinete do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, que responde o 

ofício da Câmara nº 096/2021, em atenção à indicação nº 138/2021, de autoria do Vereador 

Vitório Francisco Dalcero, que trata da solicitação de kit de alimentação básica para estudantes 

da rede pública estadual devido às grandes crises econômicas e sanitária enfrentadas por parte da 

sociedade gaúcha.  

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

PEQUENO EXPEDIENTE 
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Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham nessa noite; Dagoberto Lanzarin, nosso amigo; Felipe 

ex-vereador; Bassani, o Mariano, Rouglan da imprensa e pessoas que nos acompanham através 

das redes sociais, sejam todos bem-vindos. Protocolamos nessa semana, Senhor Presidente, 

enquanto bancada do MDB, juntamente com os Colega Vitório e Carlos Forlin, a indicação de 

número 200, que solicita ao Prefeito Municipal que seja encaminhado a esta Casa o projeto de lei 

denominado REFIS, incentivando e permitindo às empresas e pessoas físicas do nosso município 

a renegociação, com parcelamentos e quitação de suas dívidas, possibilitando, assim, voltarem 

ao cadastro positivo de crédito junto ao Município. Então trata-se de um importante instrumento 

legal, que possibilita ao Município a recuperação de valores devidos por cidadãos e empresas, 

assim como viabilizarem a retomada de suas atividades com regularidade, favorecendo a geração 

de emprego e renda principalmente nesse difícil período de pandemia. São evidentes as 

dificuldades enfrentadas pelas pessoas e empresas nesse período de mais de um ano de pandemia 

com graves reflexos na economia e de um considerável número de atividades empresariais e, 

consequentemente atingindo também grande parte da população com perda de emprego e renda. 

Dessa forma, é muito oportuno nesse momento um REFIS, que beneficiará a nossa população e 

proporcionar, momentaneamente, um incremento na própria arrecadação do Município, que pode 

ser vertida em ações e obras em prol de toda a nossa comunidade. Então, sendo assim, já ocorreu 

no período da gestão passada, do prefeito Lídio, esse projeto chamado REFIS. Então a gente está 

solicitando, também agora, para que o Prefeito Municipal encaminhe à esta Casa o projeto para 

que possamos, sim, oferecer essa oportunidade de regularização junto às empresas e pessoas do 

nosso município. Esperamos que sejamos atendidos, porque é muito importante esse projeto. Por 

ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

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

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos, pessoas que 

nos acompanham, pessoal que nos assiste em casa, Colegas Vereadores e Vereadora. Uso desse 

espaço pra discorrer um pouco sobre uma indicação que fiz ao Poder Executivo, sobre sugerir 

uma visita técnica ao município de Pareci Novo, a fim de se inteirar sobre um projeto daquela 

localidade, que visa a pavimentação asfáltica entre alguns municípios ali, mas principalmente 

dentro desse município de Pareci Novo, que é a Transcitrus. É uma estrada que tem escoamento 

de produção, né, frutas cítricas, mas também é uma rota turística, né, com vários pontos 

turísticos. Acredito que em Flores da Cunha temos também casos parecidos, né, como é o caso 

de Otávio Rocha à Mato Perso, que vai ser na, vai ser iniciado mais uma etapa de pavimentação 

nos próximos dias aí, e, mas ainda vai sobrar um trecho bem grande. E ali engloba as duas 

coisas, né, o turismo, através das paisagens, das cascatas, da hidroelétrica e, também, uma 

grande, um grande escoamento de produção que aquele distrito produz, né, que é o distrito de 

Mato Perso. Talvez essa visita possa esclarecer um pouco como foi feito o cadastro no 

Ministério do Turismo e buscar, também, um modelo para que Flores da Cunha pavimentando, 

sim, aquela estrada que é muito importante para o nosso turismo e para ligar o distrito de Mato 

Perso à sede, além de ajudar no escoamento da produção. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado. 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público aqui presente; Dagoberto Lanzarin, nosso companheiro de partido; se faz 

presente aqui o Machado, da mesma forma o Bassani, Salvador; imprensa, na pessoa do 

Rouglan. Faço uso deste espaço, Senhor Presidente, pra fazer defesa à minha indicação aonde 

peço, aos cuidados do Executivo, a nossa faixa de domínio da avenida 25 de Julho. Já falei 

sessão passada, os Colegas puderam acompanhar o meu relato. E tive a grata surpresa também 

dessa semana aqui, dados que podemos comparar, que foi pelo jornal O Florense, aonde saiu 
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uma matéria, que quase um carro por pessoa em Flores da Cunha, né, conforme os dados do 

Detran. Então só pra reforçar, trazer a conhecimento de vocês a minha preocupação, a 

preocupação da bancada do MDB com o futuro de Flores da Cunha. E da mesma forma, pude 

acompanhar os registros que teve essas lombadas da avenida 25 de Julho, aonde mostra o fluxo 

de veículos que tem na avenida, né? E mais uma vez então, também se fala muito em plano de 

mobilidade, vi o responsável do trânsito da Prefeitura dando o seu parecer também das multas, 

né, então vamos ter um olhar diferenciado pra avenida, e quando falarmos em plano de 

mobilidade urbana, vamos lembrar das faixas de domínio. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ainda em tempo, gostaria de cumprimentar aqui o 

ex-vereador Dagoberto Lanzarin, obrigado pela sua presença. Com a palavra o Vereador Luiz 

André de Oliveira. 

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

Vereadores, Vereadora, boa noite também ao Bassani, ao Mariano, ao Clóvis Machado e o 

Dagoberto Lanzarin, assim como todos os assessores e trabalhadores da Casa. Gostaria de falar 

um pouquinho da indicação também que acabamos protocolando essa semana, que é na estrada 

velha, sentido a Caxias ali, que pessoal há tempo vem reivindicando containers de lixo ali na, no 

número 4000, então nós gostaríamos também que nosso Executivo desse uma atenção. E 

também, perto do, da igreja ali do, do São Cristovão, por diversas vezes já o pessoal em alta 

velocidade acabou até atingindo as residências ali bem próximo, então nós gostaríamos também 

que o Executivo analisasse a possibilidade de colocar redutores de velocidade ali, porque foi 

feito a pavimentação asfáltica e, com isso, os condutores tem atingido uma velocidade bastante 

grande ali. Então também nós pedimos essa atenção toda especial ao nosso Executivo. Era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadores. Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Diego Tonet pra fazer uso da palavra, 15 

minutos. 

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

assessores desta Casa, imprensa e público que nos assiste aqui presencialmente, também quem 

nos acompanha pelas redes sociais; cumprimento também os ex-vereadores Felipe Salvador, 

Dagoberto Lanzarin; Mariano, Bassani e o Machado, sejam todos bem-vindos. Na última 

segunda-feira, dia 17 de maio, Flores da Cunha comemorou seus 97 anos de emancipação 

política, data esta que marcou uma série de programações no decorrer da semana do município. 

A abertura oficial da Semana do Município que ocorreu na manhã de segunda-feira passada, no 

Casarão dos Veronese, se deu com o lançamento do projeto Flores Mais Empreendedora, projeto 

este que tramitou também nesta Casa, tendo aprovação unânime, e que com certeza será um 

diferencial fomentando o empreendedorismo e acelerando o desenvolvimento econômico de 

Flores da Cunha. Para lembrar um pouco de nossa história até chegar nestes 97 anos, quero citar 

um pouco das nossas origens. Acredito que uma comunidade que teve tanto êxito como Flores da 

Cunha alcançou estes méritos por valorizar os ensinamentos de seus antepassados, preservando 

sua cultura, a sua fé, a incansável determinação e foco no trabalho. Em 1890, quando a antiga 

colônia de Caxias foi elevada à condição de município, Nova Trento passou a ser considerada 2º 

distrito de Caxias. Porém, desde essa época, uma série de lideranças locais, descontentes pela 

falta de atenção que o município mãe tinha para com o distrito, iniciaram um movimento pela 

emancipação política do distrito de Nova Trento, que se tornou possível em 17 de maio de 1924. 

O episódio de emancipação nos mostra desde muito cedo, ainda quando Flores da Cunha era a 

pequena Vila de Nova Trento, que já existia a vontade de independência e de querer progredir. 
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Foi essa inquietude das lideranças locais da época que permitiram que alcançássemos as 

conquistas que nossa cidade ostenta hoje. Ficamos conhecidos como município de Nova Trento 

até 21 de dezembro de 1935, onde através de um decreto municipal assinado pelo então prefeito 

Heitor Curra, com a autorização do Conselho Municipal, alterou-se a denominação do município 

de Nova Trento para o de Flores da Cunha, uma homenagem ao então governador do estado 

general José Antônio Flores da Cunha, que entre outras iniciativas, beneficiou o município com a 

instalação do telégrafo, do laboratório bromatológico e com estudos para a construção de uma 

ferrovia entre Caxias do Sul e Nova Trento, ferrovia esta que acabou ficando apenas como uma 

promessa política e que infelizmente nunca se concretizou. Quem sabe quanto progresso poderia 

ter trazido para nosso município essa ferrovia se tivéssemos sido contemplados com esta 

importante obra para a época. De certa forma, vale ressaltar aqui que fomos politicamente 

enganados. Ainda na década de 30, Flores da Cunha viu passar pelas suas ruas um mágico, que 

prometia cortar a cabeça de um galo e, logo após, com uma mágica, o faria cantar novamente. O 

episódio aconteceu na presença de autoridades da época e o suposto mágico, encontrando-se em 

apuros, acabou fugindo sem mais ser visto. Tal episódio popularmente conhecido marcou a 

cidade de Flores da Cunha, que virou motivo de deboche e chacota até nas cidades vizinhas, 

recebendo o apelido de Terra do Galo. A partir da década de 60, porém, a história passou a ser 

contada com muito orgulho pelo povo florense, que se reinventou e começou a usar o episódio 

do galo para retratar sua cultura e sua história e, até hoje, o galo é um dos principais símbolos do 

município, estando presente no brasão, na bandeira do município e em forma de monumento no 

Parque da Vindima Eloy Kunz. Também lembro de que em diversas festividades da 

Fenavindima um galo gigante, forrado com penas, fez parte dos desfiles alegóricos que 

percorreram as ruas do nosso município. O episódio do galo nos retrata uma história de 

superação, que inclusive foi contada pela historiadora Carla Maris Saretta, no livro que se 

intitula “Do galo da vergonha para o galo da prosperidade”, publicado em 2013, através do 

projeto Memória Histórica e Cultural de Flores da Cunha. Para quem é natural de Flores da 

Cunha ou para quem mora aqui há diversos anos, tenho certeza que já ouviu inúmeras vezes e 

soa até de forma natural o termo Terra do Galo. Destaco também, que mesmo o município tendo 

o nome de Flores da Cunha desde o decreto de 1935, era comum ir na casa dos nonos há alguns 

anos atrás e ouvir o termo “Hoje eu vou para Nova Trento”, termo utilizado quando as pessoas 

do interior de Flores da Cunha queriam dizer que iriam para o centro da cidade. Por anos, o 

nome Nova Trento continuou a ser lembrado e ainda hoje está estampado na bandeira do nosso 

município. Em meio à pandemia, a semana do município deste ano precisou de certa forma ser 

comemorada também de uma forma diferente. Para isso, foi apresentado uma série de excelentes 

vídeos produzidos em conjunto com o departamento de Cultura, onde diversos talentos locais 

prestaram sua homenagem através de seus dotes artísticos. Certamente não fossem as restrições 

impostas por esta crise na área da saúde, estes mesmos talentos, juntamente com outros tantos, 

poderiam estar se apresentando num evento maior, nas áreas centrais da cidade, assim como já 

ocorreu em outras datas festivas no passado. Também quero citar aqui o vídeo lançado no início 

da semana passada, que também foi apresentado aqui na Câmara de Vereadores, em que 97 

pessoas que residem em Flores da Cunha retrataram um pouco de suas vidas em nosso 

município. Percebi neste vídeo que muitas dessas pessoas que deram seu depoimento não são 

nascidas em Flores da Cunha, mas residem aqui há alguns anos. Vindos de outros países, estados 

e cidades, encontraram aqui uma cidade acolhedora e com muitas oportunidades. Percebe-se nas 

palavras e depoimentos que muitas destas pessoas têm um sentimento de orgulho e já se sentem 

florenses de coração. Como um apaixonado pela história de Flores da Cunha e, também, fazendo 

uma analogia ao concurso Como Vejo Meu Município, do qual teremos sessão solene logo mais, 

eu diria que Flores, com seus 97 anos, é uma cidade bonita, aconchegante, acolhedora e que 

aspira cada vez mais se desenvolver, sem esquecer das suas origens. E assim como é de suma 

importância valorizar as nossas origens, devemos estar cada vez mais abertos para receber 

pessoas de outras regiões, reconhecendo, valorizando e aprendendo com estas pessoas que 

chegaram há pouco tempo. Vale ressaltar aqui que muitos dos empreendimentos locais que hoje 
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geram empregos e movimentam a economia de Flores da Cunha foram fundados por pessoas que 

não nasceram em Flores da Cunha, mas que com sua habilidade e conhecimento contribuem 

diariamente de forma importante para todo o progresso que hoje encontramos em nosso 

município. Tenho plena certeza que Flores da Cunha pode crescer cada vez mais, sendo 

referência com suas indústrias, comércio, bons vinhos e também no turismo. Como não citar aqui 

o turismo, visto que estamos geograficamente localizado em meio a belezas naturais ímpares e 

possuímos uma gastronomia incomparável, tendo como um dos protagonistas o menarosto, prato 

típico da cidade, além de sermos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente pela 

qualidade dos nossos vinhos. Os 97 anos de Flores marcaram de certa forma, marcam de certa 

forma uma contagem regressiva para um marco importante da nossa cidade, o centenário a ser 

comemorado daqui a três anos, em maio de 2024. Na esperança de dias melhores e com a mesma 

garra e bravura de todos os que tanto contribuíram para chegar nestes 97 anos de história e 

progresso, resta a cada um de nós vereadores, Poder Público e munícipes florenses trabalhar para 

dar continuidade neste importante legado que foi construído e passado de geração para geração. 

Sabemos que enfrentamos nestes quase dois anos uma série de adversidades ocasionadas em sua 

maioria pela pandemia e, portanto, muitos planos e sonhos precisaram ser repensados. Assim 

como nossos antepassados superaram diversas dificuldades, hoje precisamos encontrar meios 

que permitam com que sejamos capazes de nos adaptar e continuar a trilhar o caminho do 

progresso sem medo dos desafios que o futuro nos reserva. Desejo que em breve estejamos de 

forma festiva comemorando os 98, 99 e tão aguardados 100 anos de emancipação. E que ao 

lembrarmos destas datas, que elas não soem apenas como números, mas como marcos 

importantes onde cada um dos mais de 31 mil munícipes florenses sentiram-se, possam se sentir 

construtores desta história que iniciou lá em 17 de maio de 1924 quando ainda éramos Nova 

Trento e que com certeza se estenderá por muitos e muitos anos nesta terra querida de Flores da 

Cunha. Desejo uma ótima semana a todos e uma boa noite! 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento ao Senhor Presidente, aos 

Vereadores, à Vereadora, aos funcionários desta Casa, ao Felipe Salvador, ao Dagoberto 

Lanzarin, ao Machado, o Bassani, o Mariano, à imprensa escrita e falada, e a todos que nos 

assiste neste momento. A indicação que faço, número 195, é pra rua Fortunato Pedro Zuppa, em 

Nova Roma, aonde que lá só tem os cordão, realmente a gente está vendo pelas fotos (Exibição 

de imagens através da televisão), que se, que lá precisa do calçamento, precisa do calçamento, 

porque se a gente chegar e visualizar pelas foto, a gente vê que os moradores não consegue, tem 

que chegar até na frente da casa e estar deixando o carro dele na rua porque não tem condições 

de entrar. Realmente eu quero que passe as fotos pra ver que a situação realmente precisa uma 

atenção especial, aonde que eu visitei os moradores e eles pedem, pedem que isso seja atendido, 

só tem os cordões. Já faz tempo e cada vez essa rua fica mais complicado o acesso para eles 

chegarem até lá. Isso então venho pedir pra ser feita a pavimentação, veja a altura que fica da 

rua, não tem como que esses moradores possa chegar até nas suas casas. Lá eles estão pedindo, é 

um trecho pequeno e é isso que eles estão pedindo lá, que seja feita aquela pavimentação. Hoje 

eu acredito que o nosso Poder Executivo vai poder chegar e analisar isso aí e atender a demanda 

desse pessoal. Também quero comentar que estive na rua dos Jasmins, ali em Nova Roma, pra 

quem já conhece lá, próximo do postinho de saúde. Lá também os moradores estão colocando 

que precisam de um atendimento pela dificuldade de acesso, aonde que a gente sabe que está 

sendo feito um bom trabalho, mas que precisa dar continuidade, porque o acesso lá pra, pros 

moradores ele está muito difícil. Então aonde que a gente vê que a gente aguenta um tempinho, 

mas já faz tempo, assim conforme os moradores de lá me passaram, faz mais que seis meses que, 

que está em andamento e ainda continua dessa maneira. Então o que que eles vem pedindo, junto 

com os moradores de lá também venho solicitando, que seja dado uma atenção, que seja dado 

continuidade nessa obra e que ela possa ser concluída para que todos que por lá transitarem 

possa ter um acesso adequado. Por isso a gente precisa colocar a todos que essa obra é uma obra 
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grande, uma obra que a gente sabe que requer trabalho, mas que precisa dar continuidade, não 

podemos parar com as obras, porque ou senão os moradores acabam sofrendo e realmente isso 

precisa ser dado continuidade. Eu conto com a colaboração, da, do Poder Executivo. Por hoje era 

isso, Senhor Presidente. Uma boa noite. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Para um aparte. (Assentimento do Orador). Sim, nós 

conversamos hoje à tarde com o Prefeito a respeito desse, dessa rua, né, que o senhor está 

solicitando e, no momento, ela não pode ser concluída por causa que a, parou em função da 

detonação de uma pedra que está pra ser feita, e a licitação está em andamento, então pra que 

possa ser detonado o quanto antes e dar continuidade a essa obra, como o senhor falou, muito 

importante pra todos moradores lá da comunidade. Só pra completar a informação. Obrigada!  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Obrigado, Vereadora! Então conforme aqui a 

gente também pode informar os moradores de lá, aquilo que ela está nos passando agora, que 

existe a necessidade de uma detonação e, por esse motivo, está demorando essa obra. Então 

realmente a gente pede a compreensão dos moradores também, e eu peço ao Poder Executivo 

que também faça o mais breve possível, para que todos saiam satisfeitos, que todos sejam 

atendidos e por hoje era isso então o que eu tenho que deixar pra, pra vocês. Obrigado, Senhor 

Presidente! Uma boa noite e uma boa semana a todos!  

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

Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito boa noite a todos, Colegas Vereadores, 

Vereadora e demais pessoas já mencionadas no, na minha fala no Pequeno Expediente 

anteriormente. Colegas Vereadores, hoje levo a conhecimento dos Edis, público presente, uma 

bandeira muito forte em nosso município, que é a agricultura. Representada pelas minhas 15 

bandeiras defendidas durante a campanha eleitoral, uma necessidade que encontrei percorrendo 

os quatro cantos do município. Já abordei esse assunto aqui na Câmara e, também, levei a 

conhecimento do Executivo a necessidade de uma mini escavadeira hidráulica subsidiada para os 

nossos agricultores. Também abordei esse assunto e, naquele momento, a Vereadora, Líder de 

Governo, manifestou a proposição em subsidiar também de interesse do Executivo, né? Então 

agora, no telão, eu vou passar algumas imagens, alguns vídeos pra trazer a conhecimento, como 

é que se trabalha essa máquina, qual é a operação, a finalidade dela pra conhecimento dos 

Vereadores e, assim, darmos sequência. E da mesma forma, Colegas Vereadores, da, trazer a real 

finalidade da máquina embaixo de parreirais onde servem pra serem utilizadas em estufas, 

produção de tomate onde tem, da mesma forma, parreirais cobertos. Hoje dificulta muito a 

questão da canalização, tu vai ver, tem um vídeo que mostra debaixo de um parreiral, sendo 

canalizado uma água, aonde a máquina de pequeno porte facilita, pela estrutura, hoje o parreiral 

latado ali, conforme as imagens cedidas pela, pelo Schiavenin, que tem a máquina hoje no 

Município e mostra a facilidade de se locomover em lugares pequenos, fechados. E a máquina, 

mesmo sendo de pequeno porte, facilita muito essa, esse trabalho embaixo aí dos parreirais e que 

muito vem a atender o nosso produtor, né? Então vejam as imagens no telão. (Exibição de 

imagens através da televisão). Ali é o trabalho que está sendo feito debaixo do parreiral, em 

canalização. E pode passar o vídeo aonde mostra a máquina operando. (Exibição de vídeo 

através da televisão). Então pessoal aí, eu quero que vocês prestem atenção no que está sendo 

passado no telão, a intenção de se trazer este subsídio, né, pros nossos agricultores. A 

importância que tem do investimento, em manter muitas vezes o produtor na colônia, que hoje 

vejo, percorrendo o município, muitos comentam das leis de incentivo, né, que a Prefeitura 

incentiva em expandir, a Secretaria da Agricultura tem incentivos de horas de máquina, aonde na 

forma, no olhar do produtor, isso auxilia eles da mesma forma a produzir mais, a se manter na 

colônia, incentivar os filhos a ficarem. Então falo isso com propriedade, na minha família a gente 

foi agricultor, o meu sogro é agricultor, eu participo da, do trabalho, hoje, desenvolvido no meio 

rural, como todos vocês sabem. E isso pro produtor é muito importante pra ele, né, porque de 
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uma certa forma, um pequeno subsídio de 50% na hora que não deve passar de 140 reais, 120 

reais a hora da máquina, pra Prefeitura não é nada, mas pro agricultor que precisa fazer uma 

canalização, trocar algum, um pedaço de estufa ali, esse trabalho é muito importante, né? Então 

mais uma vez levo a conhecimento dos Colegas Vereadores, público hoje que se faz presente, 

pessoas que nos prestigiam pelo Facebook. E trago a notícia aos Colegas Vereadores, tive um 

ofício do Deputado Federal Giovani Feltes, do MDB, onde o mesmo fez indicação de emenda 

parlamentar ao orçamento geral da União, direcionando ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento no valor de 150 mil reais, para aquisição desta máquina, né? Visto, tive acesso aí, 

a gente, todos nós recebemos o Plurianual aonde projeta-se, né, para o ano de 2023, aonde a 

Prefeitura destinou 72 mil reais, o valor estimado, e a projeção está dentro do campo para 2023. 

Então quero ressaltar aqui, aos Colegas Vereadores, recebendo o ofício. Na semana que vem 

estarei marcando uma reunião com o Prefeito, entregar esse documento em mãos dele, pra que 

junto ao Siconv, aonde é o cadastro e o pessoal do Planejamento faz o cadastro dessa emenda, 

ela já está pra ser cadastrada lá. E aí, no decorrer do processo aí, que a gente possa estar 

prestigiando nossos agricultores, trazendo esse benefício, não só pelo subsídio, a Prefeitura 

muito mais vai usar também a máquina, né, pra obras, eu vi muitas obras aí no município, 

calçada, lugares pequenos que uma máquina dessa vai muito bem. Acompanhe no telão a 

operação da máquina. (Exibição de vídeo através da televisão). Então, pessoal, pra concluir, 

agradeço a oportunidade aí de todos que puderam prestigiar aí a elaboração do, da nossa 

apresentação de como a máquina opera. E deixar aí que a bancada do MDB está sempre à 

disposição, sempre procurando propor coisas boas pro município, sempre correndo atrás de 

recursos, tudo que possa vim engrandecer, Senhor Presidente, esse município aí que tanto nos 

acolhe, nos quer bem, e acho que o trabalho do vereador vai muito além disso também e a 

bancada da MDB aí é parceira pra o que seja bom pra Flores da Cunha. No mais era isso, muito 

boa noite a todos. 

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

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

ORDEM DO DIA 

Em pauta, a discussão e votação da Nova Redação ao Projeto de Lei nº 027/2021, que “Autoriza 

o Município de Flores da Cunha, por intermédio do Poder Executivo, a receber a título de dação 

em pagamento, imóvel pertencente a Elvira Nesello Bortoloso, Rudimar Antonio Bortoloso, 

Margarette Bortoloso Sandi e Maristela Bortoloso Molon, 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, com Nova Redação. 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: A discussão e votação da Nova Redação do 

Projeto de Lei 027/2021 está em discussão. (Nenhuma manifestação). A Nova Redação do 

Projeto de Lei nº 027/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários 

votem não. (Processo de votação eletrônica). A Nova Redação ao Projeto de Lei nº 027/2021 

aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a discussão e votação do Projeto de Lei nº 032/2021, que “Denomina as vias públicas 

do Loteamento Residencial João e Silvia Salvador, no município de Flores da Cunha”. 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 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 032/2021 está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite aos presentes, aos ex-vereadores Felipe 

Alexandre Salvador, Dagoberto Lanzarin, à comunidade que nos acompanha através das redes 

sociais. Esse projeto eu apresentei então em parceria com o Colega Diego Tonet e é uma alegria 

poder falar aqui, hoje, dessa família tão importante para o nosso município e do amigo, né, tão 

querido que é o Felipe. E também cumprimentar o Dagoberto que está aqui também hoje, 

representando a empresa que executou, né, esse loteamento. Então falar um pouquinho dessa 

família, né, do João e da Silvia, da qual então estamos denominando as ruas desse loteamento 

com os nomes de João Salvador, Santos Luiz Salvador, Olisse Salvador, Brás Salvador, Frei 

Leônidas Salvador, Irene Lúcia Salvador Corso, Inez Salvador Sandi e Silvia Boscato Salvador. 

Então, a família Salvador foi sempre muito presente na comunidade, em especial lá em Nova 

Roma. João e Silvia eram agricultores e pessoas de uma humildade cativante. De certo modo, 

aplicavam o cooperativismo ao negociar leite para o leiteiro que abastece Nova Roma e para 

parte de Flores da Cunha, que abastecia. Um tempo depois, João constituiu uma bodega na época 

também, uma espécie de secos e molhados, que abastecia a comunidade. Muitos religiosos 

participavam ativamente da igreja, instituição muito forte na época. Participando não só a parte 

religiosa, mas também política e social, em especial Silvia, uma mulher para aqueles tempos, 

quem participava mais ativamente das decisões, seja nas festividades, na parte religiosa, como 

também nas tratativas para a chegada de água, luz, entre outros. O imóvel da família também 

abrigou a central telefônica, muito importante para a comunicação da época. Tudo isso tendo que 

gerar e cuidar de nove filhos. Esses geraram netos e bisnetos. A maioria delas herdou do pai a 

vontade de trabalhar e o dom dos negócios, sejam eles próprios ou de outros, ou caminhoneiros, 

profissão valorizada e muito importante na época. Um deles, tornou-se padre com vocação 

missionária. E as mulheres, todas trabalhadoras, excelentes mães. É difícil falar de alguém 

específico, todos foram pessoas virtuosos. Mas se há um legado que a família Salvador deixou, 

em especial os homenageados nesta noite tiveram, foi a alegria de viver, a generosidade, a 

caridade e o espírito comunidade, comunitário. Além da família, sempre pensaram no bem da 

comunidade como um todo, muitas vezes dando o que não tinham em nome do bem-estar dos 

amigos e do município em que viviam. Então é uma merecida homenagem a este casal, né, que 

tanto orgulhou o nosso município e tantas pessoas que descenderam dele que também 

contribuíram muito com a nossa comunidade. Por isso eu peço o apoio dos Colegas Vereadores.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham. Acredito que a Colega, além desse histórico, já faz 

justiça aos nomes que serão dado naquelas vias. Então tem um histórico grande essa família, a 

gente conhece a todos, claro, né, mas a gente sabe da importância que a família Salvador tem pra 

Nova Roma e pra Flores da Cunha. Também esteve o Élio nessa Casa, esteve o Felipe, então são 

de grandes préstimos a família Salvador para o município de Flores da Cunha. Então acredito 

que eternizar o nome dessas pessoas seja, seja uma homenagem justa pra aquela comunidade e 

para o município de Flores da Cunha. Sou amplamente favorável, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 032/2021 está em votação. Os 

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

Então Projeto de Lei nº 032/2021 aprovado por unanimidade.  

Em pauta, a discussão e votação do Projeto de Lei nº 033/2021, que “Autoriza a abertura de um 

Crédito Adicional Especial no valor de R$370.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura 

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

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 033/2021 está em discussão.  
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VEREADOR DIEGO TONET: Os recursos então destinado, destinados são para o pagamento 

de despesas com pessoal de servidores da Secretaria Municipal da Saúde que atua na linha de 

frente no enfrentamento da pandemia ao Covid-19. E a aplicação se deve ao remanescente de 

recursos financeiros do ano de 2020, oriundos da portaria nº 1.666, de 01/07/2020, provenientes 

do Ministério da Saúde. Devido à toda a situação que a gente vem passando devido à pandemia, 

acredito que é importante ter esse repasse, né, pra que tão breve a gente consiga estar conduzindo 

de uma melhor forma essa questão da, da pandemia que tanto assola nosso município e, também, 

o mundo. Era isso, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 033/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 033/2021 foi aprovado por unanimidade.  

Em pauta, a discussão e votação da Moção nº 014/2021, de Apoio à agricultura e à pecuária 

familiar do Rio Grande do Sul, a ser encaminhada para os Deputados Federais, Senadores, 

Ministra da Agricultura, Ministro da Economia e Presidente da República, conforme lista que 

segue em anexo, de autoria do vereador Bertinho Piccoli. Não tendo o Bertinho Piccoli, então 

estava assumindo como suplente na semana passada, eu peço se algum Vereador quiser fazer a 

defesa da moção em nome do Bertinho. Então com a palavra a Vereadora Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Faço então a defesa da moção de apoio à agricultura e 

à pecuária familiar do Rio Grande do Sul, apresentada pelo nosso colega Bertinho, do 

Progressistas, que trata principalmente sobre o corte no orçamento da União das políticas e 

programas da agricultura familiar e à pauta de demandas para o Plano Safra 2021/2022. A 

proposta orçamentária aprovada no Congresso, nos recursos destinados à agricultura, teve um 

corte de 1,3 bilhões de reais nos valores destinados aos subsídios do Pronaf, Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o, equivale a uma redução de 40%, ou seja, sem esse 

dinheiro não haverá o aumento de, não, sem esse dinheiro haverá um aumento de taxa de juros, 

pra quem tem o Pronaf e, também, menos recurso para a próxima safra. Sabemos da importância 

da agricultura familiar. Segundo a ONU, cerca de 90% das 570 milhões de propriedades 

agrícolas do planeta são administradas por um indivíduo ou uma família e são dependentes de 

mão de obra familiar. Elas são responsáveis por 80% de toda a comida do planeta que chega 

então na mesa das pessoas. Precisamos estar ao lado do setor e apoiar a continuidade da 

agricultura familiar. É de quem vive no campo o alimento que chega todo dia nas nossas mesas. 

Os agricultores, agricultoras, pecuaristas familiares do Rio Grande do Sul vêm sofrendo 

impactos financeiros de duas severas estiagens e há um ano somando perdas com a pandemia. O 

setor vivencia uma situação muito difícil. Apesar dos meios de comunicação divulgarem 

informações referente à safra recorde e sobre valorização no preço dos produtos agrícolas, a 

realidade nas propriedades é diferente. O aumento no custo da produção nos últimos meses 

fragilizou o ganho real sobre a atividade, e vimos isso muito presente aqui no nosso município na 

questão do preço da uva. Muitos são as demandas do setor que precisam ter um olhar especial 

dos nossos governantes, ou seja, é preciso um ambiente político favorável para o fortalecimento 

da agricultura familiar. No nosso município temos um papel muito importante de fomentar a 

sucessão rural e a permanência do jovem. Valorizar o papel da liderança das mulheres rurais e, 

também, gerar conhecimento e repassar aos nossos agricultores através de novas tecnologias; 

inovação constante ao que o mundo está pedindo. O Poder Executivo é parceiro disso e já 

estamos vendo através do programa que está sendo desenvolvido com o Sebrae. Nós, enquanto 

legisladores, temos que estar atentos às demandas e lutar por eles. Por isso, eu convido todos a 

Colegas que apoiem essa moção do colega vereador Bertinho.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Conforme combinação de líderes, então somente o 

autor da moção é que, que defende a sua moção. Então a Moção nº 014/2021 está em votação. 

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

eletrônica). Moção nº 014/2021 aprovada por unanimidade.  
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Em pauta, a discussão e votação do Requerimento nº 038/2021, de autoria do Vereador Angelo 

Boscari Junior, que solicita o abono de faltas, conforme o artigo 70, da Resolução nº 080, de 22 

de dezembro de 2020, Regimento Interno desta Casa, da sessão ordinária do dia 10 de maio de 

2021, da reunião da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos 

Humanos do dia 13 de maio de 2021 e da sessão ordinária do dia 17 de maio de 2021, uma vez 

que as faltas se deram por motivo de saúde devidamente comprovada. Passo a palavra ao 

Vereador Angelo para que faça a defesa do seu requerimento.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, venho através desse requerimento pedir o abono de faltas, né, das, das duas sessões 

e da reunião de Comissão já citadas, em decorrência de eu ter testado positivo pra Covid-19 no 

dia oito de maio e fiquei em isolamento do dia seis de maio ao dia 19, né, conforme aí o termo 

de, o termo que, de isolamento, né, domiciliar, e tenho também anexo aqui o atestado, o teste 

positivo. Então dessa forma, né, por motivos de saúde, eu precisei me ausentar e peço o abono de 

faltas, conforme os atestados já apresentados. Era isso.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Requerimento nº 038/2021 está em votação. Os 

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

Requerimento nº 038/2021 aprovado por unanimidade.  

Conforme o artigo 117, do Regimento Interno, convoco sessão solene para a divulgação, de 

forma virtual, do resultado dos alunos vencedores do concurso Como Vejo Meu Município para 

o próximo dia 24 de maio, às 20:00 horas, então logo após a sessão, nós teremos essa sessão 

solene, em comemoração à semana de aniversário dos 97 anos de Flores da Cunha. 

Encerrado a Ordem do Dia, então 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! Gostaria de 

primeiramente dar as boas-vindas ao nosso Presidente Clodomir José Rigo e, também, ao nosso 

Colega Vereador Angelo Boscari Junior, né, que estiveram afastado aí. Que bom tê-los 

novamente a essa Casa. Gostaria de falar um pouquinho nossa semana passada aí, que a gente, a 

nossa Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, a gente esteve em Porto Alegre, 

juntamente com nosso Vereador Diego Tonet, também, era pra estar presente o nosso Colega e 

Vereador Guga, mas, por motivos maiores, ele não, não esteve presente. Encontro esse bastante 

produtivo, onde foi tirado umas dúvidas, Senhor Presidente, do novo Código de Posturas da 

nossa cidade. Também não podia deixar de passar em vão a notícia, uma boa notícia vinda do 

nosso deputado, onde ele conseguiu viabilizar um novo micro-ônibus pro nosso município, né, 

aonde é um patrimônio, né, para o nosso município e também para as pessoas, pros pais, né, que 

pode ter os seus alunos, os seus filhos sendo transportado de uma forma bastante segura, né, para 

os colégios. Então era isso, Senhor Presidente, por hoje. O meu muito obrigado. E tenham todos 

uma boa noite!  

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

Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, como o Colega Luizão 

citou também, então nós estivemos na última sexta, em Porto Alegre, junto ao Igam, 

conversando com o diretor André Barbi, onde pudemos tirar diversas dúvidas que tínhamos 

sobre o Código de Posturas que tramita, hoje, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

Final. E acredito que, após essa reunião, a gente conseguiu esclarecer bastante dúvidas que 

tínhamos e poderemos assim dar os próximos passos, para que tão breve possa ser realizado a 

audiência pública e também apresentado aos demais Colegas Vereadores este código. Também 

não poderia deixar de falar que neste último final de semana o campanário de Otávio Rocha, né, 
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Barp, esteve completando 100 anos, no sábado, dia 22 de maio, data importante esta para o 3º 

distrito de Otávio Rocha, que com certeza teria, teria sido feito um festejo muito grande se não 

fosse a pandemia, né, teria sido com certeza feito uma, uma festa ali na comunidade. Então 

parabéns para toda a comunidade de Otávio Rocha, pelo centenário de seu campanário, e que 

certamente é um motivo de orgulho para todo o município de Flores da Cunha. Queria também 

informar que no próximo dia 20 de junho, num domingo, será realizado então um menarosto, lá 

no bairro Aparecida, no, no modo pegue e leve, e fica o convite pra toda a comunidade que 

quiser já adquirir seus ingressos junto à equipe administrativa então lá do bairro. Era isso, Senhor 

Presidente. 

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

Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, faço 

uso do espaço das Explicações Pessoais pra engrandecer ainda mais uma matéria feita pelo jornal 

O Florense, né, aonde mostra a Florense, quando completou 68 anos, foi homenageada pelo 

hospital da Santa Casa, Porto Alegre, aonde fala muito claramente do apoio do, da empresa nas 

ações do hospital, e trago isso para Flores da Cunha, né? Vocês muito sabem o quanto Flores da, 

o quanto a empresa Florense apoia Flores da Cunha, na pessoa do seu Lourenço, do Gelson e 

toda a equipe Florense. Poder acompanhar os Colegas Vereadores que fizeram presente no 

Casarão dos Veronese, todo mobiliário do Casarão foi da fábrica Florense, uma obra feita pelo 

nosso governo, na época do prefeito Lídio Scortegagna. Então temos reserva de autoria da, de 

uma moção pra Florense, acredito que nos próximos dias estaremos encaminhando. Gostaria de 

pedir o apoio e a, pra os Vereadores subscrever junto com a bancada do MDB essa importante 

empresa, né, que está dentro do nosso município, gera emprego no município, receita, renda, 

então é uma moção muito merecida. Também tenho um ofício aqui, do gabinete do Deputado 

Vilmar Zanchin, do MDB, aonde ele pediu recursos para o hospital, o nosso hospital Fátima, né, 

aonde é no valor de 100 mil reais. E o gabinete dele está fazendo acompanhamento aí da, da 

Secretaria Estadual da Saúde, acredito que nos próximos dias a gente venha receber a boa notícia 

aí, que vem esse recurso pro hospital que tanto precisa, né, ele vem pra investimentos, já estive 

conversando com a diretora do hospital. Então mais uma vez a gente reforça a preocupação em 

Flores da Cunha, tanto com a saúde nesse momento crítico, mas com certeza a gente não pode 

deixar, né, ex-vereador Felipe, de continuar o progresso, buscando outras alternativas aí pro 

município logo se estabelecer, nenhum comerciante ficar com medo de decretos, de vim fechar 

seu estabelecimento, muito menos as empresas e logo tudo se passe e se acalme e a gente volte a 

ter uma vida normal novamente. Então era isso que eu tenho pra contribuir na noite de hoje com 

os Colegas Vereadores. E agradeço a oportunidade da palavra, Senhor Presidente. 

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

cumprimentar a presença aqui do nosso Secretário de Educação, Saúde (Cultura) e Desporto 

Itamar Brusamarello. Seja sempre bem-vindo a esta Casa. Com a palavra Vereadora Silvana De 

Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite novamente a todos! Gostaria só de agradecer 

ao período que estive como presidente desta Casa ao Colega Clodo, né, infelizmente foi por 

questões de saúde, mas me senti muito bem ocupando o cargo de presidente, né? Quando 

precisar, estou à disposição novamente. E foi muito interessante estar aí à frente do nosso Poder 

Legislativo, a gente sabe, né, do compromisso que temos assumido com toda a nossa população 

e sermos, sempre vamos fazer bem feito o nosso trabalho. E também falar um pouquinho da 

Comissão de Educação, estamos visitando as escolas, né, juntamente com o Colega Angelo e 

diretor Vitório. Na sexta, visitamos a escola 1º de Maio e, também, a escola São José, a 

oportunidade que entregamos a cartilha aqui da Câmara de Vereadores, que foi elaborada, né, e 

ilustrada, ilustrada não, diagramada pela nossa assessora de imprensa, a Shamila. E ela traz um 

pouquinho assim da história do município, dos símbolos, uma forma do Poder Legislativo 
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contribuir também com a comunidade, pensando na preservação da nossa história e 

vislumbrando aí um futuro muito bom pela frente. E hoje então, visitamos também a escola Frei 

Caneca, a escola São Rafael, e o diretor Vitório teve a oportunidade também de repassar as 

informações que colhemos lá, na 4ª CRE, pra essas escolas estaduais. E, enquanto Comissão, 

estamos pensando em algo pra debater na cidade sobre o ensino público estadual no nosso 

município que tanto está nos preocupando, né, pela carência de professores, de profissionais 

nessas escolas e que não deixarão, né, se ficarem em defasagem com relação ao ensino 

municipal, com certeza isso vai se tornar um problema social pra nosso município, então estamos 

pensando nisso também. Desejo uma ótima semana a todos, e estamos sempre à disposição. 

Obrigada! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigada, Vereadora, Silvana. Com a palavra 

Vereador Vitório Dalcero. 

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

Vereadores, servidores da Casa, Secretário da Educação Itamar, os ex-vereadores Felipe e 

Dagoberto, o Seu Bassani, o Mariano, o Giachelin, pessoal que nos acompanha através do 

Facebook. Eu trago a essa Casa, hoje, um ofício que recebi do Deputado Federal Giovani Feltes, 

do MDB, com o seguinte teor: Senhor Vereador. Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo 

presente venho informar que realizei indicação de emenda parlamentar ao Orçamento Geral da 

União, como beneficiário o município de Flores da Cunha, através do Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos, um kit de conselho, do Conselho Tutelar. Se não for alterado 

pelo Ministério, é composto por um veículo, cinco computadores, uma impressora, um 

refrigerador, um bebedouro, uma cadeira para automóvel para transportar crianças, uma TV e um 

ar-condicionado portátil. Informamos que esta modalidade, a aquisição dos equipamentos que 

compõe o kit, é feita diretamente pelo referido Ministério e entregue ao município para uso 

exclusivo do Conselho Tutelar. Acredito que esse kit será muito bem usado pelas conselheiras, 

tendo em vista que todas as demandas existentes no nosso Conselho Tutelar. Gostaria também de 

deixar esclarecido, que como o kit é destinado pelo Governo Federal e poderá demorar para 

chegar ao nosso município, ficaremos cobrando para que chegue o mais rápido possível. 

Obrigado, Senhor Presidente! Uma boa noite a todos e a todas! 

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

Vereador Ademir Antonio Barp.  

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

Vereadores, Vereadora; ainda em tempo, Itamar Brusamarello, Secretário; Giachelin, sejam 

todos bem-vindos! Primeiramente dizer da alegria de tê-los de volta, Colegas Presidente Clodo, 

nosso Mestre. Dizer de que essa Casa se alegra em tê-los aqui com saúde entre nós. Então foi um 

período difícil também para os senhores, mas a alegria de tê-los aqui plenamente recuperados 

nos deixa engrandecidos também, porque a gente sabe da dificuldade que todos estamos 

passando com essa pandemia. Também, conforme foi falado pelo nosso Colega Diego, Otávio 

Rocha estava em festa no último fim de semana, dia 22, com o centenário da sua torre, esse 

monumento erguido há cem anos atrás e que até hoje nos deixa orgulhosos de pertencermos 

àquela comunidade, olhando para o passado e vendo tudo aquilo que foi construído e deixado 

para as novas gerações. Então não podemos comemorar da forma que pretendíamos, mas a 

homenagem e a data e o marco foi feito. Então a gente agradece o Colega Clodo que esteve lá, o 

Prefeito Municipal e outras autoridades que prestigiaram, no sábado à noite, a nossa festa de 

centenário do campanário de Otávio Rocha. Também deixar um feliz aniversário à nossa 

assessora Morgana. Muita saúde, muita paz, tão bem realiza a tarefa de nos assessorar-nos aqui 

na, nesta Casa, então a gente quer desejar tudo de bom em nome da bancada do MDB, Morgana! 

Também, com alegria, comunico que amanhã teremos a primeira reunião com os moradores 

lindeiros à Uva Moscato. Vamos dar início aos trabalhos para vermos da possibilidade dessa 

pavimentação sair. É uma rua importante para Otávio Rocha e há muito tempo está sendo 
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aguardada essa pavimentação e toda a sua infraestrutura que lá for necessário, então amanhã 

teremos a primeira reunião com esses moradores. E dizer, também, que naquela rua Uva 

Moscato temos a emenda do Giovani Feltes e no valor de 300 mil reais, então a, que vem 

incrementar e vem ajudar para que possamos, sim, realizar aquela obra tão esperada naquela 

comunidade. Então por ora era isso, Senhor Presidente. Uma boa semana e uma boa noite a 

todos! 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Mais uma vez boa noite a todos! Cumprimento especial aqui ao 

Secretário da Educação, Itamar. De volta a essa Casa, depois de 14 dias de isolamento, né? 

Graças a Deus aí, tive sintomas leves, está tudo bem e me cuidei bastante. E faço apelo a quem 

está em casa que se cuide, né, continue se cuidando, porque o vírus ainda está aí, embora muitas 

pessoas já tenham sido vacinadas, ainda existe um vírus, ele é perigoso e se manifesta das mais 

variadas maneiras, de pessoa pra pessoa, né? Também atendo aqui um apelo do nosso Prefeito 

Municipal, que pede que as crianças façam a vacinação contra a gripe, né, que ainda tem doses, 

ainda muitas crianças não vacinadas, porque isso faz com que a gente tenha certeza de que se 

eles tiverem algum sintoma ou pelo menos aumente a certeza de que se eles tiverem algum 

sintoma, pode ser algo mais grave e não só uma gripe. Então ainda existem vacinas, né, apela, 

apelo à comunidade que vacine suas crianças. Na última, nas duas últimas semanas, também 

tivemos visitas de deputados estaduais aqui em Flores da Cunha, né, do PDT. Duas semanas 

atrás, a executiva do partido recebeu o Deputado Estadual Eduardo Loureiro. Ele é, que é 

Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, debateram sobre demandas do município, 

colocou o gabinete à disposição, eu não pude atendê-lo em função de eu estar em isolamento, 

mas, né, chegou até mim que ele está disposto a, a ajudar Flores da Cunha no que diz respeito a 

assuntos municipais. Ao longo do, do fim do mandato dele aí ainda, iremos conversar pra ver se 

algo em relação à saúde ou mesmo infraestrutura possa ser feito por intermédio de secretarias do 

Estado. E na última semana, recebi em minha casa o ex-deputado Gilmar Sossela, também se 

colocou à disposição em ajudar, fazer alguns cadastros aí, que é possível com relação a, a fazer 

lá, enfim, um cadastro na Receita Federal e outros meios de âmbito nacional para que venham 

recursos e talvez equipamentos pra APAE e para o nosso hospital. Enfim, estamos de portas 

abertas, recebendo. Flores da Cunha ainda está no mapa dos, dos deputados, eles querem apoio, 

logicamente, mas queremos também as contrapartidas e estamos trabalhando pra isso. Então, 

dessa forma, a gente também se coloca à disposição aí para a comunidade em levantar essas 

discussões e buscar melhorias pro nosso município. No mais era isso. Uma boa noite a todos!  

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

Senhor Presidente, Colegas Vereadores; saúdo também à Natalina e ao Samuel, do departamento 

de Cultura; o Itamar, da Educação. Queria citar aqui, que hoje estive em contato com 

representantes da região ali do pedágio e fazendo um gancho ao que o colega Bertinho Piccoli 

falou um pouco na tribuna na semana passada, né, sobre o descontentamento que os moradores 

ali desta região estão tendo, estão enfrentando algumas dificuldades. Pelo que me foi relatado, 

parece que estão querendo tirar a isenção dos moradores que, que antes tinham, né, que 

trafegavam e principalmente ao adquirir um veículo novo, eles acabam perdendo a, a 

possibilidade de estar passando ali no pedágio sem o, sem ter que pagar, né? Então a gente pede 

que o Poder Público, assim como os deputados, tenha um olhar especial pra esse ponto ali. A 

gente sabe que é uma demanda de vários anos, já, já existe uma luta inclusive pra tentar tirar o 

pedágio deste local, que interfere tanto nos roteiros turísticos que se encontram ali, as empresas 

também, mas se não for possível a retirada, então que seja mantido o acordo de isenção para os 

moradores deste entorno. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Diego. Encerrada as 

Explicações Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Informo que a Comissão Especial 

destinada a realizar estudo e propor melhorias na legislação que tange às políticas públicas do 
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cidadão idoso de Flores da Cunha, conforme indicação das bancadas que compõem o Poder 

Legislativo, fica composta pelos Vereadores Silvana De Carli, Progressistas; Vitório Francisco 

Dalcero, do MDB; Horácio Natalino Rech, do PSB; e Luiz André de Oliveira, do Republicanos. 

No próximo dia 27, quinta-feira, então às 17:00 horas, será realizada nesse plenário, pela 

Comissão de Finanças e Orçamento, a audiência pública para apresentação do PPA, Plano 

Plurianual, que define as obras, metas e ações do Poder Executivo Municipal para o período de 

2022 a 2025. Queria aqui agradecer à Vereadora Silvana De Carli então como presidente, que na 

minha ausência esteve representando esta Casa no último dia 17, juntamente com demais 

vereadores, na solenidade de abertura da Semana do Município. No último sábado, estive 

representando esta Casa na celebração que marcou a passagem do centenário de construção do 

campanário da Paróquia de Otávio Rocha, na igreja matriz de Otávio Rocha, juntamente com o 

Vereador Ademir Antonio Barp. Então comunicando também, que logo em seguida, às 20:00 

horas, estaremos realizando, de forma virtual, através do Facebook Câmara de Vereadores de 

Flores da Cunha, a sessão solene de divulgação dos vencedores do concurso Como Vejo Meu 

Município, em comemoração ao aniversário de 97 anos de emancipação política de Flores da 

Cunha. Todos estão convidados a prestigiar a nossa sessão solene logo mais. Queria também 

aqui dar, em nome da, desta Casa, dar os parabéns à assessora Morgana, assessora do MDB, que 

trabalha juntamente com nós. “Teja” um lindo dia, felicidades e sucesso na vida! Queria dizer 

também aos Vereadores que estão conseguindo, através de contatos com os seus deputados, 

conseguir trazer emendas para Flores da Cunha, tivemos do Republicanos, do MDB, do PDT, do 

Progressistas, do PSB. E dizer que toda verba federal, estadual que vem pro Município ela é pro 

município, ela não é pro Executivo, não é pro Prefeito. Então quanto a isso também é um dever 

que nós temos, como representantes, de poder buscar junto aos nossos representantes maiores lá 

em Brasília principalmente essas verbas para nós construirmos, avançarmos, tanto na saúde, na 

educação, em obras públicas pro nosso município. Acho que toda verba que vem, ela é bem-

vinda sempre independente do partido, independente do deputado, da sigla que remete a essas 

verbas. Então quanto mais nós pudermos buscar e trazermos pro nosso Município, o município 

ganha, com construções, com obras, para benfeitorias pra todos nossos munícipes. Então quanto, 

quanto mais nós conseguirmos, principalmente agora, né, tem muitos deputados que já estão em 

campanha política, né? A eleição é só no final do ano que vem, mas tem muitos deputados que, 

agora, eles começam vim buscar as suas bases. E o trabalho que eles fazem é através de repasse 

de emendas, de verbas públicas, de maquinários. E tudo que nós pudermos trazer pro nosso 

Município, nós deixamos que eles remetem pra outros municípios. Quanto mais nós 

conseguirmos trazer pra cá, melhor. Então parabenizar todos os Vereadores que estão se 

empenhando nessa função.  

Então não tendo mais assunto pra hoje, agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, 

declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 24 de maio de 2021, às 19h45min. Tenham todos 

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