
 

Anais 2.646, da Sessão Ordinária do dia 19 de julho de 2021. 413 

SESSÃO 2.646 – ORDINÁRIA 

19 de julho de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 19 de julho de 2021, às 18h16min. Cumprimento à Colega 

Vereadora Silvana, demais Colegas Vereadores; à imprensa, na pessoa do Rouglan; assessores 

desta Casa, público que nos assiste nessa noite; em especial, à família Difratelli; ao Delegado, 

todas pessoas que nos acompanham através do Facebook Câmara de Vereadores, sejam todos 

bem-vindos! Como é de costume nessa Casa, então eu faço, peço aos Colegas que façamos um 

minuto de silêncio às vítimas da Covid-19 em nosso município. (Minuto de silêncio). 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos dessa 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 078/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 046/2021, que “Altera e inclui 

dispositivos na Lei Municipal nº 2.118, de 23 de agosto de 2000, que dispõe sobre o Fundo de 

Previdência – FUPREV”. 

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

de receitas recebidas pela União e pelo Estado ao Município de Flores da Cunha, para 

conhecimento dos Vereadores. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Resolução nº 005/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que “Cria a 

Comissão Especial para discussão e fiscalização das concessões rodoviárias do polo Serra 

Gaúcha”.  

Indicação nº 235/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de parada de ônibus coberta na comunidade de 

São Paulino. 

Indicação nº 236/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que estude a viabilidade da instalação de instrumento de redução de velocidade na rua 

Júlio de Castilhos, nas proximidades da Escola de Educação Infantil a Fazendinha, em frente à 

praça do Imigrante. 

Indicação nº 237/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal o conserto da pavimentação na rua Vovó Lolinha Mambrini, em frente à residência 

número 473 (rua sem saída), no bairro Morada do Camping, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 238/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a construção de uma creche modelo de tempo integral, 

atendendo crianças de 0 a 4 anos, com estrutura adequada, conforme normas pré-estabelecidas, 

no distrito de Otávio Rocha. 

Requerimento nº 049/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa o boletim de 

ocorrência e quais foram os procedimentos adotados diante da colisão do veículo de placa 

JAL7G62. 

Moção nº 019/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Delegado Regional da Polícia Civil de Caxias do Sul, Senhor Cleber dos 
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Santos Lima; e ao Delegado de Polícia Civil de Flores da Cunha, Senhor Rodrigo Kegler Duarte, 

extensiva às demais policias civil e militar e demais profissionais envolvidos na Operação 

Casarão. 

Moção nº 020/2021, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Senhor Laurindo Costa, extensiva à toda família, em celebração aos 30 anos 

de fundação da empresa Difratelli Indústria de Móveis. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Equipe de Demanda do Gabinete do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, que 

informa que o ofício da Câmara nº 148/2021, que trata da moção de apoio nº 018/2021, de 

autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, foi encaminhado ao Governador para 

conhecimento.  

E-mail da Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Sul, que encaminha o ofício circular nº 26/2021 e informa que a cartilha “Entendendo o Câncer 

Infantojuvenil para o Diagnóstico Precoce”, desenvolvida pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI), 

está disponível para consulta no endereço eletrônico informado no e-mail.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Passamos, agora, ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

e Vereadora; boa noite também à família Difratelli, né, que hoje se encontra aí, na pessoa do Seu 

Laurindo Costa e dos filhos Glauco, Nicolas; também ao Pier, né, que nos acompanha hoje aí; e 

também um abraço aí especial ao Delegado Regional então o Cleber, né, e o nosso Delegado aí 

de Flores, o Rodrigo, né; e a todos os que nos acompanham através do Facebook; e também aos 

trabalhadores da Casa, os assessores; e também, à imprensa, né, que nos prestigia também nessa 

noite, na pessoa do Rouglan. Gostaria de falar um pouquinho dessa indicação que nos, que nós 

protocolamos essa semana, que é uma melhoria ali na rua Vovó Lolinha, que já faz bastante 

tempo que a gente vinha pedindo, só que não, nós não tínhamos ainda, né, Senhor Presidente, 

uma empresa licitada para que fizesse essa melhoria. Pois agora nós temos, né, então seria um 

pedido justo, né, relembrar ao Executivo para que se faça essa melhoria aí nessa rua. Muito 

obrigado, Senhor Presidente.  

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, boa noite; boa noite, 

Colegas Vereadores, servidores e assessores da Casa, imprensa, público aqui presente e os que 

nos acompanham através do Facebook. Apresenta, a presente indicação que trago a esta Casa 

solicita ao Senhor Prefeito Municipal que estude a viabilidade da instalação de um instrumento 

de redução de velocidade na rua Júlio de Castilhos, nas proximidades da Escola de Educação 

Infantil A Fazendinha, em frente à praça do Imigrante, com o propósito de redução de velocidade 

imprimida pelos nossos motoristas, buscando diminuir os riscos de acidentes e atropelamentos 

principalmente das crianças e garantindo maior segurança para os usuários da referida rua. Esta 

ação é necessária devido à falta de conscientização e de educação de muitos de nossos motoristas 

sobre as leis de trânsito no perímetro urbano de nossa cidade. Salientamos que esta ação está 

sendo feita num propósito de dar segurança àquelas pessoas que trafegam e que usam a rodovia. 

Diante do exposto, solicitamos ao atendimento desta indicação. Obrigado, Senhor Presidente.  

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

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

Vereadores, Vereadora; pessoas que nos acompanham nessa sala, servidores da Casa, assessores; 
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em especial, nessa noite, ao Delegado Cleber dos Santos Lima, ao Rodrigo Duarte; outro em 

especial também aos nossos amigos da grande família Difratelli, do Seu Laurindo Costa; à 

imprensa e público que nos acompanha através do Facebook. Senhor Presidente, ocupo esse 

espaço para fazer defesa a uma indicação que protocolamos nessa semana, que diz respeito pra 

que seja providenciada a construção de uma creche de modelo de tempo integral, atendendo as 

crianças de zero a quatro anos, com uma estrutura adequada, conforme normas pré-estabelecida 

no distrito de Otávio Rocha. É grande o número de pedidos dos moradores do distrito de Otávio 

Rocha para que seja construído uma creche de tempo integral, visto que esta creche se faz 

necessário para atender criança nos primeiros anos de vida e dar suporte às famílias que precisam 

trabalhar fora de casa para sustentar seus filhos, proporcionando assim uma melhor qualidade de 

vida dessas famílias do distrito. E dessa forma, estaremos atendendo um pedido antigo desta 

comunidade. Já, já foi feito em outras ocasiões esse pedido e estamos reiterando, que a 

comunidade precisa lá dessa escolinha para atender as crianças aí e dar esse suporte para as 

nossas famílias lá, que tanto precisam para trabalhar fora, e acabam se deslocando, tem que vir 

para a cidade em busca desse serviço. Então a gente está solicitando uma atenção do Executivo 

para que possamos sim, de uma vez, construirmos essa, essa creche, essa escolinha. Há uns 

lugares já que a gente poderia indicar, até o Senhor Prefeito já está sabendo disso, para que 

possamos assim utilizar alguma estrutura já existente. Então acreditamos que, que sim, que num 

período curto sendo ver, vendo essa possibilidade dessa viabilidade da construção dessa 

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

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, funcionários desta Casa, à imprensa; família Costa que se faz aqui presente hoje, na 

pessoa do Seu Laurindo, o Pier, Paola, Glauco, o Nico que se faz presente aí também; Delegado, 

o Cleber e o Rodrigo; e demais pessoas que nos prestigiam pelo canal do Facebook. Uso desse 

espaço, Senhor Presidente, pra fazer defesa a minha indicação aonde peço, na comunidade do 

São Paulino, que seja instalada um, um abrigo, né, uma parada de ônibus naquela localidade, que 

se faz necessário. Na verdade, seria apenas, a parada hoje se encontra no pátio da capela, 

deixaram lá, acho que acredito que quando foram fazer o asfalto que desce pro Antoninho 

Romano, tiveram que deslocar e ela se encontra apenas lá, jogada, seria apenas fazer a colocação 

dela novamente. Muitas crianças ocupam daquele lugar pra, pra pegar o transporte escolar, 

idosos, Senhora Vereadora, e pessoas, enfim, que utilizam desse meio e vai muito bem pra 

aquela comunidade. Apenas eu acredito que seja, temos estrutura, temos funcionários e seria 

apenas fazer novamente a instalação daquele ponto de, de ônibus lá. Era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado!  

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

Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Passo a palavra ao Vereador Angelo para fazer uso da tribuna. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos! Um 

cumprimento especial aos Colegas Vereadores, público presente, à imprensa, aos funcionários da 

Casa; destaco aqui também a presença do Delegado Regional, o Cleber; Delegado, né, 

municipal, o Rodrigo; à família Costa, todos os colaboradores da Difratelli, sejam bem-vindos a 

essa Casa; público que nos assiste através das mídias sociais, a todos, boa noite! Venho à tribuna 

hoje pra falar sobre dois projetos que estão tramitando na Assembleia Legislativa do Estado, né, 

que são sobre as concessões, né, tão faladas nos últimos tempos, as concessões das rodovias e a 

privatização da Corsan. Quanto às concessões, né, no dia de hoje, no portal rs.gov, saiu a notícia 

de que consulta pública das concessões de rodovias é prorrogada até o fim de julho. O Governo 

do Estado do Rio Grande do Sul prorrogou o prazo até 31 de julho da consulta pública para 
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concessão de 1.131 quilômetros de rodovias estaduais. O período para participação popular, com 

envio de sugestões, críticas e questionamentos começou no dia 18 de junho e tinha como 

previsão inicial de encerramento um mês depois. A informação da prorrogação foi publicada no 

Diário Oficial do Estado, na edição de sexta-feira, 16/07. O Governo do Estado recebe 

colaborações para aprimorar a futura concessão das rodovias. Para participar, os interessados 

devem realizar seus apontamentos mediante o preenchimento do formulário de contribuição. O 

documento deve ser encaminhado para o e-mail aqui, enfim, destacando no campo “assunto” o 

bloco que se referem as contribuições. As sugestões serão respondidas pelo corpo técnico do 

Governo, né? Hoje também, conversando com o nosso Prefeito, ele nos adiantou que tem duas, 

terá uma reunião nessa semana, né, pra debater, teve um reunião hoje também com o Prefeito de 

Antônio Prado, Ipê, Campestre da Serra, porque é a região que engloba o nosso pedágio. Eu sou 

favorável a que a praça do pedágio vá embora daqui, né, mas pode ser que isso não aconteça. 

Então a gente tem que trabalhar no que, no que podemos fazer pra, pra dar melhor condição pra 

nossos moradores, né, principalmente a parte norte, que hoje é prejudicada, vamos dizer assim, 

pelo pedágio, pois não tem o passe livre, uma série de questões. Sabemos que o cadastramento 

está sendo feito, alguns pedidos já foram deferidos. Mas caso seja aprovada essa nova concessão, 

tudo cai por terra, o passe livre será extinto e os moradores terão que fazer o desvio do pedágio, 

14 quilômetros a mais, né, sete na ida e sete na volta. Nosso Prefeito já disse que é contrário, que 

quer que a praça vá lá pro trevo da 116, que seja englobado aí. Então é, dessas duas praças que 

eles propõem, que seria manter a de Flores da Cunha e instalar uma em Ipê, então a ideia é que 

seja englobada numa só lá, beirando a 116, o que seria razoável, pra nós seria melhor, não, não 

penalizando, né, esses moradores aqui da nossa zona norte, e também sou favorável a isso. 

Vamos esperar aí então, né, o último prazo aí pra sugestões. O Prefeito está fazendo um bom 

trabalho, está conversando com o Secretário dos Transportes nas tratativas, esperamos que ele 

logre êxito e que a praça seja levada pra mais longe do município. Quanto à privatização da 

Corsan aí, tem vários argumentos, né? O projeto foi, foi apresentado, está em regime de 

urgência, se não me engano, porém, o “Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul abre processo 

para analisar privatização da Corsan. Governo diz que respeita a independência do TCE. 

Análise ocorre após representação do Ministério Público de Contas. Projeto de privatização da 

Companhia Riograndense de Saneamento foi enviado para a Assembleia Legislativa. Segundo a 

corte, a ação tem como objetivo averiguar e acompanhar integralmente a abertura de capital e 

a venda do controle acionário da estatal. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e 

Infraestrutura, à qual a Corsan está subordinada, afirmou que respeita a independência e o 

dever de diligência do TCE-RS e que a prática é comum em processos de privatização. Governo 

envia projeto de privatização da Corsan à Assembleia. De acordo com o TCE, a abertura do 

processo ocorreu após representação do Ministério Público de Contas. O pedido será analisado 

pela área técnica do TCE e terá a relatoria do conselheiro Cezar Miola. O processo também 

deve analisar as implicações do novo marco regulatório e projeções de investimentos, e a 

avaliação de alternativa para abertura de capital com a manutenção do controle acionário, 

afirma o TCE. A procuradoria solicitou, por meio de medida cautelar, a suspensão da 

privatização da Corsan, na hipótese de identificação de irregularidades prejudiciais ao 

interesse público. O MPC pediu ainda avaliações sobre vantagens do modelo de privatização 

adotado pelo governo, investimentos, risco da operação, impacto social, capacidade financeira, 

entre outros”. Enfim, né, quanto à privatização da Corsan e os argumentos a favor, são de que a 

empresa não teria condições de alcançar as metas definidas pelo marco regulatório, né, 

principalmente no que diz respeito aí a coleta de esgoto, tratamento de esgoto, que ele prevê 

90%, e Flores da Cunha hoje é zero, e que água tratada deve chegar a 99% da população, hoje é 

80 e alguma coisa por cento, né? Enfim, não sabem se eles vão alcançar as metas, eu também 

acho que não vão. É uma discussão bem ampla, porque água é um recurso natural e um, um bem 

necessário pra todos nós. Deixar isso a cargo de uma empresa corre-se o risco das tarifas 

aumentarem, eu não sei como vai ser, em alguns estados já acontece e acontece bem. Enquanto 

isso a gente, os debates em Flores da Cunha são em cima de que devemos esperar o que o, os 
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nossos deputados irão decidir, né? Recentemente criamos, aqui em Flores da Cunha, a Comissão 

pra tratar de assuntos da água, a qual eu faço parte, juntamente com o Vereador Vitório e o 

Vereador Diego. A Comissão existe hoje para que a gente traga assuntos relacionados ao 

abastecimento e principalmente de água no nosso município, buscando informações, dando 

sugestões, tentando aglutinar as ideias aí, pra buscar uma alternativa, né, principalmente no que 

diz respeito ao abastecimento. Hoje já temos problema de abastecimento, nosso Prefeito está 

também atento a isso. Ele nos passou inclusive na quinta-feira, quando tivemos uma reunião no 

gabinete, a Comissão e o Prefeito, de que aguarda também essa resolução do Estado, se a 

empresa será privatizada ou não para, a partir disso, cobrar, né, a quem de direito cobrar da, da 

empresa ou cobrar da estatal, que sejam desenvolvidos novos projetos pra Flores da Cunha, 

alternativas, né, pra que o nosso abastecimento de água não seja comprometido. Durante muitos 

anos, Flores da Cunha, a Corsan em Flores da Cunha apenas extraiu a água e vendeu, não fez 

investimentos vultuosos ou sequer algum, algum investimento estratégico, né? Existe aí a, uma 

ideia de projeto pra captação de água através de barragem, mas só tem a ideia, nenhum projeto 

foi apresentado. Acho que é uma das principais alternativas que devemos pensar para garantir 

que exista água no nosso futuro, um futuro breve inclusive. Então nós, da Comissão de Água, 

estamos trabalhando com isso, muito humildemente, né, dentro das nossas possibilidades. Mas o 

Prefeito já se mostrou muito preocupado com essa situação, então a gente está buscando aí todo, 

todas as informações pra apresentar talvez alguma ideia que venha agregar. Nós precisamos aí 

que sejam tomadas as providências também no, no que diz respeito ao tratamento de esgoto, pois 

há 10 anos foi assinado um, um contrato de que a empresa deveria fazer a estação de tratamento 

na Lagoa Bela e até agora só, somente o terreno foi adquirido e nada mais, nada mais foi feito. 

Flores da Cunha tem zero por cento de esgoto tratado, é uma, uma pauta também que deve ser 

debatida dentro da Comissão de Água e, também, deve ser cobrado, seja da Corsan estatal ou 

seja da Corsan privatizada. Enquanto Vereador, enquanto Comissão, né, a gente, sugiro que 

sejam realizadas no município campanhas maiores de conscientização do uso da água, mostrando 

nossa realidade, ressaltando que todos nós devemos cuidar desse bem natural, porque ele é muito 

importante e nós não vivemos sem água. E que de forma, usar ele de forma consciente, né, pra 

que não haja falta num futuro muito próximo, então devemos tratar a água com maior 

responsabilidade daqui pra frente. No mais era isso. Agradeço pela atenção de todos. Tenham 

uma boa semana e uma boa noite! Obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Angelo. Eu transfiro a 

Presidência dessa Casa à Vereadora Silvana para mim fazer uso da tribuna. 

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

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

demais pessoas já citadas; um cumprimento muito especial à família, eu chamo família Difratelli, 

mas é família Costa, Fontana Costa, sejam todos bem-vindo; o Rouglan da imprensa, assessores, 

aos delegado Cléber e Rodrigo, da Polícia Civil. É bom tê-los novamente aqui em nossa Casa. 

Um bom tempo, nós ficamos restritos ao público, então, hoje, nós começamos a liberar um 

pouco mais, para que as pessoas acompanhem o nosso trabalho presencialmente também, que é 

importante para a nossa comunidade. Nós, como vereadores representantes da comunidade, nós 

podemos fazer moções, que é o papel que o vereador pode pra contribuir com a comunidade. 

Nós podemos fazer moção de apoio, moção de repúdio e moção de congratulações. Hoje caberia 

aqui uma moção de repúdio aos nossos deputados federais, a grande maioria deles, que votaram 

a favor do Fundão, como todos falam. Nós, como representantes, como vereadores, entendemos 

que eles não votaram o Fundão, eles votaram a LDO pro ano que vem. Mas dentro desse pacote 

tinha também a cláusula do Fundão, do aumento do Fundão, de dois bilhões para quase seis 

bilhões para serem gastos com a campanha do próximo ano. Poderíamos, como Câmara, fazer 

essa moção de repúdio, mas esperamos que lá o Presidente Bolsonaro possa vetar essa, esse 

aumento absurdo, que não condiz com a nossa realidade hoje, né? Mas eu quero falar mais aqui 



 

Anais 2.646, da Sessão Ordinária do dia 19 de julho de 2021. 418 

de moção de congratulações que esta Casa está fazendo nessa noite, duas moções, uma do 

Vereador Vitório, pelo excelente trabalho da Polícia Civil Flores da Cunha e Caxias do Sul, o 

Vereador Horácio, desculpa! E eu também quero fazer a moção em homenagem essa grande 

empresa do nosso município: Difratelli Móveis. Acho que é importante essa Casa reconhecer, 

como muitas vezes já foram outras empresas também reconhecidas, e nada mais justo que a 

gente faça também essa homenagem à Difratelli. Eu vou ler um histórico da empresa, depois nós 

vamos assistir um vídeo contando a história de todos esses anos. A empresa Difratelli Móveis. 

Fundada em 1991 pelos irmãos Laurindo e Ulisses Costa (em memória) no município de Flores 

da Cunha, onde está localizado o parque fabril de 18 mil metros quadrados. O objetivo dos dois 

irmãos sempre foi produzir móveis que primassem pelas características artesanais, uma herança 

familiar herdada de seus antepassados europeus. Mesmo iniciando seus trabalhos de forma 

modesta, a Difratelli sempre teve a preocupação em oferecer produtos de qualidade e gerar a 

satisfação plena do consumidor final. Devido a essa preocupação, os móveis produzidos pelos 

irmãos Laurindo e Ulisses, logo nos primeiros anos, alavancaram o negócio. O bom momento foi 

aproveitado para o investimento em novas tecnologias. Atualmente, a Difratelli está presente em 

14 estados brasileiros, investe em maquinários com a mais alta tecnologia para o setor e na 

qualificação dos seus 180 funcionários, entre marceneiros e artesãos envolvidos na produção que 

atende as 37 lojas espalhadas pelo país. Os principais diferenciais da Difratelli Móveis são a 

personalização e a maleabilidade que os clientes podem ter em seus projetos, além da enorme 

gama de acabamentos disponíveis e de possuir vidraçaria e metalurgias próprias. Neste ano de 

2021, a Difratelli Móveis celebra três décadas de mercado e anuncia um novo momento: é 

chegada a hora de conquistar o posto de melhor marca de móveis planejados para a classe média-

alta do país. Então, agora, eu convido a todos para que nós assistimos juntos um vídeo 

institucional da empresa. Peço à Marina que passe o vídeo. (Apresentação de vídeo através da 

televisão). Difratelli Móveis, uma empresa familiar, com um punho estritamente profissional. 

Então eu quero destacar aqui a representatividade da segunda geração da família que hoje está 

praticamente em todos os setores da fábrica. Destacar então o nome do Diretor Presidente 

Laurindo Costa; da esposa Gladis Fontana Costa, que hoje faz toda a parte administrativa 

financeira; dos filhos Nicole, Glauco e Nicolas. Destacar aqui a família do Senhor Ulisses Costa, 

e Sirlei Martini Costa (em memória), representada aqui pelos filhos Pier e a Paola Costa, a dona 

Teresinha Costa Fontana e a filha Alexandra Fontana. Todos os sucessores da segunda geração 

acima citados ocupam cargos em áreas estratégicas das empresas, seguindo o legado dos pais 

fundadores, Laurindo e Ulisses, e levando o nome da Difratelli Móveis para quase todo o país, só 

pra concluir, Senhora Presidente, mostrando a sua qualidade e diversificação de produtos 

decorativos, alcançando a satisfação dos clientes. Então, em meu nome, em nome desta Casa, 

mais uma vez parabenizar a toda a empresa, todos os colaboradores da Difratelli Móveis, pelos 

30 anos de atuação aqui no nosso município. Que essa data perdure por muitos e muitos anos 

ainda! Então eu solicito aos Colegas que possam apreciar depois essa moção, e que nós, essa 

Casa poder aprovar então essa homenagem à Difratelli. Agradeço a atenção de todos, a paciência 

também de ter estendido o tempo e muito obrigado! E tenham uma boa noite a todos! 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Retorno os trabalhos desta Casa ao Colega Vereador 

Presidente Clodomir José Rigo. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Silvana. Transfiro a palavra, 

agora, ao Vereador Ademir Antonio Barp pra fazer uso do seu tempo. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, concedo o meu tempo ao 

Colega Vereador Horácio.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Vereadores, à Vereadora, 

aos funcionários desta Casa, ao público aqui presente, à imprensa, o Rouglan, a quem nos assiste 

nesse momento as redes sociais; especialmente o doutor Cleber dos Santos Lima, Delegado 

Regional da Polícia Civil; doutor Rodrigo Kegler Duarte, Delegado de Polícia de Flores da 
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Cunha; à família Costa. Certamente esse dia ficará marcado na história de Flores da Cunha. 

Destaco: há 20 anos se comentava, que mundo vamos deixar para nossos filhos? Hoje nos 

perguntamos, que filhos vamos deixar para nosso mundo? Dia 30 de junho de 2021, tivemos em 

nossa cidade uma operação com várias polícias, chamada Operação Casarão. Participaram mais 

de 60 policiais cumprindo 12 mandatos de prisão e 10 mandatos de busca e apreensão. A ação 

visa reprimir a prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes. Com certeza foi a maior 

operação já realizada em nosso município. Estamos esperançosos que isso venha a acontecer 

com mais frequência. Temos esperança e fé, pois sem elas a vida seria insuportável. E que isso 

não seja apenas um fato isolado. O mal que todos escondem quando o medo fala mais alto. Há 

20 anos a ética e o respeito existiam na família e na sociedade; hoje a família moderna é um 

grupo de estranhos. Há 20 anos nossa maior preocupação era a criança de rua; hoje nossa maior 

preocupação é o jovem de rua. Precisamos recolher nossos adolescentes, pois não estão 

preparados para viver em comunidade. O percentual de dependentes químicos e de drogas 

sintéticas é assustador. Conforme Lei Municipal nº 2017, de dezembro de 1998, em Flores da 

Cunha foi criado o Conselho Municipal Antidrogas, com o objetivo de prevenção e recuperação 

de drogados. Nestes 22 anos, somente lamentamos e choramos o somatório das perdas, porque 

pensamos igual. Isso só acontece com os outros, fugimos da nossa própria realidade e 

responsabilidade. Também sabemos que a porta da entrada para todas as drogas é o álcool. 

Também somos sabedores que a responsabilidade de proibir e coibir é das autoridades 

competentes. Porém, é meu dever, como cidadão, conhecer um pouco de quem mora comigo. 

Perdemos o interesse pelo passado. Será que estamos perdendo o interesse pelo futuro? Doutor 

Cleber e doutor Rodrigo, obrigado por ajudar a salvar nossos filhos. Obrigado, Senhor 

Presidente.   

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

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

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 042/2021, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$9.300,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei 042/2021 está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse projeto que estamos apreciando ele destina o 

recursos então pra FAJUR, que é o Fundo de Assessoria Jurídica do Município, na qual 

conversamos com o nosso Procurador, o Fernando Foss, que estão realizando diversas mudanças, 

né, na nossa assessoria jurídica, melhorando e qualificando, e então esse material também vem 

nesse sentido. E para o pagamento de aluguel do terreno onde é realizada a feira do produtor 

rural. Então se tinha a ideia de fazer mudança do local e se preferiu então dar um tempo, 

aguardar, e por isso então terá que ser pago um aluguel para ela permanecer onde ela está e 

depois, posteriormente, ser deslocada para um lugar com melhor estudo e aprofundamento então 

para atender melhor quem procura e pra quem também vende os produtos de orgânicos, os 

produtos aí do nosso interior. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 042/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 042/2021 aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei nº 045/2021, que “Inclui o Projeto 1063 no Anexo III da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de 
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R$427.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das 

comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei 045/2021 está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então esse projeto visa aí as obras de repavimentação 

do trecho da rua John Kennedy, então precisamos incluir na LDO e no orçamento os recursos pra 

essa obra, que vai ser realizada com paralelepípedos, no trecho entre, onde compreende as ruas 

Andrade Neves e General João Emanuel. E pra isso, nessa obra ficar então com a melhor 

qualidade, vai ter que ser feita também a substituição da drenagem nesse trecho. Atualmente a 

Administração está fazendo um reparo ali, pra depois poder fazer uma obra de melhor qualidade, 

visto que estava bem difícil mesmo o trânsito, então não tinha como esperar até o final do ano 

para que essa obra fosse realizada. Então peço a parceria dos Colegas Vereadores para aprovar 

esse projeto. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, esse projeto de lei 

que está em discussão contempla a substituição da drenagem e a repavimentação com 

paralelepípedos de trecho da rua John Kennedy, entre as ruas Andrade Neves e a rua João 

Emanuel, e é um dos pontos mais críticos do calçamento nas ruas de nosso município. Para 

mensurar o problema, foram protocoladas nesta Casa indicações por mim e por outros Nobres 

Vereadores, solicitando ao Executivo providências e o conserto dos paralelepípedos soltos. Com 

a colocação de uma nova tubulação, melhorará a vasão das águas pluviais, evitando que 

futuramente os paralelepípedos venham novamente a se soltar. Por isso sou favorável, Senhor 

Presidente.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, desde o 

início desse ano a gente vem acompanhando essa demanda, tanto da comunidade como muitas 

vezes levada nessa Casa pelos Colegas Vereadores, e já havia sido passado que a reforma da, 

desta rua John Kennedy, que vai em direção inclusive ao bairro Aparecida, ela apresentava 

diversas irregularidades. Havia sido nos informado que necessitava de uma melhoria na 

tubulação, né, antes mesmo de ser repavimentado. Não adiantava só fazer a repavimentação sem 

mexer na parte que fica embaixo, né? As estruturas estão, hoje mesmo a gente esteve falando, 

Diretor Vitório também acompanhou, com o Lucas, Secretário de Obras, então ele passou que a 

estrutura antiga ela já não comporta mais, ela já está bastante desgastada e, por este motivo, a 

gente tem vários pontos ali da John Kennedy, entre outras ruas, que estão cedendo. Então que 

bom que o Executivo está olhando, a gente sabe que talvez uma obra maior seja necessária 

futuramente, mas é necessário sim, neste momento, fazer essa solução paliativa para que tenha 

uma melhor condição neste ponto da rua. Era isso, Senhor Presidente.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, há algum 

tempo atrás, também este Vereador já fez essa indicação, e outros também já trouxeram a esta 

Casa essa preocupação com o estado da rua John Kennedy naquele trecho. Então acredito que 

vem em boa hora, inclusive com a reformulação da tubulação, então esse projeto vem a esta Casa 

em boa hora e acredito que sim, que possamos sim sanar esse problema, que há algum tempo já 

vem perturbando a vizinhança, o comércio e todos os usuários daquela via que estamos tratando 

agora. Então esse projeto acredito que vem, de forma talvez paliativa, como disse o Colega, mas 

vem sim trazer melhorias para essa via, essa rua John Kennedy. Então sou amplamente 

favorável, Senhor Presidente. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Vendo também a necessidade de melhorias, 

assim como os Colegas também já comentaram, sou totalmente favorável. Obrigado, Senhor 

Presidente. 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 045/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 045/2021 aprovado por unanimidade.  

Moção nº 019/2021, de Congratulações ao Delegado Regional da Polícia Civil de Caxias do Sul, 

Dr. Cleber dos Santos Lima; e ao Delegado de Polícia Civil de Flores da Cunha, Dr. Rodrigo 

Kegler Duarte, extensiva às demais polícias civil e militar e profissionais envolvidos na 

Operação Casarão. De autoria do Vereador Horácio Rech, ao qual eu passo para defender, fazer 

uso do, em defesa da sua moção. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, a 

presente moção tem como objetivo valorizar o grande feito realizado em nosso município em 30 

de junho de 2021. Uma iniciativa do Dr. Cleber dos Santos Lima, Delegado Regional da Polícia 

Civil de Caxias do Sul; e Dr. Rodrigo Duarte, Delegado de Polícia de Flores da Cunha; e às 

demais policias que participaram do evento. Operação Casarão mostra para nós, para a nossa 

sociedade, que as polícias estão, assim como nós, muito preocupados com o tráfico, com nossa 

segurança e com o nosso bem-estar. Valorizar o ato, valorizando a atitude de todos, os eventos, 

desculpa, os envolvidos nesta operação, devolvendo um pouco da nossa autoestima. Solicito o 

apoio dos Colegas Vereadores para aprovar esta moção de congratulações a todos os 

profissionais de segurança pública devido ao grande, à grande repercussão positiva que se 

instalou em nosso município. Obrigado, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: A Moção nº 019/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 019/2021 aprovada por unanimidade.  

Moção nº 020/2021, de Congratulações ao Senhor Laurindo Costa, extensiva a todos os 

familiares, em celebração pelos 30 anos da fundação da empresa Difratelli Indústria de Móveis. 

De autoria do Vereador Clodomir José Rigo, no qual eu passo a Presidência à Vereadora Silvana 

para fazer defesa desta moção. 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: O Vereador tem três minutos para defesa da moção.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora Silvana! Então mais uma vez, 

eu quero aqui contribuir com a empresa Difratelli Movéis. Eu sou um dos fornecedores dessa 

empresa por, já alguns anos, conheço bem a história de toda, todo grupo Difratelli, o trabalho 

desenvolvido aqui nessa cidade, os empregos gerados, os impostos recolhidos, transferidos ao 

Município, pra que revertam em obras, então tudo isso é importante. Além desses funcionários 

diretos, nós sabemos que tem muitas famílias que depende desse emprego que a vossas empresas 

representam, geram no nosso município. Então nós ficamos felizes por poder encaminhar essa 

moção, por vocês terem aceito eu fazer essa moção em nome da vossa empresa. E aí, eu solicito 

aos Colegas, que se nós possamos aprovar, e que nem eu falei antes na, usando a tribuna, acho 

que é um merecido agradecimento que a, que toda comunidade de Flores da Cunha faz pôr a 

empresa Difratelli, estar no nosso município, trabalhar no nosso município, gerar emprego e 

renda no nosso município. Então que cada vez mais vocês possam progredir, possam aumentar a 

sua estrutura, gerar mais empregos, mais renda, que todo mundo se favorece com essa atuação. 

Então parabenizar a toda família Costa, Fontana, ao Laurindo, ao Pier, à Têre, extensiva aos 

filhos, a segunda geração, que tenho certeza que teremos outras gerações assumindo também a 

empresa, que ela sempre continue criando bons frutos para o desenvolvimento da empresa e da 

nossa cidade também. Então agradecimentos especiais, peço aos Colegas que puderem aprovar 

junto comigo, é um bem feito que a gente está fazendo pra a empresa Difratelli. Obrigado. 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Retorno a palavra ao Colega Clodomir José Rigo. 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então Moção nº 020/2021 está em votação. Os 

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

Então Moção de Congratulações nº 020/2021 aprovada por unanimidade.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente! (Assentimento da Presidência). 

Solicito regime de urgência urgentíssima, de acordo com o artigo 142 do nosso Regimento desta 

Casa, para que seja apreciado na próxima sessão ordinária o Projeto de Lei nº 046/2021. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Qual é a justificativa? 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse projeto então ele vai alterar alguns dispositivos na 

nossa lei, que trata do Fundo de Previdência do servidor, e ele precisa ser votado para que seja 

válido já na folha de pagamento desse mês dos servidores. Essa alteração ela vem do Governo 

Federal, né, vem de cima, e na qual o Fundo de Previdência de, vai aumentar a alíquota patronal, 

de 14% para 28%. Hoje, a folha de pagamento do Município de Flores da Cunha está em 31%, é 

a menor de toda a história do nosso município. Porém, com essa mudança, automaticamente já 

vai aumentar aí 5%, sem ter gastos a mais. Só mudança de códigos tributários dentro da folha de 

pagamento que vai aumentar em 36% a folha de pagamento, mas sem ter o aumento efetivo de 

dinheiro saindo dos cofres do Município. Então é uma lei que vem pra regularizar uma situação 

que está sendo solicitada, e eu peço então que os Vereadores possam aceitar esse pedido de 

urgência pra já valer na próxima folha de pagamento. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então o pedido de urgência urgentíssima ao 

Projeto de Lei 046/2021 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 nº 046/2021) aprovado por unanimidade.  

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

Redação Final o Projeto de Lei nº 046/2021 e o Projeto de Resolução nº 005/2021. Passamos, 

agora então, às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Diego. 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Presidente; Colegas Vereadores, assessores, 

imprensa e público que nos assiste. Em especial, um boa noite ao Senhor Laurindo Costa, a toda 

a família da Difratelli Indústria de Móveis. Desde já, quero deixar meus parabéns pelos 30 anos 

de empresa, uma data histórica muito importante. Que bom a gente ter mais uma empresa de 

Flores da Cunha comemorando uma, uma data longa, né? Uma história bonita que a gente 

acompanhou através do vídeo, começou de uma forma bem humilde e até hoje se sustenta com 

grande êxito em Flores da Cunha. Muito bom recebê-los aqui nesta Casa. E ficamos sempre 

felizes em ter empresas como a de vocês para poder prestar homenagens aqui. Também desejo 

um boa noite ao Delegado Regional da Polícia Civil de Caxias, Senhor Cleber dos Santos Lima; 

e ao Delegado de Polícia Civil de Flores da Cunha, pelos serviços prestados, pela homenagem 

que também está recebendo nesta noite. Muito bom o trabalho que vocês vêm fazendo na área de 

segurança. É bom contar com vocês também, os trabalhos de vocês na nossa cidade e região. 

Queria destacar também, que na última quarta-feira, dia 14, estive juntamente com o Senhor 

Prefeito César, também o Chefe de Gabinete, o Daniel, cumprindo algumas agendas importantes 

em Porto Alegre. Estivemos na Secretaria Estadual da Educação, conversando com o Diretor do 

Departamento de Logística, Senhor Paulo Rezende, para verificar o andamento da 

municipalização da escola Antônio de Souza Neto, escola lá de Mato Perso, tendo em vista que a 

escola demanda melhorias na sua infraestrutura, mas para isso é necessário que seja feito a 

municipalização. Hoje, pelo que a gente entende, só é utilizado o espaço, mas do jeito que está 

cedido pro Município, não permite que o Município faça investimentos no prédio, e ele precisa 

desses reparos. Também estivemos conversando com o Secretário Estadual de Articulação e 
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Apoio aos Municípios, Senhor Luiz Carlos Busatto, onde apresentamos um projeto ao secretário, 

que gerencia o “Programa Pavimenta” no estado. Além disso, o Chefe do Executivo protocolou o 

projeto de uma rotatória de acesso junto à empresa Keko, então a estrada que vai à Otávio 

Rocha. Na Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, estivemos com o Diretor-Presidente Marcelo 

Gazen, também o engenheiro Luis Fernando Pereira Vanacôr, tratando os ajustes finais do 

cadastramento de passe livre aos moradores das comunidades lindeiras ao pedágio. Então uma 

demanda importante dos moradores, a gente sabe, vem falando, o Angelo muito bem falou da 

questão do pedágio, né, e é uma demanda, a gente sabe que a região norte de Flores da Cunha é 

muito prejudicada por, e não se desenvolve até economicamente devido ao pedágio ali instalado. 

Então quem sabe possa ser concedido esse passe livre o mais breve pra quem realmente precisa 

nessa região. Também foi passado pra EGR então a demanda da limpeza próximo à, a roçada 

próxima à ponte do rio das Antas, e foi apresentado um projeto de acesso à empresa Fante e da 

rotatória que liga a estrada dos Fontana e dá acesso à empresa Hidrover. E junto ao DAER, 

conversamos com o Chefe de Gabinete, Senhor Pablo Teixeira, onde tratamos a demanda de 

municipalização da VRS-814, que liga Flores à Nova Pádua. Então também uma via muito 

importante, que com certeza vai desenvolver mais, tanto na questão da economia como na 

questão do turismo entre as duas cidades, essa via que liga Flores à Nova Pádua. Logo mais, eu 

concluo na Declaração de Líder. 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

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

através do Facebook. Quero informar a todos que a Comissão da Água, compostas por mim, pelo 

Vereador Ângelo e o Vereador Diego, se reuniu pela primeira vez no dia 1º de julho onde 

estabelecemos como proposta a busca de informações, convidando representantes de instituições 

do setor, bem como, se necessário, o amparo técnico especializado, para entendermos os 

problemas de ocasionais falta de água potável na área urbana do nosso município. Na última 

quinta-feira, dia 15, iniciamos os encontros em busca das informações desejadas. Estivemos 

conversando com o nosso Prefeito Municipal César Ulian, a informação repassada pelo Prefeito 

Municipal é que a Corsan entregou ao Executivo um plano de ações para ser implantadas no 

município no curto, médio e longo prazo. Porém, o setor responsável da Prefeitura fará 

adequações. A proposta é ter um plano que seja viável a longo prazo, pelo menos por 25 anos. O 

Município estuda modelos de captação de água, como represas para reservatório ou bacias de 

captação, além de campanhas de conscientização da população para evitar o desperdício de água, 

evitando futuros racionamento. A nossa caminhada como comissão será longa e trabalhosa, 

Colegas Vereadores! Porém, empenho e dedicação não nos faltarão! E esperamos, no final, 

poder contribuir com possíveis soluções. Obrigado, Senhor Presidente! Uma boa noite a todos e 

a todas e uma ótima semana! 

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

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

todos que nos acompanham nesse momento. Gostaria de explanar um pouquinho do trabalho que 

executamos esta semana. Visitei o nosso interior, a comunidade de Santa Libera, na sexta-feira. 

Também o bairro Boa Vista, também o Dei Fiori, conversando com as pessoas, dando 

oportunidade para que elas nos tragam, né, as suas reinvindicações dos bairros. Também na 

sexta-feira à tarde, tive o privilégio maior do mundo, junto com o Glauco, que nos recebeu na 

empresa Difratelli, poder conhecer um pouco mais da empresa. E não foi difícil perceber, Senhor 

Presidente, né, o porquê do sucesso, né, dessa empresa. Além de produzir móveis de excelente 

qualidade, também eles têm um carinho todo especial com os colaboradores, né, deles. Então a 

gente viu esse carinho todo que eles têm pelos colaboradores e está aí, né, um, né, um quesito do 

grande sucesso dessa empresa aí. Também a semana que passou, a gente protocolou, enviamos 

um pedido, um ofício para a Deputada Fran Somensi, que intercedesse, né, junto ao Ministério 
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Público, para que nós venhamos ter um novo juiz em nosso município, né, porque eu estava 

lendo uma reportagem do jornal O Florense, que são 14 mil processos que tramitam no Fórum. 

Então nós precisamos, né, de uma vez por todas aí, fazer um esforço coletivo para que nós 

venhamos ter de novo esse juiz para que, pensam bem, 14 mil processos, são a metade da nossa 

população praticamente, né? Então não podemos deixar que isso continua assim. Então tá, é isso, 

Senhor Presidente. O meu muito obrigado e tenham todos uma boa noite e uma boa semana!  

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

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

comunidade que nos acompanha pelo Facebook e, também aqui presente, é uma alegria tê-los 

aqui conosco. Sempre quando temos pessoas aqui na Casa, nos dá mais ânimo também pra 

desenvolvermos melhor o nosso trabalho. Parabenizar a empresa, né, Difratelli aí, pelos 30 anos, 

a toda a família presente aqui; aos nossos delegados, né, Rodrigo e Cleber, pelo trabalho 

desenvolvido e, também, ao Vereador Horácio, por prestar essa homenagem a eles. Temos 

diversos assuntos aqui, não é, o tempo não vai ser suficiente pra explanar das atividades que 

realizamos durante a semana. Então na, nós tivemos uma reunião aqui com todos os Vereadores, 

foram convidados através da nossa Comissão, né, de Educação, Saúde, com a Michele Lusa, 

falando sobre as questões de habitação do nosso município, muito importante os esclarecimentos 

e a forma como eles estão pensando e planejando esse assunto no nosso município. Então logo 

logo mais também a comunidade vai ser avisada dessas mudanças. Participamos também de uma 

reunião com o Secretário de Turismo, e na qual a gente está retomando aí uma indicação que foi 

apresentada no passado, pelo colega João Paulo Carpeggiani, sobre a Lei da Inovação. Então 

temos uma reunião agendada essa semana pra tratar disso novamente. Também estivemos 

participando aí, de forma on-line, da audiência sobre as concessões e nos manifestando a respeito 

disso, da nossa indignação com o pedágio nesse local e o quanto prejudica o desenvolvimento da 

nossa cidade e turisticamente também. Então deixamos registrado lá o nossa insatisfação e o 

pedido de melhorias pra nossa serra da morte, na qual ali é, acho que a parte mais grave que nós 

temos aqui é das vidas que são perdidas nesse trajeto. E na sexta-feira, também participei on-

line, de uma reunião que envolveu aí todo o estado do Rio Grande do Sul, pelo pacto da pessoa 

idosa. Tivemos a presença do Secretário Nacional de Políticas Públicas para os Idosos, o 

Antonio Costa; a secretária também do Estado, a Regina, Conselhos dos Idosos, enfim, pra o 

nosso município aderir a esse pacto e traçar algumas metas aí para o desenvolvimento e 

qualidade de vida dos nossos idosos. E hoje à tarde então, a Comissão do Idoso, né, participou 

dessa reunião com o Olir, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ouvindo ele e as demandas 

então do idoso que reside no meio rural. Bem rapidamente, só pude dar um resuminho do que foi 

feito, gostaria de poder falar mais desses assuntos. Desejo uma ótima semana a todos!  

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

demais pessoas já cumprimentadas anteriormente. Hoje é um dia muito especial, dia de 

parabenizar uma empresa que completa 30 anos no nosso município. Não é sempre que a gente 

faz uma moção honrosa pra uma empresa dessas, né? Sempre falo aqui, no plenário, que 

devemos estender um tapete aonde passam essas pessoas, onde fomentam o emprego, gera renda 

no município e, no mais aí, levam o nome do município pra todo o país, né? Parabéns família 

Costa! Acredito, conheço a maioria de vocês, vejo que a empresa está tornando, a segunda 

geração aí está tomando a frente e vejo muito sucesso de vocês ainda no decorrer desses anos. 

Ao Delegado de Caxias, Cleber, e de Flores da Cunha, Rodrigo, obrigado mais uma vez por nos 

ajudar a proporcionar a paz e o sossego no município, combatendo aí todo tipo de criminalidade, 

né, que vêm afetando aí o nosso município. Mais uma vez, obrigado pelo belíssimo trabalho. 

Teve grande repercussão no município e muito bom o trabalho de vocês. Também quero me 

manifestar, comungo da mesma opinião, Senhor Presidente, da sua opinião quanto ao fundão 

eleitoral. Acredito sim que devemos fazer uma moção de repúdio. Nas últimas eleições, o meu 
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partido, o MDB, não usou deste fundo, quero apenas deixar registrado aqui, sei que teve partidos 

que usaram, mas aí espero que não seja apenas demagogia, né? Quanto ao pedágio, que bom a 

opinião do nosso Prefeito, que ele pode reavaliar apenas não o ISS, pensando no ISS que ficaria 

no Município, por se tratar de uma autarquia, né, o valor arrecadado fica pro Estado. E talvez, 

deslocando a praça de pedágio aí, poderia dar um fôlego a mais pra região norte do município, 

que vem sofrendo aí com essa situação do pedágio, não desenvolvendo da forma que gostariam o 

seu empreendimento, a sua vinícola, enfim, muito bom ouvir isso, Colega Jesus. E, da mesma 

forma, isso, a bancada do MDB já se manifestou contra também a praça do pedágio, e isso 

mostra o papel da oposição aqui na Câmara, não é, não é causar discórdia não, é mostrar talvez 

uma visão diferente, ter uma opinião construtiva e que nós, juntos aí, possamos entregar 

melhorias, benfeitorias e qualidade de vida pros nossos munícipes. O que eu tinha pra a sessão 

de hoje era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

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

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

que ainda nos acompanham, sejam todos bem-vindos novamente. O meu agradecimento 

também, o reconhecimento ao Colega Horácio, pela moção de congratulações, pela iniciativa ao 

Delegado Regional da Polícia Civil de Caxias Sul, Dr. Cleber dos Santos Lima; ao Delegado da 

Polícia Civil de Flores da Cunha, Rodrigo Kegler Duarte, extensiva às demais policiais civil e 

militar, polícias envolvidas na Operação Casarão. Serenidade, comprometimento e empenho e 

muito trabalho. Então a sociedade florense e a sociedade da região agradece aos senhores. 

Também pela iniciativa do Colega Presidente Clodomir José Rigo, congratulações ao Senhor 

Laurindo Costa, extensiva a toda família, em celebração pelos 30 anos da fundação da empresa 

Difratelli Indústria de Móveis. Estava observando no vídeo o começo difícil, né, Laurindo? Com 

certeza a gente sabe da luta de cada, de cada empresário que começa com seu trabalho pequeno, 

com seu estabelecimento, com seu, com seu ideal de construção de vida, de família enraizado 

aqui no nosso município. Que bom que estejam em Flores da Cunha! Então no vídeo estava 

observando também que o lado humano é bastante valorizado no dia a dia com os servidores. 

Com certeza é o baluarte do sucesso dessa empresa. Sucesso e que continue anos e anos de 

progresso e inovação da Difratelli! Muito obrigado para a Difratelli estar em Flores da Cunha e 

ter aqui toda a sua base. Também dizer que, no próximo fim de semana, Otávio Rocha promove 

a Festa da Colônia, não nos moldes anteriores, assim, observando todos os protocolos. Então 

teremos o menarosto, o pague e leve, com o combo lá que cada um vem retirar o seu kit com 

codorna, com leitão, com frango, a polenta e o macarrão, como é tradicional nos nossos 

menarostos. E também, um fato que nos deixa felizes, é a inauguração da agência Cresol no 

nosso distrito, que irá prestar importantes serviços, uma vez que a comunidade atualmente está 

desprovida desses serviços bancários. Então no próximo final de semana, no dia 25, domingo, 

estaremos também, juntamente com uma benção dos tratores, com a proteção divina para os 

nossos agricultores, estaremos, sim, inaugurando a nossa agência da Cresol, esta instituição 

bancária importante no nosso estado, no nosso distrito de Otávio Rocha. Então com certeza irá 

acrescentar não só para o distrito de Otávio Rocha, mas também para todo o município de Flores 

da Cunha. Era essa a minha contribuição por hoje, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder 

(Assentimento da Presidência). Senhor Presidente, Colegas, público presente, então eu quero 

registrar também aqui algumas palavras sobre os homenageados desta noite. Temos aqui duas 

homenagens e que tem algo em comum, né, que é a coragem, porque trabalhar com segurança 

pública no nosso estado não está sendo fácil, a gente sabe da falta de recursos, efetivo. 

Empreender no Brasil também não é fácil, a gente sabe de todas as dificuldades e impostos e, 

entre outras coisas, mas, né, apesar disso, vocês trabalharam aí com muita bravura, né? Destaco 

aqui o Delegado Regional de Caxias do Sul, Doutor Cleber, e ao Delegado de Polícia de Flores 

da Cunha, Doutor Rodrigo, parabéns! Trabalhando mesmo com adversidades aí, buscando o 
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melhor, bravamente nas ruas aí, atrás de combater a criminalidade, mesmo com poucos recursos. 

E também a Difratelli, né, a família Costa, pelos 30 anos, né? Muita bravura, coragem, 

empreender nesse país, gerando emprego, renda e obtendo sucesso, né, parabéns a vocês! 

Continuem assim, trazendo esse retorno pro município, com empregos e, também, através dos 

impostos gerados. Só gostaria mesmo de agradecer a vocês, continuem com o seu trabalho. 

Gostaria também de destacar aqui, né, a atuação do nosso Prefeito que fez, está fazendo a troca 

das lâmpadas do município por, por LED, isso já vai representar uma grande economia nos 

próximos meses aí. É uma discussão que já vem de algum tempo, né, é uma iniciativa muito 

importante, né, lâmpadas de LED são mais, duram mais e gastam menos, né, então acho que a 

conta é clara aí. Também agradecer ao diretor do setor, né, da iluminação pública, que está 

mapeando o interior, colocando alguns pontos de, de lâmpadas em locais de extrema 

necessidade, porque o interior também precisa de luz, luz representa segurança. Temos aqui os 

delegados que devem compactuar da mesma ideia, então luz no interior aonde não tem ainda é 

necessário. Eu agradeço, porque foram colocados alguns pontos em locais onde não tinha 

absolutamente nenhuma iluminação. Então deixo aqui o agradecimento ao diretor da iluminação 

pública, o Araponga, e ao nosso Prefeito, por estar substituindo as lâmpadas, que vai gerar uma 

economia pro Município. Por hoje era isso. Uma boa semana a todos e obrigado! 

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

Senhor Presidente, Colegas Vereadores, na quinta-feira, dia 15, estive participando da audiência 

pública sobre a concessão das rodovias, alguns Vereadores Colegas estiveram presentes também, 

e que tratou do bloco 3, em especial aqui falo da nossa RS-122. E acompanhando tudo o que foi 

apresentado nesta audiência e discutido através de lideranças regionais, defendo que o projeto 

apresentado fica muito abaixo das expectativas para os próximos 30 anos, tendo em vista que 

esse projeto e a instalação de mais uma praça de pedágio no trecho que compreende Caxias até o 

encontro da RS-122, junto à BR-116. Concluo que os investimentos nesse trecho são baixos 

diante da arrecadação prevista com duas praças, a atual de Flores, que já existe, e mais uma que 

está sendo prevista na região de Antônio Prado e Ipê. Sendo assim, defendo que para ser justo 

que se tenha dois pontos de pedágio neste trecho, precisaríamos que o projeto destes 30 anos 

contemplasse investimentos que vão além de rótulas de acessos e melhorias em apenas alguns 

pontos da rodovia. É necessário, principalmente no trecho entre Flores e Caxias, a duplicação da 

rodovia, para que comporte, de forma segura, o trânsito de veículos nessas próximas três 

décadas, garantindo assim o crescimento de toda a região no entorno desta importante via que 

passa pelo nosso município e que conta com importantes empresas instaladas, além de ser uma 

via de escoamento de produção e de mercadorias do município e região. Era isso, Senhor 

Presidente. Transfiro o tempo que me resta pra Vereadora Silvana. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Colega Vereador Diego. Só pra 

complementar então as atividades durante a semana que estamos trabalhando, recebi um ofício 

da Associação da Comissão Interestadual da Uva, com alguns dados, e que nós estamos 

articulando já com o Senador Heinze e uma reunião com o Conab, pra antecipar a discussão do 

preço da uva. Hoje mesmo, falando com o Olir, nós precisamos que essa discussão do preço da 

uva chegue na Conab antes de ela emitir o valor, antes de ela emitir o valor que vai depois pro 

Ministério da Economia, pro Paulo Guedes, que depois que chega lá não tem mais como 

modificar. Então estamos propondo essa negociação prévia, por isso então já está sendo feito os 

estudos, né, da nova tabela. Hoje, o custo mínimo do quilo da uva estaria em 1,47 e o preço que 

o Governo estipulou foi 1,10, então está totalmente defasado pra nossa realidade e a gente 

trabalha em luta por um preço mínimo justo então para os nossos agricultores. Então estamos 

intermediando essa ação aí com o Senador, que vai junto à Conab propor então uma discussão 

prévia desse valor, antes que eles emitam a pesquisa deles, que eles também fazem esse 

levantamento de dados. Era isso. Muito obrigada pelo espaço, Vereador Diego. 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok, Vereadores! Então encerrado as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Então nessa semana, como alguns Colegas já 

comentaram, eu também participei da audiência pública, promovida pelo Governo do Estado, 

com relação às concessões. Eu quero frisar também que é importante agora, que nós nos 

manifestamos a nível estadual, pra criar algum efeito. Não adianta depois que a concessão for 

assinada, nós ficarmos gritando e indo na imprensa fazendo barulho. Eu sou testemunha que 

alguns anos atrás, aqui mesmo nessa cidade, através de alguns vereadores, foram feito 

manifestos em frente às praças de pedágio, bloqueando estrada e que não deu resultado nenhum. 

Então nós temos sim, que é procurar nossos representantes, que são eles que vão decidir, eles que 

vão aprovar essa concessão lá no Estado, pra que nós possamos pressioná-los a ter uma, um 

olhar diferenciado pra nossa região. O Executivo está fazendo a parte dele, nós, como 

representantes, todos nós temos contatos, então que nós possamos sim, pressionar os nossos 

representantes, que vocês podem ter certeza, já falei aqui e volto a afirmar, no ano que vem todos 

eles vão estar batendo na nossa porta aqui, pedindo voto. Então é a hora de nós pressionarmos 

eles todos, sendo base do Governo ou não, para que façam a defesa da nossa região! Então eu 

convoco os Colegas, mais uma vez, que nós possamos, cada um dentro do seu, da sua sigla, do 

seu partido, pressionar os seus representantes, para que tenha um olhar diferenciado pra Flores 

da Cunha e região norte do estado, que devido à concessão aí, que a maioria pode acompanhar, 

nós estamos sendo muito prejudicados, né, nada de investimentos e o prazo é agora! Nós temos 

30 dias para conseguir reverter essa situação, depois não adianta nós ficarmos reclamando. Então 

eu participei também dessa audiência pública, teve alguns Vereadores que participaram juntos. E 

sempre que nós possamos participar e discutir é bom que nós façamos agora, agora é a hora, 

depois não adianta mais nós reclamarmos. Eram esses então os assuntos para essa semana. 

Agradeço a presença de todos, os homenageados dessa noite, à empresa, aos delegados, à 

imprensa e às pessoas que nos assistiram.  

Agradecendo a todos, a presença de todos, a proteção de Deus, eu declaro encerrada a sessão 

ordinária desse dia 19 de julho de 2021, às 19h42min. Tenham todos uma boa noite, uma boa 

semana, e paz e bem! 
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