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SESSÃO 2.638 – ORDINÁRIA 

14 de junho de 2021 

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

sessão plenária ordinária deste dia 07 de junho de 2021, às 18h10min. Cumprimento a Colega 

Vereadora, os Colegas Vereadores, a imprensa, assessores desta Casa, público aqui presente e a 

todas as pessoas que nos acompanham através do Facebook Câmara de Vereadores de Flores da 

Cunha. Como de costume, então eu peço a todos que façamos um minuto de silêncio, em 

respeito às vítimas do Covid-19. (Minuto de silêncio). 

Ainda em tempo, queria cumprimentar toda família Scopel, que logo mais estaremos aqui 

apreciando então um projeto de..., para 50 anos da empresa. Então obrigado pela presença de 

vocês também! Ressaltamos que o mês de junho é dedicado a realização de ações e campanhas 

para a conscientização sobre os benefícios e a importância da doação de sangue, conforme Lei 

Municipal nº 3547, de 15 de abril de 2021, de autoria do Vereador Diego Tonet. 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Então, dando início aos trabalhos desta sessão, solicito ao Secretário que faça a leitura do 

expediente recebido do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de diversos, 

respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 062/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 036/2021, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a contratar por prazo determinado, 03 (três) Técnicos de Enfermagem, visando 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público”. 

Ofício nº 063/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 010/2021 e encaminha o 

Memorando nº 113/2021, da Secretaria Municipal de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito e 

parecer técnico do Departamento de Projetos e Urbanismo, referente à obra da casa de cultura 

Flávio Luis Ferrarini, em atenção ao requerimento nº 037/2021, de autoria do Vereador Vitório 

Francisco Dalcero. 

Ofício nº 064/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 037/2021, que “Autoriza a transferência 

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

R$200.000,00”. 

Ofício nº 065/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 038/2021, que “Autoriza a transferência 

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

R$50.000,00 e a abertura de um Crédito Adicional Especial no mesmo valor”. 

Ofício nº 066/2021, que solicita convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

dos Projetos de Lei números 036/2021, que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar por 

prazo determinado, 03 (três) Técnicos de Enfermagem, visando atender necessidade temporária 

de excepcional interesse público”, 037/2021, que “Autoriza a transferência de recursos 

financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima no valor de R$200.000,00” e 

038/2021, que “Autoriza a transferência de recursos financeiros ao Hospital Beneficente Nossa 

Senhora de Fátima no valor de R$50.000,00 e a abertura de um Crédito Adicional Especial no 

mesmo valor”. 

Ofício nº 067/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 040/2021, que “Altera dispositivos da Lei 

Municipal nº 2.471, de 29 de julho de 2005, que autoriza o Executivo Municipal a disponibilizar 

vagas para crianças de zero a seis anos em escolas/unidades de educação infantil do município”. 

Ofício nº 068/2021, que solicita a inclusão, para apreciação e votação na sessão extraordinária 

convocada através do ofício nº 066/2021, do Projeto de Lei número 040/2021, que “Altera 
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dispositivos da Lei Municipal nº 2.471, de 29 de julho de 2005, que autoriza o Executivo 

Municipal a disponibilizar vagas para crianças de zero a seis anos em escolas/unidades de 

educação infantil do município”. 

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

transferências de receitas recebidas pelo Município do Estado e da União. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 039/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que “Dispõe sobre o “Dia 

Municipal de Conscientização e Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa” no município de 

Flores da Cunha, e dá outras providências”. 

Emenda Aditiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco 

Dalcero, que “Inclui valor ao Projeto 1616 – concluir a construção da casa de cultura – no 

Projeto de Lei nº 028/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e 

dá outras providências”. 

Emenda Aditiva nº 02 ao Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto 

Forlin, que “Inclui o Projeto Pavimentar Estrada dos Guarese, em Sete de Setembro, no Projeto 

de Lei nº 028/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras 

providências”. 

Emenda Aditiva nº 03 ao Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio 

Barp, que “Inclui o Projeto Pavimentar Estrada da Granja São Mateus no Projeto de Lei nº 

028/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras 

providências”. 

Emenda Aditiva nº 04 ao Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco 

Dalcero, que “Inclui o Projeto Pavimentar Rua das Violetas, em Nova Roma, no Projeto de Lei 

nº 028/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras 

providências”. 

Emenda Aditiva nº 05 ao Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto 

Forlin, que “Inclui o Projeto Revitalizar Avenida Vindima no Projeto de Lei nº 028/2021, que 

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

Emenda Aditiva nº 06 ao Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto 

Forlin, que “Inclui o Projeto Pavimentar Pátio de Capelas no Projeto de Lei nº 028/2021, que 

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

Emenda Aditiva nº 07 ao Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho 

Boscari Junior, que “Inclui o Projeto Pavimentar Estrada Serra Negra no Projeto de Lei nº 

028/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras 

providências”. 

Moção nº 015/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que apresenta Moção de 

Apoio ao Projeto de Lei nº 2.564/2020, que tramita no Congresso Nacional, no intuito de garantir 

piso salarial para a categoria da enfermagem e a redução da carga horária desses profissionais, a 

ser encaminha ao Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Deputado Arthur Lira e ao 

Presidente do Senado do Brasil, Senador Rodrigo Otavio Soares Pacheco. 

Moção nº 016/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que apresenta Moção de 

Congratulações a Senhora Lourdes Vacari Scopel, extensiva aos seus filhos Isete, Neudir, Flavio 

e Manila, em celebração aos 50 anos de fundação da Vinícola Scopel. 

Moção nº 017/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que apresenta Moção de 

Apoio à proposta de Plano de Modernização da Carreira dos Militares do Estado do Rio Grande 

do Sul, apresentado pelas entidades de classe representativas dos Policiais e Bombeiros Militares 
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ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a ser encaminhada ao Governador do Estado do 

Rio Grande do Sul, Excelentíssimo Senhor Eduardo Leite, ao Vice-Governador e Secretário 

Estadual da Segurança Pública, Excelentíssimo Senhor Ranolfo Vieira Júnior, ao Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Excelentíssimo Senhor Gabriel Souza, 

ao Presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Sul, Excelentíssimo Senhor Edegar Pretto, ao Presidente Estadual da 

Associação Beneficente Antônio Mendes Filho dos Servidores de Nível Médio da Brigada 

Militar (ABAMF), Ilustríssimo Senhor José Clemente da Silva Corrêa, e ao Presidente da 

Associação dos Sargentos Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar (ASSTBM), Ilustríssimo 

Senhor Aparício Costa Santellano. 

Indicação nº 212/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado a instalação de um redutor de velocidade em frente a 

Escolinha Magali ou próximo dela.  

Indicação nº 213/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de redutores de velocidade, com a devida sinalização nas proximidades 

da residência de número 3000, localidade da Linha 80, conforme imagem anexa. 

Indicação nº 214/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a substituição de uma pequena lixeira metálica por 

“containers” de lixo orgânico e seletivo nas proximidades da Escola Municipal de Educação 

Infantil Irmã Tarcísia. 

Requerimento nº 040/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer o envio de 

requerimento ao Prefeito Municipal para requerer que encaminhe a esta Casa uma lista com o 

contato profissional, de preferência o número de telefone celular profissional, de cada secretário 

municipal, Prefeito e Vice Prefeito, assim também de cada chefia de setor, especificado por 

secretaria e departamento, para conhecimento deste Vereador e para facilitar a comunicação 

entre os munícipes e o Executivo, especialmente nos horários em que não há expediente ao 

público, devido à pandemia ou devido a horário extra expediente (plantão). 

Requerimento nº 041/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer, conforme 

prevê o inciso IV, do artigo 148, do Regimento Interno, a convocação do gerente da agência de 

Flores da Cunha da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Senhor Juraci Biazus Borges, 

para comparecer na Câmara de Vereadores, visando prestar esclarecimentos à população sobre a 

série de falhas da empresa estatal na cidade. 

Requerimento nº 042/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer o envio de um 

requerimento ao Líder da Bancada do MDB, Vereador Admir Barp, solicitando que, na condição 

de titular dessa proposição, apresentada pelo ex-vereador Moacir Ascari (MDB), na legislatura 

passada, realize a adequação do processo legislativo da proposição em comento, através da 

apresentação de um substitutivo, incluindo dispositivos do projeto de lei complementar 09/2020 

na Lei Complementar nº 47, de 2008, respeitando os aspectos formais da legislação municipal; 

que informe, na eventualidade do Município, por alguma razão ou por inconveniência ao 

interesse público, estar impedido de aceitar a doação dos equipamentos mencionados no projeto, 

de quem será a responsabilidade pela manutenção dos mesmos; que especifique esse regramento 

na elaboração do substitutivo, considerando que o projeto de lei não faz referência a essa 

situação e que também não pode tratar do recebimento de bens por doação; e que este 

requerimento tenha efeito suspensivo para fins de elaboração de parecer por parte da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação Final, em vista da solicitação de informações e providências 

ao autor da proposição. 

Requerimento nº 043/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer o envio de 

requerimento ao Prefeito Municipal para requerer que informe a esta Casa quais foram os 
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procedimentos adotados diante da colisão do veículo de placa JAL7G62, para conhecimento 

deste Vereador. 

Ofício do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica o seu nome para a composição 

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

políticas públicas e questões ligadas ao tema da água em Flores da Cunha. 

Ofício do Vereador Diego Tonet, que indica o seu nome para a composição da Comissão 

Especial destinada a realizar estudo e propor melhorias na legislação que tange as políticas 

públicas e questões ligadas ao tema da água em Flores da Cunha. 

Ofício do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica o seu nome para a composição da 

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

políticas públicas e questões ligadas ao tema da água em Flores da Cunha. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Superintendência da Metroplan, que encaminha o ofício circular nº 104/2021, 

informando que o Senhor José Sperotto assumiu a função de Diretor-Superintendente da 

Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, Metroplan e colocando-se à 

disposição da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, através do telefone (51)3288-6013 e 

do endereço eletrônico superintendencia@metroplan.rs.gov.br. 

E-mail da EGR Protocolo PROA, que encaminha ofício nº 125/2021, informando sobre 

atualização cadastral de isenções da praça de pedágio de Flores da Cunha. 

E-mail do Presidente Municipal do PSB, Senhor Ernani Heberle, encaminhando esclarecimentos 

sobre o Estatuto do Partido, no que se refere a indicação de assessorias parlamentares ou de 

bancada, em vista do partido não concordar com a indicação feita pelo Vereador Horácio 

Natalino Rech e solicitando que seja adiada a nomeação até que haja um entendimento entre o 

Vereador e o partido. 

E-mail da Senhora Paola Costa, que encaminha ofício nº 001/2021, solicitando apoio, incentivo e 

divulgação do projeto “Vakinha On-line – Ajude a UPEVA”, que visa arrecadar recursos 

financeiros para a ONG sanar uma dívida estimada em 30 mil reais que tem com clínicas 

veterinárias. 

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

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente, Nobres 

Vereadores, Vereadora. Gostaria de dar um boa noite especial à família Scopel, em nome da 

Lourdes Vacari Scopel, os filhos Izete, Neudir, Flávio e Manila. Também gostaria de dar um boa 

noite ao nosso amigo Antoninho Conz e, também, a Ângela Tavares, que ela coordena um grupo 

muito bacana aqui no nosso município, que se chama Anjos Disfarçados, Senhor Presidente, que 

faz um excelente trabalho, ajudando as pessoas que mais necessitam em nosso município. Eu 

peço aos Nobres Vereadores, que não conhecem o trabalho da Ângela e também do grupo Anjos 

Disfarçados, que procuram no Facebook que eles têm uma página muito bacana ali, que todos 

conheçam esse trabalho, que é muito importante em nosso município. Gostaria, também, nesse 

momento, falar um pouquinho da indicação que fiz, que é na comunidade da Linha 80, aonde, 

semana retrasada, com aquele temporal que deu, que acabou caindo uma planta ali, quase 

atingindo a comunidade, aquela comunidade, né? Então as casas ali também necessitam de um 

redutor de velocidade. Então a gente faz essa indicação aí pedindo o apoio do nosso Prefeito para 

que venha intervir aí para a gente conseguir essa demanda, que é bastante antiga e muito 

necessária naquela comunidade. Era isso, Senhor Presidente, muito obrigado. 
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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 família que está aqui presente; que vai ser 

homenageada; a todos que nos acompanham. Protocolei, nesta semana então, um projeto de lei, 

na qual trata do Dia Municipal de Conscientização ao Combate à Violência Contra a Pessoa 

Idosa. Amanhã, no dia 15, é comemorado o Dia Mundial de Combate à Violência à Pessoa 

Idosa. Então, como já temos o Junho Vermelho e o mês também seria junho violeta, que é de 

todas as agressões contra os idosos, eu optei por fazer um projeto para termos um dia onde esse 

assunto possa ser debatido aqui em nosso município. E os objetivos então deste dia seria de 

alertar e promover os debates sobre evitar a violência contra essas pessoas, também reduzir os 

casos de violência. A gente sabe que muito dos casos não vem à tona, das pessoas idosas, muitas 

delas têm medo de se manifestar, por que, às vezes, depende daquela pessoa que cuida dela ou de 

um familiar que mora junto. Então, por muitas vezes, a pessoa sofre calada. E não são só as 

violências físicas, tem diversas outras violências também. As pessoas são acometidas por 

violência verbal, violência sexual, violência financeira, né? Muitas das famílias têm como 

provedor o idoso e hoje se trabalha muito a questão dos consignados. Então a pessoa acaba 

fazendo por conta, lá no caixa eletrônico, o cartão do idoso, ou um financiamento e a 

aposentadoria desta pessoa vem mínima para ela. E nós temos situações aqui em Flores da 

Cunha. Também reduzir os casos de violência, como falei, registrados, eu falei com o pessoal da 

Delegacia e não temos muitos por causa destas situações e, também, o objetivo seria promover 

ações integradas envolvendo a população, órgãos públicos e promover o debate, que esse assunto 

seja tratado com mais frequência e abordado com mais frequência na sociedade, para que esses 

idosos também tenham coragem de fazer a denúncia e ter uma rede de apoio para sustentá-los, e 

ações, envolvendo a área da educação e saúde, porque não é só porque a gente tem um estatuto 

do idoso hoje que garante isso, que, na prática, as coisas acontecem, né? A gente tem o Estatuto, 

mas nem tudo ainda é colocado em prática. Então essas são formas, também, de valorizar mais o 

nosso idoso, que tanto contribuiu e tanto contribui para o nosso município. Eu gostaria de pedir 

declaração de líder ao Colega Vereador Diego, para concluir o raciocínio. 

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

Transfiro a palavra a Colega Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Colega Vereador. Então para só ilustrar um 

pouquinho para os Colegas Vereadores e a todos que nos acompanham em casa, eu tenho um 

vídeo para passar, onde mostra o porquê que nós estamos então protocolando esse projeto do dia 

municipal de conscientização, visto que, a nível mundial, nós temos o dia também, dia 15 de 

junho, é instituído pela ONU. Pode rodar, Marina, então o vídeo. (Apresentação de vídeo através 

da televisão). Era isso, Senhores Colegas Vereadores, o objetivo desse projeto e também, junto à 

nossa Comissão do Idoso, que criamos aqui na Câmara, com os Colegas, Vereador Horácio, 

Vereador Luizão e Vereador Vitório, que temos essa missão de levar esse assunto a nossa 

comunidade. Obrigada! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Vitório Francisco 

Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

servidores da Casa, imprensa, público aqui presente, em especial, a família Scopel e os que nos 

acompanham através do Facebook. A indicação que trago, hoje, requer ao Senhor Prefeito 

Municipal a substituição de uma pequena lixeira metálica por containers de lixo orgânico e 

seletivo nas proximidades da Escola Municipal de Educação Infantil Irmã Tarcísia, 

possibilitando o descarte correto dos resíduos sólidos e orgânicos, evitando que, por vezes, o 

sobrecarregamento de lixo, o mau cheiro e a proliferação de animais transmissores de zoonoses. 
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Como acreditamos ser muito importante oferecer os meios para uma boa prática ambiental, 

solicitamos a devida atenção a esta indicação. Obrigado, Senhor Presidente. 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhos Presidente, Colegas Vereadores, 

público que se faz aqui presente, funcionários desta Casa, Flávio, Neudir, Manila, Izete, Dona 

Lourdes, muito bom receber vossas presenças aqui nesta Casa. Faço uso deste espaço, Senhor 

Presidente, para defender uma indicação, que é um redutor de velocidade em frente à escolinha 

da Magali. Recentemente, fiz uma na escola que pertence aí à capela de São Roque e, vista a 

necessidade, cidadãos me procuraram, professores, pais que frequentam frequentemente a 

escolinha, e notou-se a necessidade de um redutor, né, pelo fluxo de veículos perto do meio-dia, 

a largada, a hora que vão buscar as crianças. Então levo a conhecimento dos Colegas 

Vereadores, peço, encarecidamente, que o nosso Executivo tenha uma atenção, quando se 

falamos em educação, principalmente, de crianças. Então, Senhor Presidente, também faço ao 

requerimento que protocolei nesta Casa, e farei as conclusões dos requerimentos nas explicações 

pessoais. Era isso, Senhor Presidente, muito obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadores. Então, encerrado o 

Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com o tempo de 15 minutos para o Vereador Horácio Natalino 

Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, os 

Vereadores, a Vereadora, a imprensa escrita e falada, as redes sociais, o público aqui presente, a 

família Scopel. Na campanha, sempre disse que ia defender e apoiar a agricultura, por ser 

agricultor e estar ciente das grandes dificuldades que enfrentamos. Por exemplo, comemoramos 

na semana que se passou, o Dia do Vinho. Precisamos dar o reconhecimento ao produto uva e 

ao, mesmo tempo, ao nosso produtor rural. Seus derivados produzem bebidas de excelências. 

Estão mais próximas da realidade de mercado. Precisamos fazer com que o produto e o produtor 

uva tenha sua valorização reconhecida, com o preço digno e justo. Mas quero dividir com meus 

Colegas desta casa a eterna preocupação com o preço da uva. Sabemos que o mesmo é definido 

pela CONAB. O custo de produção da uva americana e híbrida, safra 2021/2022, normalmente é 

definido nos meses junho, julho, conforme tabela 12, ou seja, comparação de preço com ano 

anterior. Para melhor atender e auxiliar nossos produtores rurais do setor vitivinícola, sugiro que 

cada um de nós, líder de bancada, acione seus respectivos deputados federais que interfiram 

junto à CONAB. Solicitamos, também, uma ação concreta e imediata do Presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua, para que também interferir junto ao 

órgão. Tomo essa iniciativa para que não se repita o que sempre acontece em anos anteriores, ou 

seja, manifestações, frustações, somente na época da safra. Somos o maior produtor de vinhos do 

Brasil, porque temos os melhores produtores de uva do Brasil. É da mão calejada de nosso 

agricultor que são produzidos os produtos de excelente qualidade, que leva o nome de nossa 

terra. Nossa manifestação é em defesa do nosso produtor e do preço da uva, e é agora! Obrigado, 

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

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

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

Vereadores; mais uma vez, público aqui presente, a família Scopel. Estava ali sentado, me veio 

uma memória muito bonita, né? Quando eu comecei a pensar na família de vocês, me lembrei 

muito..., lembrei muito do seu Reny, uma pessoa muito carinhosa. Eu tinha bastante 

aproximação, jantávamos juntos a cada 15 dias. Então, hoje, eu acredito que ele está muito feliz 

aonde ele quer que ele esteja em vendo a família unida e vendo vocês completando 50 anos. 
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Família, todo mundo junto, uma empresa referência no município. Então só quis comentar 

porque eu me dava muito bem com o pai, né, e eu tenho um grande carinho por vocês, como eu 

tinha por ele também. Hoje, também eu ocupo a tribuna, Senhor Presidente, para falar de um 

tema que sempre defendi, era uma das primeiras bandeiras da minha campanha, que era a lei da 

liberdade econômica, trazer mais incentivos, desburocratizar a máquina pública, uma forma de 

podermos incentivar o comerciante de abrir o seu estabelecimento, enfim, uma série de questões 

que estarei explanando no decorrer dos minutos que me restam. Em uma sociedade 

economicamente livre, indivíduos são mais propensos a produzir, consumir e investir. Os 

produtos e serviços devem circular da mesma maneira, mais simples possível e o governo tem, 

como papel principal, a garantia da liberdade, reduzindo a burocracia e facilitando a abertura de 

empresas. A liberdade econômica está relacionada, principalmente, com a liberdade de escolha 

de que os indivíduos desfrutam ao adquirir e usar bens e recursos econômicos. Cada cidadão 

conhece suas necessidades e desejos melhor do que os outros e essa independência vem da 

habilidade e da responsabilidade do indivíduo cuidar de si mesmo e da sua família, o que é 

fundamental para a dignidade humana de forma plena. Neste contexto, tanto a liberdade 

econômica, em âmbito federal, quanto o decreto estadual da liberdade econômica e, agora, a lei 

municipal convergem na mesma direção: criar um ambiente mais próspero, para que cidadãos e 

empreendedores exerçam sua liberdade de escolha. A ampliação da liberdade econômica 

melhora, principalmente, a vida dos mais pobres: 70% dos postos de trabalho no Brasil são 

gerados por pequenas e médias empresas, além delas constituírem cerca de 30% do PIB 

nacional, sendo que 98,5% das empresas são microempresas, empresas de pequeno porte ou 

microempreendedores individuais (MEI), representando cerca de 12,5 milhões. E são justamente 

os pequenos negócios que tendem a ser mais prejudicados pelo excesso de burocracia, os grandes 

também, pois, nesse meio, tem a capacidade de contratar grandes escritórios de contabilidade e 

de advocacia. A história recente do Brasil nos apresentou relevantes transformações e reformas 

verdadeiramente estruturantes, caso das reformas trabalhista e previdenciária, abertura de 

mercados e a declaração dos direitos da liberdade econômica, que se tornou nossa lei, e o 

número dela é 13.874, conhecida como a Lei da Liberdade Econômica. É o Deputado Federal 

Gerônimo, do partido Progressistas, é uma lei que eu vejo uma forma muito bonita, né? Já teve 

outras adequações, até o nosso próprio Código de Posturas ele tem no seu artigo..., uns 40 artigos 

que fala muito bem da..., dessa lei e o intuito de vim aqui falar, explanar um pouco da lei, da 

mesma forma, é pedir ao Executivo uma ampliação da divulgação da mesma, né? Porque muita 

gente, hoje, quando vai abrir o seu estabelecimento, um comércio ou uma empresa, pode ser que 

venha a ser beneficiado por essa lei também, né? E também tem outros quesitos que a lei, ela 

regulamentou: em questão de alvará, licenças ambientais e funcionamento de pequeno risco, vai 

atender. Não vai atender o público diretamente, então são..., uma manicure, um cabeleireiro..., 

então facilita o processo burocrático na abertura dessas empresas. Talvez e eu acho até que 

possível, possa sim se dizer, diga-se de passagem, que a sala do empreendedor será o ninho certo 

pra se trabalhar esse tipo de lei. Porque é ali que o empreendedor vai vim com a dificuldade dele, 

querendo uma luz, querendo uma instrução melhor para abrir o seu negócio ou para fomentar um 

crescimento, enfim, tudo que venha a acarretar no..., na geração de emprego e renda no 

município, né? Então vejo uma forma muito importante do Município tá tendo um olhar voltado 

à Lei da Liberdade Econômica. Já teve alterações, no decorrer aí do mês, com certeza, nós 

vamos estar aí trabalhando, a Comissão de Justiça, né, os Colegas Diego e Luizão, vamos estar 

trabalhando aí pra adequar aquilo que ficou e que venha as atualizações, né, pro Município não 

ficar desatualizado nessas questões. E..., mais explanar, hoje, trazendo a conhecimento de vocês 

também e agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e era isso o que eu tinha pra essa 

noite, Senhor Presidente, muito obrigado. 

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

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

ao público que nos assiste, a imprensa, desejo boas-vindas, também, à família Scopel, que está 
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presente nesta noite conosco, a Senhora Lurdes Vaccari Scopel, os filhos Isete, Neudir, Flávio e 

a Manila. Primeiramente, nessa noite, queria falar um pouco que, na data de hoje, no dia 14 de 

junho, comemora-se o Dia Mundial do Doador de Sangue. Como já venho falando algumas 

vezes aqui nesta Casa e, considerando que meu primeiro projeto de lei como Vereador foi 

justamente instituir o Junho Vermelho no município de Flores da Cunha, um mês dedicado à 

ações de conscientização sobre a doação de sangue, hoje, quero apenas fazer um agradecimento 

a todos aqueles que são doadores de sangue e que, através deste gesto nobre, salvam inúmeras 

vidas. O símbolo então que foi escolhido no projeto de lei foi o laço vermelho, que até carrego 

comigo, hoje, aqui. Ser doador é um ato de amor que requer muito mais que enfrentar o medo de 

uma agulha pela primeira vez. Ser doador é doar um pouquinho de si, sabendo que este gesto 

pode ser o necessário para que uma vida continue a pulsar. Aos que são doadores de sangue, 

vocês já pararam para pensar quantas vidas vocês já salvaram? Quantas famílias vocês pouparam 

algumas lágrimas? Quantas são as pessoas que seguiram a vida, carregando um pouquinho de 

vocês? Ser doador é justamente isso! É poder estar na vida de várias pessoas, ainda que muitas 

vezes desconhecidas, através de um simples gesto de amor! Se você não é doador, fica meu 

convite para se tornar e fazer a diferença na vida de muitas pessoas e famílias. Desde já, fica 

meus parabéns a todos os doadores de sangue neste dia Mundial do Doador de Sangue. Eu 

gostaria de compartilhar um vídeo, de um minuto, do Ministério da Saúde, em homenagem ao 

Dia do Doador de Sangue. (Apresentação de vídeo através da televisão). Também, nesta noite, 

quero fazer uma homenagem especial pela passagem dos 50 anos da vinícola Scopel, ocorrido no 

mês de maio, desta importante vinícola familiar que, há cinco décadas tem contribuído com seu 

progresso e história para a comunidade de Flores da Cunha. Sendo assim, eu trago aqui a vocês 

um pouco da história destes 50 anos da vinícola Scopel. A vinícola Scopel, em seus 50 anos de 

atuação, não cansou de se reinventar. Sempre atenta às demandas e dificuldades do mercado, 

mistura a arte com o negócio, como uma forma de identidade. A inovação está no sangue de 

Isete, Neudir, Flavio e Manila, que estão à frente da Scopel, sempre buscando preservar o legado 

de seus pais, amparados pelos valores construídos ao longo de sua história e inspirados pela 

simplicidade e pelo trabalho árduo dos fundadores. Fruto de uma paixão, talento e muito 

trabalho, a vinícola Scopel foi fundada em 1971, por Reny Luiz Scopel e sua esposa Lourdes 

Vacari Scopel. Foram tempos difíceis, de muito trabalho, quando tinha que se fazer tudo e de 

forma manual: colhia-se a uva, elaborava-se o vinho e engarrafava-o. Depois, o Senhor Reny 

pegava o caminhão e saía para vendê-los nas estradas deste imenso Brasil. Foi seu entusiasmo e 

força de vontade que tornou possível a superação de muitos obstáculos, a fim de levar aos seus 

consumidores o prazer, a alegria e a felicidade de degustar vinhos e sucos de excelência em 

qualidade. Foram 50 anos de muitas provas, diversos desafios superados, várias moedas, 

presidentes, planos econômicos, instabilidades econômicas e, agora, também a pandemia 

causada pelo novo coronavírus. Graças a Deus, e com muita fé, união, espírito inovador e 

desbravador, a família conseguiu superar estes obstáculos, sempre aprendendo com os erros e 

acertos. Hoje, a vinícola Scopel é uma empresa consolidada e que muito contribui com a 

economia de Flores da Cunha. Sua capacidade produtiva alcança quase cinco milhões de litros de 

vinho, além de produzir em torno de 400 mil quilos de uvas em seus próprios vinhedos. O 

atendimento chega a todos os estados brasileiros. De norte a sul, a empresa leva o nome da nossa 

cidade com sua linha de excelentes produtos que, hoje, conta com, aproximadamente, 100 

rótulos. Em comemoração ao cinquentenário da vinícola, muitas inovações vêm sendo feitas e 

outras ainda virão. Em maio deste ano, foi lançada uma nova linha de vinhos finos, com a marca 

Agarena, da safra 2017. Além disso, projeta-se, para este ano, uma nova e moderna linha de 

envase, melhorando ainda mais a qualidade e aumentando a produtividade em torno de 35%. 

Também haverá a implantação da energia solar, assumindo o compromisso com meio ambiente 

na produção de uma energia limpa e sustentável. E, para 2023, pretende-se finalizar o projeto de 

obras que visa enaltecer o enoturismo e possibilitar que o turista possa visitar as caves, degustar 

os vinhos, conhecer todo o processo de elaboração e, claro, levar os vinhos para todos os cantos 

do país. Dessa forma, por tudo o que a vinícola Scopel vem construindo no município de Flores 
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da Cunha e, também, por tudo o que ainda será construído, considero justa a homenagem para 

estes que também são protagonistas da nossa história. Convido os Colegas Vereadores para 

apoiarem esta moção em homenagem a esta importante vinícola para o município de Flores da 

Cunha e que será entregue, logo mais, nesta sessão. Neste momento, quero passar um vídeo, com 

algumas imagens da vinícola Scopel. (Apresentação vídeo através televisão). Então, só para 

finalizar, tinha ainda uma palavra. Mais uma vez, obrigado à família Scopel, pela passagem dos 

50 anos de seu empreendimento! Desejo sucesso, crescimento, muita prosperidade! Obrigado, 

por contribuir para que Flores da Cunha mantenha o título de maior produtor de vinhos e uvas do 

Brasil. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadores! Então, encerrado o Grande 

Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos para a organização da Ordem do Dia. 

(Intervalo). 

ORDEM DO DIA 

Em pauta a discussão e votação do Projeto de Lei nº 035/2021, que “Inclui o Projeto 1093 no 

Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias em 

vigor e, autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$1.180.000,00”. 

Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que o projeto 

tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O projeto 035/2021 está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Há alguns meses, a 

gente vem acompanhando, nas reuniões com o Executivo, né, que ele vem falando sobre a 

necessidade da gente adquirir um equipamento para melhorar a limpeza das vias do nosso 

município. Também, ele foi informado que, juntamente o Senhor Prefeito com alguns 

secretários, estiveram no município de Canela, observando esta máquina fazendo o trabalho e, 

tendo em vista que as limpezas nas vias públicas não se há capacidade, hoje, com as equipes, 

com a mão de obra humana para dar conta de fazer toda limpeza, acredito justo fazer aquisição 

deste equipamento, para que tenhamos uma cidade limpa, um ambiente mais agradável para os 

nossos munícipes e para os turistas que venham a visitar Flores da Cunha. Por isso, sou favorável 

a este projeto. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Apenas a título de contribuição ao projeto que 

vai à votação hoje por nós, até, como falei em sessões passadas, quando falamos em turismo, 

temos que começar pela limpeza e embelezamento da cidade. Cito, mais uma vez, se os Colegas 

tiverem a oportunidade de ver, a limpeza que é feito em frente a empresa Móveis Florense e ter 

como exemplo que a gente deve levar pro município essa conservação, a pintura, o cuidado que 

se tem com visual de uma empresa, começa por ali os hábitos para receber um turista, começar 

se fala em turismo pra cidade de Flores da Cunha, iluminação, limpeza e embelezamento da 

cidade. Por isso, manifesto meu parecer favorável ao projeto, Senhor Presidente. 

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

que nos acompanham nesta Casa e também através das redes sociais. Sempre é um tema bastante 

recorrente nesta Casa e na cidade e no Executivo a questão da limpeza da nossa cidade e acredito 

que agora sim, com a aquisição deste equipamento, podemos dar as nossas ruas, as nossas 

avenidas a limpeza e, também, a coleta de resíduos que são gerados na hora da roçada, na hora 

da varredura e as folhas também que acabam entupindo as nossas bocas de lobo, os nossos 

bueiros e, também, a sucção de lixo, que acaba atrapalhando todo o escoamento das águas das 

ruas do nosso município. Então acredito sim..., é um investimento alto, mas um investimento 

que, com certeza, trará um retorno muito bom para a nossa população, para a nossa cidade, como 
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foi falado, não só pelo turismo, pela parte visual, mas, também, pela parte da saúde, pela parte 

que toca tudo o que envolve a limpeza de uma cidade que merece, que é uma Flores da Cunha. 

Então somos favoráveis sim pra tudo o que se propõe a fazer para o nosso município de Flores 

da Cunha. Sou amplamente favorável, Senhor Presidente. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, público 

presente, Colegas. O projeto de Lei 035, né, que autoriza a abertura desse crédito adicional 

especial para a compra de um caminhão novo, com varredeira mecânica. É um investimento de 

grande monta, mas com um objetivo de atender uma grande necessidade, que é a limpeza urbana, 

dando maior agilidade a esse serviço, visto que é um pedido de muitos moradores e, também, 

motivo de indicações dos Vereadores nessa Casa, a limpeza pública. A aquisição da máquina vai 

dar maior agilidade ao serviço, contribuindo aí com o embelezamento da cidade, tendo em vista 

aí o recebimento dos turistas e, também, dar maior qualidade de vida aos nossos moradores. 

Portanto, eu sou favorável a esse projeto, Presidente. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhores Vereadores, fico feliz em ter esse projeto 

hoje, que possamos aprecia-lo e vota-lo, porque a gente percebe o compromisso do nosso 

Prefeito César Ulian em deixar a nossa cidade limpa. Desde que ele assumiu essa Administração, 

a gente percebe o engajamento nesse assunto de que, muitos anos, né, se tratou sobre a questão 

da limpeza da cidade e pouco se foi feito. Então, nos primeiros meses, a gente já contratou uma 

equipe, terceirizada, pra efetuar a limpeza da cidade, que está fazendo isso agora e esse próximo 

passo então pra adquirir esse equipamento, que, em pouco tempo, também, ele irá se pagar, 

porque nós precisamos que a nossa cidade tenha essa atenção, esse cuidado, esse visual, que dá 

toda a diferença pra quem vive nela. Então sou amplamente favorável também a esse projeto e 

parabenizo, mais uma vez, o Executivo, por ter se empenhado muito nesse assunto. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O projeto continua em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Projeto de Lei nº 035/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem 

sim, os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 035/2021 

aprovado por unanimidade. 

Em pauta, a moção nº 015/2021, que apresenta Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº 2.564/2020, 

que tramita no Congresso Nacional, no intuito de garantir piso salarial para a categoria da 

enfermagem e a redução da carga horária desses profissionais, a ser encaminha ao Presidente da 

Câmara dos Deputados do Brasil, Deputado Arthur Lira e ao Presidente do Senado do Brasil, 

Senador Rodrigo Otavio Soares Pacheco, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, ao 

qual eu passo a palavra para a defesa de sua moção. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, então trago, hoje, a 

defesa da Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº 2.564/2020, que tramita no Congresso Nacional, 

no intuito de garantir piso salarial para a categoria da enfermagem a ser encaminhada ao 

Presidente da Câmara e do Senado. Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e 

parteiras representam a mais numerosa categoria da área da saúde. Ao todo, são pelo menos 2,3 

milhões de pessoas no Brasil. O estabelecimento de piso salarial e jornada uniforme de 30 horas, 

representará o reconhecimento do trabalho realizado por estes profissionais, pois estão, há mais 

de 20 anos, lutando pelo efetivo reconhecimento profissional. A Constituição Federal determina, 

no inciso V, do art. 7º, que é direito dos trabalhadores o “piso salarial proporcional à extensão e 

à complexidade do trabalho”. A enfermagem, diferente de outras profissões da saúde, não 

consegue trabalhar como profissional liberal e, muitas vezes, são submetidos a regimes de 

remuneração injusta, incompatível com o nível de formação acadêmica exigida para o exercício 

da profissão. Públicos ou privados, os serviços de saúde no Brasil dependem da enfermagem. 

Neste período difícil que estamos vivendo da pandemia da Covid-19, são os enfermeiros e 

enfermeiras que cuidam da vacinação de toda a população brasileira. Por vezes, não valorizados 

e com salários defasados, são estes profissionais que estão na linha de frente da maior crise 
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sanitária da história da humanidade. Estamos certos que a valorização da categoria é o melhor 

tributo aos nossos corajosos profissionais da enfermagem. Desta forma, manifestamos total apoio 

à aprovação do projeto de lei, e solicito aos Nobres Colegas Vereadores a aprovação da presente 

Moção de Apoio à categoria da enfermagem. Obrigado, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma 

boa semana a todos e a todas! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 015/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 015/2021 aprovada por unanimidade. 

Moção nº 016/2021, que apresenta Moção de Congratulações a Senhora Lourdes Vacari Scopel, 

extensiva aos seus filhos Isete, Neudir, Flavio e Manila, em homenagem aos 50 anos de 

fundação da Vinícola Scopel, de autoria do Vereador Diego Tonet, ao qual passo a palavra para 

fazer defesa da sua moção. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, em especial a família 

Scopel, que se faz aqui presente, Senhora Lourdes, aos filhos Isete, Neudir, Flavio e Manila. 

Como já mencionado na tribuna, considero muito justa essa homenagem à vinícola Scopel, pela 

passagem dos seus 50 anos. É sempre importante que reconheçamos o trabalho, a dedicação das 

empresas do nosso município, ainda mais empresas tradicionais, familiares e que atuam no setor 

de vinhos, um setor que orgulha muito nosso município. Diante disso, eu peço aos Colegas 

Vereadores que aprovem essa homenagem que estendo à família Scopel, que aqui está presente. 

Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 016/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 016/2021 aprovada por unanimidade. 

Em pauta a discussão e votação da moção nº 017/2021, que apresenta Moção de Apoio à 

proposta de Plano de Modernização da Carreira dos Militares do Estado do Rio Grande do Sul, 

apresentado pelas entidades de classe representativas dos Policiais e Bombeiros Militares ao 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a ser encaminhada ao Governador do Estado do Rio 

Grande do Sul, Excelentíssimo Senhor Eduardo Leite, ao Vice-Governador e Secretário Estadual 

da Segurança Pública, Excelentíssimo Senhor Ranolfo Vieira Júnior, ao Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Excelentíssimo Senhor Gabriel Souza, 

ao Presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Sul, Excelentíssimo Senhor Edegar Pretto, ao Presidente Estadual da 

Associação Beneficente Antônio Mendes Filho dos Servidores de Nível Médio da Brigada 

Militar (ABAMF), Ilustríssimo Senhor José Clemente da Silva Corrêa, e ao Presidente da 

Associação dos Sargentos Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar (ASSTBM), Ilustríssimo 

Senhor Aparício Costa Santellano, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que eu passo 

a palavra para fazer a defesa da sua moção. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Mais uma vez, boa noite, Senhor Presidente, 

Nobres Vereadores, público que se faz aqui presente. Infelizmente, os militares estaduais, hoje, 

de nível médio, não contam com o ingresso por nível superior, o que vai à contramão da 

valorização da carreira dos policiais e bombeiros militares e da isonomia com outras instituições 

da segurança pública. Ou seja, o ingresso para o quadro de Policiais e Bombeiros Militares, hoje, 

de nível médio, destoa de qualquer premissa de valorização da carreira policial e/ou da segurança 

pública e fortalecimento e qualificação do quadro dos militares estaduais. Com o plano de 

modernização de carreira dos Militares, hoje, de nível médio, garantirá a valorização e 

reconhecimento dos Militares, favorecerá a melhoria da prestação do serviço público à 

população gaúcha e economia aos cofres públicos estaduais. Desta forma, manifestamos nosso 

apoio e solidariedade a estes valorosos trabalhadores da área da segurança pública, solicitando 

aos Nobres Colegas Vereadores a aprovação da presente Moção de Apoio ao plano de 
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modernização de carreira dos Militares do estado do Rio Grande do Sul. Era isso, Senhor 

Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 017/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 017/2021 aprovada por unanimidade. 

Encerrada a Ordem do Dia, então eu encaminho, para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final, o Projeto de Lei nº 039/2021; para a Comissão de Finanças e Orçamento, o 

Projeto de Lei nº 034/2021 e as Emendas Aditivas nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 ao Projeto de 

Lei nº 028/2021. Conforme artigo 58 do Regimento Interno da Câmara, solicito à Comissão de 

Educação, Saúde, Acultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos que, no prazo de 24 horas, 

emita o parecer referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2020, uma vez que o prazo 

para exarar parecer sobre a matéria ultrapassou os 120 dias previstos no Regimento. 

Passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente! Na última sexta-

feira, então tive, juntamente com nosso Subprefeito de Otávio Rocha, visitando aquelas 

localidades, inclusive a da Linha 80, onde, semana retrasada, a gente fez um pedido de..., de 

corte das plantas ali que tá em situação bastante precária, né, levando em risco a vida das pessoas 

que moram naquela localidade, localidade essa..., rua que vai a Otávio Rocha. E foi muito..., 

muito bacana a participação de nosso Subprefeito! Se colocou a inteira disposição, já agendo 

um.., um dia específico pra faze a retirada dessas..., dessas plantas aí. O pessoal fico muito feliz 

com a atitude dele! Então gostaria de parabeniza ele, né, pela disposição imediata de fazer esse 

trabalho. Também gostaria de menciona que, nessa última sexta-feira, também tivemos a 

presença da nossa Deputada Estadual Fran Somensi, né, se colocando, em reunião com o Prefeito 

e com o Executivo, se colocando..., colocando o gabinete dela a inteira disposição do nosso 

município, do Prefeito. Também, nos..., nos falou que vai intermedia a situação do colégio 

Antonio de Souza Neto, em Mato Perso, para que, de uma vez por todas, seja municipalizada, 

né? Também, se colocou, também, à disposição no quesito de mais efetivo de policial, né, 

efetivo militar em nossa cidade. Então, gostaria, simplesmente, de registrar a presença dela e 

também de que o Vereador fez durante a semana passada. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado a todos e tenham todos uma boa noite! 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

público que ainda nos prestigia na noite de hoje. Faço menção a dois requerimentos protocolados 

nessa semana. Um, onde a gente vai pedir explicações, por meio da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação Final, eu, o Presidente da comissão Diego, o Vereador Luizão, para que se 

faça presente aqui o responsável pelos Correios, pra prestar alguns esclarecimentos, não pra nós, 

mas para a população. Por quê? Visto a demanda e, também, muitos..., teve muita reclamação 

dos serviços prestados no município quanto a prazo de entregas, mercadorias que sai de Caxias e 

precisa..., não se entende o porquê precisa ir a Porto Alegre para depois vir a  Flores da Cunha,  

também questões de gerar até quatro códigos para rastreamento da mercadoria. Então a gente vai 

fazer esse convite, né, para o gerente, para vir até a Câmara, não prestar para nós, mas para 

comunidade. Nós representamos os anseios da população. E, da mesma forma, fiz um outro 

requerimento, direcionado a nosso Prefeito César, para que disponibilize alguns contatos dos 

secretários, dele, Vice-Prefeito, para a população, né, para nós, quando precisar de alguma coisa, 

ligar direto. O nosso povo gosta desse jeito. Eles querem falar e se sentem valorizados ligando 

direto, às vezes, para o Prefeito. É um costume da nossa população. Então acho viável e, da 
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mesma forma, ter essa..., esse acesso com o povo, né? Então pedi no requerimento que fosse 

enviado contato profissional de cada secretário. Eu sei que isso tem e esperamos confiantes aí no 

aguardo dos contatos. Muito obrigado, Senhor Presidente, era isso. 

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

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

ainda nos assiste. Na última semana, estive acompanhando as ações de vacinação, que 

aconteceram no salão paroquial, para os professores e, também, motoristas de transporte público 

e escolar. E, no sábado, foi retornado então a vacinação para as faixas etárias dos 57 até os 59 

anos. No final da manhã de sábado, foi aberta a faixa etária dos 56 anos, devido à procura das 

faixas dos 57 e 59 anos ter sido abaixo daquilo que se esperava. Sabemos que a comunidade está 

ansiosa pela vacina e, logo, ela irá chegar a todos. Peço que, conforme chegar a vez de cada um, 

que não deixem de ir vacinar. Não é o momento de desconfiar ou de ficar com dúvidas. Todas as 

vacinas são aprovadas e têm sua eficácia comprovada. Peço que a comunidade colabore, 

conforme forem divulgadas as etapas de vacinação, que compareçam para serem imunizadas. 

Queria informar, também, que, amanhã de tarde, será ampliada a vacinação para a faixa dos 56 

anos ou mais e, também, para os caminhoneiros. A vacinação ocorre no salão paroquial, das 

13h15min às 17:00 horas. Mais uma vez, reforço à comunidade destes grupos que compareçam 

na vacinação. Obrigado, Senhor Presidente! Boa semana a todos! 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Colegas Vereadores, só prestar contas então da nossa 

atividade durante a semana. Estivemos, enquanto Comissão de Educação, né, com as visitas nas 

escolas. Queria dar os parabéns para a nossa escola Francisco Zili, em Otávio Rocha. Colega 

Vereador Barp, que escola, em? Meu Deus! Me surpreendi, assim! Maravilhosa, a estrutura, o 

comprometimento dos pais, da comunidade. Estão de parabéns! E, também, acompanhei a 

premiação do concurso Como Vejo Meu Município. Dividimos, entre a Mesa Diretora, né, os 

Colegas Vereadores Angelo e Clodo. E, também, hoje, tivemos mais um encontro da comissão 

do idoso, uma comissão aí que vai dar muitos resultados positivos, né, Vereador Luizão, para a 

nossa comunidade. Recebemos então o representante do Conselho Municipal dos Idosos e agora, 

nas próximas semanas, iremos receber a AdiFlores, a Secretaria de Saúde, Educação, enfim, 

estamos nesse trabalho de colher..., esqueci de marcar o tempo, me perdoem, de colher 

informações para que possamos aí elaborar um planejamento e que isso seja fruto das demandas 

da nossa comunidade. Era isso, Senhor Presidente, agradeço! Uma boa semana a todos! 

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado! Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, servidores da Casa, pessoas que ainda nos acompanham, Antoninho,  Ângela, toda a 

família Scopel, né? Agora sim eu digo, realmente, falar um pouco daquilo, do sentimento que a 

gente tem por essa..., essa família, essa vinícola. Nós, que estamos inseridos no setor, a gente 

sabe da importância que os vinhos Scopel têm pra Flores da Cunha. Olhando toda essa 

retrospectiva da família ,a gente vê que os tempos foram difíceis, muito duros, né? O seu Reny 

eu que o conheci como goleiro do colorado, de Monte Bérico. Quando eu era..., era pequeno, 

guri, lá estava o Reny como goleiro e, depois, me disseram: não, esse aí é da vinícola Scopel, o 

Senhor Reny. Depois, com o tempo, quando começamos no setor, então fomos conhecendo toda 

a família e posso assim..., dizer que, graças a Deus, sempre tivemos uma relação boa, porque são 

gente do bem, gente trabalhadora e sabe da importância que tem dentro do município de Flores 

da Cunha. Então, a dona Lurdes, a Izete, o Edir, o Flavio e a Manila, sintam-se abraçados por 

essa Casa, por esse Vereador, porque o respeito que a gente tem por vocês é muito grande e 

sabemos que todo o produto que sai da vinícola é de qualidade. A gente, por várias vezes, 

tivemos negócios quando estava em outras vinícolas e sempre se teve a qualidade como 

primazia. Que bom tê-los aqui! E que bom que o Colega Diego proporcionaste essa homenagem, 
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porque são merecedores. Parabéns, de novo, a vocês, a toda família! E o seu Reny a gente sabe 

que ele está em outro plano, mas, com certeza, está nos acompanhando e acompanhando todo o 

processo e todo o progresso que a família, certamente, continuará tendo. Parabéns, mais uma 

vez, e muito obrigado por estarem aqui e fazerem parte do nosso município de Flores da Cunha! 

Por ora, era isso, Senhor Presidente, muito obrigado. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Presidente, Colegas Vereadores e Vereadora, público que ainda 

nos assiste. Vou fazer alguns esclarecimentos aqui, também uma..., algumas colocações, 

enquanto Comissão, estamos visitando as escolas, ainda restam algumas para serem visitadas. 

Amanhã, temos agenda também na escola Antonio Soldatelli e Tiradentes. Participei, na última 

semana, da entrega do..., da premiação do Como Vejo Meu Município, com muita alegria, 

porque os alunos se sentem prestigiados de levar o prêmio em mãos, né? Tivemos aqui uma bela 

sessão on-line, que acho que foi muito bem apresentado os trabalhos, mas estar em contato com 

eles, falar um pouquinho sobre a importância de..., de ver nosso município das mais..., de vários 

âmbitos, né, um olhar de cada um é importante, porque o aluno acaba apreendendo muito, não só 

ganhando o prêmio, mas aprendendo a conhecer o nosso município, essa terra que todos vivemos 

e queremos o melhor. Quanto à escola Antônio de Souza Neto, visitamos na, última semana, 

também, enquanto Comissão, existe lá ainda da transferência, né, dos bens que precisam ser 

feitos do Estado para o Município. Os trâmites estão acontecendo, então, logo, a escola vai ser 

oficialmente municipalizada, né? Só para contribuir com o que o Vereador Luizão falou, mas já 

tem o atendimento já do Município lá, o secretário esteve lá, já demonstrou interesse em 

melhorias, me parece que já apresentou projeto, vai apresentar, em breve, o projeto com 

melhorias na escola. Então, o Município está dando uma atenção para aquela escola, que é uma 

referência para..., de boa educação, né? Poucos alunos, então os professores acabam dando..., 

realizando um trabalho mais específico e dedicado aos alunos e, também, atende alunos de 

Farroupilha e, talvez, seja por isso também que a deputada esteja buscando essa..., essas 

respostas, mas está indo em..., em bons..., a bons passos lá a escola Antônio de Souza Neto. A 

vacinação continua! Esperamos que logo chegue a nossa vez, né? Os próximos serão os 

caminhoneiros. Então, quem for caminhoneiro de profissão mesmo, nos próximos dias, poderá 

procurar aí os órgãos de saúde, que vai ser vacinado. Durante essa semana, no final de semana, 

vai ter um concurso cultural, realizado pelo jornal O Florense e a Secretaria de Cultura, o Pensa, 

mais uma oportunidade aí para nós descobrirmos um pouco de Flores da Cunha. Estarei 

representando a Apac, juntamente com os..., os associados, né, nesse concurso, falando um 

pouquinho sobre a nossa história, e é uma forma de engajar as entidades e as pessoas, mostrando, 

né, quanto bonita é nossa história, 97 anos de Flores da Cunha. Parabenizar a família Scopel, 

pela dedicação. Cinquenta anos não é para qualquer um e empresas com 50 anos aí e em franca 

expansão, né, buscando a melhoria contínua, em busca do turismo, do enoturismo, acho que é 

papel fundamental. Nossa cidade tem muita riqueza e o nosso vinho é uma das nossas riquezas. 

Parabéns, pelo trabalho, gerando empregos, receita ao Município e impostos e trazendo esse 

legado familiar, né? Conheci também o Seu Reny, uma pessoa muito querida e parabéns a 

família! Que venham mais 50 anos aí! Obrigado! Boa noite a todos! 

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

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas que ainda nos acompanham. 

Falando um pouco também da escola Antônio de Souza Neto, lá de Mato Perso, o processo 

iniciado ainda na gestão do Lídio e da secretária Ana Paula, então acreditamos, sim, que tudo 

possa ser concluído, já que o Município já, há muito tempo, já vem prestando assistência para 

aquela escola, que abriga também alguns alunos de Farroupilha. Então, por muitas vezes, 

tratamos desses assuntos nessa Casa e, também, o Executivo, na gestão passada. Também, 

falando das emendas ainda, as que foram lidas no início dessa sessão, dizer que a bancada do 

MDB, como havia dito na sessão passada, que iria apresentar as emendas e são duas deste 

Vereador, duas do Colega Carlos e duas do Colega Vitorio. Então acreditamos que, nos 
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próximos dias, se possível, a gente possa, sim, direcionar essas emendas a cada Colega Vereador. 

Também, falando que, ontem, tivemos a festa de Santo Antônio, em Otavio Rocha, uma festa 

que, na verdade, não é a tradicional como se tem..., se tinha há alguns anos atrás, por causa da 

pandemia, mas tivemos o tradicional menarosto, com o pegue e leve. Então tivemos sucesso. A 

comunidade apoiou, buscou o seu kit, com o seu menarosto para almoçar em casa com a família 

e, assim, continuar ajudando a comunidade, participando da festa e seguindo todos os protocolos 

que a nossa saúde necessita. Então são..., são tempos difíceis, são tempos que nos fazem 

repensar, tomar novos hábitos, mas acreditamos sim que agora, com a chegada da vacina, a gente 

possa, aos poucos, ir retomando a nossa rotina de vida normal. Amanhã, acredito que..., na 

semana passada, estava de aniversário, então, agora, a partir de amanhã, acredito que eu possa 

receber a vacina, então a primeira dose, então estarei engrossando as fileiras de quem vai receber 

a vacina. Então esperamos que outros também possam, brevemente, ter a sua imunização 

acertada. Então, por ora, era isso, Senhor Presidente, muito obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadores. Então, encerrado as 

Explicações Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Gostaria então de parabenizar a 

nossa Assessora de Comunicação, a Shamila Carpeggiani, que estará de aniversário no próximo 

dia 18, sexta-feira. Já está convocada a pagar uma torta pros colegas. Também, agradecer aos 

Colegas Vereadores Silvana, Vereador Angelo, acho que o Vereador Vitório também participou, 

durante a semana, na entrega aos alunos vencedores de Como Vejo Meu Município, nas escolas. 

Foi uma..., um pedido meu, junto ao Departamento de Cultura. Eu acho que fica..., ficou mais..., 

mais bonito pras crianças receberem lá nas escolas do que a gente mandar num envelope pra ser 

entregue, né? Então uma entrega pessoalmente, as crianças ficaram muito felizes, todas elas, e 

todas agradeceram esta Casa pelo..., pelo trabalho, pela escolha dos alunos vencedores. Nós 

gostaríamos de ter feito aqui, presencialmente, mas, devido à pandemia, não foi possível. 

Conforme indicação de Líderes de Bancadas, então a Comissão Especial destinada a realizar 

estudo e propor melhorias na legislação que tange às políticas públicas de questões ligadas ao 

tema da água em Flores da Cunha será composta pelos Vereadores Vitório Dalcero, do MDB, 

Diego Tonet, do Progressistas, e Angelo Boscari Junior, do PDT. Agradecer, também, ao 

Vereador Ademir Barp então, que esteve participando lá da festa de Santo Antônio, de Otávio 

Rocha, que todos os anos eu sei que o Senhor participa, naquela comunidade, então agradecer a 

presença, representando essa Casa. 

Não tendo mais assunto então para hoje nessa sessão ordinária, então agradeço a presença de 

todos, a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 14 de junho de 2021, 

às 19h44min. Tenham todos uma boa semana, uma boa noite e paz e bem! 
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