SESSÃO 2.644 – ORDINÁRIA
05 de julho de 2021
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
sessão plenária ordinária desse dia 05 de julho de 2021, às 18h09min. Cumprimento à Colega
Vereadora Silvana, aos Colegas Vereadores; à imprensa, na pessoa do Rouglan; assessores desta
Casa, à suplente de vereadora Jaque Guerra; o Bassanesi, nosso eterno..., Bassani, nosso eterno
visitante; e a todos que nos prestigiam nesta noite, presencialmente e através do Facebook
Câmara de Vereadores Flores da Cunha, sejam todos bem-vindos! Essa semana tivemos uma
semana boa, felizmente não tivemos nenhum óbito na nossa cidade. Mas, respeitando aos que já
faleceram, façamos um minuto de silêncio. (Minuto de silêncio).
LEITURA DOS EXPEDIENTES
Então dando início ao trabalho desta sessão, eu solicito ao Secretário que faça a leitura do
expediente recebido do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de diversos,
respectivamente.
VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR:
EXPEDIENTE DO EXECUTIVO:
Ofício nº 071/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 041/2021, que “Autoriza o Executivo
Municipal a contratar por prazo determinado, 02 (dois) Atendentes de Farmácia, visando atender
necessidade temporária de excepcional interesse público”.
Ofício nº 072/2021, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de maio de
2021, para conhecimento dos Vereadores.
Ofício nº 073/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 011/2021 e informa que as linhas
telefônicas funcionais do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Chefes de
Departamentos do Executivo são utilizadas somente para facilitar a comunicação interna e
agilizar os procedimentos, sendo que os telefones de plantão devido à pandemia da Covid-19 são
amplamente divulgados nas mídias sociais do Executivo Municipal e estão à disposição dos
Vereadores, bem como de toda a sociedade florense, em atenção ao requerimento nº 040/2021; e
informa também que foi confeccionado boletim de ocorrência do sinistro do veículo de placa
JAL7G62 e, após, encaminhado para abertura de processo administrativo disciplinar, em atenção
ao requerimento nº 043/2021, ambos de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin.
Ofício nº 074/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 042/2021, que “Autoriza a abertura de
um Crédito Adicional Especial no valor de R$9.300,00”.
Ofício nº 075/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 043/2021, que “Autoriza o Executivo
Municipal a conceder descontos sobre serviços de máquinas quando realizados pelo Município,
bem como subsidiar aos agricultores, nos mesmos percentuais, os valores pagos nestes serviços
quando desenvolvidos com maquinário de terceiros, a título de incentivo às atividades agrícolas
no município e dá outras providências”.
Ofício nº 076/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 044/2021, que “Autoriza a abertura de
um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.991.000,00”.
EXPEDIENTE DE VEREADORES:
Indicação nº 225/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a
instalação de parada de ônibus coberta na esquina da rua dos Manacás com a estrada dos
Girassóis, em Nova Roma.
Indicação nº 226/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito
Municipal que seja efetuada a roçada e a limpeza dos meios-fios das vias, bem como a poda e a
apara de plantas e arbustos que estão sobre os passeios públicos no bairro Monte Belo.
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Indicação nº 227/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito
Municipal o encascalhamento do acostamento da avenida 25 de Julho, no trecho localizado um
pouco à frente da parada de ônibus do bairro São Pedro até a rotatória com a ERS-122.
Indicação nº 228/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito
Municipal que seja providenciada a roçada e a limpeza da ciclovia, sentido Lagoa Bela, até o
final da estrada das Indústrias com a Gerardo Santin Guarese.
Indicação nº 229/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito
Municipal que seja providenciada a roçada, a limpeza e a pintura dos meios-fios localizados na
área central do município, preferencialmente onde estão sendo colocadas as luminárias de LED.
Requerimento nº 047/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer o
envio de um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar informações sobre a coleta de
produtos não recolhidos pelo serviço de coleta de lixo do município.
Moção nº 018/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que apresenta Moção de
Apoio à reivindicação dos trabalhadores (as) da rede estadual de educação por reposição das
perdas inflacionárias de seus salários, a ser encaminhada ao Governador do Estado do Rio
Grande do Sul, Senhor Eduardo Leite; e ao Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado
Gabriel Souza.
EXPEDIENTE DE DIVERSOS:
E-mail do Conselho Tutelar de Flores da Cunha, que encaminha o relatório de estatísticas dos
atendimentos realizados pela entidade nos meses de maio e junho de 2021, para conhecimento
dos Vereadores.
E-mail do Presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para a audiência pública para debater a proposta
de crédito emergencial para a agricultura familiar e o papel do Estado nas políticas de crédito,
abastecimento, estoques e de compras públicas, no dia 14 de julho de 2021, às 18h30min, em
ambiente virtual, através do link fornecido no e-mail.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Ainda em tempo, quero
cumprimentar aqui o nosso Vice-Prefeito Márcio Rech, sua excelentíssima esposa; a suplente de
vereadora Sandra Camargo, sejam todos bem-vindos! Passamos, agora então, ao
PEQUENO EXPEDIENTE
Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Carlos Roberto Forlin.
VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e
Vereadora, público que se faz aqui presente, demais pessoas mencionadas pelo protocolo, VicePrefeito Márcio e todos que nos prestigiam pelo canal do Facebook. Faço uso deste espaço,
Senhor Presidente, pra defender duas indicações propostas na semana passada. Uma que vem de
encontro à pintura e limpeza da ciclovia da Lagoa Bela, que dá sentido ao desvio do pedágio,
lugar movimentado, pessoas utilizam para esportes, corrida, ciclismo muitas vezes e é uma área
que eu vejo que deve ser um, é um, liga uma boa parte do município, está um pouco apagada a
pintura e a limpeza precisa ser feita constantemente. Então faço essa indicação ao nosso Prefeito.
Da mesma forma, como um embelezamento do nosso Centro, preferencialmente onde estão
sendo instaladas as luminárias de LED hoje no município, que está ficando muito bonito. E fiz
essa indicação aí por perceber, por parte dos moradores também, que necessita dessa, desse
embelezamento ao nosso município. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Diego Tonet.
VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colega Vereadora, Vereadores,
público que nos acompanha, a imprensa, boa noite especial pro Vice-Prefeito Márcio, Edilene,
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Jaque, Sandra, Vani, Bassani também. Então eu faço a defesa hoje de uma indicação ao
Executivo onde estive falando com alguns moradores ali do, de Nova Roma, mais
especificamente na rua dos Manacás, no cruzamento com a estrada dos Girassóis, onde que
existe a demanda de um, uma parada de ônibus, um abrigo então, especialmente para as crianças
agora na, adentrando o inverno, começa as chuvas e o frio, então há necessidade de uma
cobertura para que as crianças possam estar se abrigando para esperar o ônibus e ir para a escola.
Quem sabe então que o Executivo dê uma atenção especial pra esse, essa demanda e, logo mais,
possa ser também atendido esse pedido. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Luiz André de Oliveira.
VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente; Vereadores,
Vereadora, também um boa noite todo especial ao nosso Vice-Prefeito Márcio e sua esposa
Edilene, também à Sandra que se faz aqui presente, né, à Jaque Zanella, também à Vani Dalcero,
também um boa noite ao Bassani, todos os trabalhadores da Casa, assessores e à imprensa que se
faz presente e, também, ao povo que nos acompanha através do Facebook. Também gostaria de
falar um pouquinho da indicação que fizemos na semana passada, indicação essa que seria a, de
extrema importância a ser, a ser realizada, pois se os senhores lembram, há dias atrás, nesse local
aí acabou tombando uma carreta, Senhor Presidente, de vidros de garrafa e acabou ficando um,
um grande montante de vidros nesse local. E seria importante fazer um passeio ali nessa, nessa
via, né, cascalhado para que, né, a gente possa evitar um acidente ali, pois tem muitas crianças
que trafegam nesse local ali, que é da, da entrada do São Pedro até na rotatória ali, né, sentido o
bairro AABB. Então a gente pede aí um carinho especial, um olhar especial aí do nosso Prefeito
para que venha a ser realizado essa, essa melhoria. Era isso. Muito obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado o Pequeno Expediente, passamos,
agora, com o
GRANDE EXPEDIENTE
Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Carlos Roberto Forlin.
VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito boa noite, Senhor Presidente; Colegas
Vereadores, público aqui presente, demais autoridades já mencionadas anteriormente no
protocolo. Venho aqui hoje, ocupo a tribuna nesse dia para falar de um projeto que estivemos
desde o início do ano em construção, junto com entidades, bancada do MDB esteve à disposição
pra auxiliar nesse projeto, Silvana também teve uma participação por parte como vereadora nele,
então venho aqui comentar, especialmente dele, que é o, que cria um código de proteção aos
animais. Estive hoje, junto com o Vereador Vitório, no gabinete do Prefeito César, o Márcio se
fazia lá presente da mesma forma, nos recebeu muito bem, Márcio, e venho aqui trazer a alegria
de ter entregado em mãos o projeto aí em anexo, né, uma indicação, que não caberia ao vereador,
por causa da inconstitucionalidade do projeto, né? Então hoje a bancada se fez presente, entregou
nas mãos do Prefeito César, pra posteriormente encaminhar a esta Casa o projeto onde vem de
uma forma muito carinhosa atender os animais, né, a quem precisa do nosso, do nosso atento,
quem muitas vezes aí não tem como se defender, né? Essa é a intenção do projeto. A intenção é
vim ajudar a ONG que faz um trabalho, Senhor Presidente, eu digo que a gente tem que estender
o tapete vermelho pra essas pessoas, eu acompanho de perto o trabalho dos voluntários e é um
trabalho que não tem, fazem porque eles gostam, né? Eu tenho separado aqui alguns trechos do
meu discurso, eu gostaria que os Vereadores acompanhassem e, posteriormente também, quando
esse projeto vim pra essa Casa aí, tivesse um carinho também por ele. O projeto que ora
apresento se trata de um anseio aleatório ou sonho dos protetores animais, nem tanto traduz um
conflito entre humanos e animais. Trata-se apenas de um reflexo dos anseios maiores de toda a
sociedade brasileira que almeja banir o comportamento violento e cruel praticado contra os
animais. Antes de mais nada, proponho refletirmos as palavras do líder espiritual Dalai Lama: “A
vida é tão preciosa para uma criatura muda quanto é para o homem. Assim como ele busca a
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felicidade e teme a dor, assim como ele quer viver e não morrer, todas as outras criaturas
anseiam o mesmo”. Tive o prazer, trago isso como uma paixão, é mais que um, é ajudar uma
comunidade, eu vejo isso como um projeto que venha minimizar o trabalho dos voluntários, que
muitas vezes aportam recursos próprios durante o ano inteiro pra desenvolver esse trabalho, são
bichinhos achados em situação precária, precisa de tratamento, não é barato, tá, castrações,
enfim, uma série aí que, se eu botasse no telão todas imagens acompanhadas aí no decorrer, só
no mês, só botar o mês aí, vocês ficariam com vontade ainda mais de ajudar essa entidade que
faz um belíssimo trabalho no município, Senhor Presidente. Assim como no passado, se
romperam tantas enigmas, como os grilhões de escravidão e as restrições aos direitos das
mulheres e à liberdade, chega-se a um novo tempo, da redenção dos animais como sujeitos de
muitos direitos repercutindo como corolário da própria dignidade humana. A ideia de respeito
aos animais já se fazia presente na Grécia. Sócrates propunha o respeito a todos os seres vivos
como espelho da ética. Pitágoras dizia, que enquanto o homem continuava a ser destruidor
impiedoso dos seres animados dos planos inferiores, não conhecerá a saúde, nem a paz.
Enquanto os homens massacrarem os animais, eles se matarão uns aos outros. Aquele que
semeia a morte e o sofrimento não pode colher alegria, nem amor. Colegas Vereadores, público
que se faz aqui presente hoje, Luizão também foi um cara que levantou essa bandeira, esteve
presente, a gente pôde discutir, acredito que quando vim a essa Casa ele será muito bem
apreciado pelos Colegas Vereadores, traz um conteúdo muito, muito rico de informações, não da
postura de como o cidadão tem que se comportar com o seu animal em via pública, logradouros
públicos, mas sim traz pra realidade do município esse projeto, Vereador Diego, traz pra
realidade do município como a ONG, como é feito o trabalho. Então hoje em dia, acho que o
Prefeito esteve acompanhando, não sei se algum Vereador se fez presente no canil, o Márcio
talvez tenha participado, vocês podem acompanhar de perto como é que é a realidade hoje da
chácara que hospeda esses animais, né? A quantidade é enorme, alimentação muitas às vezes não
chega atender a demanda, é um puxadinho, outro puxadinho pra comportar todo esses animais,
né? Então mais uma vez vim aqui trazer esse assunto, pedir a colaboração dos Colegas, Prefeito
se mostrou muito parceiro, o Márcio aí também colaborou um monte com, com esse projeto aí na
discussão de hoje, e pra ajudar a nossa comunidade, né? O que importa é que a gente venha,
talvez se não chegar a solucionar, mas vai começar a minimizar. Então, Colegas Vereadores, pra
concluir. A Conferência Internacional de Manilha, que acordou os princípios da Declaração
Universal de Bem-Estar Animal, a declaração proposta foi aceita por 22 delegações que
participaram da conferência. Ela reconhece que os animais são seres vivos, portanto, merecem
consideração e respeito. Os seus princípios declaram que o bem-estar animal deverá ser um
objetivo comum pra todas as nações e que todos os passos adequados serão dados pelas nações
para evitar a crueldade com os animais e reduzir o sofrimento deles. Acho que o Clodo até
propôs o mês de dezembro, né, Clodo, o mês especial à essa causa. E graças a Deus aí a gente
está chegando aí com um projeto que venha a calhar nessa situação aí. Eu não posso deixar de
mencionar que teve a participação de todos os voluntários da Upeva, Kaelen, a Yuli, teve o
Valdecir, as pessoas que tomaram a frente desse projeto também, Nicole, enfim, todo o pessoal
aí que fez, fez parte da elaboração. Nada melhor do que ter esse pessoal, uma lei aqui, que nem a
gente teve a palestra com o, com o Barbi, né, não adianta fazer uma lei que ela não vai ser usada,
vai ser, vai dar, vai dar vazia, né? O importante é a gente conhecer, Márcio, a realidade daquele
pessoal, saber o que que eles precisam, pra depois chegar aqui, sim, e a gente propor um projeto
que venha a ser utilizado, criar um fundo municipal pra possivelmente repassar algum recurso ou
até mesmo umas emendas impositivas, como o nosso palestrante venho aqui e nos deixou muito
claro essa, essa visão nesse tipo de aporte financeiro, né, pra juntos aí a gente levar ao nosso
Município aí, acabar minimizando essa situação e até mesmo aí sanando, né? Então pedir o apoio
dos Colegas, Silvana aí, pessoal da, do partido Progressistas, Luizão, quem for parceiro, Horácio
também, vamos apreciar esse projeto quando vim à Câmara, o Ângelo, quando vim aí, quando
tramitar em suas comissões, né, tenham uma atenção especial aí, que isso aí não é um, não é um
projeto do vereador, sim, um projeto pra comunidade, né, e especialmente pra ONG aí, que
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resolve muitos desses problemas. Então fica aí o meu agradecimento, Senhor Presidente, Colegas
Vereadores.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Para um Aparte. (Assentimento do Orador). Quero lhe
parabenizar pela iniciativa né? Nós também fomos procurados pela Upeva, por voluntários no
início do ano, pra discutir bem a questão que mudou a lei com relação aos maus-tratos, né, e que
eles gostariam de implementar aqui. Aí eu propus também que fizessem uma análise maior, já
que pudesse rever a, né, a legislação, então a Shaline e a Yuli também fizeram uma pesquisa, eu
auxiliei em outros municípios de legislação e depois eles trabalharam internamente ali, né, junto
com o Guga, pra fazer uma lei completa que adequasse à nossa realidade. Então eu contribuí um
pouquinho que foi, mas eu acho que é importante, sim, essa causa, né? E se me permite daí
assinar também junto, eu fico muito grata, Colega Vereador.
VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Com certeza! Muito obrigado pelas suas
considerações, Vereadora! E pra finalizar, não é mérito algum instituir direitos aos animais; ao
contrário, uma postura generosa apenas vem dignificar os direitos humanos e contribuir para o
amadurecimento da nossa democracia, já que a nossa Constituição Cidadã garante a proteção dos
animais. Trata-se de proteger a vida acima de tudo e punir o comportamento violento contra
esses seres. Os animais são os únicos seres realmente inocentes que são condenados à prisão
perpétua, sessão de tortura e pena de morte. Era isso, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, o
meu muito obrigado pela atenção de todos vocês! E possivelmente, contamos com o apoio de
cada um de vocês frente a esse projeto. Muito obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ainda em tempo, quero cumprimentar a nossa
Primeira-Dama Lisiane, seja bem-vinda! E passo a palavra, agora, ao Vereador Diego Tonet.
VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colega Vereadora, Vereadores,
Primeira-Dama Lisiane, Vice Márcio, a Edilene, os demais também já citados neste protocolo.
Então esta noite eu escolhi três temas que vem sendo muito comentados nas últimas semanas no
nosso município, né, que tem saído bastante na imprensa também. E o primeiro deles que venho
a falar é sobre a questão dos Correios, né, que o Vereador Guga também teve a iniciativa ali de,
primeiramente a gente levantou a questão de fazer uma convocação para eles virem dar
explicações junto à Câmara e, depois, entendemos que não era possível convocar, por pertencer a
um órgão federal, né? E diante disso, a gente fez um ofício, em nome da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação Final, e resolvemos na semana retrasada, eu como presidente,
Vereador Luizão e Vereador Guga, que compõem a comissão, resolvemos ir até a agência do
Correios, por duas vezes. Na primeira, não tivemos sucesso no encontro com a gerência e, na
segunda vez, numa quinta-feira de manhã, a gente conseguiu fazer então um contato com a
gerente. Também aproveitamos o momento, entregamos o ofício, convidando para vir dar
esclarecimentos na Câmara. Mas, desde já, ela se manifestou que esse contato, essas explicações
só poderiam ser feitos através de uma nota da imprensa, da assessoria de imprensa dos Correios
e, também, através de um ofício, através da Presidência da entidade. Então, na quinta passada, a
gente estava aguardando, junto à Comissão de Constituição, na reunião, que talvez na
expectativa viesse alguém dos Correios, mas respeitamos a decisão deles também, né, Vereador
Guga? Então das principais demandas, pra explicar um pouco da situação dos Correios hoje, que
a gente tem um problema quanto às entregas e, também, das filas que muitas vezes formam, né?
Eu estive conversando um pouquinho mais pra tentar entender, e um dos grandes problemas que
nos foi relatado foi a falta de pessoal principalmente pra trabalhar na questão da rua, das
entregas, né? A gente sabe que no início do ano infelizmente a gente teve a perda de um, de um
amigo muito especial, que foi o Silvio, o carteiro, até hoje não foi reposto a vaga dele, não por
ser uma pessoa insubstituível, mas a vaga dele ainda não tem uma pessoa que está fazendo.
Então é uma pessoa com uma experiência que muito contribuía no serviço dos Correios e, até
hoje, não tem alguém que faz. Além disso, existem outras pessoas que estão afastadas por
questões de saúde e, também, foi prejudicado pela questão da pandemia, né? Então algumas
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pessoas estão na situação de risco, possuem talvez próximo aos 60 anos ou mais e não estão
podendo fazer o serviço agora, em virtude da pandemia. Também, em meio à pandemia, um dos
relatos que a gente ouviu da questão dos Correios foi que, o aumento da demanda das compras
pela internet. Então estando lá naquela quinta-feira, a gente pode, o Luizão também está de
prova, de testemunha, a gente pode dar uma olhada na, na questão da quantidade de pacotes que
tinha lá no Correios pra ser entregue, era uma coisa que, absurda assim, que chamava a atenção,
pacotes que iam até o teto das dependências lá do, do Correios. Diante disso, também me foi
passado, que eles já estavam se mobilizando para fazer as entregas no fim de semana, então
mobilizaram algumas pessoas pra conseguir estabilizar o serviço no fim de semana, sábado até
domingo, e inclusive foi solicitado pessoas de outros municípios. A pessoa que atende hoje, em
Nova Pádua, ela veio também para Flores da Cunha auxiliar no trabalho de separação das
correspondências aqui. Ficava em torno de três dias em Flores e, mais dois, ela ia pra Nova
Pádua pra fazer as entregas. Então estaremos sim, como comissão e representantes aqui da
Câmara de Vereadores, acompanhando os trabalhos dos Correios, de modo a entender as
dificuldades. Eu vejo que o nosso objetivo é representar sim o povo, mas, acima de tudo,
construir pontes e não muros, né, não colocar, eu digo, uma disputa da comunidade com os
Correios. A gente entende que o pessoal que está ali, tanto a gerência como funcionários, com
certeza eles estão dispostos a fazer o melhor trabalho, mas eles estão limitados muitas vezes, né?
Falta investimento talvez do Governo Federal, falta um apoio maior pra que eles consigam
realizar o seu serviço, que é tão importante pra comunidade e que é, consigam atender com
contento. Então a outra, outro assunto que eu tinha separado aqui pra falar com vocês, eu vi que
até no início dessa sessão alguns já estavam comentando, né, que foi algo que chamou muita
atenção, foi a questão da aglomeração que aconteceu no fim de semana, das pessoas ali na região
de Otávio Rocha. Então esse, esse tema me chamou um pouco a atenção, né, não, não estou aqui
para querer julgar os jovens, nem nada, né, muito pelo contrário, acredito que em um ano e
quatro meses de pandemia todo mundo está querendo sair um pouco mais, né, os eventos estão
parados há mais de um ano e isso está sendo cansativo pra muitos, né? Mas diante de uma
pandemia, a gente precisa ainda se conscientizar do momento que a gente vive e, acima de tudo,
respeitar a situação que, que estamos vivendo. Eu até separei o trecho aqui que veiculou em
praticamente todos os meios ali de imprensa, em vários jornais, e eu gostaria de ler. Então aqui
dizia: “Polícia interrompe festa com cerca de 800 pessoas em Flores da Cunha. A Brigada
Militar de Flores da Cunha interrompeu uma festa com cerca de 800 pessoas no distrito de
Otávio Rocha. O evento era realizado na madrugada deste domingo, dia quatro, e a guarnição
foi acionada por denunciantes por volta das duas e meia. Uma equipe foi deslocada ao local e
verificou que parte dos veículos que supostamente estariam participando da aglomeração
permanecia sobre a via, impossibilitando o tráfego de veículos pesados na estrada. Visto estar
em menor número, os policiais conseguiram apenas identificar o nome do responsável pelo
local. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi qualificado na ocorrência como
suspeito. Aproximadamente 100 veículos que estavam parados no prolongamento da via foram
autuados com base no Código de Trânsito Brasileiro, por estarem restringindo a circulação na
via sem autorização. De acordo com a BM, o valor total das multas aplicadas supera 500 mil.
Além disso, foi aplicada medida administrativa aos proprietários dos veículos, que devem ter
suspensão do direito de dirigir por 12 meses”. Diante dessa notícia, eu pontuei algumas coisas
aqui que ficaram pra gente refletir um pouco, né? Desde o início da pandemia, então várias festas
clandestinas e aglomerações foram identificadas. E a pergunta que faço: Por que é tão difícil
cumprir as regras e entender que ainda estamos em meio à uma pandemia? Enquanto muito
dessas, muitas dessas pessoas estavam lá, se divertindo, sem considerar os riscos de poder estar
se contaminando e espalhando o vírus, muitas outras pessoas ocupam leitos de UTI, lutando para
se manterem vivos, sem falar na incansável luta dos profissionais da saúde durante a pandemia.
Então acho que, por respeito a essas pessoas e esses profissionais, essas pessoas elas deveriam
pensar um pouco mais e rever um pouco suas atitudes. E aqui também fala em 500 mil reais de
multa, né? Até esses dias, nosso hospital de Flores precisando de recursos, né? A gente sabe, a
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gente já aprovou aqui, a área da saúde é tão importante, precisando de recursos e 500 mil reais
aqui que vão ter que sair do bolso de alguém pra pagar essas multas. Devemos repudiar este tipo
de evento, pois vai na contramão de todo esforço que vem sendo feito desde lá em março de
2020 até agora para conter a propagação do vírus. E o terceiro assunto que eu trouxe pra essa
noite, que trago aqui, é sobre as vacinas e a pandemia. Embora pareça cansativo então falar sobre
a pandemia e sobre as vacinas, tomo a liberdade de expor alguns dados aqui que pesquisei, visto
que, no decorrer do meu mandato como vereador, a saúde tem sido uma das bandeiras que eu
priorizei. Desde o início da pandemia, lá em março de 2020 até o final de dezembro de 2020, a
gente teve, aqui no município de Flores da Cunha, 10 óbitos em função da Covid; e de janeiro
desse ano até o momento, 53 óbitos. Não são apenas números, são vidas, são pessoas que
certamente vão deixar lacunas em muitas famílias. A vacina no nosso município começou lá no
dia 19 de janeiro, com os profissionais da saúde, se estendendo por alguns grupos prioritários e
começando também pelos idosos acima de 85 anos, e foi evoluindo em ordem decrescente de
acordo com as idades. Em meio à pandemia, várias notícias circularam a respeito das vacinas de
forma a atrapalhar o bom andamento das etapas das vacinações no nosso município e, também,
outras cidades. E acompanhando as vacinas aqui em Flores, uma das perguntas que tem chamado
muita atenção muitas vezes nas etapas de vacinação, principalmente agora, nas últimas, onde a
gente tem a disponibilidade de quatro vacinas até, é qual a vacina que está sendo feita hoje. E
muitos, diante da vacina que está ali disponível, acaba desistindo muitas vezes da fila ou até
voltando em outro horário do mesmo dia pra fazer outra vacina. Vale ressaltar que todas as
quatro vacinas: Coronavac, Astrazeneca, Pfizer e Janssen, recebidas e aplicados em nosso
município, são aprovadas pela Anvisa, são seguras e cumprem com o propósito de proteger a
população, frear a pandemia e impedir que quem se contamina, evolua para um caso mais grave
e venha também a poder utilizar uma UTI. Outra informação que é muito importante, que não é
divulgada, é que o sucesso da vacinação não está na imunização individual, mas no coletivo, ou
seja, quanto mais pessoas receberem a vacina, independente do laboratório fabricante, da marca,
antes iremos conseguir controlar a pandemia. Prova disso são os países que já estão retomando
as suas atividades, como é o caso da América do Norte e, também, alguns países da Europa. Eu
gostaria de expor aqui também um gráfico que foi feito, inclusive tomei a liberdade de hoje pedir
pro nosso Vice Márcio, ele expôs nas redes sociais, eu também estava trabalhando em algo
parecido, e eu encontrei o gráfico do Márcio, então agradeço pela disponibilidade. (Exibição de
imagens através da televisão). Então esse gráfico ele mostra um pouco da, dos novos casos que a
gente teve em Flores da Cunha nos últimos 35 dias. Então é possível ver uma queda
considerável, né? Há 35 dias atrás, a gente tinha aproximadamente 256 casos, acho que era; e há
14 dias, 116; e sete dias atrás, a semana passada, 65 casos. É animador um pouco ver isso, eu
digo, né, bastante animador, porque já soa como uma luz no fim do túnel. Não é motivo de a
gente sair se descuidando ainda e fugindo dos protocolos, mas é um sinal que a vacina está
fazendo efeito, né? Que a gente, muito foi falado da vacina, muitos ainda têm dúvidas de ir se
vacinar, mas está ali a prova, né, são números que provam, embora a gente ainda tenha vários
internados em UTI lutando pela vida. Mas aí, em contrapartida, a gente tem esses números que
mostram principalmente que as, os primeiros que tomaram a vacina lá, com as idades mais
avançadas, já não estão mais internando ou já não estão mais evoluindo pra um quadro que
precisa ser entubado ou até vir a ocupar uma UTI. E sobre as vacinas hoje, em Flores da Cunha,
temos aproximadamente os seguintes dados sobre as pessoas que foram imunizadas. Esses dados
eu coletei de manhã, então pode ser que tenha um pouco de variação: 13.827 pessoas foram
vacinadas com a primeira dose, isso dá aproximadamente cerca de 47% da população; 4.956
pessoas já foram vacinadas com a segunda dose também, cerca de 16% da população; e 162
receberam a dose única. No último sábado, nós tivemos mais uma etapa que foi bem-sucedida,
onde quase 1.400 pessoas foram vacinadas entre primeira e segunda dose. E uma coisa que tem
chamado a atenção mais uma vez, a vacina de primeira dose era pra quem tinha mais de 43 anos
e novamente precisou ser aberto mais uma etapa, dos 41 e 42 anos, pois havia pouca procura
nessa faixa dos 43 anos que havia sido divulgada. Então mais uma vez fica o reforço e o apelo à
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comunidade para que, dentro do possível, quando que é feita a divulgação da sua faixa etária,
que vá, que procure a vacina e que se imunize, isso é muito importante, como eu vinha dizendo,
é uma ação coletiva. Não adianta a gente pensar ou ser egoísta, ou querer escolher vacina, que
independente, o sucesso da vacina está em ela estar no braço das pessoas, imunizando as
pessoas. Por fim, eu acredito que a palavra no momento seja cooperação. Só assim,
conseguiremos enfrentar esse momento atípico e sair desta pandemia que nos assola
praticamente um ano e quatro meses. Com a colaboração de todos, será possível retornar à
normalidade o mais breve possível, com segurança, e o mais importante, evitando que tenhamos
mais vidas perdidas por esta terrível doença. Eu queria aproveitar o momento também, hoje eu
tive a notícia aqui de mais uma emenda, anunciar mais uma emenda que a gente esteve
recebendo do amigo Deputado Federal Jerônimo Goergen, que também aqui tem o ofício, ele
enviou então mais uma emenda de 300 mil reais pro nosso município, destinado para a área da
saúde, né? Então mais uma vez quero agradecer, já é a segunda emenda que ele manda pra área
da saúde pra esse ano, Silvana também esteve recebendo algumas emendas, e eu acredito que é
importante esse reconhecimento. Vem em boa hora e com certeza será fundamental para que a
gente consiga realizar um bom trabalho junto a nossa comunidade de Flores da Cunha. Era isso,
Senhor Presidente. Muito obrigado e boa semana a todos!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: E pra finalizar, então eu passo a palavra ao
Vereador Horácio pra que faça uso do seu tempo.
VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora,
funcionários desta Casa, imprensa escrita e falada, quem nos acompanha nas redes sociais e
demais aqui presentes. Na semana em que passou tive a notícia mais esperada pela minha região,
que é a possibilidade real da pavimentação do trecho de 1.400 metros no travessão Gavioli, esse
sonho que se estende por 11 anos. O Deputado Marcelo Brum conseguiu um recurso de emenda
de relator, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, um montante de 250 mil reais,
com liberação para este ano. Esta pavimentação vai beneficiar diretamente 20 famílias que
necessitam da via diariamente. Com certeza a possibilidade de investimento na região vai
aumentar, se tivermos melhorias e acessibilidade para escoar nossa produção. Em recente
conversa com o nosso Prefeito César Ulian, cresceu muito nossa expectativa, pois o mesmo me
orientou a conseguir recursos federais, o que ora aconteceu, e com o valor superior ao sugerido,
pois haveria contrapartida da Prefeitura Municipal para realizar a obra. De parte da comunidade,
a aquisição de material para a base está paga e disponível há muito tempo, e isso causa um certo
desconforto, desconfiança e deixando muito rasa a autoestima de quem pagou e não vê um
resultado, ou seja, o início e fim do prometido asfalto. Melhorar a acessibilidade, melhorando
assim a qualidade de vida, melhora o ânimo dos moradores e de quem nos visita. O que pode
parecer pouco, muito para nós representa. Obrigado, Senhor Presidente. Uma boa semana a
todos!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ainda em tempo, quero destacar aqui a presença
do nosso Diretor de Obras, Senhor Valdomiro Viasiminski, seja bem-vindo também. Encerrado
então o Grande Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos pra organização da (pauta
da) Ordem do Dia. (Intervalo).
ORDEM DO DIA
Então hoje nós não temos pautas para a Ordem do Dia.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, gostaria de solicitar regime de
urgência urgentíssima, de acordo com o Regimento, 142, do artigo 142 do nosso Regimento
Interno. (Assentimento da Presidência).
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Qual é que seria a justificativa?
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VEREADORA SILVANA DE CARLI: Primeiramente o Projeto de Lei nº 041, que autoriza
então o Município a contratar, por prazo determinado, dois atendentes de farmácia. Está tendo
uma demanda muito grande na farmácia de nosso município, então até o Prefeito já conversou,
em reunião, que é feita toda segunda-feira com os Vereadores, explicando essa necessidade pra
que a gente possa suprir isso o quanto antes e, também, se programar para futuramente abrir a
farmácia em outros horários.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então o requerimento de urgência urgentíssima ao
Projeto de Lei nº 041/2021, solicitada pela Vereadora Silvana De Carli, está em discussão.
(Nenhuma manifestação). O requerimento então de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº
041/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não.
(Processo de votação eletrônica). Então o requerimento de urgência urgentíssima ao Projeto de
Lei nº 041/2021 aprovado por unanimidade.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, gostaria de fazer o pedido para
mais um projeto de lei. (Assentimento da Presidência).
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Qual a justificativa?
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então o Projeto de Lei nº 043/2021, que é ampliar o
subsídio de horas que são fornecidas aos nossos agricultores no município para 60 horas/ano, por
propriedade ou grupo familiar, sendo que 20 horas serão com máquinas até 10 toneladas, as
minis escavadeiras, 20 horas para a escavadeira hidráulica e de trator de esteira e 20 horas para
algumas máquinas que tem no Município, mas que às vezes não conseguem atender a demanda,
que então poderão ser feitas através do subsídio. A ideia, a ideia desse projeto então é adequar a
nossa legislação para facilitar a vida do nosso agricultor. Então estão sendo complementadas
algumas coisas na questão de horas máquinas, mas também se está colocando uma regra para
que quem for realmente agricultor, se utilize desse benefício. Então o talão de produtor vai ter
que ter no mínimo doze mil reais de notas emitidas no ano, porque muito se acontecia de
proprietários de chácaras ou propriedades que não são de agricultores solicitarem serviços para a
Prefeitura. E o objetivo dos subsídios não é que é pra ser pra todo mundo, é pra ser quem
realmente investe na agricultura. Então por isso também está regularizando uma situação, né,
para que as coisas sejam feitas sempre da melhor maneira para o nosso agricultor e, também, da
forma correta.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então o requerimento de urgência
urgentíssima ao Projeto de Lei nº 043/2021, solicitado pela Vereadora, está em discussão.
VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores,
pessoas que nos prestigiam na noite de hoje. Venho manifestar o meu posicionamento favorável
a esse projeto, um projeto que vem a ajudar e, da mesma forma, incentivar o nosso produtor
rural. Uma das duas indicações deste Vereador e desta bancada, uma seria ampliar as horas de
máquina e, da mesma forma, incluir um subsídio com máquinas de pequeno porte, Márcio, muito
bem vim esse projeto a essa Casa. E, da mesma forma, vi aqui que se, apenas umas em exceção,
né, que há propriedades que nem fossem exploração econômica da agricultura, talvez pensarmos
em alguma lei também específica pra propriedades turísticas, Vereadora Líder de Governo, ainda
mais nesse momento que vamos fomentando turismo no nosso munícipio, também é válida a
sugestão. Então quero apenas me posicionar favorável, eu acho que é um dos incentivos que
ainda mantém o agricultor hoje, nas suas terras, eu acompanho muito o trabalho de perto, minha
família depende também da agricultura, então a gente sabe o quanto é trabalhado pra se ter uma
produção de qualidade. E esse incentivo eu sou totalmente favorável porque muito ajuda os
produtores e todos que dependem desse, desse serviço. Muito obrigado, Senhor Presidente.
VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Também sou favorável. Acho isso muito
importante para que a gente possa manter nossos filhos. Isso é um subsídio que vem dando um
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certo ânimo, botando e mostrando a valorização que estão tendo o nosso produtor rural. Sou
favorável a esse projeto.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Colegas Vereadores, só informando, nós estamos
discutindo o pedido de requerimento pra urgência urgentíssima, nós não estamos discutindo o
projeto!
VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Desculpa! Mas então é isso, eu sou, sou
favorável.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então o pedido do requerimento de urgência
urgentíssima ao Projeto de Lei nº 043/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem
sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Então o pedido de urgência
urgentíssima ao Projeto de Lei 043/2021 aprovado por unanimidade.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, tenho mais um pedido de urgência
urgentíssima, de acordo com artigo 142, do Regimento Interno desta Casa. (Assentimento da
Presidência).
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Qual a justificativa?
VEREADORA SILVANA DE CARLI: O Prefeito nos solicitou urgência nesse projeto para
que possa dar andamento às aquisições de materiais para as escolas do nosso município. Ele
salientou que poderia ser feito em forma de decreto, mas ele está passando para que toda a
Câmara também participe dessa discussão e seja parte então desse processo.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então o pedido do requerimento de urgência
urgentíssima ao Projeto de Lei nº 044/2021, solicitado pela Vereadora Silvana, está em
discussão.
VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, sou
favorável ao pedido de urgência urgentíssima desse projeto, tendo em vista a necessidade da
compra, da aquisição desses equipamentos para melhorar a nossa qualidade de ensino. Sou
favorável ao pedido de urgência urgentíssima.
VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Também gostaria de manifestar meu
apoio para que esse projeto seja acelerado, haja vista a necessidade de o quanto antes
disponibilizarmos todos os equipamentos e mobiliários que são necessários nas escolas
municipais do nosso município. Por isso, sou favorável a esse requerimento.
VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, conforme reunião, a gente esteve hoje
também com o Senhor Prefeito, na parte da tarde, este projeto então ele vem principalmente
também pra equiparar as escolas, né, para tornar elas com uma infraestrutura muito semelhante
uma com a outra, tornar um padrão. E devido à questão da pandemia, também das dificuldades
enfrentadas muitas vezes até pelos professores para conseguir manter as aulas e principalmente
as aulas à distância, eu acredito que quanto antes a gente votar esse projeto, antes os alunos e a
comunidade terá um atendimento de qualidade. Então sou favorável a esse pedido de urgência.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então o requerimento de urgência urgentíssima ao
Projeto de Lei nº 044/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários
votem não. (Processo de votação eletrônica). O requerimento de urgência urgentíssima ao
Projeto de Lei nº 044/2021 aprovado por unanimidade.
Então encerrado os pedidos de urgência urgentíssima, encaminho para a Comissão de
Constituição, Justiça e Redação Final os Projetos de Leis nºs 041 e 043/2021; e para a Comissão
de Finanças e Orçamento os Projetos de Leis nºs 041, 042, 043 e 044/2021; para a Comissão de
Educação, Saúde, Agricultura e Serviços Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Lei nº
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041/2021 e 043/2021. As comissões pertinentes devem apresentar os pareceres aos projetos
aprovados em regime de urgência urgentíssima em até 72 horas. Passamos, agora, às
EXPLICAÇÕES PESSOAIS
Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Diego Tonet.
VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, público que
nos acompanha. Então eu gostaria de informar que amanhã, dia 06/07, ocorrerá uma nova etapa
de vacinação contemplando a primeira dose para quem tiver 40 anos ou mais, a partir das 17:30
até às 20:00 horas, no Salão Paroquial. Então um horário diferenciado, a partir das 17:30, para
quem trabalha nas indústrias, facilitando então para que consiga também fazer a vacinação
contra à Covid. Na quarta-feira, dia 07/07, irá ocorrer então mais uma campanha de doação de
sangue no Salão Paroquial, das 09:00 horas da manhã até às 16:00 horas. É uma parceria então
da Prefeitura de Flores, do grupo voluntariado Flores do Bem, Banco de Sangue de Caxias e a
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que através do Frei Edson, muito bem sempre
disponibilizou o Salão Paroquial. Então fica o convite para quem quiser doar, pode agendar pelo
telefone 99172-7465, pode ser entrado em contato também pelo Whats, que esse é o número do
banco de sangue. Obrigado a todos e uma boa semana!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Luiz André de Oliveira.
VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, ainda em tempo, gostaria de
registrar a presença da Primeira-Dama então, a Lisiane, boa noite pra ela; ao Miro, Diretor de
Obras; também à Márcia que se faz presente, a todos uma boa noite e é um prazer muito grande
tê-las aqui na Câmara dos Vereadores. Gostaria de falar um pouquinho do nosso final de semana,
onde estive participando do grupo Anjos Disfarçados, onde fizeram um belíssimo trabalho de
arrecadação, Senhor Presidente, de cobertas, roupas, né, que a destinação vai ser pras pessoas
que mais precisam em nosso município, né? Também comentar, né, da, de sábado à tarde, eu, a
Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente, em parceria com o grupo Flores do Bem, né,
que distribuíram cerca de mil e duzentas peças de roupas no último sábado, né, ali no bairro
Pérola, que muitas pessoas que precisam, né, tiveram a oportunidade de adquirir, né? Parabéns a
esse trabalho, a esse excelente trabalho, né, que vem sendo desenvolvido, né, o Flores do Bem
em nosso município. Também, gostaria de lembrar a importância para que as pessoas que vão se
vacinar, continuem doando, né, alimentos, né, que teve também uma ação, né, de distribuição
desses alimentos, né, pras pessoas que mais precisam. E como foi importante nessa atitude de
arrecadação de alimentos e com certeza está ajudando muito as famílias, né, que mais precisam
em nosso município. Também gostaria de comentar, que logo após essa sessão, vamos ter então
a Tribuna Livre, né, para que a Jaque Zanella, suplente de vereador, venha explanar a
importância, né, de se criar esse Conselho Municipal da Mulher em nosso município. Então era
isso, Senhor Presidente, o meu muito obrigado e um boa noite a todos!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Carlos Roberto Forlin.
VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, ainda em tempo, gostaria
apenas de mencionar e fazer um lincado com a indicação que propus na semana passada em
relação ao embelezamento, pintura e limpeza na nossa cidade. Da mesma forma, onde citei as
lâmpadas de LED, um projeto a fundo perdido que foi realizado no governo passado, onde
tivemos aí, Senhor Presidente, a frente o Arapongas, o pessoal da Secretaria de Obras aí, todos
os diretores que fizeram parte, não podia deixar de mencionar esses merecidos agradecimentos a
quem trabalhou de verdade. Da mesma forma, o Correio, uma demanda aí que a comissão
trabalhou muito bem em cima disso e acredito que a gente abriu a oportunidade deles virem aqui
e mostrar o outro lado, né, a situação. Podemos ouvir a comunidade e, agora, era a vez deles ter
vindo aí, a gente estava disposto, abertos, continuamos na mesma posição, infelizmente não se
fizeram parte, né? Entendo o posicionamento do Vereador, mas eu acredito que devemos cobrar,
sim, um trabalho sério, eficaz. A comunidade merece, os nossos munícipes precisam, anseiam,
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pelo, pelo trabalho dos nossos Correios, né, que sempre foi muito bem prestado no município,
em decorrências aí de certas questões que venham hoje, a gente tem que trazer esse assunto em
plenário. Então só constar aí que a gente esteve fazendo um trabalho, o Rouglan, do jornal O
Florense, parceiro também, esteve sempre divulgando o bom trabalho da comissão, Vereador
Diego. Então a gente está aí pra isso, pra trabalhar, pra defender quem nos ajudou a chegar até
aqui, que é o interesse, o bem comum do município em primeiro lugar. Muito obrigado, Senhor
Presidente.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Vitório Dalcero.
VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores,
servidores e assessores da Casa, à imprensa, público aqui presente; nominando a Primeira-Dama,
Primeira-Dama, a Lisiane; Vice-Prefeito Márcio e a Edilene, Danézio Zanella e Jaqueline
Zanella, Sandra Camargo, Vani Dalcero, Miro e o Bassani, e também os que nos acompanham
através do Facebook. No último sábado, dia três de julho, foi comemorado o Dia Nacional de
Combate à Discriminação Racial. No Brasil são anos e anos de práticas históricas, sociais e
culturais de discriminação étnica. Precisamos combater esse racismo estrutural. A data é um
estímulo de reflexão e que todas as pessoas tenham os seus direitos garantidos como também nos
unamos para lutar contra o preconceito. Senhor Presidente, também busquei durante o final de
semana e no dia de hoje, informar aos interessados que estão aberta até amanhã as inscrições
para contratos emergenciais para professores nas escolas estaduais de nosso município, nas
disciplinas de matemática, química, física, língua inglesa e língua espanhola, através do site
www.educacao.rs.gov.br. Poderão se inscrever profissionais que já concluíram a licenciatura ou
que estejam cursando a partir do sexto semestre. Também estão abertas as inscrições para
serventes e merendeiras no site mencionado acima, para pessoas que já tenham concluído o
ensino médio. Estamos na torcida para que pessoas se inscrevam. Então é uma, um trabalho que
a gente fez durante esse final de semana, tentando divulgar o site do www.educacao.rs.gov.br,
para que profissionais que estejam aptos a se inscrever que se inscrevam, haja vista a
necessidade que nós temos de professores principalmente na área de matemática, que tem duas
escolas do ensino fundamental que estão sem professores de matemática. Então a inscrição
desses, dessas pessoas possibilitará que as escolas tenham o seu quadro completo e que a gente,
efetivamente, não perca mais e não abra mais lacunas na vida dos estudantes daquelas escolas.
Então seria isso, Senhor Presidente. Uma 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, Senhor Presidente; Colegas Vereadores, as
mulheres lindas que estão aqui hoje, né, nesta Câmara, obrigada pela presença de todas e,
também, dos homens, e quem nos acompanha aí pelo Facebook. Falar um pouquinho das
atividades que realizamos nesta semana. E a partir daquele, da Tribuna Livre aqui, com o Olir do
Sindicato, conversamos já com o gabinete do Senador Heinze e com o Olir, então estamos
mobilizando um documento pra ser assinado aí pelas instituições, pra entregar em mãos daí da
nossa Ministra da Agricultura. E daí, quando eu tiver essa informação, eu passo pra vocês
também, pra a gente ir buscar aí mobilização com os nossos deputados. Também agradecer a
Administração Municipal pelas obras que estão sendo feitas lá na Guilherme Lucian, em São
Cristóvão, nessa estrada que dá acesso aí à empresa Forbal, importante empresa do nosso
município, na qual fizemos a indicação para que seja pavimentada e está no PPA já pra ser feita
nos próximos anos. Hoje também tivemos reunião da Comissão do Idoso, com a presença da
nossa Secretária do Desenvolvimento Social, a Michelle Lusa. Foi uma reunião muito importante
para esclarecer as diretrizes aí da assistência que, a social, que atende os nossos idosos, os
projetos que tem dentro da secretaria. Então agora, a nossa próxima etapa dessa, da Comissão do
Idoso é ouvir a Secretaria de Saúde, que também tem serviços relacionados. Então no momento
que a gente tiver todas essas informações de todas as áreas que atendem os idosos no nosso
município, a gente vai definir então as diretrizes de atuação para auxiliar também o Executivo
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nessa pauta muito importante, que é o idoso no nosso município. E com alegria então, hoje,
estive no hospital Nossa Senhora de Fátima fazendo a entrega então de uma, de um comunicado
de emenda parlamentar do Deputado Jerônimo Goergen, de 250 mil reais pro nosso hospital, na
qual a gente esteve em Brasília, né, em fevereiro, fazendo esse pedido pra ele, junto com a
Andreia e a Cris, e ele já tinha se comprometido, então está efetivando esse compromisso através
de 250 mil reais, que serão utilizados então para a repaginação da ala SUS do nosso hospital. O
hospital tem um lema de ter um atendimento humanizado e ser de igual maneira, tanto privado
como o SUS, e é isso que eles estão buscando então com essa reforma. Então vão ser, já foi feito
o gesso e as portas trocadas de todos os quartos da ala SUS, então essa emenda vem pra
completar toda a reforma dos banheiros, aquisição de móveis, né, e utensílios que tem nos
quartos, como as camas e televisores. Então a gente pretende então, com essa emenda aí do
deputado, dar mais qualidade também a todos os usuários do SUS pro nosso hospital. Depois na,
na Líder de Governo, eu falo mais algumas ações do Executivo, Presidente. Obrigada.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Ademir Antonio Barp.
VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas
Vereadores e Vereadoras, pessoas que nos acompanham, em especial a nossa Primeira-Dama
Lisiane, o Vice Márcio, a Edilene, a Vani, o Rouglan da imprensa, o Bassani, a Jaque, o
Danézio; o Miro, que sempre nos atende ali nas algumas demandas, umas solicitações; a Sandra,
pessoas que nos acompanham através do Facebook e os servidores da Casa. Senhor Presidente,
Colegas Vereadores, dizendo que na quinta-feira, como foi de conhecimento de todos e nesta
Casa, foi prestada a homenagem ao Senhor, Seu João Vignatti, então teve um respaldo muito
positivo na nossa sociedade e para esse profissional que tanto trabalhou pra qualidade dos nossos
vinhos, para a nossa viticultura, o nosso setor vinícola e a enologia aqui em Flores da Cunha.
Muito se desenvolveu também graças a esse cidadão, agora Cidadão Florense. Então mais uma
vez, os parabéns ao Senhor João Vignatti e aos Colegas Vereadores, pela sessão bonita que
tivemos na última quinta-feira, dia primeiro. Também foi muito esclarecedor a vinda do Seu Olir
nesta Casa, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua,
então pudemos assim sanar algumas dúvidas, e algum conhecimento que a gente não tinha
também sobre o setor, e como são realizados os preços mínimos e a quantidade de entidades e
pessoas que são envolvidas nessa questão toda do preço mínimo da uva. Esperamos sim que
agora, na próxima safra, que, que começa dia 1º de julho todo, de todo ano, possa se ter um
trabalho bem realizado e o respaldo a nível federal para termos para nossos agricultores um
preço justo. Também já há alguns anos, Colega Diego, faço a minha doação de sangue no nosso
município e a gente sabe da importância que isso tem, principalmente em tempos de pandemia,
que onde os estoques são escasso devido à pouca procura para as pessoas irem fazer a sua
doação. Então esperamos sim que tenhamos êxito, tenhamos bastante pessoas que se disponham
a vim fazê-lo no próximo dia sete, aqui no nosso município. Por ora era isso, Senhor Presidente.
Uma boa noite e uma boa semana a todos.
VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder.
(Assentimento da Presidência). Boa noite a todos, Presidente, Colegas Vereadores e a Vereadora,
público que nos assiste hoje, já citado no protocolo, sejam bem-vindos e público que nos assiste
em casa. Hoje, conversando com o nosso Prefeito, ele nos citou da retomada das obras, depois de
algum tempo, lá na rua dos Jasmins, em Nova Roma, visto que foi necessária uma nova licitação
para detonação de pedras e, logo após essa detonação, será feita a pavimentação desta via que é
muito importante pro bairro Nova Roma e vai atender a muitos moradores. Esperamos que,
agora então, feitas as licitações, a obra seja concluída, que vai atender a muitas pessoas, né?
Falamos aí em vacinação, os Colegas que me antecederam também já comentaram sobre a
importância, né, os índices caíram bastante, é muito nítido a queda dos índices de contágio, de
internações por conta da, da vacinação, da imunização. Peço a todos que estão nos vendo, que
vão fazer a vacina assim que chegar a sua, sua hora, sem distinções. Todas as vacinas são muito
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boas para nos imunizar contra esse vírus que ainda está por aí. Quero comentar também, que no
próximo sábado, das 08:30 da manhã às 11:30, na Casa da Cultura, acontecerá mais uma reunião
da Associação dos Produtores de Arte e Cultura, a APAC. As reuniões que têm acontecido neste
ano tratam aí do planejamento estratégico da entidade, buscando dar suporte aos artistas e
produtores culturais do município. São trabalhos bem produtivos, todo mundo pode contribuir.
Temos uma nova diretoria que está bem engajada e pessoas que estão auxiliando com ideias e
com, com palestras, enfim, está sendo bastante produtivo. E fica o convite a quem, a quem se
interessar por arte e cultura, no sábado então vai acontecer essa reunião pra definir aí os
próximos passos da associação, o planejamento estratégico da arte e cultura no município. Por
hoje era isso. Uma boa semana a todos! Boa noite, obrigado.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Para Declaração de Líder de Governo. (Assentimento
da Presidência). Então, agora, eu gostaria de falar de algumas ações que foram realizadas pelo
nosso Executivo, no final de semana, que com certeza, assim, deixaram muito alegres as pessoas
que participaram dessa ação com certeza e, também, aquelas que puderam ser beneficiadas com
isso. Então a gente sabe que no nosso município nós temos pessoas que são voluntárias, que
gostam de ajudar e a gente tem que enaltecer esse serviço, porque sem elas, nós não
conseguiríamos fazer tudo que foi feito nesse final de semana, né, Lisiane. Então nós tivemos aí,
no sábado, 1.368 pessoas vacinadas, então foi uma maratona aí de vacinação, quem passou por lá
viu as filas constantes na, no Salão Paroquial, e um grupo enorme de voluntários ajudando então
no credenciamento dessas pessoas. Também tivemos aí ações da Secretaria de Desenvolvimento
Social, da nossa Miche, onde foram distribuídas mais de 1.200 peças de roupas, lá no bairro
Pérola. E ela me salientou que foi importante essa ação, ser, sair daqui da sede da assistência
social pra ir até o bairro, porque muitas pessoas não tinham o acesso a isso devido ao horário e,
enfim, à distância. Então praticamente ela me disse que 90% das pessoas que passaram por lá, no
sábado, nunca tinham tido acesso a isso, então foi uma ação que ela ficou muito feliz de ter feito
essa atividade lá. Também foram feitas, entregue 90 cestas básicas com arrecadações aí, através
de quem doou, quem fez a vacina, né, que fez as doações e, também, uma ação social do Sicredi
e, também, os kits para os recém-nascidos, foram distribuídos oito kits então também pelo
projeto do voluntariado Flores do Bem. Então salientar que uma administração pública ela não se
faz sozinha, ela se faz com muitas mãos e a gente está vendo esse engajamento cada vez maior
da comunidade. Hoje também, pessoas me pediram: bah, eu gostaria de ajudar! Então está ali
divulgado o Flores do Bem pra quem quiser participar também dessas ações. Tem o site pra se
cadastrar, serão todos bem-vindos. Quanto mais pessoas, né, aderirem aí a esta causa, mais fácil
também serão a resolução dos nossos problemas na sociedade. Dar os parabéns então ao nosso
Executivo, pelo empenho aí de toda a sua equipe, né, secretários, servidores que têm sido, né,
fundamentais também para esse sucesso. Era isso, Senhor Presidente, muito obrigada.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrada as Explicações Pessoais,
passamos aos Informes da Presidência. Então, na última quarta-feira, dia 30, fiquei muito feliz de
ter sido convidado pela Fante Indústria de Bebidas, juntamente com o nosso Prefeito César Ulian
e o nosso Chefe de Gabinete, o Daniel Gavazzoni, para participar, lá na Assembleia Legislativa,
de uma medalha do proponente, o Senhor Deputado do PSB, Dalciso Oliveira, com relação aos
50 anos da Fante Bebidas. Eu tive o prazer de fazer aqui, o ano passado, essa entrega, 50 anos
aqui na nossa Casa, em março, foi a última ação pública desta Casa, né, depois começou a
pandemia, não tivemos mais oportunidade de fazer nenhuma ação durante o ano. Então eu estive
lá representando essa Casa, lá na Assembleia Legislativa, muito merecido pra Fante, 50 anos. E,
na parte da tarde então, nós fomos numa visita lá na Secretaria Estadual de Educação,
solicitando, né, Vereador Vitório, essa falta de professores na nossas escolas estaduais. E a nossa
grata surpresa lá, o Diretor-Geral não sabia que estava faltando professor na nossa, nossas
escolas, então não tinha chegado até ele ainda o pedido. E também, foi solicitado para que, de
uma vez por todas, terminasse a municipalização da escola lá de, de Mato Perso, Antônio de
Souza Neto, pra que ela seja em definitivo doada para o Município, para que possa ser feito as
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melhorias naquela escola. Também, com relação às pessoas voluntárias que trabalham, hoje foi
muito destacado aqui, o Vereador Luizão destacou os Anjos Disfarçados, o Vereador Guga
reforçou o trabalho da Upeva, o Vereador Diego e a Vereadora Silvana, Flores do Bem. Como é
importante, né, como é importante no nosso município termos essas entidades que se doam pelo
bem de todos, o voluntariado, as pessoas que fazem o bem sem pedir nada em troca. Tomara que
cada vez mais nós possamos ter nossas entidades trabalhando. Não desmerecendo ninguém, mas
acho que o trabalho voluntário é o trabalho mais grato que tem. Eu já fiz muito dessas ações e eu
acho que a pessoa que faz de coração ela fica muito mais gratificada, num final de um dia, de ter
podido ajudar alguém. Então parabéns a todas essas entidades que trabalham em prol do
município. Após o término dessa sessão, então nós teremos aqui a Tribuna Livre com a Senhora
Jaqueline Guerra Zanella, que irá fazer uma explanação sobre a importância da criação e da
instituição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para o município. Todos estão
convidados.
Agradeço a presença de todos e a proteção de Deus, e declaro encerrada a sessão ordinária desse
dia 05 de julho de 2021, às 19h30min. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e paz e
bem!

Vereador Clodomir José Rigo
Presidente

Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior
1º Secretário
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