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SESSÃO 2.642 – ORDINÁRIA 

28 de junho de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 28 de junho de 2021, às 18h15min. Cumprimento especial à 

Colega Vereadora, aos Colegas Vereadores, assessores desta Casa, à imprensa, público que nos 

prestigia nesta noite; o Bassani, depois de muito tempo, o Bassani reapareceu a nossa Casa numa 

noite fria; às pessoas que nos assistem através do Facebook Câmara de Vereadores Flores da 

Cunha, sejam todos bem-vindos. Comunico aos Colegas, então como é de costume, nós façamos 

um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Covid em nossa cidade. (Minuto de 

silêncio). Ressaltamos também, que o mês de junho é dedicado à 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: 

Indicação nº 221/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que revitalize o parque infantil localizado na comunidade de São Cristóvão através de 

reforma que vise a instalação de novos brinquedos e de uma academia ao ar livre. 

Indicação nº 222/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciados a manutenção, reparos e cercamento do parque infantil da 

praça do Imigrante. 

Indicação nº 223/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciados o patrolamento, o cascalhamento e os demais reparos na 

estrada do Capoeirão que liga à Linha 100. 

Indicação nº 224/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que interceda, junto à empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica 

(RGE), para que seja providenciada a poda de galhos de árvores, além de efetuar reparos, se 

necessário, na comunidade de São Vitor de Mato Perso. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício da Senhora Jaqueline Fatima Guerra Zanella, que solicita a cedência de uso do espaço na 

Tribuna Livre desta Casa, para apresentação do tema: A importância da criação e da instituição 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim) para o município de Flores da Cunha.  

E-mail do Ministério da Saúde, que responde o ofício da Câmara nº 039/2021 e encaminha o 

ofício nº 35292/2021, o despacho SVS/MS nº 20440170 e a nota técnica nº 293/2021, que 

informam sobre a solicitação de alteração na ordem prioritária do Plano Nacional de Imunização 

para antecipar as aplicações de vacinas em professores e funcionários das redes de ensino 

pública e privada, em atenção à moção nº 05/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet.  

E-mail da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que encaminha o 

ofício-circular nº 4/2021, da Rede de Controle da Gestão Pública no Rio Grande do Sul, que 

comunica o lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), de caráter 

preventivo, com o objetivo de aprimorar as estruturas de governança, integridade, gestão de 

riscos e controle interno por meio de uma plataforma eletrônica de autosserviço on-line contínua, 

denominada e-Prevenção, na qual o gestor realiza a autoavaliação de sua instituição e, a partir 
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desse autodiagnostico, será oferecido um plano de ação específico, que apresentará sugestões e 

propostas adequadas às necessidade de cada entidade.  

E-mail da empresa Fante Bebidas, que convida para acompanharem a solenidade de entrega da 

Medalha da 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sula à 

empresa Fante Bebidas, no dia 30 de junho de 2021, às 10:00 horas, através do link informado.  

E-mail do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que responde o ofício da 

Câmara nº 112/2021 e encaminha o ofício nº 747/2021, o despacho nº 114/SPA e o ofício nº 

388/2021, que informam sobre os pedidos de apoio formulados pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Flores da Cunha e pela Fetag/RS no que tange ao corte do orçamento da União nas 

políticas e programas da agricultura familiar e à pauta de demandas para o plano Safra 

2021/2022, em atenção à moção nº 014/2021, de autoria do vereador Bertinho Piccoli.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário Angelo. Lembrando também 

aos Colegas Vereadores que, logo após ao término da sessão ordinária, nós teremos aqui, nesta 

Casa, o uso da Tribuna Livre do Senhor Olir Schiavenin, Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua, falando sobre o tema: Atribuições e 

ações do Sindicato em relação ao preço da uva. Passamos, agora, ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Abro mão, Senhor Presidente. 

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

Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

servidores e assessores da Casa, a imprensa, seu Bassani e os que nos acompanham através do 

Facebook. A presente indicação solicita o conserto do parque infantil da praça do Imigrante, de 

alguns brinquedos que se encontram danificados, evitando que crianças venham a se machucar, 

bem como o seu cercamento, garantindo segurança às crianças no período que estão brincando 

no local. Cabe destacar que este local, após a pandemia, será muito frequentado por alunos das 

escolas de nosso município. Diante do exposto, solicitamos que as melhorias solicitadas sejam 

realizadas o mais rápido possível. Obrigado, Senhor Presidente. 

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

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

Vereadora, pessoas que nos acompanham através do Facebook, assessores, servidores da Casa, a 

imprensa com o Rouglan, sejam todos bem-vindos. Nessa semana fizemos uma indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal para que interceda, junto à empresa responsável pelo fornecimento de 

energia elétrica, a RGE, para que seja providenciada a poda de galhos de árvores com equipes 

especializadas, buscando manter a integridade da rede e a continuidade do fornecimento de 

energia elétrica, além de efetuar reparos, se necessário, na comunidade de São Vitor de Mato 

Perso. A energia elétrica é fundamental para o bem-estar geral das pessoas, mas pode ser 

perigosa se não adotarmos alguns cuidados. A prevenção sempre será uma aliada para evitar 

acidentes. Um cenário de risco identificado é a poda de galho de árvores que estejam próximo ao 

tocando, ao tocar na rede elétrica. Em dias de chuva e temporais, ventos fortes, é comum que 

galhos de árvores interfiram nessas redes elétrica, danificando os fios e postes de energia, 

gerando transtornos e prejuízos aos moradores e as empresas locais. Assim, é de extrema 

importância a poda de galhos dessas árvores com a equipe especializada quando os galhos estão 

próximos ou tocando nas redes, pois constitui risco iminente de interrupção de fornecimento de 

energia ou de acidentes envolvendo a rede da concessionária e a população. Então já, nesses 

trabalhos e além de solicitações, já, depois de solicitações, foi feito em outros locais ali no 3º 
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distrito, nas regiões ali e tivemos bons resultados. Então acreditamos que possa ser feito o 

mesmo lá no 4º distrito, mais especificamente na comunidade lá de São Vitor, que vem sofrendo 

seguidamente com esse problema da falta de energia devido às árvores que interferem e alguns 

problemas nas redes elétrica. Então acreditamos que o Senhor Prefeito Municipal possa sim, dar 

a sua contribuição, interferir lá junto à RGE, para que sejam efetuados os serviços. Era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Ademir. Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Passo a palavra ao Vereador Ademir Antonio Barp que faça uso da 

tribuna. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Cumprimento o Senhor Clodomir Rigo, 

Presidente dessa Casa Legislativa; boa noite, Colegas Vereadores, Vereadora, servidores; a 

imprensa, na pessoa do Rouglan; pessoas que nos acompanham através do Facebook, sejam 

todos bem-vindos nesta noite fria, mas temos que estar aqui, né, Presidente e Colegas, temos que 

fazer a nossa função. Ao ocupar o espaço desta tribuna nessa noite de hoje, gostaria de falar 

sobre um assunto que tem sido pauta de muitos e muitas reuniões entre o Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul e representante de vários setores da nossa região da serra gaúcha, pois trata 

diretamente de investimentos e pedágios na nossas estradas. Creio que é de grande importância, 

pois muito a serra precisa de investimento nessa área, que é vital para continuar o 

desenvolvimento de todas as cidades que fazem parte da região da serra e, por consequência, 

trazendo benefício para todas as outras. Em reunião realizada na última semana, com o 

Secretário Extraordinário de Parcerias do Estado, o Leonardo Busatto, foram apresentadas às 

entidades da região da serra gaúcha o plano de obras e concessão de rodovias pertencentes ao 

eixo “Avançar no Crescimento”, do programa estadual “Avançar”. Juntos, o plano de obras e a 

concessão de rodovias deverão apresentar 5,2 bilhões de investimentos no Rio Grande do Sul, 

em período de cinco anos. O plano de concessão foi dividido em três blocos, de acordo com a 

proximidade geográfica, com os lotes viáveis sob forma de concessão comum e com a extensão 

capaz de atrair o maior número de investidores. A região de Bento Gonçalves estaria 

contemplada no bloco três.  Conforme a Presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento 

da Serra, o Corede Serra, Mônica Mattia, no primeiro ano de concessão estão previstas operações 

tapa-buracos e melhorias na sinalização horizontal e vertical das rodovias. No segundo ano, teria, 

terá início o pedágio para, com a obrigação por parte da empresa de realizar o recapeamento e a 

manutenção das rodovias. Já no ano três ao ano cinco, seria feita a duplicação da subida de São 

Vendelino até Farroupilha pela ERS-122 e a duplicação de Farroupilha até Garibaldi pela RSC-

453. Já, no ano cinco e a dez, seria feita a duplicação da ERS-446, de São Vendelino até Carlos 

Barbosa. Já em relação aos pedágios, Mônica comenta que o local exato das suas instalações 

ainda não foi anunciado pelo Governo do Estado. Até o momento, está prevista a troca de 

localização do pedágio de Portão, aquele único pedágio que atende o fluxo de Montenegro, Serra 

e Vale do Caí. Esse, conforme apresentado pelo Secretário Busatto, se transformaria em dois: um 

na direção de Montenegro e, outro, entre Bom Princípio e São Sebastião do Caí. Ainda assim, 

dois novos pedágios, entre São Vendelino e Carlos Barbosa e outro, entre São Vendelino e 

Farroupilha. Já o pedágio de Flores da Cunha será mantido. O Secretário apresentou aspectos 

genéricos do plano. Na sexta-feira, 18/06, todo o plano de concessão, com aspectos técnicos, 

econômicos e jurídicos, estará disponível para que toda a sociedade, por meio de consulta 

pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá colocar o seu posicionamento, ressalta. O link 

para a consulta pública será divulgado pelo Serranossa assim que estiver disponível. O grupo 

encarregado de analisar o plano estadual da região é composto por Corede Serra, que representa 

todos os setores da sociedade, além da Associação dos Municípios da Encosta Superior do 

Nordeste, Amesne; do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra 
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Gaúcha, o Cisga; do Parlamento Regional, representando as câmaras de vereadores; do 

MobiCaxias e do Bento+20. Nós solicitamos agenda com o Secretário Leonardo para falarmos 

sobre a importância da presença da secretária nas nossas reuniões de trabalho, para que ela 

identifique o problema e possíveis melhorias. Assim, já teremos um posicionamento técnico 

sobre o que a secretária considera viável ou não. O grupo conta com a assessoria do engenheiro 

Vicente Brito, ex-diretor do Daer. Nós convidamos ele, para que já tenha, tem experiência para 

assessorar o grupo, até porque tem outros muitos aspectos a serem nesse plano que vão além de 

praça de pedágio, valor de tarifa e investimento. Convênios favorecem a região de Bento e 

região. Outro aspecto relevante do projeto “Avançar” do Estado são os convênios. Dois deles, se 

concretizados, favoreceriam Bento Gonçalves e região. O primeiro, anunciado ainda na semana 

passada pelo Serranossa, diz respeito à pavimentação asfáltica entre a ERS-431 e a BR-470, 

ligando os distritos de Faria Lemos ao Vale dos Vinhedos, na estrada do Vale Aurora. O 

convênio do Estado com o Município seria no valor de 7,6 milhões. O segundo convênio seria 

com o Governo Estadual e Federal, pertinente entre o Rio Grande do Sul assuma as obras no 

trecho da BR-470, entre Bento Gonçalves e Garibaldi. O convênio possibilitaria a duplicação do 

trecho e a implantação de melhorias, como construção de uma rótula/viaduto ou túnel de acesso 

ao Vale dos Vinhedos. A previsão é que, primeiramente, o trecho seja transferido ao Estado, por 

meio de convênio. Com isso, se faria a duplicação e a melhoria nesse acesso ao Vale do trevo da 

Telasul. A Presidente do Corede ainda adianta que, durante reunião na semana passada, foi 

aberta a possibilidade da ampliação do trecho que seria contemplado com o convênio, indo da 

estrada do Vale dos Vinhedos, em Bento, até Carlos Barbosa. Ao invés de aguardar 

investimentos do Governo Federal, que não tem isso previsto nos seus orçamentos, talvez fosse 

mais rápida a realização da obra com a volta da responsabilidade para o Governo Estadual. Então 

se vê que está bastante voltado pra região de Bento, né, toda esse trabalho, essa concessão que 

está, o Estado estaria fazendo aqui na serra. Ainda que entre os convênios esteja prevista a 

pavimentação da Rota do Pão e Vinho, ligando o Vale do Taquari ao Vale dos Vinhedos, 

passando pelos municípios de Muçum, Roca Sales e Santa Tereza, numa extensão de 23 

quilômetros. Orçado em 50 milhões de reais, este projeto receberá do programa “Avançar” um 

investimento de 10 milhões para a fase de licitação e o início das obras. E sobre o plano das 

obras. Na Região da Serra, que engloba 49 municípios (Coredes Campos de Cima da Serra, Serra 

e Hortênsias), o plano de obras prevê um total de investimentos de 192,3 milhões de reais e 

356,16 quilômetros atendidos. Na Rota do Sol, as obras de ligação regional listada pelo Estado 

está a Rota do Sol (RSC-453), que receberá intervenções para a construção de encostamento e 

infraestrutura no posto de fiscalização, numa extensão total de 14 quilômetros. Com um 

investimento de 4,2 milhões de reais, essa obra tem conclusão prevista para 2022. E a nossa 

ERS-122? Também incluída no pedido de atenção apresentado por Gasparin, a ERS-122 

receberá 2,9 milhões para recuperar os trechos de 9,16 quilômetros, entre Farroupilha e Caxias 

do Sul, e de 11,83 quilômetros, entre São Vendelino e Farroupilha. Também receberão as obras 

de recuperação a ERS-446, em São Vendelino e Carlos Barbosa; a ERS-452, em Bom Princípio 

e o entroncamento com a BR-116; e a ERS-452/VRS-826, entre Feliz e Alto Feliz. Já, na RSC-

453, o total dos recursos a serem investidos até 2022 é da ordem de 10 milhões de reais. O 

contorno de Caxias do Sul, num trecho de 11 quilômetros, consumirá 3,4 milhões de reais, 

devendo o restante ser aplicado nos trecho de Bento Gonçalves-Farroupilha e na Rota do Sol até 

Tainhas e São Francisco de Paula e de Lajeado Grande a Tainhas. Então são bastante 

investimentos, mas assim, não, não nos parece um tanto voltado também pra nós aqui, né, mas 

felizmente está vindo pra nossa região e temos ali o problema dos pedágios, né? Então falando 

do, da ERS-122, também que é conhecida como a rodovia Sinval Guazzelli, uma homenagem ao 

político que governou o Estado em duas ocasiões, de 1975 a 79, pela Arena, e em 1990, por 11 

meses, durante o governo Simon. Em razão da direção, do sentido que a rodovia percorre, a 

ERS-122 é considerada uma estrada longitudinal. Seu traçado tem início na ERS-240, em São 

Sebastião do Caí, e termina na BR-116, nas intermediações de Vacaria. Em seu traçado, a ERS-

122 percorre os municípios de Bom Princípio, São Vendelino, Farroupilha, Caxias do Sul, Flores 
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da Cunha, Antônio Prado e Ipê. A ERS-122 tem uma extensão total de 168,65 quilômetros, dos 

quais a Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, administra cerca de 88,7 quilômetros nas duas 

praças de pedágio, localizadas em Portão, no quilômetro 12,8 e na rodovia, entre a RS-446 e a 

RS-240 e em Flores da Cunha que é a nossa aqui, né, entre os quilômetros 81 e 127. Então andei 

pegando uns dados do nosso pedágio aqui e rapidamente eu queria, só pra gente ver o fluxo de 

veículos que passa no nosso pedágio aqui, em Flores da Cunha, são 860.985 veículos que 

passaram no ano de 2020, que fecha em setembro para a concessionária. Então são veículos de 

toda ordem, né, que passa aí e é cobrado o pedágio ali em São Roque. Então a gente tem os 

números, sem me delongar muito, né, esse total entre veículos de passeio, veículo utilitários, 

ônibus, caminhões, que perfazem esses 860 mil, quase 900 mil veículos por mês que passa aqui 

pela ERS-122, pelo nosso pedágio. Então eles nos deixam ou passam pela concessionária em 

arrecadação a quantia de 6.841.676 reais e a receita financeira desse, desse montante todo, então 

é de 10.203, que é a receita financeira que acaba deixando ali pro, acredito, pro Município. E os 

impostos gerados ali também são bastante vultuosos, né? Então são, são mais de, desses seis 

milhões, então, ó, temos também o desembolsos mensais da praça do pedágio. Então são: 

impostos e tributos: quatro milhões trezentos e quatro; gastos na rodovia e operação: dois 

milhões, oitocentos e sessenta e oito, novecentos e vinte e dois reais; e desembolso então são 

706.867 reais. Então mesmo que sendo criticado bastante por alguns setores que existe um 

desvio do pedágio, que é bastante utilizado, a gente vê que os números são ainda bastante 

elevados, né? Nós, da bancada do MDB, conversando e tudo, também acreditamos que não seria 

uma boa a manutenção, com todas essas reformas, a manutenção do pedágio em Flores da 

Cunha. O setor norte do nosso município, nosso município acaba ficando prejudicado e a receita 

que vem pro Município, talvez não seja o respaldo que compensaria esse pedágio no nosso 

município. Então acreditamos, sim, que com toda esse trabalho da, que está sendo feito aqui 

pelas rodovias para a serra, possamos sim, em algum momento, a gente não ter mais o pedágio 

aqui em Flores da Cunha. Às vezes são necessário sim, mas acreditamos que a quantidade de 

imposto que todo contribuinte paga, imaginamos ser suficiente para compensar e trazer 

melhorias para as nossas estradas. Por ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ainda em tempo, (ininteligível) a presença do 

Presidente Olir Schiavenin, seja bem-vindo a nossa Casa. Eu passo a palavra, agora, ao Vereador 

Angelo Boscari Junior. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos, Presidente 

Clodo, Colega Silvana, demais Vereadores. Quero cumprimentar também o Olir, Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais; à imprensa; ao Bassani, de volta à Casa; sejam bem-vindos, 

público que nos assiste em casa, uma boa noite a todos. Hoje eu trago à tribuna um assunto, o 

assunto esporte. Aproveitando aí as reportagens do jornal O Florense, onde foram ressaltados aí 

algumas conquistas de atletas florenses que, que eu vou ler na íntegra agora. “Circuito Gaúcho e 

Qualifity Mikasa Open de Futevôlei. O florense César Fiorio disputou a 3ª etapa do Circuito 

Gaúcho de Futevôlei ao lado do porto-alegrense Matheus Lacerda. A dupla disputou a 

categoria Ouro e terminou na 3ª colocação entre as 16 equipes que iniciaram a disputa”. Outra 

matéria: “Florenses campeões do Futevôlei em Bento Gonçalves. Atletas florenses foram 

convidados a integrar a equipe Antidoping, de Bento Gonçalves, e foram destaques na disputa 

da 1ª Copa Cabanas de Futevôlei. Na final da categoria Misto, Lucas Barcaro e Rafaela Molon 

Brunhar perderam a final por 18x16 e ficaram com o 2º lugar. Na decisão da categoria 

Intermediário, a dupla florense formada por Diego Morales e Yuri Ciotta venceu por 20x18 e 

ficou com o título. A final da categoria Avançada foi disputada entre duas duplas florenses da 

equipe Antidoping, de um lado, Pietro Gazzi e Maico Morandi e, do outro, Marcio Costa e Joel 

Lanzarin. Na melhor de três sets, o título ficou com Marcio e Joel, que venceram por 2x1. Os 

jogos foram realizados na Lapa Complexo Esportivo”. E a terceira matéria: “Equipe florense 

conquista vitórias no desafio de Luta de Braço. O grupo está entre os melhores atletas 

ranqueados na Federação Gaúcha”. Então a gente vê aí que tem bastante notoriedade, né, o 
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nosso esporte e cada vez mais identificamos aí que Flores da Cunha possui muitos talentos 

também no esporte. A cada ano, novas modalidades ganham maior notoriedade. Isso é verdade! 

Temos muitas modalidades em Flores que, que estão em ascendência, outras que já estão há 

muito tempo entre os, os mais bem ranqueados até do país e acho que é pouco, é pouco 

incentivado em nosso município hoje, talvez não por uma questão de falta de atenção, mas sim 

por outras prioridades. Mas acredito que essa discussão deve ser levantada, porque o esporte 

também deve ser tratado como, como prioridade, uma vez que ele é, faz parte da formação e 

educação dos nossos jovens. Eu falo da luta de braço com prioridade, pois sou ex-atleta dessa 

modalidade, né? Eu competi de dois mil e, do ano de 2002 até o ano 2006. Obtive aí vários 

campeonatos estaduais, fiquei em terceiro lugar no brasileiro duas vezes, não, não fiquei melhor 

colocado acho que por, por falta de incentivo pra treino também, porque cheguei lá e tinha 

condições até melhores do que os atletas, mas, por detalhes, acabei perdendo. Mas conheci, nesse 

período, outros atletas que são referência brasileira, né? Destaco aqui o Adelar da Silva, que é 

três vezes campeão mundial, participou de sete ou oito campeonatos mundiais, mais de dez 

campeonatos brasileiros. O Joanir Canale que competiu na minha época, comigo também, meu 

colega, foi duas vezes campeão mundial, também deve ter vencido uns cinco campeonatos 

brasileiros. E o João Maciel, né, 12 vezes campeão brasileiro dessa modalidade. Então saiu de 

Flores da Cunha esses atletas e levaram o nome da nossa cidade pra todos os cantos do Brasil e 

até do mundo. A equipe florense sempre obteve grandes resultados e acredito que, hoje, seja a 

melhor equipe do estado do Rio Grande do Sul. Isso falo também com propriedade, porque no 

ano em que competi, ficamos em terceiro lugar por equipe no Brasil e nós tínhamos apenas três 

atletas, três atletas. A equipe que ficou em primeiro tinha 20 atletas. Então a gente, pelas boas 

colocações, conseguimos, né, um universo muito grande obter destaque também por equipe. Ao 

meu ver, esse destaque estadual e nacional do centro de treinamento de luta de braço florense 

deve ser melhor aproveitado pelo nosso município. Temos condições de transformar Flores da 

Cunha em referência para o estado nessa modalidade, como também temos outras modalidades. 

O jiu-jitsu também tem um atleta que já venceu o campeonato mundial, que hoje presta 

treinamentos aqui também, que é o Altamir Gu, Molina, sobrenome dele, que é um destaque 

também em uma modalidade esportiva. Então acredito que, aproveitando isso, nós, nós podemos 

transformar Flores em uma referência pro estado, que os campeonatos aqui podem fomentar 

também o turismo. Hoje, Flores da Cunha já possui turismo religioso, né, com Corpus Christi, 

com a romaria ao Frei Salvador, temos o turismo gastronômico através das nossas vinícolas que 

vêm investindo cada vez mais nesse sentido, né, as nossas festas tradicionais, Fenavindima, Feira 

de Inverno e o esporte, por que não? Por que não transformar Flores da Cunha em uma 

referência de esporte pra também fomentar o turismo? São debates que a gente traz a essa Casa, 

que vamos conversar também com o nosso Prefeito, nosso Vice, visto que tem também aqui 

uma, uma matéria sobre uma reunião que o nosso Vice participou, que vou ler logo em seguida, 

né? Então essa oportunidade, né, de, de investir em esporte e dar maior visibilidade ela é 

importante pro turismo, mas principalmente pra formar nossos jovens através do esporte, porque 

o esporte traz disciplina, traz saúde, melhor qualidade de vida e ajuda na formação, na educação 

dos jovens. E aqui a gente tem já os professores, né, bons professores que podem dar 

continuidade aí para esse trabalho, né, formando novos atletas e com certeza tem muitos outros 

talentos aí que estão, não foram descobertos, basta a gente incentivar, né? E vou ler um 

pouquinho da matéria então, que semana passada, o nosso Vice-Prefeito esteve em visita na 

manhã de terça-feira, dia 22, ao... “O Deputado Sérgio Turra, do Progressistas, esteve em 

audiência com o Secretário de Esportes do Estado, Danrlei de Deus; o Vice-Prefeito de Flores 

da Cunha, Márcio Rech; e o Prefeito de Garibaldi, Alex Carniel. A pauta do encontro foi o 

programa estadual Pró-Esporte. Os dois municípios da serra pretendem apresentar propostas 

ao programa que tem como finalidade promover a aplicação de recursos financeiros em 

projetos desportivos e paradesportivos de qualquer modalidade. O Pró-Esporte RS contempla 

dois mecanismos de fomento: o primeiro oferece benefício fiscal para as empresas que 

patrocinem os projetos aprovados. Já, o segundo, é através do Fundo Estadual de Incentivo ao 
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Esporte, que é um mecanismo de fomento direto, onde os recursos são repassados do Estado 

para o proponente de projeto, que é selecionado através de edital. Garibaldi e Flores da Cunha 

estão preparando as propostas para apresentarem na secretaria. Se aprovadas, os municípios 

irão atrás das empresas para bancarem a proposta e terem os recursos abatidos no imposto 

recolhido. Todas as políticas públicas beneficentes acontecem nos municípios, por isso, 

precisamos apoiar as prefeituras neste tipo de iniciativa e colocar a força do Estado em projetos 

sociais que ajudem crianças e adolescentes a saírem das ruas, disse Turra”. Então é muito 

importante isso, estar atento a esse tipo de edital, esse tipo de projeto. Parabenizo o Prefeito, o 

Vice-Prefeito Márcio que esteve nessa reunião. Vou sugerir pra ele que sejam aí, sejam 

angariados dados e que ele, que ele vá atrás de ver quais as modalidades temos mais destaque, 

porque temos que valorizar essas, né, aonde a gente tem mais chance de, de treinar e de, de 

descobrir novos talentos aí. E também tem uma Lei Municipal, que é a Lei Municipal nº 3472, de 

02 de abril de 2020, proposta pelo nosso atual Prefeito e, na época vereador, César Ulian, que 

dispõe sobre a realização de parceria entre o Município de Flores da Cunha e empresas privadas 

com o objetivo de promover ações em benefício ao esporte e ao lazer. As leis estão aí, basta a 

gente trazer isso a discussão, buscar as informações, buscar auxiliar as entidades a fazer os 

projetos também, porque muitas entidades têm, têm a, a didática de treinar os seus atletas, de 

levar o conhecimento sobre a modalidade, mas não tem talvez, não conseguem, né, elaborar os 

projetos. E isso também cabe a nós, como entes públicos, auxiliar também nessa elaboração de 

projetos, para que sim, todo o recurso que venha, venha a beneficiar as entidades e os atletas. E 

isso tudo colabora com a nossa educação. Educação, saúde, disciplina, o esporte disciplina as 

crianças e elas vão levar isso pro resto da vida. Levo isso à discussão, se alguém mais tiver 

interesse e quiser contribuir, vamos estar trabalhando também incentivos ao esporte, que é uma 

das nossas bandeiras, esporte, educação, que é o que vai transformar nosso município ainda, pra 

ainda melhor. Era isso por hoje. Obrigado pela atenção de todos! Boa noite! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Transfiro a Presidencia à Vereadora Silvana para 

fazer uso da tribuna. 

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

por 15 minutos. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Presidente Silvana; Colegas Vereadores, 

a imprensa, Presidente Olir, assessores, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Pegando já de 

imediato um gancho da palavra do Vereador Angelo, quero dizer que durante a semana também 

estive conversando com o Vagner, Vagner do Canto, né, nosso Diretor de Esportes, e vi nele a 

angústia de tantas ideias, tantas projetos que ele tem em mentes pra aplicar no nosso município e, 

devido à pandemia, ele está de mãos atadas, né, não podendo realizar as suas ações no esporte 

nas escolas. Então com certeza o que precisar de nós também pra auxiliar nos seus projetos 

também, Vereador, pode contar com a gente. Na última vez que eu participei dessa tribuna, eu 

comentei algo sobre as lombadas eletrônicas. Hoje vou voltar neste assunto. Andei fazendo 

alguns levantamentos sobre como anda a questão das nossas lombadas, dos nossos equipamentos 

aqui na nossa cidade. Todos sabem que nós temos aqui 18 equipamentos. Uma licitação, um 

contrato feito lá em 2017 e renovado a cada ano. Cada ano então é renovado o valor por mais 12 

meses, no qual estaria vencendo agora, final de novembro. O último contrato foi assinado no dia 

cinco de novembro de 2020, no valor de R$2.110,72 (dois mil, cento e dez reais e setenta e dois 

centavos) cada equipamento. Então eu trago de volta esse assunto, por quê? Porque eu sou contra 

a lombada eletrônica. Eu acho que uma lombada, uma elevada, um, o nossos antigos quebra-

molas fariam o mesmo efeito e não traria, trariam menos prejuízo aos condutores, limitaria a 

idade que é a função do, do quebra-molas, da lombada eletrônica, é limitar a velocidade e faria, 

teria o mesmo efeito. Então a minha sugestão até pro, que eu já conversei com o Prefeito, ele tem 

um grande projeto em mente, que é fazer a mobilidade urbana na nossa cidade, isso inclui as 

lombadas eletrônicas, as nossas sinaleiras, e isso inclui os guardas de trânsito, os nossos guardas 
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municipais, né, a aplicação na nossa cidade, que a gente ainda não tem, o sistema rotativo pago, 

que foi também um assunto que eu levantei lá em 2018, mas não teve andamento, acho que a 

nossa cidade já carece de um estudo mais direcionado em cima deste assunto. E aí, o Executivo 

me passou que eles estão para contratar uma empresa pra fazer o levantamento para dar as 

diretrizes sobre o nosso município, da infraestrutura urbana, mobilidade, todos esses assuntos, 

uma pessoa especializada pra dizer, dar um norte para o município, o que que tem que ser feito. 

E aí eu sugerindo com a retirada de meia dúzia, principalmente essas lombadas eletrônicas que 

estão dentro da nossa cidade. Nós temos aí na, na Doutor Montaury nós temos quatro, quatro 

equipamentos; na Borges de Medeiros nós temos dois equipamentos; avenida 25 de Julho nós 

tínhamos seis equipamentos, quatro na acesso sul e dois no acesso norte; a estrada das Indústrias, 

Lagoa Bela, nós temos quatro equipamentos e mais dois equipamentos na rua Antônio Soldatelli, 

quem sai pra Nova Roma. Então sim, eu acredito que, no mínimo, boa parte desses equipamentos 

nós podemos retirar da nossa cidade e pagar, parar de pagar esses 2.110 por mês cada 

equipamento. Isso daria um saldo então de 25 mil reais/mês, ao ano, que poderiam ser muito bem 

usados nessa infraestrutura que eu comento, que é com relação aos guardas municipais, guardas 

de trânsito, alguns assuntos relevantes com relação a nossa mobilidade urbana. Então é a 

sugestão que eu faço pro Executivo, a eliminação de no mínimo metade desses pontos 

eletrônicos, deixando de pagar os aluguéis para serem usados em outro assunto que é muito 

essencial na nossa cidade. Outro assunto que eu trago aqui também é com relação à fala do 

Vereador Ademir Barp também, das nossas concessões das nossas estradas gaúchas, o famoso 

programa “Avançar RS”. Dizer que o Executivo está praticamente, duas ou três vezes por 

semana, participando de reuniões com entidades, com o Governo do Estado, os representantes do 

Governo do Estado, defendendo, sim, os nossos assuntos aqui da serra. Eu estive quarta-feira, 

juntamente com o Vereador Diego, lá na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, numa reunião 

pública convocado por uma vereadora de Caxias, tinha lá então também a, o responsável da 

Secretaria Extraordinária de Parcerias que será o Leonardo Busatto, explicando todas essas 

concessões. Na quinta-feira, eu estive em Garibaldi, na reunião do Parlamento, também o 

assunto principal foi essas concessões. E o que deixou bem claro, tanto o Busatto lá em, lá em 

Garibaldi tinha o Presidente da CIC Serra, que representa toda a nossa região também falando 

sobre isso. Aí é o que a gente sente é isso aí mesmo, Vereador Ademir. As concessões elas, o 

ônus é de Caxias a Porto Alegre, pista dupla, tem trechos com pista tripla, elevadas, o bônus, o 

bônus! É! E o ônus ficou pra região norte, a nossa região aqui, que abrange Caxias do Sul até a 

BR-116, lá em Vacaria. Então hoje nós temos o pedágio aqui na nossa cidade, ele atinge 46 

quilômetros, que pega de Caxias até Antônio Prado. A intenção do Governo do Estado não é tirar 

essa praça de pedágio, não é tirar e é colocar mais uma praça na região do Ipê. Tudo isso sem 

contrapor nada pra nossa região, nem um metro de estrada duplicada. A nossa serra que mais, 

essa semana também teve mais um acidente com um caminhoneiro, não estão propondo nada. 

Nós tivemos, nos últimos dias então, esse trabalho feito pela nossa EGR, como dizia um antigo 

vereador, companheiro nosso, que não era Estrada Gaúcha de Rodovias, era Estrada Gaúcha de 

Retalhos. Então a EGR fez esse trabalho de Caxias até perto de Antônio Prado, depois de muitos 

anos. Ontem nós fomos, hoje de manhã nós fomos até Bento, quem passa aí na região de 

Farroupilha está um caos. Então eu quero dizer assim, eu não estou aqui pra dizer se sou a favor 

ou se eu sou contra o pedágio. A questão agora acho que não é esta, a questão é nós sabermos se 

nós queremos que as nossas estradas melhorem ou que continuem do mesmo estado que está. Pra 

mim é muito cômodo, talvez eu passe uma vez por mês, uma vez por cada 15 dias no pedágio. 

Mas e aquela pessoa que passa todo dia, toda semana, qual é que é o custo pra ela? Um 

caminhoneiro, um dono de transportadora, um empreendedor. Em contrapartida, esse mesmo 

empreendedor, o caminhoneiro, que talvez não queira o pedágio e logo aí adiante pega um 

buraco, estoura um pneu, quebra uma roda, quebra o seu caminhão, quanto custa? Então se tu, 

você vai conversar com essa pessoa, esse caminhoneiro, talvez ele prefira pagar o pedágio. Pra 

aquela pessoa que use semanalmente, quase diariamente, pra ele não é cômodo pagar o pedágio. 

Por isso que eu digo, eu não estou aqui pra dizer se eu sou a favor, se eu sou contra. O que nós 



 

Anais 2.642, da Sessão Ordinária do dia 28 de junho de 2021. 366 

precisamos é tentar, já falei com o Executivo também, pra nós fazermos uma reunião, um 

encontro regional unindo as cidades aqui da serra, Flores da Cunha, Antônio Prado, Ipê, Nova 

Roma do Sul, talvez Caxias, talvez Vacaria, de nós podermos fazer um movimento, dar força ao 

Executivo. Não quero aqui defender o Prefeito César, mas eu sei que toda semana ele é um dos, 

das pessoas que está encabeçando essa discussão, está indo a Porto Alegre. Até quando que eu 

estive ausente aqui, que assumiu o suplente Bertinho Piccoli, eles foram até Porto Alegre, falar 

com a EGR, das demandas que tem aqui no nosso município, na nossa estrada. Então eu acho 

que sim, que nós podemos, essa Casa tem essa prerrogativa, tem essa força, nós podemos usar a 

nossa, nossos contatos, nós podemos usar a nossas influências e ajudar, ajudar o Executivo, 

ajudar a serra gaúcha principalmente, região norte, porque a concessão, o Vereador Ademir 

mesmo explicou, é uma concessão de 30 anos, depois que você assinou o contrato dificilmente 

tem volta, então nós temos que discutir, provocar a discussão. Eles estão aberto, o Secretário 

Busatto, o Costella, é Costella, Juvir Costella, né? Também, ele está bem acessível, então nós 

podemos sim fazer a nossas sugestões. Fazer a, tem muitos municípios que estão fazendo o 

levantamento de suas demandas, nós temos o exemplo aqui, o trevo da Fante, quantos anos que 

está essa discussão? Faz e não faz, faz projeto, desfaz projeto e a nossa EGR não faz. O acesso 

ao desvio do pedágio, uma rotatória. Então nós poderemos fazer inúmeras situações que nós 

precisamos no nosso município, mas não precisamos olhar só pra Flores da Cunha, nós 

precisamos olhar em todo entorno. Quantos de nós não vamos até Vacaria, até o centro do país, 

quantos de nós não vamos pro litoral, pra praia? Rota do Sol não tem, também não está 

privilegiada nessa concessão. Antônio Prado a Nova Roma do Sul tem ainda estrada de chão, 

Nova Pádua a Nova Roma do Sul, estrada de chão. Então nós temos muitas coisas, muitas 

demandas na nossa região. Infraestrutura, quanto mais infraestrutura, mais desenvolvimento. 

Então nós precisamos sim fazer, unir forças. Os prazos estão limitados, se não me engano é até 

setembro pra provocar essas discussões, audiências públicas e reuniões públicas. Quinta-feira, lá 

no Parlamento, também a na, lá em Garibaldi, o assunto discutido foi tudo em cima desse tema, 

cada município tem a sua demanda. No mês passado eu não pude comparecer, mas a reunião foi 

lá em Guabiju. E através do Parlamento, da pressão do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, 

Guabiju vai ter ligação asfáltica, que é um município que ainda não tem ligação asfáltica com os 

vizinhos dele. Então foi encaminhado a demanda através do Parlamento, que são os presidentes 

de 24, agora vai entrar Cotiporã também, 25 câmaras da nossa, toda a nossa região do estado, 

que nós vamos de, poder participar das reuniões com o Governo, tendo poder de voto, de 

opinião. Por isso que eu destaco a importância de nós, como Câmara, participar sempre dessas 

reuniões. Então eu faço aqui o apelo aos Colegas, que nós possamos trabalhar juntos, provocar 

essa, essa discussão com os outros municípios também, pra nós podermos tomar, formar mais 

força junto com o nosso Executivo, junto com as outras cidades, junto com os nossos deputados 

principalmente, pra nós podermos fazer agora e não esperar pra mais tarde, porque depois poderá 

ser muito tarde. Agradeço a atenção de todos! Tenham todos uma boa noite e uma boa semana! 

Obrigado! 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Devolvo a Presidência e a condução dos trabalhos ao 

Colega Vereador Clodomir José Rigo.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora Silvana. Então, encerrado o 

Grande Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos para a organização da (pauta da) 

Ordem do Dia. (Intervalo). 

ORDEM DO DIA 

Em pauta, a discussão e votação da Redação Final do Projeto de Lei nº 028/2021, que “Dispõe 

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

Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que o projeto tramitou. 
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VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei 028/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, comunidade 

que nos acompanha pelo Facebook, também aqui presente nesta sessão os assessores, o 

Presidente do Sindicato Olir Schiavenin. Este talvez seja um dos projetos mais importantes que 

passe aqui pelo Legislativo, que são o planejamento das obras pros próximos quatro anos do 

Município. Então, pra quem está nos acompanhando em casa, até pra entender um pouquinho, 

essa formulação do PPA que engloba as obras de 2022 a 2025, ela partiu de um diagnóstico da 

situação socioeconômica e financeira do Município no programa de Governo, na qual o nosso 

Prefeito César Ulian e o Vice Márcio apresentaram e, também, embasado aí no que já foi 

elaborado pela administração anterior e como foi a evolução, né, das ações que foram feitas. 

Tudo isso foi desempenhado então pelo nosso Governo, através de um plano estratégico, né, 

prevendo aí as ações que contemplem a nossa comunidade, foram feitas audiências públicas e 

aqui, pelos Vereadores, também emendas, né, que são a, projetos que foram adicionados a este 

PPA. E diga-se de passagem, não foram muitas emendas, então significa que esse plano do nosso 

Prefeito ele contempla aí as demandas de toda a nossa sociedade. E algumas das ações que o 

Prefeito também colocou na campanha, que estão aí para serem executadas nesses próximos 

quatro anos, a guarda municipal, enfim, que vai sair, né, do papel, o monitoramento eletrônico, 

uma construção de UBS no Centro, né, a ampliação dela, também a questão de educação infantil 

em Nova Roma com uma escola, a nossa ligação aí de Otávio Rocha a Mato Perso, enfim, 

diversas obras que vão fazer com que o nosso município se desenvolva cada vez mais. Então 

dado os parabéns ao nosso Prefeito por este plano que está aí, né, que vão ser três anos 

executados por ele e o quarto ano fica a cargo do prefeito que for na próxima eleição, mas que 

está pensando lá na frente também para o nosso município. Então peço a colaboração dos 

Colegas Vereadores para a aprovação desse importante projeto. Era isso, Senhor Presidente.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

servidores da Casa, assessores, público aqui presente, Olir. Ao efetuar uma leitura da justificativa 

do PPA 2022-2025, agora em discussão, quero destacar. O planejamento das ações do Governo 

Municipal não pode dispensar uma visão estratégica, clara e objetiva baseada em um cenário 

fiscal realista que orientará posteriormente programas e projetos estruturantes capazes de 

produzir os resultados desejados através da mobilização de recursos. A elaboração dessa 

estratégia teve como pressuposto a orientação de se considerar todas as iniciativas recentes de 

planejamento do município, o que insere o presente plano em um contexto de busca de diálogo 

entre o governo e a sociedade de modo a contemplar uma ampla parceria entre o Poder 

Executivo, Poder Legislativo, sociedade, trabalhadores e empresários, condição esta essencial 

para que se possa desenvolver planos e projetos transformadores do contexto atual. Concluo 

observando que o envolvimento de toda a comunidade de nosso município é essencial para a 

construção de uma eficiente gestão pública. Ao aprovar este plano do qual sou favorável, 

assumimos o compromisso de agentes pensantes, atuantes e fiscalizadores. Obrigado pela 

atenção.  

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

que ainda nos acompanham. Sem dúvida é um dos projetos mais importantes que passa por esta 

Casa nessa legislatura. E pensando nisso, a bancada do MDB apresentou as suas emendas para 

que sejam contempladas também algumas obras que não estavam previstas no, no plano. Então 

acreditamos sim nas ações, nas boas ações que o Governo Municipal tem para Flores da Cunha e 

o MDB apresentando as suas emendas, com certeza teremos êxito em todos os trabalhos a serem 

realizados nesse período. Então sou amplamente favorável, Senhor Presidente.  
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VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, público que 

nos assiste; Olir Schiaveni, Presidente do Sindicato. Também acredito que esse seja um dos 

projetos mais importantes que tramite nessa Casa, pois ele vai nortear os nossos próximos quatro 

anos, o que vai ser de Flores da Cunha nos próximos quatro anos, né? Na última semana 

também, a gente teve na sessão extraordinária a votação das emendas, como o Vereador Ademir 

falou. E só uma crítica que eu faço, né, quanto às emendas apresentada, acho que todos nós 

aceitamos elas de forma democrática, com certeza elas vêm muito a agregar pro crescimento da 

nossa cidade também, e uma que outra emenda elas foram apresentada com os valores um pouco 

abaixo. Mas tenho certeza que elas podem ser suplementadas, né, e com certeza elas vão poder 

vir a contribuir muito também pro, pro crescimento de, da, dessas regiões, desses lugares dentro 

de Flores da Cunha. Era isso, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: A Redação Final do Projeto de Lei nº 028/2021 

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

votação eletrônica). Então a Redação Final do Projeto de Lei nº 028/2021 aprovada por 

unanimidade. 

Eu também queria dizer e agradecer aos Colegas Vereadores por nós termos feito o nosso 

trabalho, entrado em consenso, cumprido o prazo pra entrega da, deste projeto, aprovação desse 

projeto para que o Executivo possa dar sequência ao trabalho. Então agradecer a todos pela 

compreensão, nós ter, podermos ter feito uma sessão extraordinária também pra fazer essa 

votação das subemendas. Obrigado a todos vocês!  

Não tendo mais pauta para hoje, então encaminho para a Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos (e Direitos Humanos) o ofício de Jaqueline Fatima Guerra 

Zanella, representando 20 cidadãos, que solicitam espaço na Tribuna Livre para apresentar o 

tema: A importância da criação e da instituição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

(Comdim) para o município de Flores da Cunha. Passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

acompanha. Então, na última quarta-feira, como o Colega Vereador Clodo já falou, estive 

juntamente com o Prefeito César, também o Chefe de Gabinete, o Daniel, Colega Clodo, na 

reunião da Frente Parlamentar para Discussão e Fiscalização das Concessões Rodoviárias do 

polo de Caxias do Sul, como os Colegas Barp e Clodo falaram também na tribuna, um tema 

importante. Nesta reunião, então o Secretário extraordinário de parcerias apresentou o plano de, 

o planejamento do Governo do Estado para os próximos 30 anos, e houve algumas críticas 

durante a reunião, né, justamente por ser um plano que não contempla ampliações ou melhorias 

na nossa região aqui da, entre Caxias e Flores principalmente, e foi um tema que nosso Prefeito 

César também se manifestou criticando essas questões, né? Também foi falado sobre a questão 

do pedágio, sobre a nossa, nossa praça de pedágio. E recentemente também, o Executivo então 

nos informou que uma das demandas que havia ali nessa localidade da renovação, né, do 

recadastramento, pra que os moradores próximos pudessem ter a isenção então da passagem, foi 

realizado, então aos poucos foram chamados os, os vários moradores e foi realizado o 

recadastramento. Na quinta-feira de manhã, dia 24, em nome da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação Final, junto dos Colegas Guga, Luizão, a gente esteve nos Correios entregando 

então o ofício convidando a Gerente dos Correios, a Gisele Roberta Bressaneli, pra que 

comparecesse também nessa Casa, junto da nossa próxima reunião de Comissão que será na 

quinta-feira, às 16:00 horas, pra que a gente possa entender um pouco melhor a situação do 

Correios e, de alguma forma, junto aos órgãos competentes, estar auxiliando no que for possível 

para a melhoria dos serviços prestados junto à nossa comunidade. Sobre as vacinas, na última 

semana então ocorreu uma etapa no dia 22, terça-feira, onde foram contempladas as gestantes, 



 

Anais 2.642, da Sessão Ordinária do dia 28 de junho de 2021. 369 

puérperas e pra quem tinha mais de 50 anos. E a outra etapa aconteceu no dia 26, no último 

sábado, onde foram vacinados as pessoas com mais de 47 anos e, no final da manhã, pela baixa 

procura novamente, ampliou-se para os 46 anos. Cerca de 800 pessoas foram vacinadas neste 

sábado. Então uma coisa que eu percebi novamente é que existem muitas dúvidas, uma certa 

resistência entre a população e a gente precisa estar motivando para que as pessoas procurem, 

não deixem de ir vacinar quando chegar a sua etapa, quando chegar a sua idade, né, porque 

somente assim, com cooperação, eu acredito que iremos vencer essa pandemia. Era isso, Senhor 

Presidente. Uma boa noite e boa semana a todos! 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadoras, 

Colega Vereadora, Vereadores, Rouglan da imprensa; Olir Schiavenin, Presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais; Bassani que se faz aqui presente, um muito boa noite a todos! Venho 

primeiramente endossar as palavras do meu Colega Ademir Barp, da mesma forma do Presidente 

da Casa, o Clodo, em relação às rodovias principalmente o pedágio que está situado em nosso 

município, também faço, deixo aqui minha opinião. Como o Barp falou, a bancada se mostra 

contrária ao mantimento do, do pedágio em nosso município, porque de uma certa forma se 

enxerga também que aquela localidade, por mais que as, os empresários façam, por mais que o 

produtor venha fomentando o crescimento, muitas vezes, por conta do pedágio, não se, não se 

realiza da forma desejada, né? E também vi, o pessoal que acompanhou, foi na Frente 

Parlamentar, Colega Diego, vi um posicionamento do nosso Prefeito no jornal sobre o ISS, onde 

ele defende que ficaria no Município, né? Infelizmente é um imposto que, por ser uma autarquia, 

não fica no Município, ele volta pro, pro Estado esses 10 mil reais aí, até que o Colega 

equivocadamente falou que ficava no Município, achava, enfim, ele não, não fica. Então deixo 

aqui meu posicionamento. Das vezes até os, fui criticado aqui nessa Casa por defender a questão 

do, de trevos aí de empresas, né, mas é esse, é esse parâmetro que eu gostaria que vocês 

entendessem, que vale mais eu manter uma empresa, que aqui no município tem um ranking de, 

das empresas metalúrgica, o primeiro lugar do valor adicionado, conforme o Perfil 

Socioeconômico do que ter o pedágio aí, que daria esse, conforme o Colega falou, esse retorno 

aí, que nem pro Município não fica, né? Então também falar dos Correios, hoje fui contatado 

pelo jornal, aonde a Comissão vem fazendo um belíssimo trabalho. Tivemos a oportunidade de 

ouvir a comunidade, Senhor Presidente e Colegas Vereadores e, agora, é o momento de ouvir a 

outra versão, que é a dos Correios, né? Discernimento, clareza e responsabilidade, com certeza a 

Câmara vai estar, a Comissão construindo, buscando construir juntos, Colegas Vereadores, né, 

uma forma aí de minimizar ou até mesmo sanar o problema que vem ocorrendo aí, os munícipes 

sendo afetados com essa questão, então acho pertinente todos aí abraçar junto novamente. E com 

certeza, talvez essa questão do pedágio aí, a Câmara se mobilizar com alguma ação contra a 

permanência, que não vejo resultado nenhum pro município manter, e isso é uma postura aí que 

a bancada tem. E era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

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

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

Vereadora; boa noite ao Olir Schiavenin, também ao Bassani que se faz presente hoje, aqui na 

nossa Câmara dos Vereadores; também um boa noite aos funcionários da Casa e também aos 

assessores. Falar um pouquinho da minha semana aí, onde visitei vários bairros da nossa cidade, 

entre eles Monte Bérico, Nova Roma, Linha 80 novamente, onde se teve uma demanda ali 

bastante importante, onde solicitei o pedido ao nosso Subprefeito e hoje ele foi, já nos, nos 

atendeu, né? Então população bastante feliz com a rapidez de que está sendo feito o trabalho. 

Então queria agradecer mais uma vez ao, ao Debon, que tem nos ajudado bastante nessa questão. 

Também gostaria falar um pouquinho do, da ação do Anjos Disfarçados, que é da coordenadora 

Angela, Angela Cardoso, que era pra ser no final de semana passado, mas não ocorreu devido ao 

mau tempo, e ela vai estar realizando então, nos mesmos moldes, no próximo final de semana. 
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Se algum de vocês também, o povo que nos assiste se deparar com o caminhão passando, 

fazendo arrecadação de agasalhos e, e cobertas, né, então pra que posteriormente seja distribuído 

pras pessoas que realmente precisam em nosso município, que o frio está chegando, e está 

chegando com força e essas pessoas precisam. Era isso, 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, quero, juntamente 

com os meus Colegas Vereadores da bancada do MDB, afirmar que somos contra a manutenção 

da praça de pedágio em nosso município, pois durante os mais de 20 anos a praça de pedágio ali 

instalada travou o desenvolvimento da parte norte de nosso município. Está em discussão pelo 

Governo do Estado um novo modelo de concessão, portanto é o momento de nós pleitear a 

retirada da praça de pedágio de nosso município. Quero também comentar que esse modelo 

apresentado pelo Governo do Estado, no trecho entre Flores da Cunha e Porto Alegre, teremos 

dois pedágios. Levando em consideração no valor máximo das tarifas divulgadas pelo Estado, o 

contribuinte gastará em torno de 33 reais em tarifas neste trecho. Considerando o custo de 

rodagem de um veículo popular entre Flores da Cunha e a BR-116, também teremos mais dois 

pedágios. Além do gasto que temos com o elevado preço dos combustíveis, a ampliação das 

praças de pedágio irá aumentar o custo de transporte para os motoristas e empresas que passarão 

este aumento para o consumidor, diminuindo ainda mais o poder de compra da população. Se 

vamos discutir a criação de novas praças de pedágio, precisamos debater junto qual será a 

compensação que o Governo do Estado dará em troca ao contribuinte, que diariamente paga uma 

das mais altas cargas tributárias do país. Obrigado, Senhor Presidente. Boa noite e uma ótima 

semana a todos e a todas. 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite novamente a todos! Relatar um pouquinho 

do trabalho que realizamos durante a semana e para os desinformados lá, inclusive de jornal, que 

o vereador tem muito trabalho sim nessa legislatura. E quero dar os parabéns aos meus Colegas 

Vereadores Vitório Dalcero e Angelo, que entregamos hoje o relatório para o Prefeito Municipal 

das 20 visitas que realizamos nas escolas e entidades relacionadas ao ensino em nosso município. 

Com certeza foi um trabalho que demandou bastante tempo, bastante envolvimento dos 

vereadores e que vai resultar em bons frutos, pois tivemos aí um panorama de todo o ensino do 

nosso município. Hoje pela manhã, também cedo, estivemos em Farroupilha acompanhando o 

Senador Heinze, que veio falar então com a nossa região das atividades que ele vem 

desenvolvendo. Esteve presente o Prefeito, os Colegas Vereadores Clodo e Diego e o nosso 

Chefe de Gabinete, então com boas novidades aí da, com relação ao aeroporto a qual o nosso 

Senador tem se empenhado muito. E na sexta-feira, estive reunida com a Simone Paviani, do 

Centro Empresarial, na qual eu estou desenvolvendo aí uma nova linha de trabalho aqui na 

Câmara, que foi uma das minhas promessas, enfim, as minhas bandeiras, né, de campanha, que é 

a inserção do jovem no mercado de trabalho. Então fui buscar algumas informações com ela, vou 

visitar também outras entidades a respeito disso e, no decorrer do tempo, trarei esse assunto 

então aqui à Câmara também. No mais era isso. Desejo uma boa semana a todos. Obrigada! 

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora; ainda em tempo, cumprimentar o Olir Schiavenin, seja bem-vindo a esta Casa 

novamente. Dizer também que no sábado, juntamente com os Colegas Guga e Vitório, 

recebemos o nosso Deputado Tiago Simon e relatamos também a nossa preocupação, que é a 

dele também como deputado na Assembleia, sobre a concessões das estradas aqui da serra 

gaúcha, principalmente que se volte um olhar mais atencioso aqui para Flores da Cunha. Tanto 

há de se fazer nesse trecho de Flores da Cunha a Antônio Prado, que ele é tão perigoso, por 
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exemplo, uma caixa de brita no final à, próximo à ponte lá, que evitaria tantos e tantos acidentes 

e tantas mortes. Então acredito que teria que sim, se ter essa visão e fazer esses investimentos 

aqui na nossa estrada, na 122. Também voltar novamente a falar, já fiz várias indicações, é uma 

coisa recorrente nessa Casa, sobre uma casa de passagem aqui em Flores da Cunha. Acreditamos 

que precisamos, sim, desse abrigo para essas pessoas que, por alguma razão, vem aportar em 

Flores da Cunha e, de forma temporária, ficam sem onde ficar, onde ter e sem nenhum tipo de 

acolhimento, né, assim pelas noites aí no... A nossas entidades sociais fazem o que podem, mas a 

gente sabe, a gente sabe que precisaria ter essa casa de passagem aqui em Flores da Cunha, é 

claro, com todos os seus atendimentos necessários e tudo o que é necessário. Então também 

agradecer o Paulo e o Isaac da RGE, que no sábado nos atenderam lá no 3º distrito, embaixo de 

chuva e não permitiram, assim, que a população ficasse sem energia elétrica naquele distrito de 

Otávio Rocha, então um agradecimento a eles também. Na quinta-feira, tivemos o Barbi aqui, né, 

nos trazendo novamente orientações, conhecimento e perspectivas para a nossa legislatura, então 

também foi uma, uma tarde de aprendizado para todos nós Vereadores. No mais era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado e uma boa semana a todos! 

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

da Presidência). Perdão, Presidente, eu não posso deixar de comentar com os Colegas 

Vereadores e quem nos assiste em casa, que amanhã o nosso Prefeito Municipal vai receber o 

Prefeito de Caxias do Sul, o Adiló Didomenico e a Vice Paula, pra tratar de três trechos aí que 

fazem ligação de Flores da Cunha com Caxias, pra pleitear que também sejam asfaltados pela 

parte de Caxias do Sul. Então na estrada que liga, a estrada velha que liga à Caxias, então o 

nosso Prefeito vai solicitar aí também que o Adiló faça essa parte numa, num trajeto que 

compreende aí Mato Perso também, que precisa uma parte de Caxias, e uma pequena parte 

também de ligação aí com São Gotardo. Então amanhã, nós vamos receber essa visita do, do 

Prefeito Adiló, que fez questão também de estar aqui no nosso município, estreitando os laços e, 

quem sabe aí, teremos boas notícias também. Era isso, Senhor Presidente. Obrigada! 

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

Presidência). Concedo o meu tempo ao Colega Guga Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Ainda em tempo, Senhor Presidente, pessoas 

que nos prestigiam, gostaria de destacar que, na sexta-feira passada, tivemos a visita ilustre aí do 

Deputado Zanchin, entregou em mãos oficio pra diretora do hospital, a Andreia, destinando aí, 

em nome também da bancada, que peleou pra conseguir uma emenda pro hospital, né, uns 

recursos estaduais no valor de 100 mil reais, que será destinado pra área de cirurgias, 

equipamentos, enfim, tudo que venha a contribuir com a saúde do nosso, nosso cidadão. 

Também, ainda em tempo, gostaria de, além do meu posicionamento, como eu sempre, como eu 

falo aqui pros Colegas, tu é contra ou tu é a favor, eu me manifestei contra. E da mesma forma, 

com a duplicação da 122, Flores-Caxias, porque nós não podemos aceitar um pacotão de 30 anos 

sem um quilômetro, um quilômetro e meio de duplicação, entendeu? Então acho que é hora de a 

gente discutir, a Câmara tomar uma posição, talvez baixar esse, os anos aí e propor melhorias, 

em quanto tempo possam apresentar talvez uma duplicação da 122 e não a gente ficar calado e 

aceitar tudo que vem de cima, né? Então esse é o meu posicionamento, Senhor Presidente, 

Colegas Vereadores. Acredito que a classe empresarial também necessita dessa atenção, porque 

uma empresa forte gera um emprego forte, né? Então a gente tem que ter os dois, ver os dois 

lado da moeda. Então apenas pra contribuir, eu acho que é válida uma manifestação da Câmara 

em relação tanto ao pedágio quanto à estrada que liga Flores a Caxias aí, a gente não pode 

simplesmente aceitar e dizer: não, vai ser isso aí. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Agora sim então, encerrada as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Na próxima quinta-feira então, às 19:00 horas, 

será realizada a sessão solene para entrega do certificado de Cidadão Florense ao enólogo, 

Senhor João Vignatti. Então já convoco a todos os Colegas, então na próxima quinta-feira, às 
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19:00 horas, aqui nesta Casa. No último dia 25, então estive representando esta Casa na 4ª edição 

do encontro do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, na Câmara de Vereadores de Garibaldi. 

Então entre as pautas, foi debatido o plano estadual para as concessões das estradas da serra com 

relação aos pedágios e a destinação de recursos ao hospital Geral para a conclusão das obras de 

ampliação. Então conforme eu havia falado antes, então com relação ao hospital Geral, nós 

tivemos a grata surpresa da visita do Governador do Estado na última sexta-feira, então 

anunciando esse investimento através do Governo do Estado então para conclusão do hospital 

Geral de Caxias do Sul, que irá beneficiar 48 municípios da nossa região da serra. Então acho 

que é um avanço. Se nós tivéssemos hoje aquele hospital concluído, nós teríamos mais inúmeros 

leitos de UTI lá disponível pra nossa população, porque todas as cidades aqui do entorno usam a 

estrutura do hospital Geral. E com relação ao Parlamento Regional, então foi definida a nova 

diretoria. Com o falecimento do, do presidente Onecimo Pauletti, lá de Monte Belo do Sul, então 

assumiu a Presidência o Gilmar Peruzzo, que é lá de Nova Prata; a Márcia Pedersetti é, ficou 

como Vice, ela é a Presidente da Câmara de Garibaldi; e o Presidente da Câmara de Caxias, 

Senhor Velocino Uez, ficou como Secretário então do Parlamento Regional da Serra Gaúcha. Lá 

no mês que vem, nós temos um encontro então lá na Câmara de Feliz e eu ofereci esta Casa para 

nós fazermos um encontro aqui no mês de agosto. Então ficou ainda a definir, mas 

provavelmente nós consigamos fazer essa reunião mensal no mês de agosto aqui nesta Casa. 

Também eu quero dar os parabéns aos Colegas Vereadores, eu sempre falo que cada colega faz o 

seu trabalho individualmente, da maneira que achar mais correto pra atender aos anseios das 

pessoas que acreditaram em nós, né? Mas eu quero parabenizar as comissões pelo trabalho que 

vem desenvolvendo, as três comissões, com trabalho externo. E eu acredito assim, que nós não 

precisamos divulgar aos quatro ventos o que que o vereador faz. As pessoas que nos conhecem 

sabe que o vereador trabalha, sabem no que o vereador trabalha. E as comissões então tem todo 

esse respeito da sociedade, vocês têm o respeito das entidades de poderem convidar as entidades 

a participarem. Um exemplo, ah, hoje, o Sindicato está comparecendo aqui a pedido de uma 

comissão; o hospital estará aqui mais adiante também a pedido de uma comissão, então é assim 

que nós fizemos o nosso trabalho. Então nós somos sim reconhecidos lá fora mesmo que às 

vezes a gente tenha algumas críticas, mas acho que a crítica ela vem pra construir um trabalho 

em conjunto. Então parabenizar a todos os Vereadores, todas as comissões atuantes desta Casa.  

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

e declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 28 de junho de 2021, às 19h46min. Então logo 

em seguida, nós teremos aqui a, o uso da Tribuna (Livre) com o Presidente Olir. Desejo a todos 

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