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SESSÃO 2.640 – ORDINÁRIA 

21 de junho de 2021 

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

sessão plenária ordinária deste dia 21 de junho de 2021, às 18h10min. Um cumprimento especial 

aos Colegas Vereadores, Colega Vereadora, a imprensa e a todos que nos acompanham através 

do Facebook Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, assessores desta Casa, público 

presente, sejam todos bem-vindos. Como de costume, então eu peço a todos que façamos um 

minuto de silêncio, em honra às vítimas do Covid-19. (Minuto de silêncio). 

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 3.547, de 15 de abril de 2021, de autoria do Vereador Diego Tonet. 

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 DE VEREADORES: 

Subemenda nº 01 à Emenda Aditiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Vereador 

Vitório Francisco Dalcero, que “Altera os artigos 1º e 2º da Emenda Aditiva nº 01 ao Projeto de 

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

providências”. 

Subemenda nº 01 à Aditiva nº 02 ao Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Vereador Carlos 

Roberto Forlin, que “Altera os artigos 1º e 2º da Emenda Aditiva nº 02 ao Projeto de Lei nº 

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

providências”. 

Subemenda nº 01 à Aditiva nº 03 ao Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Vereador Ademir 

Antonio Barp, que “Altera os artigos 1º e 2º da Emenda Aditiva nº 03 ao Projeto de Lei nº 

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

providências”. 

Subemenda nº 01 à Aditiva nº 06 ao Projeto de Lei nº 028/2021, de autoria do Vereador Carlos 

Roberto Forlin, que “Altera o artigo 2º da Emenda Aditiva nº 06 ao Projeto de Lei nº 028/2021, 

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

Indicação nº 215/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

melhoria da sinalização de trânsito e/ou instalação de ferramenta para reduzir a velocidade dos 

veículos que trafegam nos dois sentidos da estrada Gerardo Santin Guarese, próximo à 

cooperativa vinícola Nova Aliança, no travessão Lagoa Bela, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 216/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de parada de ônibus coberta na rua 25 de Maio, próximo à intersecção 

com a rua Júlio de Castilhos, no bairro São José, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 217/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a criação e a instituição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM) e 

do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher (FUMDIM) no município de Flores da Cunha, 

conforme modelo de projeto de lei em anexo. 

Indicação nº 218/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Consultor de 

Negócios da Rio Grande Energia, Senhor Rafael Dala Brida, que solicite, junto à companhia de 

telecomunicações responsável, a realização dos reparos necessários na fiação que se desprendeu 
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do poste de luz no cruzamento da rua Rio Branco com a rua Júlio de Castilhos, no bairro 

Aparecida, conforme foto anexa. 

Indicação nº 219/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que providencie a repintura das faixas oblíquas na rua Canabarro. 

Indicação nº 220/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que providencie a reforma do banheiro público na praça do Imigrante, com as 

adequações dentro das normas de acessibilidade. 

Requerimento nº 044/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que requer 

a retirada do Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2020, que “Institui o Certificado Destaque da 

Construção Civil e dá outras providências”, de autoria do suplente de Vereador do quatriênio 

findo, Senhor Regis Pablo Slaviero, conforme determina o inciso II, do artigo 148, da Resolução 

nº 080, de 22 de dezembro de 2020, Regimento Interno desta Casa. 

Requerimento nº 045/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a prorrogação, pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, para emitir o parecer da Comissão de Constituição Justiça e Redação 

Final sobre o Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que institui o Código de Posturas e de 

Convivência Cidadã de Flores da Cunha e dá outras providências. 

Requerimento nº 046/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer a retirada 

do requerimento n° 041/2021, que foi protocolado equivocadamente. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail do Senhor Olir Schiavenin, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores 

da Cunha e Nova Pádua, que solicita espaço para utilizar a Tribuna Livre, para explanar sobre as 

atribuições e ações da entidade em relação ao preço da uva, os trâmites e as competências legais 

para sua fixação. 

E-mail do Consulado do Grêmio de Flores da Cunha, Senhores Lander Piccoli e Julia Machado, 

Cônsul e Consulesa, respectivamente, que solicita apoio e divulgação de uma rifa beneficente 

organizada pelo Consulado, em parceria com o hospital Fátima, de Flores da Cunha, ao valor de 

10 reais o número, cuja parte da renda será doada ao hospital. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Nos termos do artigo 113 do 

Regimento Interno da Câmara, convoco sessão plenária extraordinária para a próxima quarta-

feira, dia 23/06/2021, às 18h30min, para discussão e votação da Subemenda 01 à Emenda 

Aditiva 01, da Subemenda 01 à Emenda Aditiva nº 02, da Subemenda 01 à Emenda Aditiva nº 

03, da Subemenda 01 à Emenda Aditiva nº 06 e das Emendas Aditivas nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06 

e 07, todas ao Projeto de Lei nº 028/2021. Esta convocação prende-se ao fato de que o Projeto de 

Lei do Plurianual deve ser encaminhado ao Prefeito, para sanção, até o dia 30 de junho de 2021, 

nos termos do artigo 183 do Regimento, e a Comissão de Finanças e Orçamento precisa de um 

prazo para a elaboração da Redação Final, após a votação das subemendas e emendas. Passamos 

ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Diego Tonet. 

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

assessores, a imprensa, em nome do Rouglan, público que nos assiste presencialmente e através 

das redes sociais, também a Vani, a Jaque Zanella, que estão presentes, sejam bem-vindas. Então 

eu gostaria de fazer defesa da minha indicação ao Executivo. Nessa semana, eu estive..., semana 

passada, na verdade, eu estive falando com o Vice-Presidente da cooperativa Nova Aliança, que 

me relatou sobre o perigo dessa estrada, que é a Gerardo Santin Guarese, estrada que vai pro Sete 

de Setembro. Segundo ele, o fluxo de veículos, as pessoas que andam, transitam nessa via 
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acabam imprimindo uma velocidade acima do normal ali. É constatada, às vezes, pessoas 

andando a mais de 100 quilômetros por hora ali e existem entrada e saída de caminhões. Ali 

(exibição de imagem através da televisão), tem alguns estacionados, mas eles precisam acessar o 

pátio da Nova Aliança, às vezes, sair dali com o produto e, também, muitos funcionários, 

colaboradores da própria Nova Aliança eles também se deslocam, a trabalho, de carro. Então, na 

saída, ao acessar a Gerardo Santin ali, eles acabam tendo perigo de colisão com os motoristas 

que trafegam em alta velocidade. Então se faz a..., se faz esse pedido ao Executivo para que se 

faça uma melhor sinalização no local e, se possível, se instale alguma ferramenta para impedir a 

alta velocidade praticada neste trecho. A outra indicação que defendo, se destina à RGE. Já havia 

conversado com o representante deles, o Rafael Dala Brida, para que seja feita uma comunicação 

aos responsáveis pela fiação, na verdade deve ser fios de telecomunicação, que se desprenderam 

dos postes ali, de luz, ali no bairro Aparecida, na esquina da rua Rio Branco com a Júlio de 

Castilhos, e, há um bom tempo, os moradores ali, eles mesmos colocaram uma madeira, 

amarrada na placa de luz, o Guga também já..., a gente já havia conversado, né, e a gente sabe 

que, possivelmente, isso aí, se vier encostar um fio de luz, alguma coisa, pode acabar 

ocasionando algum transtorno, algum perigo maior pra população. Então, dentro do possível, se 

eles puderem contatar os órgãos responsáveis, que é o responsável, e fazer essa melhoria. Era 

isso, Senhor Presidente. 

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

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

comunidade que nos acompanha pelo Facebook e, também, aqui no plenário. Grata com a 

presença de mulheres, né, nossas guerreiras aí, que estão sempre batalhando. Eu tenho uma 

indicação que eu apresentei no decorrer dessa semana, que é uma parada de ônibus lá na rua..., 

na esquina da 25 de Maio com a Júlio de Castilhos. Nós temos, no bairro São José, diversos 

trabalhadores, né, de empresas e precisam ter um local adequado então para esperar pelo 

transporte. E, também, fiz um pedido para que o Município então possibilite uma revitalização 

no parquinho ali em São Cristóvão, que está localizado atrás da Igreja e os brinquedos são muito 

antigos e, também, tem pouco uso. Então eu estou sugerindo que se faça uma reforma, com a 

instalação de novos brinquedos no local e, também, uma academia ao ar livre, que a gente sabe 

que também é uma comunidade que também tem pessoas idosas e que podem aproveitar melhor 

aquele espaço junto à Igreja. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham, a imprensa, também a comunidade que nos 

acompanha através do Facebook. Sejam todos bem-vindos a esta Casa. Senhor Presidente, eu 

ocupo esse espaço para fazer defesa de umas indicações que protocolamos nessa semana. Uma 

delas diz respeito para que seja providenciada a repintura das faixas oblíquas na rua Canabarro. 

Através desta indicação, solicito ao Prefeito Municipal para que seja providenciado a repintura 

das faixas oblíquas na rua Canabarro, iniciando na rua John Kennedy até a rua Júlio de Castilhos, 

a fim de disciplinar o correto estacionamento, pois, pela ação do tempo, a pintura existente está 

deteriorada, causando confusão aos motoristas na hora de estacionar. Com a repintura, facilitará 

a visualização e o correto estacionamento dos veículos. Então existe as placas de estacionamento 

oblíquo, mas a pintura ela está bastante apagada. Então causa uma certa confusão aos motoristas 

e uns acabam estacionando de maneira..., no sentido do meio-fio e não no sentido oblíquo. Então 

isso nos foi procurado, nos foi solicitado e a gente solicita ao Prefeito Municipal para que seja 

sim tomado essas providências, a fim de melhorar o estacionamento naquela via. A outra 

também diz respeito ali à praça do Imigrante. Já foi solicitado por outros Colegas também e 

também na gestão passada. A gente sempre tinha essa preocupação com a praça do Imigrante, já 

que ela é alvo de vandalismo constante. Então a gente solicita para que seja providenciada as 

melhorias para as condições do banheiro público dessa praça, incluindo, no caso da reforma, 
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benfeitorias na parte externa e interna das instalações, que encontram-se em condições não 

favoráveis, devido ao vandalismo constante. Por ser um local próximo ao hospital da cidade. Por 

ser um local próximo ao hospital da cidade, exige maiores cuidados com a higiene pública. 

Também, devido ao fato receber inúmeros turistas e a praça ser bastante frequentada por 

moradores, é necessário oferecer melhorias nas condições de uso do banheiro. A reforma 

garantirá mais segurança e conforto aos munícipes e visitantes que frequentam aquele local, a 

fim de atender todo e qualquer cidadão de forma digna. Então a gente solicita e acreditamos sim 

que o Executivo olhará com carinho para aquele local e para aqueles banheiros aí da praça do 

Imigrante. Por ora, era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ainda em tempo, eu quero destacar aqui a 

presença das suplentes de vereadora, Senhora Sandra Camargo e a Senhora Jaqueline Guerra. 

Sejam bem-vindas! Então, encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Vitório Francisco Dalcero. 

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

Vereadores, servidores da Casa, imprensa, público aqui presente e os que nos acompanham 

através do Facebook. No sábado, dia 12 de junho, recebi minha primeira dose da vacina contra a 

Covid-19, obedecendo a faixa etária estabelecida pelo cronograma de vacinação de nosso 

município. Estava ansioso em ver chegar o dia e, depois, as horas para ser imunizado. Enfim 

chegou! Agora vacinado com a primeira dose, devo continuar me cuidando e seguindo os 

protocolos sanitários recomendados, só assim estarei mais protegido do coronavírus. Estou na 

torcida para que, o mais rápido possível, todos sejam vacinados. É importante salientar que todas 

as vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde do Brasil foram aprovadas por agências 

reguladoras internacionais e, também, pela ANVISA. Portanto, não fiquem escolhendo a vacina 

para ser imunizado ou imunizada. É de conhecimento científico que este é o caminho para que 

possamos adquirir a imunidade coletiva e diminuir a circulação do coronavírus. Senhor 

Presidente, aproveitando o espaço, quero falar sobre respostas ao requerimento 037/2021, no 

qual solicitava informações à Administração Municipal sobre a Casa da Cultura Flávio Ferrarini. 

Vou relatar informações repassadas pelos setores responsáveis da Prefeitura Municipal, através 

do Memorando DPPU nº 113/2021, de 09 de junho deste ano. A Casa da Cultura foi construída 

em etapas. A primeira etapa ocorreu entre os anos de 2013 e 2017, compreendendo todas as 

estruturas em concreto (fundações, pilares, vigas e lajes), além de platibandas em alvenaria e a 

cobertura do auditório. Os recursos foram provenientes do Ministério do Turismo e da Prefeitura 

Municipal, no valor de R$1.190.649,60 (um milhão, cento e noventa mil, seiscentos e quarenta e 

nove reais e sessenta centavos). A empresa responsável pela maior parte foi a construtora Prosul, 

após o banimento da construtora CSA (execução equivocada de algumas sapatas). A segunda 

etapa foi dividida em duas partes e compreendia a conclusão do volume frontal da edificação, 

denominado Complexo de Educação e Cultura. A primeira parte da segunda etapa foi executada 

pela Empresa ESI Comércio e Construções Ltda e foi executada de 11 de dezembro de 2018 a 26 

de julho de 2019, conforme Termo de Recebimento Definitivo, com investimento de 

R$491.359,11 (quatrocentos e noventa e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e onze 

centavos). A obra compreendia serviços de alvenarias, revestimentos (chapisco, emboço e 

reboco), instalações hidrossanitárias (tubulações, fossas, filtro e reservatórios), coberturas e 

terraços. A segunda parte de segunda etapa compreendeu a finalização do Complexo de 

Educação e Cultura, executada pela Empresa Nortek Construções Ltda. A obra teve início em 08 

de janeiro de 2020 até 12 janeiro de 2021, conforme Termo de Recebimento Definitivo, com 

investimento de R$1.561.139,41 (um milhão, quinhentos e sessenta e um mil, cento e trinta e 

nove reais e quarenta e um centavos). A obra compreendia todos os serviços para a finalização 

da edificação, principalmente, referente a acabamento (pinturas, pisos, esquadrias, louças, 

metais, pátio, instalações elétricas), com recursos oriundos da Prefeitura Municipal e do Sistema 
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Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Atividades Culturais, Pró-Cultura RS. O principal 

problema enfrentado na obra refere-se ao terraço norte, executado pela empresa ESI Comércio e 

Construções Ltda, que apresenta uma significativa infiltração de água, impossibilitando o uso de 

parte do segundo andar do prédio. Após a última notificação, enviada, juntamente com um 

relatório, em 29 de março de 2021 e resposta insatisfatória por parte da empresa, o Setor Jurídico 

da Prefeitura entendeu que, a fim de evitar nova contrariedade ou ainda a proposta por parte da 

empresa de mais algumas soluções paliativas de reparo, que, no entendimento do jurídico da 

Prefeitura, já foram esgotadas as possibilidades construtivas e legais, o serviço será novamente 

licitado e o processo de cobrança à empresa promotora do dano será por via judicial. Em resumo, 

desde que constatadas as primeiras alterações no terraço, já foram cobradas medidas de reparo 

pela empresa, que sempre nos retornou com soluções paliativas. A Prefeitura, legalmente, 

oportunizou a empresa que apresentasse soluções, sempre ressaltando que a mais adequada seria 

remoção de todo o material e a execução de nova impermeabilização, conforme havia sido 

descrito em planilha orçamentária do contrato original. A empresa, muito provavelmente pelo 

alto custo de retrabalho, apresentou medidas que resultaram paliativas, sendo que o problema 

retornava poucos dias após sua execução. No momento, há um processo de licitação para 

contratação de empresa para execução da devida impermeabilização de terraço, compreendendo 

a remoção total das soluções empregadas e nova execução do serviço, com abertura da proposta 

prevista para 26 de junho de 2021. Decorridos os prazos de recursos da licitação, no máximo de 

30 dias, a nova obra terá dois meses para execução.  No primeiro andar da Casa da Cultura 

Flávio Ferrarini, temos a Biblioteca Municipal Érico Veríssimo, que se encontra fechada, pois a 

bibliotecária se aposentou e a Prefeitura não possui banca para contratação. O segundo andar 

será ocupado pela Secretaria da Educação e o terceiro andar, onde estão as salas multiuso, será 

oportunizado à comunidade. Até o momento, o total investido na Casa da Cultura foi de 

R$3.243.148,12 (três milhões, duzentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e oito reais e doze 

centavos). Inclusos neste valor, estão todos os serviços referente à obra propriamente dita. Não 

estão contabilizados mobiliários, divisórias da biblioteca, paisagismo, instalação de lógica e 

letreiros. Estas foram informações repassadas pela Administração Municipal. Então tudo isso 

que eu li foi, retirei da resposta dada pelos órgãos, pelas secretarias do Município. Senhor 

Presidente, com a destinação de recursos no PPA 2022-2025, o próximo passo é a conclusão do 

auditório da Casa da Cultura, espaço que será palco de maravilhosas apresentações de puro 

talento dos nossos artistas. E, para finalizar, gostaria de dizer o seguinte: investir em educação e 

cultura é investir no que o município tem de mais valioso: seus cidadãos! Obrigado, Senhor 

Presidente! 

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

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

Vereadora. Gostaria de fazer um cumprimento todo especial ao povo que nos acompanha nessa 

sessão. Posso citar aqui o Senhor Antônio, a Jaque Zanella, como o Senhor comentou, a suplente 

de vereador do Republicanos, também a Vani Dalcero, a Sandra, né, uma outra suplente de 

vereador do Republicanos. Também cumprimentar ao povo que nos assiste através do Facebook 

e, também, aos assessores que se fazem presentes, e os trabalhadores da Câmara. Senhor 

Presidente, gostaria de ocupa meu espaço na tribuna, hoje, pra fala de um assunto muito sério em 

nosso município, a nível estadual, também a nível federal, que é as mulheres. Sabemos que em 

nosso município é..., dificilmente, uma semana que nós não temos casos de violência contra a 

mulher. E, na oportunidade, gostaria de fala que, lá atrás, houve um trabalho da nossa querida 

Sandra e, também, da Jaque Zanella, e de outras, mobilizando outras mulheres, arrecadando, 

assim, assinaturas para que viesse ser criado em nosso município o Conselho Municipal da 

Mulher, que esse conselho também..., junto com o conselho se criasse também um fundo. para 

que assim pudéssemos desenvolver políticas públicas para o combate à violência à mulher em 

nosso município. Então gostaria, mais uma vez, de citar o nome da Sandra e da Jaque, que foi as 

pioneiras em nosso município, procurando faze algo para as nossas mulheres de nosso 
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município. Quero lê um texto aqui pra ajuda ainda mais a essa..., a fundamentar ainda mais essa 

indicação de projeto ao nosso Executivo, que é a criação então dessa..., do Conselho Municipal 

em nossa cidade. Maria Quitéria, Maria Filipa, Carlota Pereira Queiroz, Maria da Penha. O que 

essas mulheres têm em comum? Todas, a seu modo e em seu tempo, lutaram por liberdade e 

igualdade para as mulheres brasileiras. Quitéria e Filipa, heroínas da independência do Brasil, 

muitas vezes, são esquecidas pela historiografia oficial. Carlota Pereira Queiroz, a primeira 

deputada brasileira, teve que enfrentar o machismo dos anos de 1930, no Poder Legislativo. Foi 

Maria da Penha que lutou para que o marido, seu agressor por 23 anos, fosse condenado por 

tentativa de assassinato. Em 2006, uma lei com seu nome foi criada e é um dos mais importantes 

instrumentos legais para coibir e punir quem comete violência doméstica contra a mulher. 

Precisamos refletir sobre as lutas femininas na sociedade brasileira. Mães, avós, tias e irmãs que 

vieram antes de nós e que nos deram marcos legais na defesa dos nossos direitos. Podemos 

destacar alguns deles, como o direito ao voto, 1932; o Estatuto da Mulher Casada, 1962, que 

liberou a mulher para trabalhar sem a autorização do marido; a Lei do Divórcio, 1977; a Lei 

Maria da Penha, 2006; a alteração do Código Penal para que atos libidinosos e atentados 

violentos ao pudor se configurassem como crimes de estupro, 2009; as novas diretrizes para o 

atendimento às vítimas de violência sexual pelos agentes de segurança pública e pelo SUS, 2013; 

a Lei do Feminicídio, 201), que torna hediondo o crime praticado em razão do gênero; e a Lei 

13.718, 2018, que introduziu diversas modificações na seara dos crimes contra a dignidade 

sexual. Isso sem falar das significantes mudanças a partir da Constituição, do novo Código Civil, 

2002 e das decisões do STF. A Constituição de 1934 estabeleceu alguns dispositivos inéditos, 

como o direito à igualdade de salário, a proibição de trabalho das mulheres em local insalubre e a 

permissão de descanso pós-parto. Entretanto, as Constituições subsequentes não apresentaram 

avanços significativos e, apesar do reconhecimento de suas cidadanias, as mulheres continuaram 

sem a efetividade de diversos direitos considerados fundamentais, como o princípio da 

igualdade, da não-discriminação e da não-violência. Foi somente na segunda metade do século 

XX que os direitos das mulheres no Brasil foram ampliados e consolidados de fato na legislação 

brasileira. Como consequência, nos anos 80, começaram a surgir políticas públicas voltadas para 

as mulheres, principalmente, na área de combate à violência e na área da saúde. Nesse período, 

foram criados o primeiro Conselho Estadual da Condição Feminina, CECF, e a primeira 

delegacia especializada na defesa da mulher, ambos em São Paulo. Assim como o Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher, CNDM, que serviu como uma estrutura formal na 

representação dos movimentos de mulheres e manteve mobilizações e pressões ao longo do 

processo constituinte, processo de formulação e estruturação de uma Constituição, iniciado em 

vista da redemocratização do país, em 1985. Essas pressões ficaram conhecidas como o “lobby 

do batom” e culminou na elaboração da “Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes”, que foi 

entregue ao Congresso Nacional. A Carta continha uma série de demandas e reinvindicações 

vistas como necessárias para o avanço dos direitos das mulheres no Brasil. O lobby surtiu efeito 

e a promulgação da Constituição Federal de 1988 foi marcada como uma vitória dos movimentos 

das mulheres, visto que cerca de 80% das reinvindicações foram incorporadas ao texto 

constitucional. A Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, ampliou, 

de maneira significativa, os direitos individuais, sociais, civis e políticos de todos os cidadãos 

brasileiros. Com isso, dentre as conquistas dos direitos das mulheres destacam-se: determinação 

da igualdade formal entre homens e mulheres; o aumento dos direitos civis, sociais e econômicos 

das mulheres; a igualdade de direitos e deveres na sociedade conjugal, união com a intenção de 

constituir família sem vínculo jurídico; a definição do princípio da não discriminação por sexo; a 

proibição da discriminação das mulheres no mercado de trabalho; e o estabelecimento de direitos 

no campo da contracepção, relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos. Atualmente, a 

Constituição de 1988 é o maior instrumento jurídico de proteção dos direitos das mulheres no 

país. A declaração formal da igualdade de gênero em direitos e obrigações, prevista em seu 

artigo 5°, não existia no ordenamento jurídico brasileiro até então e criou novas obrigações do 

Estado Brasileiro de implementar políticas públicas voltadas para a salvaguarda das mulheres na 
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sociedade. Dessa forma, diversas legislações referentes à mulher foram aprovadas no Brasil, 

como as Leis números 8.072/1990 e 8.930/1994, que passaram a caracterizar o estupro e o 

atentado ao pudor como crimes hediondos, bem como, a Lei nº 9.100/1995, que estabeleceu 

quotas mínimas de 20% das vagas em candidaturas nos partidos políticos do país para mulheres e 

o novo Código Civil, 2002, que garantiu o poder familiar e a capacidade civil plena da mulher, 

conforme o art. 1.603, que permite que a mãe possa fazer o registro de nascimento dos filhos, 

uma ação que antes competia apenas ao pai. Dentre os avanços citados, a lei que representa um 

dos maiores progressos na luta das mulheres brasileiras por direitos é a Lei nº 11.340/2006, 

também conhecida como a Lei Maria da Penha. Ela foi precursora ao criar mecanismos jurídicos 

para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Apesar das conquistas, as mulheres 

no Brasil ainda vivem uma realidade de desigualdade e discriminação. Para se ter uma ideia, 

segundo o Fórum Econômico Mundial 2020, atualmente, somente 15% do Congresso Nacional é 

composto por mulheres, indicando uma grande disparidade entre homens e mulheres na 

ocupação do espaço público. Nas eleições municipais de 2020, segundo o TSE, apenas 16% das 

mulheres foram eleitas vereadoras, contra 84% dos homens. A situação é ainda mais grave para 

as mulheres negras, que, conforme a pesquisa Gênero Número, representam apenas 6% das 

vereadoras eleitas em 2020. Além disso, segundo a Agência Patrícia Galvão, cerca de 76% das 

mulheres já sofreram violência e assédio no trabalho no país. Os dados refletem um cenário em 

que esforços precisam ser feitos para que os direitos das mulheres no Brasil sejam garantidos não 

apenas no papel, mas na prática. De fato, a partir das disposições constitucionais, novas leis, no 

âmbito civil, penal, trabalhista, social, ou a eliminação de legislações discriminatórias têm 

ampliado o marco legal dos direitos humanos das mulheres no Brasil, não havendo, hoje, 

nenhuma legislação claramente discriminatória com relação à mulher. O caráter universal da 

legislação não se aplica, entretanto, de forma igualitária e, dentre as mulheres, raça, etnia e 

orientação sexual, ainda demarcam claramente menos reconhecimento e acesso aos direitos 

humanos. Ao mesmo tempo em que o país avançou em seu marco legal, as mulheres vêm 

ocupando espaços cada vez mais relevantes na vida social. Elas têm maior escolaridade que os 

homens e a porcentagem de mulheres no conjunto de trabalhadores chega a 44%. Em 2010, 22 

milhões de famílias brasileiras eram chefiadas por mulheres. Todavia, não existe uma 

justaposição entre o marco legal e a vida real. E, mesmo considerando esses avanços 

significativos, as mulheres brasileiras ainda enfrentam discriminações e menos valias em sua 

vida familiar, profissional, sexual. No mercado de trabalho, ainda integram de forma expressiva 

a categoria de trabalhadoras domésticas, constituem o maior contingente de trabalhadores no 

mercado informal e recebem menos que os homens, mesmo com igual formação para igual 

função. No plano político, apesar de avanços importantes na composição ministerial no governo 

da primeira presidenta, sua presença no Congresso Nacional é das mais baixas da América 

Latina. A distância entre leis e realidade só poderá diminuir através da ação política. Daí a 

importância de que órgãos de Governo, como a Secretaria de Desenvolvimento Social, trabalhem 

em articulação com outros órgãos na implementação de planos e políticas para as mulheres e que 

a sociedade civil organizada continue a desenvolver ações de fortalecimento das mulheres. Para 

encerrar, Senhor Presidente, gostaria então de mencionar, mais uma vez, a importância de que 

em nosso município se crie, de uma vez por todas, esse Conselho Municipal da Mulher. Sabemos 

que em municípios menores que o nosso já tem esse Conselho da Mulher e funciona muito bem. 

Então nós aqui, não é eu Vereador Luizão que faz esse pedido, mas é um pedido da sociedade, 

né, de Flores da Cunha, principalmente, a sociedade feminina, que, nos últimos tempos, vem 

sofrendo e sofrendo muito com a questão da violência contra a mulher em nosso município. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! E tenham todos uma boa noite! 

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

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

comunidade que nos acompanha pelo Facebook e, também, presente aqui no plenário. Hoje, 

ocupo esse espaço então na tribuna pra fazer um balanço dos seis meses de atuação do nosso 
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Prefeito Municipal César Ulian e do Vice Márcio Rech. Com certeza, não foram meses muito 

fáceis pra eles, né? Pegaram o Município em meio à pandemia, mas nós temos percebido muito 

esforço e comprometimento que eles têm com essa cidade e muito amor também por Flores da 

Cunha, porque têm muitas pessoas abraçando essa Administração de forma voluntária, para visar 

o bem comum de toda a nossa população. Além disso, a gente percebe, também, uma questão 

muito importante do nosso Prefeito, que é a questão de planejar as coisas, ao invés de sair 

fazendo sem pensar lá na frente, no futuro. Então algumas coisas ainda não saíram do papel, pois 

se está fazendo um trabalho sério, no planejamento, para que isso também de frutos lá na frente. 

Mesmo assim, em seis meses, muitas ações já foram feitas pela nossa Administração e eu 

gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas delas. Primeira, o evento oficial que nós 

tivemos ainda início do ano, foi o Tempo de Vindima, então com a realização de oficinas on-line 

gratuitas e, também, com a inovação do estandarte da Nossa Senhora da Uva, que passou em 

algumas comunidades com intenção de que essa comemoração venha fazer parte também do 

calendário de..., do nosso Município. Pra ver como a Administração ela pensa muito na 

comunidade e não só na questão política, a Administração continuou todas as obras que estão em 

andamento da última administração, porque não é pro Prefeito a obra, né, e sim pra comunidade. 

Então foi realizada a demolição do antigo complexo de oficinas, aqui onde era a Secretaria de 

Obras. Então as pessoas terão acesso aos lotes do cemitério, que, pelo contrato, já estava atrasado 

também entrega desse, dessas áreas para quem adquiriu os lotes lá. Também foram realizadas 

atividades no parque natural São Francisco de Assis, foram as férias na trilha do parque; foram 

adquiridos 43 novos pares de contêineres de lixo pro perímetro urbano; tivemos aí, depois de 

muito tempo, né, jovens de Flores da Cunha servindo o exército em São Gabriel; foi começado 

então a construção do ginásio de esportes na escola Rio Branco, na linha 100; também foi 

realizado um mutirão de limpeza na área central. Então esse serviço foi feito em horário 

diferenciado também, das 05:00 às 07:00 da manhã. E, aqui, também aprovamos na Casa, 

recentemente, a compra então desse equipamento que vai beneficiar muito a questão de limpeza 

da cidade, além do contrato também de serviço de terceirização. Então acho que foi dado um 

olhar muito atento a isso, da questão da limpeza da cidade, é um tempo não se via. Também foi 

criado um plano municipal de fiscalização da Covid, pois a gente sabe que o vírus permanece. 

Inclusive, o Prefeito relatou, hoje, à nós, que as pessoas que foram pegas lá na Vindima, nesse 

final de semana, vão sofrer as penalidades e a gente tem que ressaltar isso, porque as pessoas têm 

que ter consciência do que fazem, não podemos deixar assim. Também inovou com atendimento 

por WhatsApp da Secretaria de Obras, Agricultura, Desenvolvimento Social e Turismo. Também 

foi concluída a pavimentação na estrada do Travessão Gavioli. O Prefeito e Vice então 

entregaram um caminhão para Secretaria de Obras, que é acoplado então na carreta prancha, para 

fazer o transporte de máquinas. A utilização da plataforma educacional do Google Classroom, 

que visa qualificar os processos de ensino e de aprendizagem dos professores e alunos. Então foi 

um trabalho bem intenso no início do ano, pela Secretaria de Educação e hoje a gente já vê os 

reflexos disso no nosso ensino, onde todas as informações dos alunos estão aí na rede e há o 

acompanhamento de quem tá fazendo aula em casa. Foram destinados então..., é..., programas 

que já vinham acontecendo também, as bolsas de estudo pra quem tá na área da agricultura, dos 

filhos de agricultores. Foi iniciada a campanha de vacinação contra a gripe, também são 

atividades frequentes que têm. A Secretaria de Educação então fez a entrega de cestas básicas 

para alunos do turno integral, são atividades do dia a dia que, às vezes, acabam passando 

despercebidas pela comunidade, mas que o Executivo tem que estar acompanhando. Foi então 

cobrado então muito essa questão da água, né, do nosso..., o Prefeito, por parte da Corsan. Então 

diversas reuniões já foram feitas e onde a Corsan apresentou então esse plano de ação pra que se 

consiga chegar, né, a uma solução desse problema. Conclusão da obra da praça Nova Trento, 

incluindo a reforma dos banheiros; foi realizado um aditivo então de 1,1 km na obra de 

pavimentação da Estrada Velha, então garantiu a pavimentação de toda a via até a divisa com 

Caxias. Foram já realizadas aí duas operações tapa-buraco, né, na cidade, de forma organizada, 

enfim, pra evitar desperdícios, né, e também custos. Então, às vezes, fica um pouquinho mais 
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tempo o buraco aberto, mas é que pra que possa ser melhor organizada toda essa logística de 

trazer para cá o asfalto que precisa e assim, né, render mais o serviço. Não dá sem óculos, mas o 

óculos fica embaçando, não tá fácil. Também, a Secretaria de Obras finalizou melhorias em 

diversas estradas e acessos do município, né? Então o trabalho bem importante que a gente pode 

parabenizar os diretores aí da Secretaria de Obras, o Miro, onde eles têm feito bastante essa 

questão do alargamento das vias e cascalhamento, instalação de tubulação para drenagem 

pluvial, abertura de ruas. Também essa atenção especial que está sendo dada ao hospital Nossa 

Senhora de Fátima, com destinação de recursos. E essa..., essa comunicação, né, que tá sendo 

bem legal entre a Secretaria de Educação e a direção do hospital. Concluída a construção de 

sarjetas nas vias de Flores, na cidade. Inicia a preparação então do..., da pavimentação do trecho 

aí tão esperado de Otávio Rocha e Mato Perso. Então, nessa primeira etapa, são executados os 

serviços de movimentação de terra e drenagem no sentido Otávio Rocha a Mato Perso e, mais ou 

menos, 3,5 km então que vão receber o asfalto. Também, o Município recebeu aí um ônibus 

escolar, né, por intermédio da Deputada Fran Somensi. A Prefeitura então contratou empresa 

terceirizada, como eu falei, para limpeza nos bairros. Também foi lançado o programa Flores 

Mais Empreendedora, um projeto em parceria com o SEBRAE, que vai fomentar ainda mais o 

nosso empreendedorismo no município e acelerar o desenvolvimento econômico. Finalizada a 

pavimentação, também, da estrada Antônio Romano, na linha 100, são dois quilômetros. Tem o 

projeto então que está sendo já realizado pra remodelar a Feira do Agricultor, pra participação 

então de mais produtores do nosso município e levar em conta, também, a agricultura ecológica. 

Foi finalizada a pavimentação do prolongamento da rua das Rosas, em Nova Roma. Programa 

Mais Agro também, que é dentro desse programa do SEBRAE, que é melhorar a qualidade do 

solo da região, através de análise de solo e foliar. Foi concluído o refeitório da cozinha da escola 

de educação infantil Irmã Tarcísia. Revitalização e construção de novos espaços de convivência 

na escola Tancredo Neves; andamento da ampliação da escola São José. Também foi iniciada a 

construção dos vestiários no campo de futebol, no parque dos Pinheiros; o recapeamento, 

também, da estrada da linha 100 e, nesse final de semana, começou, também, a substituição da 

iluminação por luminárias de led, na área central da cidade. Gera mais economia e as lâmpadas 

proporcionam maior luminosidade, projetos também que estava em andamento pela 

administração anterior. Então isso é algumas das ações que já foram desenvolvidas pela 

Administração em quase seis meses que vamos fechar agora no final do mês e cabe destacar 

então, também, a questão da vacinação da Covid, né, que chegamos a um momento onde que 

estamos aí, amanhã, começamos 50 anos, né, pra vacinação. Hoje, também começaram as 

grávidas, que a gente pediu também bastante para que fosse dada atenção a isso, que a gente 

percebe que há envolvimento grande da comunidade e parceiros que tem vindo auxiliar, como é 

o Flores Do Bem. Então esse envolvimento da comunidade com a Administração Pública é 

fundamental pra que as ações ocorram a contento, né, beneficiando toda a nossa comunidade. 

Então eu quero deixar registrado aqui um pouco que..., das ações do nosso Prefeito Cesar Ulian, 

do Márcio, nosso Vice; dar os parabéns a toda a equipe, que tem se empenhado muito e 

trabalhado muito para o nosso município, né? Então são pessoas que estão comprometidas com a 

causa, querendo fazer o melhor para todos. Era isso, Senhor presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: 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 034/2021, que “Autoriza o Executivo 

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

temporária de excepcional interesse público”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do 

resultado dos pareceres da comissão em que o projeto tramitou. 
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VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Lei nº 034/2021 está em discussão. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora. O projeto que agora apreciamos é para a contratação de um profissional para suprir a 

necessidade emergencial municipal de obras e viação na contratação, por tempo determinado de 

seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, e atender à necessidade temporária 

excepcional, no período, de um profissional, no cargo de eletricista, com carga horária de 44 

horas semanais, para atender a secretária, tendo em vista que, no mês de junho de 2021, haverá a 

aposentadoria do servidor Nildo Colombo, deixando a equipe com um servidor a menos. 

Todavia, a demanda municipal é extensa para serviços elétricos e os reparos constantes e 

periódicos nas vias urbanas e rurais, praças, parques, prédios públicos. Então a gente sabe que é 

uma exigência quase que semanal, diária para execução de serviços na parte de eletricidade do 

nosso município, seja para troca de lâmpadas, seja para serviços na parte elétrica, seja para 

instalação de lâmpadas novas no nosso município e todos os demais serviços que são exigidos 

por essa equipe. Então com a aposentadoria aí do Nildo, acreditamos sim que fará muita falta se 

não contratarmos outro profissional. Então somos favoráveis sim, porque Flores da Cunha tem as 

suas necessidades e temos que mantê-las e supri-las. Então sou favorável, Senhor Presidente, a 

esse projeto. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereador, 

Vereadora, público que se faz aqui presente, como relator desse projeto na Comissão de 

Constituição, junto com meus Colegas Vereador Diego e Luizão, emitimos o parecer favorável. 

Por ter analisado o pedido do nosso Prefeito, se acha válido. Eu, como trabalhei dentro do 

Executivo e acompanhei de perto o trabalho dos nossos profissionais de eletricidade, que vêm 

muito bem fazendo um bom trabalho no município, se nota isso e, muitas vezes, feriados, finais 

de semana, o pessoal está sempre à disposição. Então a bancada do MDB e eu nos manifestamos 

favorável ao projeto. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 034/2021 está em votação. Os 

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

Então Projeto de Lei nº 034/2021 aprovado por unanimidade. 

Em pauta o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021, que “Concede o título de Cidadão 

Florense ao Senhor João Vignatti (Enólogo)”. 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 Constituição Justiça e Redação Final: Favorável 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021 está 

em discussão. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que ainda nos acompanham, aos filhos do seu João, o João e o Ricardo, 

sejam bem-vindos a esta Casa. Particularmente, dada a importância desse projeto, quero dizer 

que estamos apreciando o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021, que concede o título de 

Cidadão Florense ao Senhor João Vignatti, o enólogo. Então quero, primeiramente, dizer que é 

uma honra para mim, que a gente conhece seu Vignatti e somos colegas de profissão, tempos 

diferentes, mas com muita afinidade com esse profissional que muito trabalhou por Flores da 

Cunha, muito nos honra ele estar na nossa cidade, ele que é natural de Santa Teresa e, há muitos 

anos, presta seus serviços e fez suas raízes e criou sua família em Flores da Cunha. A proposta 

ora apresentada objetiva conceder título de Cidadão Florense ao Senhor João Vignatti, pelos 
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relevantes serviços prestados à comunidade de Flores da Cunha na área vinícola. Atuando no 

município desde o ano de 1963, quando veio para Flores da Cunha, iniciando suas atividades na 

Granja União como técnico auxiliar no cultivo das videiras e no plantio das parreiras e das 

primeiras uvas finas do pais pela então companhia vinícola Rio Grandense. E foi no ano de 1967, 

quando ingressou na cooperativa vinícola Santo Antônio, que passou a exercer a profissão de 

enólogo de fato. Então é um currículo que a gente conhece, acompanha e fico feliz de ter a honra 

de fazer esse projeto, de conceder esse título de Cidadão Florense a essa pessoa tão querida aqui 

por Flores da Cunha, que é o seu João Vignatti. Então, no próximo dia 1º de julho, teremos a 

sessão solene, com a apresentação e aprovação deste projeto, nesta noite, e concedemos sim a 

esse merecedor desse título, pelos relevantes serviços que prestou em nosso município. Então 

orgulho do seu João, do seu Ricardo e de toda a comunidade de Flores da Cunha e de todos os 

colegas do setor da enologia e da viticultura e do setor vinícola aqui de Flores da Cunha. Então 

peço aos Colegas que aprovem conosco esse projeto que é muito importante para..., não só para 

o seu João, mas também para nós e para Flores da Cunha. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado! 

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

manifestação). Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021 está em votação. Os Vereadores 

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

Decreto Legislativo nº 001/2021 aprovado por unanimidade. 

Requerimento nº 044/2021, que “Solicita a retirada do Projeto de Decreto Legislativo nº 

003/2020, que Institui o Certificado Destaque da Construção Civil e dá outras providências”. O 

requerimento nº 044/2021 está em discussão. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, o motivo deste requerimento é pela necessidade de algumas adequações ao 

certificado aí, ao projeto de decreto, porque, atualmente, ele tem alguns critérios que, talvez, não 

sejam aplicáveis. Então, consultando nossa assessoria jurídica, a assessoria da bancada, nós 

entendemos que ele precisa passar por algumas modificações para se tornar aplicável. Até o 

presente momento, não conseguimos fazer estas adequações, estamos ainda em estudo, 

juntamente também com o jurídico e, se entendermos, juntamente com o autor também, que é o 

suplente de vereador Regis Slaviero, a gente vai fazer as alterações e desarquiva-lo novamente 

em outro momento, mas, nesse momento, a gente requer a retirada, para torna-lo ele mais 

aplicável. Era isso, Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O requerimento nº 044/2021 está em votação. Os 

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

Requerimento nº 044/2021 aprovado por unanimidade. 

Encerrada a Ordem do Dia, eu encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento a 

Subemenda 01 à Emenda Aditiva nº 01, a Subemenda 01 à Emenda Aditiva nº 02, a Subemenda 

01 à Emenda Aditiva nº 03 e a Subemenda nº 01 à Emenda Aditiva nº 06, todas ao Projeto de Lei 

nº 028/2021 e, para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos 

Humanos, o Projeto de Lei nº 039/2021 e o ofício do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Flores da Cunha e Nova Pádua, que solicita espaço na Tribuna Livre para apresentar o tema 

atribuições e ações do sindicato em relação ao preço da uva, os trâmites e competências legais 

para sua fixação. 

Com a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021, então eu convoco sessão solene 

para concessão do título de Cidadão Florense ao Senhor João Vignatti (Enólogo), para o próximo 

dia 1º de julho de 2021, às 19:00 horas. Passamos, agora, então às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Diego Tonet. 
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VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, público que 

ainda nos assiste. Na última sexta-feira à noite, dia 18, estive participando do Jogo Cultural 

chamado Pensa, em alusão aos 97 anos do município de Flores da Cunha. Na oportunidade, 

também esteve presente o Colega Vereador Angelo, que esteve lá conosco. Eu queria só 

parabenizar os organizadores, o jornal O Florense e, também, o Executivo, que esteve presente, 

através do Senhor Prefeito César, Vice Márcio, Secretário de Educação Itamar e, também, a Nata 

e o Samuel, do Departamento de Cultura. Parabenizo, também, a Equi Marcolina e a APAC, 

Associação dos Produtores de Arte e Cultura, pela participação neste evento e que, em novos 

eventos culturais desse mesmo porte, a gente possa ter mais equipes também participando, né, 

Angelo? No último sábado, dia 19, estive acompanhando, no salão paroquial, então a primeira 

dose da vacinação contra a Covid para as faixas dos 53 e 54 anos e, no final da manhã então, foi 

ampliado a vacinação para a faixa dos 52 anos. Também ocorreu a segunda dose para 68 e 69 

anos e, na parte da tarde, a vacinação para quem tinha a segunda dose atrasada da Coronavac. No 

total, entre primeira e segunda dose, foram aplicadas 1260 vacinas. Então também quero 

parabenizar a todos os voluntários, pessoal também do Flores do Bem, que auxiliaram, aos 

profissionais da saúde e a paróquia, por ter cedido o salão paroquial neste dia frio, chuvoso, para 

que tivesse bom êxito a vacinação. Queria, também, aproveitar o espaço e deixar meu elogio ao 

menarosto que foi realizado ontem, lá no bairro Aparecida, no modelo pague e leve. Mais uma 

vez, um excelente menarosto. Parabéns à toda comunidade que esteve ali organizando, 

trabalhando nesse menarosto. Também, neste espaço, queria estender minhas condolências à 

família do querido Remo Coloda, o Tio Remo, né, nosso querido Papai Noel de Flores da Cunha, 

que nos deixou na última quinta-feira, por consequências desta terrível pandemia. Sem dúvidas, 

os nossos Natais aqui de Flores não serão mais os mesmos sem a presença dele. Então eu estendo 

meus sentimentos a todos os familiares, por esta lamentável perda. E peço também, para 

finalizar, a toda comunidade, que continue a se cuidar, usar máscara, seguir os protocolos, para 

que consigamos vencer esta pandemia o mais breve possível e que não tenhamos mais que perder 

pessoas queridas. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, gostaria aqui fazer um 

agradecimento ao Subprefeito de Otávio Rocha, ao Bruno Debon, que nos atendeu uma 

solicitação de corte de árvores ali na..., na linha 80, onde o pessoal ficou muito feliz, porque, né, 

corria um sério risco de..., de vida, né, se voltasse a cair novamente uma planta daquelas, né, que 

já ocorreu. Então, agradece, pela ação dele no dia de hoje, que foi muito bacana, o pessoal ficou 

muito feliz, mas feliz mesmo, né? Então nada mais justo, né, do que agradece as pessoas que nos 

atenderam a essa solicitação tão importante para aquela comunidade. Também gostaria, nesse 

momento, cita que, no próximo domingo, os “anjos disfarçados”, onde a coordenadora Ângela 

Cardoso, vão estar fazendo uma ação, recolhendo agasalhos, cobertor, em si calçados, né, para 

distribuição para as pessoas que mais precisam em nosso município, né? Elas vão estar..., quem 

quiser fazer essa doação, a partir do momento que faz uma doação, eles vão estar dando uma 

pipoca e um quentão, Presidente, que é alusão ao Dia de São João. Então, dali a poco, os 

senhores vão se deparar aí, no próximo domingo, eles vão aí estar passando aqui na cidade e 

também no interior. Quem puder e quiser doar, será muito bem-vindo. Então era isso, por hoje, 

Senhor Presidente. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite! 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

servidores da Casa, imprensa, público aqui presente e os que nos acompanham através do 

Facebook. Na última terça-feira à tarde, a Comissão da Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos humanos esteve dando continuidade às visitas às escolas de nosso município. 

Estivemos na escola municipal Tiradentes, escola estadual Antônio Soldatelli e na escola 

estadual Pedro Cecconello. Quero, novamente, destacar que foi relatado, pelas direções das duas 



 

Anais 2.640, da Sessão Ordinária do dia 21 de junho de 2021. 349 

escolas do Estado, que as turmas do ensino fundamental, do 6º, 7º, 8º e 9º ano, não possuem 

professora de matemática. Na quinta-feira, dia 17 de junho, através de contatos via WhatsApp, 

conversei, novamente, com a Coordenadora da 4ª CRE, Professora Viviana Dalla Vale. A 

justificativa é a mesma: falta de professora na banca para contratar. Então sugeri que cobrasse do 

Governo do Estado a abertura de novo edital. A coordenadora falou que faz mais de um mês que 

pediu para o Governo a abertura de um novo edital e, até o momento, não ocorreu. Ressaltamos 

que na escola São Rafael também algumas turmas não têm professora contratada pelo Estado 

para as aulas de matemática e física. Já estamos no final de junho e essa falta de professores 

habilitados na disciplina de matemática, com certeza, vai gerar uma lacuna no aprendizado de 

nossos estudantes. Obrigado, pela atenção! Uma boa noite e uma boa semana a todos e a todas! 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Comprimento o Senhor Presidente, aos 

Vereadores, a Vereadora, aos funcionários desta Casa, a imprensa escrita e falada e quem nos 

assiste e acompanha nas redes sociais e os demais aqui presentes. Como havia me pronunciado 

na semana que passou, encaminhei uma correspondência ao nosso deputado federal, para que nos 

auxilie junto ao órgão competente, Deputado Heitor Chuch. Aproveitando esta oportunidade para 

saudações e reconhecimento pelo seu trabalho em prol da agricultura brasileira, especialmente 

para a agricultura gaúcha. O que me faz tomar esta iniciativa, é a constante preocupação com 

nosso produtor rural e seu total descontentamento com o preço da uva. Todos os anos se repete a 

polêmica quanto o valor pago pelo quilo da uva, pois está muito distante da realidade do custo de 

produção. Sendo assim, solicito ao companheiro que interfira, junto à Conab, pois, nesta época 

do ano, a entidade define os preços das safras 2021/2022. Historicamente, esse assunto vem à 

tona sempre na safra da uva. Para atingir nosso objetivo, se faz necessário uma ação imediata. 

Conto com sua habitual atenção e determinação para nos auxiliar. Obrigado, Senhor Presidente! 

Boa noite a todos! 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, relatar então 

que, no último dia 15, foi o Dia Mundial de Combate à Violência Contra os Idosos, na qual eu 

apresentei o projeto de lei nesta Casa e também fiz algumas campanhas com cards na internet, 

ressaltando as diversas formas de violência que acometem os nossos idosos. E fiquei feliz então 

de ser chamada, hoje, pelo jornal O Florense, para auxiliá-los numa reportagem que irão fazer, 

no decorrer da semana, com relação a esse tema. Então vejo também que a nossa comissão, né, 

diretor Vitório, Luizão e Horácio, tem um papel fundamental de levantar esse assunto na 

comunidade, de conscientizar as pessoas com relação ao nosso idoso. E, hoje, a reunião com a 

AdiFlores também foi muito produtiva, né? Estiveram aqui cinco participantes da AdiFlores, 

conversando conosco e, nos próximos encontros então, reuniremos agora o Projeto Conviver, a 

Secretaria de Saúde, de Assistência Social e, assim, vamos conduzindo o nosso trabalho na 

comissão e apresentar, o quanto antes, resultados para nossa comunidade. Como o diretor Vitório 

falou, as visitas às escolas, ficamos triste, né, com a realidade que encontramos nas escolas 

estaduais. O diretor Vitório tem sido um defensor dessa causa e tem buscado muito ajuda 

também pra que as nossas crianças não sofram mais prejuízos ainda durante esse período que 

estamos vivendo. Também realizamos, no decorrer da semana, audiência pública da saúde, a 

apresentação das metas fiscais, esteve presente o Presidente do Conselho, né, o seu Alcides e, 

também, a Secretária de Saúde, a qual então falaram da questão da saúde estar atingindo as 

metas e, também, a questão de tirar dúvidas dos Vereadores da questão de vacinas, de como está 

o andamento das atividades. Quero deixar então o agradecimento ao Poder Executivo, por ter 

liberado então a vacinação para as nossas mulheres grávidas, né, que iniciou hoje e, agora, 

continuamos pleiteando então para as lactantes, para as mães que amamentam também. Santa 

Catarina já conseguiu isso pra todas as mães que amamentam e temos um movimento muito 

grande aqui do estado também das “Mães Lactantes RS”, no Instagram, e a gente até tem essa 
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possibilidade de vacinar, então, vacina a mãe, já, automaticamente, é mais uma vida que fica 

imunizada. Desejar uma ótima semana a todos e estamos sempre à disposição. Obrigada! 

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

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

nos assiste em casa pelas mídias sociais, pessoas aqui no plenário também, seu Antonio, amigo, 

família Vignatti, pela..., na pessoa do Bacana aí, parabéns pela homenagem ao seu pai, suplentes 

de vereadora que estavam aqui, a Jaque e a Sandra, parabéns pela..., pela luta aí na causa das 

mulheres. Gostaria de comentar um pouquinho sobre o evento de sexta, o Pensa, citado 

anteriormente aí pelo Diego, parabenizar a Secretaria de Educação, Departamento de Cultura, 

que organizou, juntamente com a Prefeitura Municipal, em parceria com o jornal O Florense. 

Um belo evento, uma..., uma boa oportunidade de a gente aprender mais sobre a nossa história, 

ressaltar a nossa cultura, manter ela viva. E é muito importante isso, cultura e educação, eu 

acredito que estamos no caminho certo. Essa Administração tem começado muito bem no 

quesito cultura e educação. Tivemos lá duas equipes, a Marcolina e a..., na verdade, nós ficamos 

em segundo lugar, né, mas só tinham duas equipes, mas foi muito divertido, foi uma..., uma noite 

muito divertida, de conhecimento e alegria. E, falando também em educação e cultura, hoje, hoje 

é o aniversário de morte do Leonel de Moura Brizola, 17 anos que ele faleceu, né, foi um grande 

estadista brasileiro aí, o maior líder do meu partido, né, o fundador e que lutou muito pelas 

minorias e muito pela educação. Então esse assunto continua muito atual. Educação é o que vai 

mudar esse país, que vai transformar. Só a educação vai mudar nossa realidade para melhor, ao 

longo prazo, né? A médio prazo, a gente tem que fazer uns paliativos. Mas a educação é o que 

vai nos transformar lá no futuro, né? Então eu tenho que também que agradecer a Colega Silvana 

e o Colega Vitório, né, pelo trabalho e empenho dentro da Comissão de Educação, bastante 

atuantes, é um trabalho de muitas mãos e, quanto mais esforços a gente juntar, mais isso vai..., a 

gente vai conseguir, talvez, pleitear mais professores, melhorias nas escolas. Nosso Prefeito 

adiantou, hoje, que já prevê algumas melhorias em escolas e eu fico muito feliz com isso. É um 

trabalho de todos, né, para a gente poder desenvolver aí ainda mais o nosso município e o nosso 

país. Por hoje, era isso e uma boa semana a todos. Muito obrigado! 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público que se faz presente. Gostaria aqui também de parabenizar, em nome da 

bancada do MDB, o Bacana, a família do seu João, é um grande orgulho para nós do MDB tá 

concedendo, né, a Câmara em si, uma homenagem em nome do teu pai, uma pessoa muito 

querida, uma figura carinhosa aí por todos nós. Tive o prazer de, não digo trabalhar, mas convivi 

com ele no período da Fenavindima, o carro alegórico, auxiliei nessa questão e pude ter essa 

experiência aí da pessoa que é o teu pai. Então fica aí o meus parabéns e vida longa aí ao seu 

João! Queria relatar aqui, também, a Comissão de Constituição, hoje, esteve presente no Correio, 

sem sucesso, infelizmente, na entrega do..., do convite para o pessoal responsável vim se fazer 

presente, né, prestar alguns esclarecimentos no serviço que vem sendo prestado, um 

descontentamento por parte da população... E, também, agradecer os Colegas aí, que abraçaram a 

causa comigo, né? Mas, em questão de dias, vamos estar voltando lá, fazendo o nosso trabalho, 

que é defender a população. Também divulgo aqui uma ação beneficente do “Cabaré dos Guris”, 

que é promovida aqui em Flores da Cunha, em parceria com Nova Pádua, uma ação beneficente 

que vem beneficiar o hospital Fátima, traz um personagem, que é o “Xonadao”, do Trio Parada 

Dura, para esta live, né, aonde vai arrecadar fundos aí para serem repassado ao hospital. 

Também, endossando as palavras da Colega Vereadora Silvana, que bom que o nosso Prefeito tá 

dando sequência no trabalho e tocastes no assunto da estrada velha, o aditivo. Até a Senhora 

cobrou nós, no tempo passado, do pagamento da estrada velha, né, que estava atrasado. Isso em 

decorrência aí do Orçamento da União, eu acho que a Senhora sabe. Então eu quero ressaltar que 

foi ali pelo dia 25 ou 26 de maio, foi depositado então um milhão e seiscentos da estrada velha, 
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somando os oitocentos do ano passado, dois milhões e quatrocentos, né? Então fica..., fica 

faltando ainda vim um milhão e seiscentos aí para finalizar a obra, emenda do Deputado Osmar 

Terra, né, do MDB. Apenas para concluir e deixar a par todos os Colegas do assunto. Então o 

que eu tinha para essa semana era isso. Agradeço a oportunidade, Senhor Presidente, muito 

obrigado a todos. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Para declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Para finalizar, quero prestar homenagem ao servidor público Nildo Colombo, pelos 

30 anos de serviço prestados ao município de Flores da Cunha como eletricista! Era isso, para 

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

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

Presidência). Obrigado! Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, as pessoas que nos 

acompanham nesta Casa ou através das mídias sociais. Dizer que hoje é o Dia dos Imigrantes. 

Então a gente sempre deseja, nesses tempos, que a migração ela é mais intensa, por vários 

motivos, pela facilidade também que temos, mas que as pessoas procuram lugares melhores para 

suas vidas, para constituir suas famílias, buscar trabalho. Que esses migrantes então sejam 

acolhidos e que possam sim realizar aquilo que pretendem nas..., nos locais novos que escolhem, 

nos países, nas cidades, nos estados e, até, de continente quando as pessoas mudam. Então que 

encontrem sim a acolhida e trabalho. Também dizer de que o nosso Papai Noel também, uma 

homenagem à família do Reno Colloda, que nos deixou e a gente tem uma lembrança boa, 

alegre, ele levando a alegria nos natais aqui de Flores da Cunha, ele com o seu duende, o 

Ronaldo, né, então marcou uma época, nos trazia para as crianças a alegria e o espírito Natalino 

todos os anos aqui por Flores da Cunha, ele que tinha esse voluntariado e deixava Flores um 

pouco mais alegre nos nossos natais. Então uma perda e a gente deixa aqui o nosso sentimento 

de pesar à família. Também dizer de que a vacinação continua, né, e eu recebi assim com uma 

certa surpresa, alguns nos disseram também “ah, eu não vou mais fazer a segunda dose”, e, às 

vezes, causa apreensão também nos organizadores e nas pessoas que tão trabalhando tanto. 

Temos sim que trabalhar para que a segunda dose aconteça, porque, às vezes, a pessoa não avisa 

e aí não vai e não avisa e acaba deixando aquela dose lá e poderia servir para uma outra pessoa 

que estaria precisando. Então a gente, além dos cuidados todos que a gente procura sempre 

enfatizar, que sejam mantidos também, que busquem, as pessoas que precisam, a segunda dose, 

pois ela é muito importante. Então, por essa semana, era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite, 

uma boa semana a todos! 

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 Diego! Também nós, do 

Progressistas, queremos desejar, né, parabéns à família Vignatti, né, pela homenagem do nosso 

Colega Vereador Ademir, da bancada, um homem exemplar, né, batalhador, filiado aí ao nosso 

Progressistas há décadas, né, Bacana, e que muito orgulha também a nossa comunidade. Então, 

em nome de todos Colegas Vereadores, Diego e Clodomir, desejar já os parabéns e, na ocasião 

da sessão solene, também estaremos fazendo a nossa homenagem. E também deixar aqui meus 

sentimentos à família do Remo. Querido, né? Passou por tantas, venceu tantas guerras aí, né, 

contra a doença dele, mas o vírus o levou. Não era o momento dele, né? Se não tivesse esse 

vírus, ele estaria aí com nós ainda. Então, como o Colega falou, o Barp, tem pessoas que não 

estão indo vacinar, não só a segunda dose, mas têm pessoas não querendo vacinar! E isso a gente 

não pode admitir! Porque não é pela pessoa sim, pelos outros também, né? A questão de respeito 

e empatia com o próximo. Precisamos nos cuidar. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrada as Explicações Pessoais, 

passamos aos Informes da Presidência. Só lembrando os Colegas então que, na próxima quinta-

feira, nós teremos aqui nessa Casa um curso, com representantes do Igam. Então é interessante 
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que se faça a presença de todos os Vereadores e todos os assessores, para que nós possamos 

trabalhar com a equipe unida, integrada e fazendo o melhor trabalho pra nossa Casa. Também 

comunicando que eu estarei participando, na mesma quinta-feira, da reunião do parlamento 

regional da serra gaúcha, lá em Garibaldi. Então eu peço já a Vice Silvana que conduza o curso 

aqui nesta Casa, recebendo os anfitriões e os Vereadores, os assessores, para que possamos ter 

um ótimo curso. Também quero deixar, em nome desta Casa, parabenizar o Vereador Ademir, 

pela concessão do título a João Vignatti, a toda a família, eu acho que é muito merecido, toda a 

família dos enólogos da nossa cidade, né, deixar nosso parabéns pro seu pai, em nome desta Casa 

também. Continuamos nos cuidando. A pandemia, infelizmente, ainda não terminou. Tivemos o 

nosso 61º..., vítima, né, na nossa cidade. Como os Colegas comentaram, as vacinas continuam, 

mas nós precisamos nos cuidarmos ainda mais, cada dia mais. Sexagésimo segundo, mais uma 

vítima. Então que nós possamos nos cuidarmos cada vez mais. 

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

desse dia 21 de junho de 2021, às 19h50min. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e 

paz e bem! 
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