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SESSÃO 2.647 – ORDINÁRIA 

26 de julho de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 26 de julho de 2021, às 18h10min. Um cumprimento especial 

à Vereadora Silvana De Carli, aos Colegas Vereadores, público aqui presente, aos assessores 

desta Casa; em especial, nosso Chefe de Gabinete, o Senhor Daniel Gavazzoni, Presidente do 

Progressistas; à imprensa e todos que nos assistem através do Facebook Câmara de Vereadores, 

sejam todos bem-vindos!  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos desta sessão, solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente 

recebido do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de diversos, respectivamente.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 079/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 013/2021 e encaminha o 

Memorando nº 032/2021, da Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito, prestando 

as informações solicitadas sobre a coleta de produtos não recolhidos pelo serviço de coleta de 

lixo do município, em atenção ao requerimento nº 047/2021, de autoria do Vereador Vitório 

Francisco Dalcero. 

Ofício nº 080/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 047/2021, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a contratar por prazo determinado, 02 (dois) Almoxarifes, visando atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público”. 

Ofício nº 081/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 048/2021, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$5.837.000,00”. 

E-mail do Departamento de Cultura, que encaminha convite para participar do aniversário de 

cinco anos do Instituto Flávio Luis Ferrarini, no dia 05 de agosto de 2021, às 19:00 horas, na 

Casa de Cultura Flávio Luis Ferrarini. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 239/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

instalação de placas que atentem os motoristas para o trânsito de ciclistas e de pedestres nas 

margens da estrada Otávio Rocha, da estrada Olindo Carlos Toigo e da rua Bolzano, conforme 

imagens anexas à indicação. 

Indicação nº 240/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada e instalada uma placa de sinalização vertical com a legenda 

“Cuidado. Travessia de Animais” nos dois sentidos da via, São Valentin, travessão Gavioli, na 

propriedade do Senhor Cassiano De Zorzi. 

Indicação nº 241/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja refeita a sinalização horizontal e vertical, de acordo com o Código de 

Trânsito Brasileiro, no entroncamento de acesso à capela São Valentin. 

Indicação nº 242/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja criada uma equipe especializada para a elaboração de projetos de captação de 

recursos e assessoramento às entidades, visando a busca de recursos extra orçamentários. 

Indicação nº 243/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a construção de uma ciclovia nas margens da Via Vêneto, iniciando na intersecção 

com a avenida 25 de Julho até o loteamento Villa Romana. 
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Indicação nº 244/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a canalização e a terraplanagem de parte do córrego localizado na estrada Uva Bordô, 

em frente à residência da Senhora Zélia Carolina Frare Carraro, na localidade de Santa Líbera, 

conforme imagens anexas à indicação. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail de Viviane Bonatto, que encaminha convite do Reitor da Universidade de Caxias do Sul 

para participar da formatura de Chef Executivo Internacional UCS/ICIF, no dia 30 de julho de 

2021, às 19:00 horas, no Ristorante Dolce Italia. 

Ofício nº 092/P3/2ªCiaPM/21, que informa que na data de 02 de fevereiro do corrente ano o 

Tenente Coronel Marcio Uterti Moreira assumiu o comando do 36º Batalhão de Polícia Militar, 

em substituição do Major Juliano Andre do Amaral. 

Convite da Cresol, que convida para participar da inauguração da Cresol de Otávio Rocha, no dia 

25 de julho de 2021, a partir das 11h30min, na rua Uva Itália, 865, no distrito de Otávio Rocha. 

E-mail do Conselho Tutelar de Flores da Cunha, que encaminha o ofício nº 55/2021, que informa 

que a Conselheira Juliane Negrini assumiu a Coordenação da entidade, no dia 22 de julho de 

2021, e que a Conselheira Luciana Dias do Nascimento permanece como Secretária. 

E-mail da Associação dos Profissionais dos Correios, que encaminha carta e modelo de moção 

de apoio, solicitando especial atenção e consideração para a não privatização da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Convite da Câmara de Vereadores de Antônio Prado, que convida para participar da audiência 

pública para discutir o programa de concessão de rodovias e novas praças de pedágio, no dia 30 

de julho de 2021, às 16:00 horas, na sala legislativa Olímpio Roveda, naquela Câmara 

Municipal. 

Convite da Câmara Municipal de Bento Gonçalves, que convida para participar da audiência 

pública para tratar de questões relativas ao modelo de concessão das rodovias proposto pelo 

Governo do Estado, no dia 23 de julho de 2021, às 19:00 horas, no auditório do pavilhão E, 

Fundaparque, em Bento Gonçalves. 

E-mail da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Rio Grande 

do Sul, que encaminha convite e link para participar da audiência pública “Crédito Emergencial 

para Agricultura Familiar”, no dia 04 de agosto de 2021, às 19:00 horas. 

E-mail da Chefia de Gabinete da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que solicita que seja 

informado se esta Câmara de Vereadores possui Procuradoria da Mulher instituída. 

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

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

Vereadores, assessores e servidores da Casa, o Rouglan, Daniel Gavazzoni, Seu Bassani, e os 

que nos acompanham através do Facebook. Hoje eu faço a defesa da indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal, para que estude a possibilidade da criação de uma equipe especializada na 

elaboração de projetos de captação de recurso e assessoramento às entidades, para as buscas de 

recursos extraorçamentários. Flores da Cunha é um município com uma adversidade de 

entidades assistenciais, culturais, esportiva e de atendimento à saúde e a educação, que de forma 

recorrente precisam de auxílios da comunidade e recursos do erário público para manterem suas 

atividades. É de conhecimento de todos que existem muitas formas de se buscar verbas públicas 

e privadas, extra orçamento municipal, por meio de projetos de captação de recursos. Porém 

acontece que a maioria das entidades formada por voluntários não contam com profissionais com 
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conhecimento especializado, há dificuldade para juntar documentação e até mesmo as formas 

para se alcançar esses recursos. Pensando na manutenção dos serviços prestados nesses locais 

que ofertam políticas públicas de extrema importância para a Municipalidade e, também, no 

desenvolvimento local e regional, estamos propondo ao Executivo Municipal a criação de uma 

equipe especializada compostas por profissionais com expertise na elaboração de projetos de 

captação de recursos, ofertando o auxílio necessário às entidades interessadas. Diante do 

exposto, solicitamos o atendimento desta indicação. Obrigado, Senhor Presidente. 

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

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

assessores; à imprensa, em nome do Rouglan; o Chefe de Gabinete Daniel, público que nos 

assiste presencialmente e através das redes sociais. Gostaria então de fazer a defesa de uma 

indicação que protocolei na última semana, que trata, (Exibição de imagem através da televisão), 

que faz a indicação ao Executivo para que sejam instaladas então placas de sinalização, 

preferencialmente entre o trajeto que compreende a ERS-122 até o distrito de Otávio Rocha, 

também de Otávio Rocha até a Linha 60, e da Linha 60 a São Gotardo, indicando que nesses 

percursos ali, nessas vias, elas são muito utilizadas então pelo, por pedestres, por pessoas que 

utilizam também pra caminhadas e ciclistas. Então pra evitar que ocorram acidentes, visto que 

nessas vias não há acostamento adequado até o momento, né, para que se tenha um trânsito, uma 

convivência de forma mais segura entre quem utiliza, então veículos, carros e caminhões, com as 

pessoas que utilizam para a prática esportiva, vejo que se faz necessário uma utilização de 

placas, alguma coisa que venha pelo menos conscientizar os motoristas que por ali trafegam, né? 

É uma rota também que tem um apreço turístico muito importante, e pelas vezes que eu mesmo 

passei por ali, se vê que é muito utilizada pelos atletas. Então acredito que se faz necessário essa 

instalação das placas nesse local. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, público aqui presente e a 

quem nos acompanha através das redes sociais. A rodovia divide a propriedade que o 

proprietário possui animais, que frequentemente necessitam atravessar a via. O perigo é 

iminente, pois esta travessia fica próximo a uma curva, o que preocupa muito o proprietário. 

Com a sinalização, quem transita pela via certamente ficará atento, assim podemos evitar 

acidentes e transtornos. Pensando na prevenção e obedecendo ao Código de Trânsito Brasileiro, 

solicitamos que esta indicação seja atendida com certa afleima. Indicação 241, aonde que o local 

possui uma sinalização precária e deficiente e totalmente fora das normas da CTB. Com a 

pavimentação de acesso à BR-116, aumentou muito o fluxo de veículos. No período da noite e 

dias de chuva o risco de acidentes é muito grande. Seria de grande valia que essa providência 

fosse atendida para evitar transtornos ao município, uma vez que a responsabilidade sobre a via é 

nossa. Era isso, Senhor Presidente. 

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

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

comunidade que nos assiste pelo Facebook e também aqui, servidores desta Casa. Apresentei 

então uma indicação para que seja construída uma ciclovia nas margens da Via Vêneto, 

começando aqui na 25 de Julho até o loteamento Villa Romana. Esse loteamento então que foi 

entregue ao munícipio pela Olimóveis, que possui um parque, né, muito agradável e que as 

pessoas têm procurado muito pra fazer atividades físicas ou mesmo passar um tempo ao ar livre. 

E a gente sabe também que muitos vão até lá a pé ou de bicicleta, e a gente não tem ali um 

acostamento nas margens, e às vezes pode até a ser perigoso, ter algum acidente de trânsito nesse 

local. Então hoje inclusive a empresa me procurou, que se colocou à disposição, pois ela já tem 

um levantamento topográfico de toda essa via, que eles fizeram em novembro de 2020, e ele, 

esses dados aí seria interessante, porque eles já tem a largura, as alturas, os trechos aonde existe 
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calçada, construções e assim por diante e, também, todas informações necessárias para a 

elaboração de um projeto. Seria ao todo cerca de 1.540 metros de ciclovia pra dar uma, garantir 

maior segurança então pras crianças e famílias que caminham por ali, pra ir até o parque. Então 

acho que é interessante, algo que vai contribuir muito também para o nosso município. E 

também a gente sabe que outras demandas têm de outros locais do município para as ciclovias. A 

gente vê o crescente, né, desenvolvimento da, do ciclismo, né, Colega Vereador Diego que 

pratica, e que a gente pode ter isso a nosso aliado também de forma turística também pra cidade. 

Então encaminho essa indicação ao Poder Executivo para que, dentro do possível, seja colocado 

nos planos fazer essa ciclovia, e a empresa também se coloca à disposição pra oferecer os dados 

que eles já têm pra elaboração do projeto. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora. Encerrado então o Pequeno 

Expediente, passamos, agora então, ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Passo a palavra ao Vereador Diego pra fazer uso da tribuna. 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite então, Presidente; Colega Vereadora, Vereadores, e 

os demais citados nesta noite. Na data de ontem, então dia 25 de julho, nós comemoramos o Dia 

do Colono e do Motorista, uma data que merece um destaque especial. A definição do Dia do 

Colono se deu inicialmente em 1924, em meio às comemorações do centenário de vinda dos 

primeiros imigrantes ao Rio Grande do Sul, sendo que a data simboliza a chegada da primeira 

leva de imigrantes. A palavra colono deriva do termo colonizador, ou seja, aquele que desbrava 

um território novo. Por muito tempo o termo colono foi utilizado como sinônimo para 

menosprezar e até discriminar as pessoas mais humildes que trabalhavam no campo. No dia 

cinco de setembro de 1968 foi sancionada, pelo então presidente Artur da Costa e Silva, a Lei nº 

5.496, que instituiu oficialmente o Dia do Colono. Já, o Dia do Motorista é em homenagem ao 

protetor dos motoristas São Cristóvão. Falar do dia do colono e do motorista é sempre uma 

honra. Sem querer desmerecer nenhuma outra profissão, mas considerando as dificuldades da 

profissão do colono e do motorista, creio que vale citar estes de uma forma especial. O chamado 

inicialmente de colono e que atualmente conhecemos também como agricultor aqui em nossa 

região, carrega consigo todos os ensinamentos de seus pais e avós. Dos primeiros imigrantes que 

aqui estiveram e através do trabalho com a terra, promoveram o seu sustento e contribuíram com 

o alimento de muitas outras famílias. Este trabalho feito de sol a sol, enfrentando as dificuldades, 

muitas vezes financeiras, muitas vezes pelo clima que não colabora, outras vezes pela falta de 

valorização dos seus produtos, faz do colono um povo sofrido, mas que muito contribui para o 

progresso de nossa cidade, região e país. Que possamos sempre reconhecer o esforço dessas 

pessoas que trabalham com a terra para que encontrem motivação e que permaneçam com fé, 

dedicação e amor ao seu trabalho, da mesma forma que fizeram seus antepassados colonizadores 

que estiveram inicialmente aqui. Mas o sucesso do colono ou agricultor depende de um outro 

profissional de grande importância também, que é o motorista. Afinal, é necessário este 

profissional para que toda a produção da colônia possa chegar até os centros urbanos, 

supermercados e, por fim, ao consumidor final. O motorista é aquele que passa boa parte de sua 

vida nas estradas deste país, levando de norte a sul tudo aquilo que é produzido na colônia e 

também nas indústrias. Por vezes, os motoristas ficam dias e até semanas longe de suas famílias, 

enfrentando o cansaço e todos os perigos de estar na estrada. Missão esta que exige dedicação e 

com certeza muito amor à profissão, pois estar longe da família e de quem amamos para 

trabalhar na estrada, superando a saudades em cada saída para uma nova viagem não é para 

qualquer um. E, por isso, fica o meu reconhecimento a todos os motoristas que transportam o 

progresso pela estrada do nosso país. Então fica o meu reconhecimento e gratidão aos colonos, 

aos motoristas, por todo o empenho, trabalho e dedicação e por contribuírem por um mundo 

melhor. Ainda nesta noite, outro tema importante que eu gostaria de falar e que até foi 

comentado na nossa reunião de Vereadores com o Executivo, com o Prefeito, nesta tarde, é sobre 
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a Zona Franca da Uva e do Vinho, um tema que esteve em pauta na última semana em reuniões 

de lideranças da nossa região. Então dentre as principais metas deste projeto de lei da Zona 

Franca da Uva e do Vinho, destacam-se: dar mais competitividade para o vinho brasileiro, 

estimular toda a cadeia do enoturismo e alavancar a produção de vinhos finos em pequenas 

propriedades inseridas dentro da Zona Franca. Tudo começou no Vale dos Vinhedos, onde são 

recebidos mais de 400 mil visitantes por ano, mas percebeu-se que se vende muito pouco vinho. 

Os turistas adoram os passeios, as degustações, mas quando comparam os preços dos vinhos, 

muitas vezes descobrem que estes não diferem do supermercado da cidade grande. E a situação é 

ainda menos favorável para o pequeno produtor, que depende da venda direta ao turista, mas não 

consegue ter um preço atraente. Tudo isto é causado pela sobretaxação do vinho brasileiro, que 

segundo a legislação, por incrível que pareça, é enquadrado como um produto maléfico à saúde. 

Até no telão, (Exibição de imagem através da televisão), tem uma figura que ilustra um pouco 

dos impostos que hoje estão atribuídos dentro de uma garrafa de vinho, né? Então até 60% do 

valor de uma garrafa de vinho são impostos. E para piorar, o vinho brasileiro compete com os 

vinhos do Mercosul, subsidiados em seus países de origem e beneficiados com reduções de 

tarifas para entrar no Brasil. E quando o novo acordo com a União Europeia se consumar, a 

situação será ainda pior para os nossos produtores. A boa notícia é que o projeto da Zona Franca 

acaba de ser aprovado na terceira comissão parlamentar da Câmara Federal, que julgou o mérito 

do projeto. Agora está pronto para ser avaliado pela última comissão, de Finanças e Tributação, 

que analisará quais isenções e reduções fiscais poderão ser adotadas dentro da Zona Franca. É 

uma avaliação técnica e, por isso, o setor vitivinícola tem a expectativa de que o governo queira 

aproveitar esta oportunidade para estabelecer uma agenda positiva, dando um alento ao vinho 

brasileiro, que tantas dificuldades enfrenta para ganhar mercado. Vale lembrar que, mesmo com 

o aumento de vendas na pandemia, a cada dez garrafas de vinho vendidas no país, somente uma 

ou duas são brasileiras. Então nós temos mais uma vez, no telão, um gráfico que mostra o 

consumo per capita do nosso país, o Brasil, em relação aos nossos países vizinhos. Então vale 

salientar aqui, que hoje o consumo per capita de vinhos no Brasil, conforme pode ser visto no 

gráfico, gira em torno de 2,6 litros por ano. Antes da pandemia, em 2018, era em torno de 1,9; a 

situação era ainda pior. Enquanto no Chile está em 17,1 litros, na Argentina 28,7 e no Uruguai 

20,4 litros. Isso nos mostra claramente que as políticas e incentivos nestes países promovem toda 

uma cultura diferenciada de consumo do vinho. Enquanto no Brasil o vinho ainda é tratado de 

certa forma como um produto maléfico à saúde, em nossos países vizinhos o vinho é considerado 

então mais que uma bebida e chega a ser considerado tão importante quanto um alimento. A 

Zona Franca da Uva e do Vinho unirá 30 municípios gaúchos, de leste a oeste do estado, em uma 

área contínua e geograficamente delimitada, sendo eles: Bento Gonçalves, Garibaldi, Monte 

Belo do Sul, Antônio Prado, Boa Vista do Sul, Canela, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Coronel 

Pilar, Cotiporã, Farroupilha, Flores da Cunha, Guaporé, Gramado, Ipê, Nova Pádua, Nova 

Petrópolis, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Pinto Bandeira, Salvador do Sul, Santa Tereza, São 

Marcos, São Valentim do Sul, Veranópolis e Vila Flores. Durante 50 anos, o comércio de vinhos 

nestas regiões poderá ter isenção de PIS e COFINS para vinhos no varejo, comprado por pessoas 

físicas. O projeto de lei nº 1.378/2019, de autoria do Deputado Carlos Gomes, também 

beneficiará os produtores com menores taxas para matérias-primas, produtos intermediários e 

material de embalagem empregados na vinificação, pois propõe um regime fiscal especial que 

isenta o IPI nas saídas de vinhos produzidos em território nacional e destinados à Zona Franca, 

alcançando a isenção às saídas de estabelecimentos comerciais atacadistas e outros 

estabelecimentos equiparados a industrial. Este conjunto de medidas poderá reduzir muito o 

preço do vinho vendido dentro da Zona Franca. Desta forma, os turistas terão estímulo para 

comprar também sucos de uva e espumantes produzidos em qualquer lugar do Brasil, mas 

principalmente os gaúchos, que correspondem a mais de 80% da produção nacional. Este projeto 

poderá fortalecer e ampliar a vitivinicultura, incentivar o pequeno produtor a permanecer em sua 

terra, incrementar não apenas o comércio, mas toda a cadeia do turismo, como restaurantes, 

bares, hotéis, agências de viagens, casas de eventos, enfim, toda a economia. E isto será uma 
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ação salvadora desta atividade especialmente em um momento pós pandemia. Ainda, um dos 

maiores benefícios deste projeto de lei será a valorização do patrimônio cultural da 

vitivinicultura gaúcha. Na última terça-feira, dia 20 de julho, estiveram em reunião em Nova 

Pádua empresários locais do setor de vinhos, Poder Público florense e paduense, além do 

Deputado Federal Carlos Gomes, que é autor do projeto, e os relatores Alan Rick e Amaro Neto, 

para discutir sobre este projeto que tramita na Câmara de Vereadores. Na última quinta-feira, dia 

22 de julho, o Prefeito César Ulian, juntamente com o Secretário de Turismo aqui de Flores, 

Paulo Sérgio Wichmann, também estiveram em uma reunião setorial e uma visita técnica junto 

com parlamentares responsáveis pelo projeto da Zona Franca da Uva e do Vinho, que ocorreu no 

Vale dos Vinhedo, em Bento Gonçalves. Este encontro contou com a presença de autoridades 

regionais dos municípios que compõem a Zona Franca e lideranças setoriais que representam 

apoio ao projeto de lei. Também estiveram presentes o Secretário Estadual de Turismo, Ronaldo 

Santini, e o autor do projeto, Deputado Federal Carlos Gomes, além do ex-deputado João Derly, 

que foi o autor inicial deste projeto de lei. Para encerrar, tenho certeza que a instituição da Zona 

Franca da Uva e do Vinho é um projeto importante e que desenvolverá todo o setor que possui 

alguma ligação, seja com o enoturismo ou com a cadeia vitivinícola. Analisando aqui não 

somente o contexto regional, que com certeza terá um ganho considerável, precisamos atentar 

para a nossa cidade de Flores da Cunha, que é a maior produtora de uvas e vinhos do país, e que 

poderá através deste projeto ganhar um destaque ainda maior com seus excelentes vinhos, sucos 

e espumantes e, desta forma, promover um fortalecimento de suas marcas, além da divulgação 

das rotas turísticas. Com o ganho promovido pela aprovação deste projeto, diversos setores serão 

beneficiados. E vale aqui lembrar que o colono ou agricultor citado inicialmente em meu 

discurso, que trabalha principalmente com a cultura da uva, também sentirá os reflexos por 

produzir a matéria-prima do vinho, que é a uva, e que terá tendência a ser cada vez mais 

valorizada. Peço então, desta forma, aos Colegas Vereadores, como foi comentado também na 

reunião hoje à tarde, com o Prefeito, ao Poder Público e comunidade em geral, que continuem 

apoiando, muito atentos à tramitação deste projeto de lei que poderá instituir a Zona Franca da 

Uva e do Vinho, pois vejo como uma oportunidade única de fomentar o progresso ao longo dos 

próximos anos para a nossa cidade de Flores da Cunha e toda a região que compreende estes 30 

municípios que estão envolvidos. Era isso, Senhor Presidente. Desejo a todos uma boa noite e 

uma boa semana. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Passo a palavra, agora, ao Vereador Horácio 

Natalino Rech pra fazer uso do seu tempo. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Passo a palavra ao Vereador Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Colega Horácio Rech, pelo espaço 

nessa tribuna. Boa noite, Presidente desta Casa Legislativa, Clodomir José Rigo; boa noite, 

Colegas Vereadores e Vereadora, servidores, à imprensa, pessoas que nos acompanham através 

das redes sociais, o Facebook; o Secretário de Gabinete, o Chefe de Gabinete Daniel; Bassani 

que sempre nos acompanha, servidores da Casa, sejam todos bem-vindos a esta Casa! Hoje 

gostaria de falar sobre um tema que eu gosto muito, que é tratar sobre a agricultura, seja ela de 

grande produção, de forma extensiva ou agricultura familiar, que é o que mais a gente conhece. 

Mesmo que nos últimos anos os agricultores do nosso município de Flores da Cunha estão 

expandindo nossas culturas cada vez mais. Então com certeza, Vereador Diego, esse assunto foi 

assunto recorrente já há alguns anos. Inicialmente ele era do João Derly, né, esse projeto, né? 

Estivemos com ele em Farroupilha, num encontro em 2018, e com certeza ele é muito 

importante. Se não bastasse toda a desconfiança que as pessoas têm dos nossos vinhos, vinhos 

brasileiros, ainda temos toda essa carga tributária que nos permite ficar sempre atrás dos preços 

dos concorrentes, por causa da pesada carga tributária que cai sobre os nossos vinhos. E nossos 

vinhos ficam ganhando medalhas muito frequentemente, a gente também viu esses dias a 

vinícola Gazzaro, lá de Otávio Rocha, foi premiada internacionalmente com seus produtos, e isso 
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nos orgulha muito, mas aí temos todos esses problemas, né? O Presidente também sabe da 

importância que a gente dava nessa Casa sobre o projeto da Zona Franca da Uva e do Vinho e o 

que de benefício ele nos traria, então esperamos que possa continuar. Assim como dizem que por 

trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, podemos dizer que por trás do sucesso 

econômico de uma nação, o Brasil, os homens no campo que são a força humana desse país. Eles 

trabalham em silêncio, lutam sem parar por melhorias, desde o preparo do solo até a colheita. 

Muitos são responsáveis pela geração de emprego, renda, construindo a riqueza do nosso povo. 

São vários profissionais em um só, pois plantam, empreendem, inovam e administram. São a 

força no batente desde o amanhecer até o entardecer. São corajosos, se revelam na tradição, 

cultura e história. São guerreiros, enfrentam as dificuldades climáticas, pragas, doenças, são 

inteligentes, não se cansam de aprender, uns com sempre mais e mais conhecimento. São alegres 

e divertidos. Problemas? Eles não se abatem por causa deles, na realidade eles os veem como 

desafios. São heróis, são exemplos de vida, são o celeiro do mundo. Obrigado pelo pão de cada 

dia. Esse é um texto de Ariádine Morgan, que eu gosto muito de ler também dessa escritora. O 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou para a Emater/RS-Ascar, 

conveniada da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, os dados definitivos 

do Censo Agropecuário, isso em 2017. Naquele ano, o Brasil apresentava pouco mais de cinco 

milhões de estabelecimentos agropecuários. O Rio Grande do Sul contava com 365.094 unidades 

dentro dessa característica, ficando em quarto lugar no país nesse ranking, atrás de Bahia, Minas 

Gerais e Ceará. Conforme os critérios do IBGE, no Rio Grande do Sul, 294 mil estabelecimentos 

(80,5%) foram classificados como de agricultura familiar, detendo 25,3% das áreas. Esse recorte 

é baseado em quatro critérios da lei 11.326/2016: o estabelecimento deve ter área de até quatro 

módulos fiscais; utilizar, no mínimo, metade de trabalho familiar no processo produtivo e de 

geração de renda; auferir, também no mínimo, metade da renda familiar de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento e ter a gestão do estabelecimento ou 

empreendimento estritamente familiar. O censo transforma em números a importância da 

agricultura familiar no estado. O uso das terras ficou em 41% para a lavoura, 32% para 

pastagens. Os homens (61,9%) predominam no trabalho familiar. É isso que muitos também se 

fala às vezes da masculinização da agricultura, que somente os rapazes, os homens estão ficando 

na agricultura. A mulher já não tem tanta, tanta procura, tanto envolvimento no meio rural, né, 

então como era antigamente, né? Então a mulher também já está buscando outras profissões, 

outros serviços e os homens ficam com o, com o trabalho mais pesado, né, que a agricultura 

também não é fácil também para as nossas mulheres, né? Predominam o trabalho familiar: 61%, 

desses são homens então. Entre os trabalhadores familiares, 28,45% têm entre 55 e 65 anos; 

então a gente vê que também está envelhecendo o nosso agricultor; 23,87% estão dos, dos 

homens que tem 25 a 35 anos; e com menos de 25 anos, somente 1,24% dos trabalhadores. Então 

a nossa agricultura está envelhecendo e o nosso jovem também está procurando outros meios de 

vida e as nossas propriedades estão ficando cada vez mais fragilizadas pela mão de obra, né, 

então são dados preocupantes. De acordo com o gerente do Censo Agropecuário, Antônio Carlos 

Simões, o estabelecimento agropecuário é toda a unidade de produção ou exploração dedicada 

total ou parcialmente a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas. Independente do 

tamanho, forma jurídica ou localização (urbana ou rural), essas unidades têm o objetivo produzir 

para a venda ou subsistência, aquela que a produção é para consumo próprio do produtor e sua 

família. Eventualmente, parte da produção pode ser comercializada por meio de venda ou troca, 

(por outros produtos ou por bens duráveis, no intuito de atender a outras necessidades do núcleo 

familiar, que depende, totalmente ou em sua grande parte, da atividade agropecuária para a sua 

sobrevivência econômica. Então são dados importantes, né, já fazem alguns anos, acredito que 

tenha mudado alguma coisa, mas são dados preocupantes para a nossa agricultura. E ontem 

também, então a gente teve o Dia do Agricultor e do Motorista, então também não podia deixar 

de fazer a nossa homenagem, né? Então ontem, dia 25 de julho, no distrito de Otávio Rocha, 

comemoramos a 47ª Festa da Colônia, que homenageia essas duas classes tão importantes: o 

agricultor e o motorista. É um reconhecimento a quem produz e transporta o alimento para todas 
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as pessoas. O evento foi realizado dentro dos protocolos de segurança devido à pandemia, não 

mais de forma tão presencial, mas nem por isso com menos importância e brilho. Missa em 

homenagem ao agricultor e motorista e uma grande participação no desfile e benção dos tratores 

e implementos agrícolas. Tratores e máquinas que são usados no dia a dia nos trabalhos de várias 

culturas, uva, morango, pêssego, ameixa, milho, cebola, alho e outras culturas que fazem da 

nossa agricultura diversificada e destacada. Mas infelizmente os nossos terrenos não nos ajudam, 

nossa topografia nos castiga, tornando assim o trabalho mais perigoso. Vidas de nossos 

agricultores infelizmente se perderam nesse cotidiano de trabalho com as máquinas agrícolas. E 

pensando nisso, ainda no ano de 2020, estive conversando e tratando desse preocupante tema, 

que é o uso correto, consciente e cuidadoso das máquinas agrícolas. Juntamente com o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha, Senhor Olir Schiavenin, e representante de fábrica 

de tratores, implementos, estamos propondo ao município de Flores da Cunha a semana de 

prevenção de acidentes com máquinas usadas em nossos vinhedos, fruteiras e lavouras. Através 

de cursos e palestras oferecidas aos nossos agricultores, esperamos levar para os operadores 

dessas máquinas um pouco mais de segurança para todos. Então já havíamos conversado ainda 

na gestão anterior. E conversando com o Nilson Finger, que é um dos coordenadores do SENAR, 

que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, então eles oferecem inúmeros cursos, né? 

Entre eles, uns que a gente está se voltando, está dando uma atenção especial, depois de uma 

certa necessidade quando vimos vidas próximas a nós se perderem aí nas nossas lavouras, no 

trabalho, no labutar diário ali, então a gente, nos causa esse, essa preocupação e a gente pensou 

em fazermos algo, Presidente e Vereadora, para tentarmos amenizar um pouco esses problemas 

que possam vir a acontecer de novo, né? Então isso, o SENAR ele apresenta, entre inúmeras 

atividades, inúmeros cursos que ele, que ele proporciona, que ele oferece aos nossos produtores 

rurais, né, então esse nos, nos é dado como importante pela sua importância, a sua valorização e 

o seu comprometimento com esses nossos produtores, que é atividade e cursos sobre isso aí. 

Então tratores agrícolas, um dos temas abordados, habilita o trabalhador rural à identificação, 

manutenção e no funcionamento do trator, preparando para um trabalho eficiente e com 

segurança. Operadores de tratores agrícolas orientam sobre a correta operação do trator com a 

seleção das marchas ideais no uso, em cada terreno, e garantindo a segurança nos trabalhos. 

Operação e manutenção de tratores fruteiros, então é mais voltada com o pessoal das frutas, né, 

prepara o tratorista nas operações a campos, seguindo as normas de NR-31, que é instrução 

normativa voltada à segurança, à saúde e aos cuidados com o meio ambiente. Então os tratores 

agrícolas, baseado nos sistemas elétricos, identifica os componentes básicos do sistema elétrico 

do trator, seu funcionamento, sua manutenção e seguindo as orientações do fabricante. Então é 

um importante, a gente sabe que o nosso produtor ele é habilidoso, ele tem o conhecimento, ele 

tem o seu dia a dia marcado ali por lutas e conquistas, tem um cuidado especial, todos os nossos 

que a gente conhece nossos produtores eles têm um cuidado, sabem do perigo que enfrentam 

diariamente e por isso eles têm esse cuidado. Mas não custa nada nós oferecermos também um 

algo mais para a segurança, que é tão importante para os nossos produtores. E, agora então, no 

início da primavera, se intensifica seu uso desses tratores para a pulverização, o que aumenta 

também os riscos de acidentes nas nossas propriedades. Então o nosso Presidente Olir e o 

Presidente do SENAR, o Nilson Finger, ele se propôs ainda, no passado, a vir para Flores da 

Cunha e começarmos um trabalho nessa, nessa condição para os nossos produtores, auxiliar o 

que se pode ajudar, vamos fazer. Então estamos sugerindo, não sei se vamos, ser um projeto, se 

vamos ser uma indicação, que possa ser criada então a semana de conscientização do trabalho 

das máquinas agrícolas no nosso município. Então é muito importante e acredito que venha, sim, 

ajudar os nossos produtores e a todos nós. Também ontem, então era o dia do nosso agricultor, 

então a gente sabe da importância, como foi falado nesta Casa. Hoje é o Dia dos Avós, né? Então 

quem não tem uma lembrança boa dos nono, né? Todos nós temos graças a Deus. Quem tiver 

ainda os seus avós, que os preserve, que aproveitamos todos os ensinamentos que os mesmos nos 

possam passar e que são seguramente importantes. Então por hoje era isso, Senhor Presidente. 

Obrigado pela atenção de todos! Tenhamos uma boa noite e uma boa semana! 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Carlos Roberto Forlin. 

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

Vereadores, Vereadora, público que se faz aqui presente, Rouglan da imprensa, o Bassani; Chefe 

de Gabinete, o Gavazzoni, muito obrigado por nos prestigiar com sua presença. Também não 

posso deixar aqui de manifestar, mencionar quem põe o alimento na nossa mesa, né, todo, 

endossando as palavras dos Colegas, todos manifestaram em homenagem a data do dia de ontem. 

Também gostaria aqui de parabenizar especialmente as paróquias aqui da nossa, do nosso 

município que fizeram um boníssimo ato simbólico. Otávio Rocha teve a bênção dos tratores, 

como o Barp falou, talvez criar uma semana de conscientização sobre o uso das máquinas, 

importante, pra vermos a simbologia que traz por trás da máquina, né, o produtor queira 

abençoar o instrumento de trabalho onde ele trabalha, por muitas vezes, em muito mais que oito 

horas por dia, né, principalmente nessa etapa que começa os tratamentos, a pulverização, um dia 

chove, outro dia quente, vem doença. Então é uma, é uma época do ano aí que muito, muito os 

produtores, muito o colono utiliza dos seus implementos, suas máquinas pra fazer então esses 

tratamentos e até adubações aí das parreiras, né? Eu gostaria aqui de comentar, ler um textinho 

em homenagem a esses dois profissionais, tanto o nosso agricultor, colono, o motorista. E 

também dar a sua importância, a sua relevância, uma profissão guerreira, né, tanto um quanto o 

outro. O motorista que passa dias fora de casa, leva, é a saudade longe da família, então a gente 

tem que saber também se colocar no lugar do outro, ter essa empatia com quem movimenta o 

Brasil, a economia e leva o alimento até as nossas mesas, né? Ontem comemorou-se então o Dia 

do Colono e Motorista, uma data importante para aqueles que movimentam a economia das 

cidades, estados e países. Os colonos produzem em suas terras o alimento que vai para as mesas, 

e os motoristas fazem o escoamento desses alimentos para todos os cantos do país, não somente 

os alimentos, mas também de muitas outras cargas. Além disso, arriscam as vidas dia e noite, 

para que cada um possa receber o seu sustento. A data do dia 25 de julho foi instituída como o 

Dia do Colono em 1968, com a criação da lei federal 5.496, em cinco de setembro daquele ano. 

Porém, a data já era conhecida, pois desde 1924, quando estavam ocorrendo as comemorações 

do centenário da vinda dos alemães para o Rio Grande do Sul, a data foi reconhecida e usada 

para celebrar os colonos principalmente os alemães. A história desta destaca a chegada dos 

primeiros, que em 18 de julho de 1824, vieram para se instalar no Brasil, desceram em Porto 

Alegre, sendo recebido muito bem pelos governantes da época. Logo após, em 25 de julho, 

realizaram o que seria o primeiro culto evangélico do estado, tornando a data um marco para a 

região, ampliando a cultura religiosa, antes regida apenas pelo catolicismo e religiões indígenas. 

Com o objetivo de atrair novos imigrantes, o governo brasileiro investiu em propagandas na 

época, principalmente nas regiões da Europa onde ainda não haviam e não estavam estabilizadas 

social e economicamente. Em países como a Alemanha e a Itália, que estavam sofrendo 

profundas transformações, a emigração parecia uma excelente alternativa para os que já estavam 

enfrentando dificuldades para sobreviver no seu próprio país. O Brasil prometia pagar a viagem 

de vinda ao Brasil, além da cidadania e um pedaço de terra às famílias que aceitassem vir a se 

instalar no país. Assim, o Brasil conseguiu atrair muitos estrangeiros, que ao chegar aqui, 

percebiam que a promessa não era bem como estava a propaganda, pois aqui enfrentariam 

problemas similares aos que na Europa passavam, como falta de infraestrutura e apoio para 

desenvolver seus negócios principalmente agricultura e a pecuária. Ainda assim, muito dos que 

aceitaram conseguiram se estabelecer e transformar a terra que antes não era produtiva, tornando 

as regiões do sul e sudeste as mais desenvolvidas do país em termos de agricultura e também 

cultura, contribuição que percebi até hoje na nossa economia, assim como a diversidade. Já o 

motorista, também comemorado no dia 25 de julho, uma homenagem aos profissionais que 

trabalham com o pé na estrada, seja transportando mercadorias ou pessoas por diversos lugares 

desse país. Nessa data, as cooperativas de motoristas de cada estado organizavam campanhas de 

conscientização para que a população e condutores saibam da responsabilidade no ato de dirigir. 

O Dia do Motorista é comemorado no Dia de São Cristóvão, santo católico considerado o 
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padroeiro dos motoristas no Brasil. Cristóvão significa: aquele que carrega Cristo. De acordo 

com a lenda, São Cristóvão queria servir o rei mais poderoso da Terra e decidiu venerar o outro 

santo. No entanto, durante uma viagem, conheceu um ermitão que mostrou ser Jesus Cristo, o 

Rei dos Reis, e a entidade com mais poder no universo. Cristóvão abandonou a vida de luxos e 

maldades para seguir a palavra de Cristo. Então deixar registrado, foi, é um assunto recorrente, 

eu sei que todos os Vereadores prestam, enfim, é uma homenagem ímpar, unânime, né, esses 

dois profissionais. Gosto muito e falo com propriedade a questão da agricultura, me sinto muito à 

vontade da mesma forma, porque eu convivo com o agricultor, minha família partiu da 

agricultura, temos raízes no trabalho da agricultura, admiro muito. Eu digo que além de ser 

colono, além dele ser um produtor, como o Colega falastes em motivação, eu acredito que muito 

mais que isso, persistência, força de vontade, coragem principalmente, porque o agricultor tem 

que ter coragem! Coragem na hora de plantar, de semear, de adubar, até a hora de colher, vender, 

é um processo constante e que demora aí ao longo de todo um ano pra se fazer uma produção. 

Então quero aqui deixar registrado também a vinda do Deputado Osmar Terra, na última, no 

último dia 20. Estivemos visitando a estrada velha, obra em qual o deputado destinou quatro 

milhões, Senhor Presidente, para a execução daquela obra. E se Deus quiser aí, ao longo desse 

ano, estaremos entregando à comunidade, né? E quero compartilhar com vocês um texto em 

relação a nossa agricultura, uma mensagem que toca mesmo a verdade dos nossos agricultores, 

muitos, o Senhor Horácio, Vereador Horácio, o Barp também, que estão muito presentes nesse 

trabalho, tem suas economias oriundas desse meio, então quero encerrar aqui com uma 

mensagem e agradecer a essas pessoas. Por traz do desenvolvimento de uma cidade, existe uma 

força humana no exercício de uma atividade pouco reconhecida, mas de grande importância no 

dia a dia de cada brasileiro. Nem sempre lembrados, eles são responsáveis pela geração de 

emprego e renda, movimentam a economia e tornam a agricultura competitiva. São os 

agricultores os responsáveis pelo importante processo de produção de alimentos. O cuidado, o 

preparo com a lavoura, a colheita dos frutos. Pessoas que não tem horário para trabalhar. E é 

verdade! Muitas vezes esse horário aqui o meu sogro está ainda tratando as suas lavouras. 

Começam no batente muito cedo, às vezes antes do amanhecer do dia e encerram as atividades 

quando o sol já se foi. Trabalhadores honestos, que muito se esforçam, sem cessar, sem cansar de 

lutar por melhorias no campo, sempre em busca de novas alternativas para o aumento da 

produtividade. Cada dia é uma inovação, cada dia é ter o caderno de campo. Tu tem que 

acompanhar, passar o que foi de tratamentos pra uva, entregar na cooperativa, ter um 

acompanhamento, então cada dia se incrementa, Vereadores, mais uma responsabilidade do 

agricultor. Mulheres, não menos importante as mulheres, porque é ela quem mantém a casa, é ela 

quem cuida dos filhos, é ela que cuida da educação dos filhos enquanto o marido está na 

agricultura, enquanto o marido está trazendo o sustento pra dentro de casa. Importante, por mais 

que hoje a cultura está se mudando, tem razão, Vereador Barp, está mudando a cultura! Mas 

ainda a mulher é o pilar, um dos três pilares mais importantes, digo, de nossa sociedade. Homens 

e jovens do dia a dia, ano após ano, enfrentam todas as diversidades, cultivando suas terras, 

produzindo, geram o emprego e riqueza, vão construindo, em silêncio, a grandeza de um povo. A 

singular relação entre o homem e o campo. A paixão pelo que produzem, o orgulho da colheita, 

numa terra em tudo que se planta e cria se colhe. Valores que se revelam expressos nas tradições, 

na cultura e na história. Produtores que empreendem, administram, inovam, que respeitam a 

terra, que prosperam vendo crescer a vida em diferentes formas e culturas. Agricultores que 

buscam conhecimento para aprimorar o trabalho, que se unem para enfrentar as dificuldades, 

buscam apoio, fazem diferente. Não se deixam abater pelos problemas, ao contrário, seguem em 

frente em busca do progresso. É do suor desses heróis anônimos que sai a energia que 

movimenta os mais variados segmentos da economia. Graças a eles, temos o alimento em nossas 

mesas. Os mesmos que produzem o que comemos são os mesmos que também garantem o 

próprio sustento. Verdadeiros exemplos de vida, responsáveis pelo desenvolvimento do 

agronegócio em nosso município e em nosso país. Com empenho e determinação, o árduo 

trabalho de milhares de agricultores, evoluímos cada vez mais, alcançando um pleno 
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desenvolvimento. O nosso reconhecimento e gratidão a todos que cultivam da terra e a todos que 

transportam o mesmo alimento. Então agradeço a atenção de cada Colega Vereador, de cada 

assessor, de cada funcionário dessa Casa. Uma, uma das duas e não menos desmerecidas as 

profissões de cada um de nós, mas devemos, sim, homenagear, representar essas pessoas na 

sociedade, aqui dentro, fomos eleitos por eles e acredito muito que devemos, também, trabalhar 

por eles, trazer melhorias, das vezes um subsídio, como o nosso Prefeito vem fazendo também, 

um subsídio de máquina, um incremento de uma máquina de pequeno porte, é isso que mantém o 

agricultor, o filho do agricultor na colônia, né, tendo aí muitas portas abertas. Hoje, cursos de 

graduação, faculdade, muitos se formam e se vai, e acaba ficando aí, muito bem lembrada a data 

de hoje, dos avós, acaba ficando os avós e os pais na colônia. E os filhos que teriam tudo pronto 

pra trocar a frente, acabam seguindo um outro caminho, né, não digo às vezes nem tanto por falta 

de incentivo, é por oportunidades. Então apenas relembrar, agradecer, parabenizar quem nos 

mantém a mesa sempre bem farta, com os seus produtos que cultivam com muito carinho, amor. 

Falo isso porque eu vejo, eu acompanho e é muito gratificante esse trabalho. Muito obrigado, 

Colegas Vereadores.  

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

Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos para a organização da ordem, da pauta da 

Ordem do Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 039/2021, que “Dispõe sobre o “Dia Municipal de Conscientização 

e Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa” no município de Flores da Cunha, e dá outras 

providências”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em 

que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 039/2021 está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Colegas Vereadores, comunidade que nos assiste, a 

gente sabe que não é uma campanha ou uma comemoração de um dia que vai resolver alguns 

problemas que nós temos aí na sociedade, que já se tornaram crônicos. Mas acredito que 

mobilizar a sociedade em prol de um dia, já faz as pessoas refletirem um pouco sobre o assunto. 

Com essa consciência então, que encaminho esse projeto pra os Colegas Vereadores, né, 

analisarem e também, agora, votarem, que institui no município o dia municipal de consciência e 

combate à violência contra a pessoa idosa. Mesmo os idosos tendo o estatuto que os protege, é 

muito significativo o número de idosos que ainda sofrem violência e preconceito, e tem se 

agravado ainda mais na pandemia. Então é indispensável que esse assunto seja constantemente 

trazido à tona, para despertar nos cidadãos o justo reconhecimento às pessoas com idade 

avançada, por tudo que já fizeram à nossa família e à sociedade em geral. Sem dúvida, os idosos 

são pessoas sábias e com muito conhecimento a nos passar, com experiências ímpares coletadas 

ao longo de toda a sua jornada de vida e trabalho, merecendo hoje a atenção e cuidados 

especiais. Infelizmente há pessoas que ainda desrespeitam o idoso, não lhe permitindo a 

dignidade e tratamento que merecem, o que nos leva a instituir um dia então para que esse 

assunto seja debatido, visando a conscientização de todos para o combate aos maus-tratos, do 

quais, não raras vezes então os idosos são vítimas. A data escolhida, dia 15 de junho, é em 

função da data da organização das Nações Unidas e da Rede Internacional de Prevenção à 

Violência à Pessoa Idosa, que tem o dia 15 de junho escolhido como data para debater esse 

assunto. Então, como vocês sabem, tenho levado a esta Casa diversos assuntos sobre os idosos e 

me fez então refletir sobre essa questão. Em Flores da Cunha, nós temos situações de maus-

tratos, temos situações de violência, já recebi denúncias sobre isso, tenho falado também com a 
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delegacia. E se você em casa, que está nos assistindo, sabe de alguma situação dessa, procure, 

faça a denúncia através do Disque 100 ou do Disque 181, que esse talvez chegue mais rápido, 

conforme o delegado me explicou, e mesmo também direto na delegacia pode ser feita a 

denúncia. Se for uma situação que está acontecendo no momento, eles podem chegar e intervir e 

assim também ter provas para punir os responsáveis por isso. Então peço a colaboração dos 

Colegas Vereadores para apoiarem este projeto de lei. Muito obrigada!  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, esse projeto em que dispõe sobre o dia municipal de conscientização e combate à 

violência contra à pessoa idosa, acho acredito que seja muito importante por darmos aí, né, uma 

atenção especial, né, a essas pessoas que tanto fizeram pelo nosso, pelas nossas famílias, né, e 

muitas vezes são maltratadas. Então devemos conscientizar, trabalhar em conjunto para que, pra 

valorizar nossos idosos por tudo que eles fizeram, por eles terem algumas dificuldades também e 

muitas vezes serem discriminados. Isso não pode acontecer. Acredito que seja um projeto muito 

importante aí, um auxílio ao combate à violência e pra valorizar também essas pessoas que, que 

nos antecederam, que merecem ter um local de respeito na nossa, na nossa sociedade. Portanto 

eu sou favorável, Presidente. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, também 

acredito que este, esse projeto é muito importante, né, Vereadora, porque na data de hoje 

também, quando a gente fala dos idosos, né, eu lembro sempre dos avós, né, que também se 

comemora o dia hoje, como o Vereador Ademir Barp falou. E como a gente lembra com carinho 

dos nossos avós e com respeito, eu digo, dessas pessoas que tanto nos ensinaram em vida e que 

acredito que não mereçam sofrer maus-tratos depois de tudo aquilo que já passaram pelas 

dificuldades, as provações que passaram no decorrer de suas vidas. Então acredito que é 

importante ter um projeto que cuide para que eles não sejam maltratados e que a sociedade 

inteira enxergue eles com todo o respeito e, da mesma forma, como eu venho falado 

anteriormente. Por isso, sou favorável a este projeto. Obrigado.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, também sou favorável, por 

acreditar que todo idoso ele carrega uma história de vida, uma história de trabalho, uma história 

de, de lutas e conquistas, uns mais, uns menos, mas todos têm as suas marcas nas mãos, no rosto, 

tem às vezes a sua saúde debilitada pelo sofrimento, pelas doenças, mas muito ainda tem a 

contribuir. Às vezes a gente lembra que tem muitas das famílias que ainda são sustentada pelos 

idosos, a maior renda da família às vezes ainda é do idoso, que durante toda a sua vida 

contribuiu, teve a sua parcela de contribuição com a sociedade e ainda continua contribuindo às 

vezes com o próprio trabalho ainda dentro dos lares das nossas famílias. Então não, não é 

admissível que se possa passar a esses, esses nossos homens e mulheres sofrimento ainda e 

maus-tratos. Então acredito que não será um dia sim que possa resolver, mas todos os dias, né? 

Então sou favorável e acreditamos que no, este projeto, que Flores despertar com esse olhar um 

pouco mais atento para os nossos idosos, que são tão importantes na nossa sociedade. Era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado!  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Gostaria de me manifestar meu 

posicionamento, um projeto lindo, Senhora Vereadora, ele toca muito na, na emoção das 

pessoas, né, por pessoas queridas. Também vejo o nono e a nona na colônia sim, e aquilo me 

deixa, isso acho que sim, que estimula também nós ver o trabalho deles, né, pessoas ricas em 

conhecimento, em experiências. Sempre falo que se eu estou aqui, é porque eu escutei os mais 

velhos também. Então não somente um dia que a gente possa incorporar, uma semana, criar 

umas políticas sociais pra, pra comemorar, né, juntar talvez o projeto que já tem, que é o 

Conviver. Lógico, tudo quando passar essa questão da pandemia, onde a população já esteja toda 

vacinada e, sim, fazer o seu devido reconhecimento. Então sou favorável. E no mais, era isso. 

Muito obrigado.  
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VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, também vejo este projeto 

muito importante para que todos sermos exemplos de proteção e respeito com o nosso idoso.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 039/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 039/2021 aprovado por unanimidade.  

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

e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 046/2021 está em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, um dos motivos então 

da adequação deste projeto é que a elevação da alíquota patronal do Fuprev ela vai passar de 14 

para 28% e, consequentemente, redução da alíquota suplementar em igual percentual. Essa 

adequação das alíquotas patronais determina que a maior parte das despesas com a alíquota 

suplementar, que atualmente são suportadas por uma única rubrica de recurso livre alocada na 

Secretaria de Administração, sejam transferidas para cada secretaria respectiva, principalmente a 

Secretaria da Educação e Saúde com os recursos vinculados. E também, o aumento da alíquota 

patronal ele não causará nenhum impacto de natureza orçamentária e financeira, visto que 

ocorrerá a redução em igual percentual na alíquota suplementar, ou seja, de vinte e oito, 21,8% 

para 7,8% e, assim, sucessivamente. Também, vale citar que tal modificação ela pretende 

ampliar o mandato dos servidores municipais do Conselho de Administração e do Conselho 

Fiscal do Fuprev, de dois anos para quatro anos. Então essa sugestão ela tem em vista que os 

membros destes conselhos devem possuir curso e certificação, que é um certificado do gestor de 

regime próprio de previdência social. E, com esta mudança, dos dois para os quatro anos, o 

Fuprev teria uma economia de recursos. Além de algumas outras alterações, então esse projeto 

ele vem também pra consolidar algumas leis, revogando outras, para que seja possível também 

uma melhor utilização da lei e uma maior facilidade na sua consulta quando for aplicada. Era 

isso, Senhor Presidente. Obrigado.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 046/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 046/2021 aprovado por unanimidade.  

Não tendo mais pauta na Ordem do Dia, então encaminho para a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 047/2021; para a Comissão de Finanças e Orçamento 

o Projeto de Lei nº 048/2021 e o Projeto de Resolução nº 005/2021. Passamos, agora então, às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. De imediato, passo a palavra ao Vereador Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, demais já citados e a quem 

nos acompanha nas redes sociais. Por ser agricultor, também quero parabenizar aos que me 

antecederam. Ontem, dia 25 de julho, comemorou-se o Dia do Colono e do Motorista. A duas 

classe que movem não só o município, mas o país. Milhões de agricultores e agricultoras, 

familiares são responsáveis por sete de cada dez alimentos que abastecem a mesa do consumidor, 

e este setor conta com uma participação feminina, indispensável para a produção e a manutenção 

da família na zona rural. A bordo de seus carros, caminhões, ônibus, carretas e motos, os 

motoristas carregam consigo uma grande responsabilidade social, são encarregado de transportar 

diversos tipos de mercadorias, famílias e até mesmo sonhos para diversas cidades e regiões. E às 
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vezes, por caminhos sinuosos no campo ou na estrada, testemunham desafios que enfrentam 

pelos seus sonhos. Possuem em suas mãos os papéis mais importantes da sociedade. Por meio do 

suor do trabalho, plantam, colhem e carregam os frutos que alimentam os brasileiros. Por isso 

merecem todos o nosso reconhecimento. Parabéns, obrigado a todos os colonos e os motoristas! 

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

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

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

Vereadores; boa noite à imprensa que nos acompanha, na pessoa do Rouglan; também ao 

Bassani que nos acompanha toda a segunda-feira, aos trabalhadores da Casa, assessores; e 

também ao pessoal que nos acompanha através, né, do Facebook. Também gostaria de falar que 

no sábado visitei umas, umas colônias no interior do nosso município, na Linha 80, né, 

procurando entender um pouquinho mais do trabalho do nosso agricultor, trabalho esse árduo, 

mas que, em contrapartida, nos gera uma riqueza muito grande em nosso município. Também 

gostaria de falar do encontro, dos encontros setoriais ocorridos em Nova Pádua e em Bento 

Gonçalves, de empresários, produtores rurais, líderes governamentais e uma comitiva 

parlamentar de Brasília, com o Deputado Federal Carlos Gomes, para tratar do projeto de lei 

1.378/2019, de autoria do próprio deputado, que cria a Zona Franca da Uva e do Vinho do Rio 

Grande do Sul. O objetivo desse projeto de lei é isentar de impostos, como IPI, PIS e Cofins, na 

produção e comercialização de vinhos, sucos de uva e espumantes para estimular a cadeia 

produtiva deste setor tão importante para a economia de nosso estado, que gera em torno de 80 

mil empregos diretos na nossa região. Então era isso, Senhor Presidente. Meu muito obrigado, e 

tenham todos uma boa noite! 

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

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, público 

que ainda nos assiste. No último final de semana, estive acompanhando, de forma on-line, a 30ª 

edição do Magnar di Polenta, organizado pela Associação de Desenvolvimento Comunitário de 

Mato Perso. Um belíssimo evento, que além de promover a nossa gastronomia, também preserva 

a cultura local através da música e dos talentos que estiveram se apresentando. Quero deixar 

meus parabéns a todos os envolvidos neste belo evento que ocorreu nesta última sexta, no sábado 

e, também, no domingo. E ainda falando em Mato Perso, ontem foi também o Dia de São Tiago. 

Estive percorrendo a pé o caminho de São Tiago, com cerca de 22 quilômetros, que é um novo 

projeto do departamento de Cultura, juntamente com a Secretaria de Turismo de Flores, que tem 

como objetivo entregar à comunidade um caminho de peregrinação que passa pelo interior de 

nossa cidade, saindo da praça central até chegar à comunidade de São Tiago no Mato Perso. 

Recomendo a todos então que em algum momento façam este trajeto a pé, com certeza será 

muito gratificante. Também queria lembrar que na última, no último sábado, ocorreu mais uma 

etapa da vacinação no Salão Paroquial, onde foram aplicadas 873 vacinas entre a primeira e 

segunda dose. Então foram vacinados, em primeira dose, quem tinha mais de 35 anos e foram 

aplicadas as segundas doses para quem tinha comorbidades. E hoje mesmo, na reunião com o 

Executivo, com o Prefeito, foi informado que houve uma certa baixa na procura das segundas 

doses. Então mais uma vez a gente reforça pra que a comunidade busque se vacinar, tendo em 

vista que na semana passada a gente teve um resultado até positivo, depois de um ano e meio à 

pandemia, a gente teve pela primeira vez o relato, em Flores da Cunha, de zero casos em 24 

horas, então que continuem a buscar a vacina. E, por fim, queria lembrar com carinho mais uma 

vez, que hoje, dia 26 de julho, é o Dia dos Avós, também chamados carinhosamente de nonos e 

nonas. Eu infelizmente não tenho mais nenhum avô, nenhuma avó viva, mas sei o quanto a 

história deles, o convívio que eu pude ter com eles foi importante pra mim. Considero como se 

fosse segundo pai, segunda mãe, e tenho certeza que, assim como a gente vinha falado no projeto 

anteriormente, merecemos ter um respeito e um carinho especial por estas pessoas. Quero deixar 
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o meu obrigado a todos os nonos e nonas de nosso município, enfim, muito obrigado. Senhor 

Presidente, obrigado. Boa semana a todos! 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

público aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. Quero informar que na 

última quinta-feira, dia 22, a Comissão da Água esteve reunida com o ex-gerente do escritório 

local da Corsan, Senhor Bruno Debon, que atuou no nosso escritório, por muitos anos, e nos 

passou informações sobre o sistema de captação de água. Segundo o relato do Senhor Bruno 

Debon, entre outras informações, ele aponta a necessidade de perfuração de novos poços a curto 

prazo e a construção de represa em rio para reforçar o abastecimento de água em nosso 

município o mais rápido possível. É consenso da comissão que campanhas de conscientização 

para evitar o desperdício de água é necessária e urgente em nossa cidade. Também quero 

aproveitar para expressar o meu reconhecimento àqueles que plantam e transformam as bases do 

desenvolvimento nacional. Comemoramos neste domingo, dia 25, o Dia do Colono e Dia do 

Motorista. No dia que é dedicado aos colonos, é preciso ressaltar a importância da mulher no 

cenário das pequenas propriedades rurais. No Brasil, milhões de agricultores e agricultoras 

familiares são responsáveis por abastecer as nossas mesas. Também, no dia 25 de julho, 

comemoramos o Dia do Motorista. Especialmente nesta data, vale refletir sobre a importância 

dos quase dois milhões de motoristas de caminhão e os desafios de quem trabalha nas estradas 

brasileiras. Não bastasse os mais de 1,7 milhão de quilômetros de rodovias para percorrer, há 

também os dias longe de casa, da família e as difíceis condições do trânsito e de segurança. 

Nosso respeito e admiração a estes trabalhadores, pela dedicação na produção e transporte do 

alimento nosso de cada dia!  Também gostaria de parabenizar a todos os avós neste dia, 

desejando a eles que continuem com aquela doçura que só eles sabem ter, com aquele abraço 

carinhoso que eles conseguem dar aos seus netos. E pra todos, um bom, uma boa noite, uma boa 

semana e tudo de bom pra todos! 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, nessa semana 

estive acompanhando algumas obras do Executivo. Estive acompanhando o trabalho de 

manutenção das estradas lá no Alfredo Chaves, na capela Medianeira, então dá pra perceber o 

empenho da Secretaria em deixar sempre em dia essas estradas pros nossos agricultores. E já 

falando em agricultor, dar os parabéns pra todos pela data de ontem, do colono e motorista. E 

falar também um pouquinho hoje sobre a Comissão do Idoso. Estivemos reunidos novamente, 

né, sempre nas segundas-feiras a gente se encontra, os Colegas Vereadores Horácio, Luizão e 

Vitório, e hoje tivemos a presença do Frei André participando da nossa reunião, relatando um 

pouquinho da participação da igreja também, que tem relação direta com os idosos. E 

significativa a contribuição dele quando ele fala que temos muitos idosos sozinhos em casa, se 

sentindo abandonados às vezes pelas famílias e que isso poderia até ser feita alguma ação nesse 

sentido. Eu achei muito legal, porque tem como a gente propor algo assim, né? E lembrei já do 

Flores do Bem, que é uma entidade que está se mobilizando muito em ajudar a nossa 

comunidade, que os voluntários possam visitar essas pessoas que estão sozinhas. Então eu vou 

conversar com a coordenadora do grupo, a Primeira-Dama Lisiane, e propor essa sugestão, se a 

gente consegue organizar algo nesse sentido. Então nós já ouvimos na, a ideia da comissão era 

ouvir as entidades envolvidas que trabalham, que atuam com os idosos, então ouvimos já a 

Adiflores, o Conselho Municipal do Idoso, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de 

Saúde, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais pra ouvir também o idoso que mora no meio rural 

e, hoje, a Paróquia. Então, a partir de agora, nós vamos também ouvir os idosos. Então eu 

conversei com o Prefeito, na tarde de hoje, e ele concordou então nesse projeto que nós 

desenvolvemos dentro da comissão, de criar um questionário e enviar através das escolas, para 

termos aí, no mínimo, umas 300 entrevistas com os idosos do município, e pedir a eles o que que 
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eles gostariam principalmente com relação ao centro de convivência. Isso com certeza vai 

embasar e dar mais qualidade no projeto, que depois o Município vai executar a partir do ano 

que vem, na construção de um espaço então para o idoso do nosso município. E esse trabalho de, 

então nós vamos fazer a parceria e, também, com a Secretaria de Educação, pra fazer essa 

pesquisa com os nossos idosos. Depois, na Declaração de Líder de Governo, eu falo das demais 

atividades. Obrigada! 

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

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

pessoas que ainda nos acompanham, mandar novamente um abraço aos nossos agricultores, 

homens e mulheres, né, essas mulheres do nosso interior, da nossas colônias, que tem a dupla 

jornada, trabalham no campo e na lavoura e, ainda, todos os afazeres da casa durante todos os 

dias, né? Então são a dupla jornada da nossas mulheres agricultoras, nossas heroínas. Aos 

motoristas também, que transportam por essa malha viária de dimensões continentais, que nem o 

nosso país, homens e mulheres também que vem crescendo, também as mulheres na boleia aí dos 

caminhões aí, então elas também são nossas heroínas aí das estradas, essa categoria que está 

crescendo também entre as mulheres motorista de caminhão no nosso país. Também parabenizar 

os organizadores aí da caminhada aí de Santiago. Não pude estar presente nem na comunidade 

de Santiago, é tão acolhedora como sempre, por estar envolvido ali na 40ª Festa da Colônia de 

Otávio Rocha, mas a gente sabe que foi um sucesso como foram os demais, então parabéns a 

todos também. Também dizer que estava representando esta Casa, agradecer ao Presidente Clodo 

que permitiu representá-lo na inauguração da agência bancária Cresol, em Otávio Rocha, onde 

contamos também com a presença de outras autoridades e o nosso Prefeito Municipal. E a partir 

de amanhã, também acredito que, já hoje já estava funcionando a nossa agência lá e, a partir de 

amanhã, com certeza os trabalhos bancários, os serviços todos que uma agência pode oferecer a 

uma comunidade estará sendo realizado pela Cooperativa de Crédito Cresol, no distrito de 

Otávio Rocha, que tanto precisava desses serviços no nosso distrito. Então foi uma festa bonita, 

uma integração com os diretores, com os funcionários que estarão trabalhando naquela agência e 

já apresentando toda a comunidade para, para essas pessoas que vão trabalhar lá. Também dizer 

que na terça-feira, estivemos com o nosso Deputado Osmar Terra, Colegas, Colegas Carlos 

Forlin e o nosso, nosso Diretor, aonde nos falou também da pandemia, como médico, da maneira 

que, que ele sentiu dentro do governo todo esse negócio da pandemia, todos os problemas que 

acabaram acontecendo. E sabendo também que ele nos presenteou, nos aportou recursos para a 

realização da pavimentação da estrada velha, Flores da Cunha a Caxias. Então o nosso deputado 

sempre presente em Flores da Cunha. Por ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Ainda em tempo, gostaria de concluir algumas 

falas que deixei no Grande Expediente em relação à agricultura. Falo da minha bandeira que 

sempre tive antes mesmo de ser vereador, agora estando aqui, a bandeira de subsidiar recursos, 

de incentivar o progresso, ampliação de propriedades e é isso. Eu acho que meu posicionamento, 

a minha opinião, sou parceiro de quem trabalha, Senhor Presidente, de quem gera emprego, 

renda no município, porque se a empresa vai bem, o funcionário vai bem também, uma empresa 

forte gera um emprego forte e, assim, assim o ciclo vai, vai girando e todo mundo vai se 

beneficiando dos mesmos. Vi uma matéria importante no jornal O Florense, Rouglan, aonde teve 

a participação da Secretaria da Agricultura, a Fabiane ela fala muito bem das tecnologias que 

estão sendo implantadas na agricultura, no meio rural. Importante hoje maquinário, falo o 

maquinário, tratores, traçado, pra segurança do produtor, colheitadeiras, tudo que vem mecanizar 

aquilo que se era feito manualmente, né? Muito bem falado também a questões dos avós. Os 

avós relatam muito como era no passado esse meio, né, sofrido, difícil, que às vezes os filhos 

tinham que sair da colônia pra poder sobreviver. Meu pai foi um que, que saiu do Cerro Grande, 

Nova Pádua, pra vim ser comerciante em Flores da Cunha, quarenta e tantos anos de comércio, 
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porque antigamente era difícil, se contam as histórias de mulas puxando, terras muito graves, 

acentuadas, né, onde se plantava a tiro, se colhia a laço. Então são, são memórias que os nossos 

antepassados têm, e isso eu guardo muito, uso como referência, a gente tem que ter a história, né, 

as nossas raízes. Então apenas endossar aí as palavras, a tecnologia está aí, está na nossa mão, 

tanto em maquinário como implementos, e, da mesma forma, maquinário operacional aí, hoje se 

tem tesouras elétricas que se fazem sem muito esforço o trabalho da, da agricultura. Tive o 

prazer, hoje também, de almoçar ao meio-dia com o Padre Mussoi, que foi por dez, doze anos 

padre no distrito de Mato Perso, aonde ele disse: vereador, falta gente nova na colônia; ele disse: 

falta fazer filho, segurar aqueles que estão ali, porque tu vai na colônia, tu só vê os nono. Então 

mais uma vez, hoje o assunto venho a encalhar aí com o dia dos avós, os idosos. Enfim, era essa 

a minha contribuição, Senhor Presidente. 

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

Presidência). Senhor Presidente, ainda em tempo, relatar sobre o Magnar di Polenta de Mato 

Perso. Esse ano também nos moldes pandemia, né, teve que se adaptar também, mas não por isso 

perdeu o seu brilho, o seu encanto, né, daquele distrito que tem como Magnar di Polenta uma das 

suas festas mais importantes e tradicionais. Então conversando com o José Balbinot, que nos 

passa a seguinte mensagem: Neste final de semana, dia 23, 24 e 25 de julho, a Associação de 

Desenvolvimento Comunitário de Mato Perso realizamos o Magnar di Polenta Digital. Através 

de lives, levamos um pouco de história do evento do distrito em seus 31 anos. Momentos de 

muita música, muita alegria para todos o que acompanharam. O evento alcançou mais de 60 mil 

pessoas até o momento, dos mais diferentes lugares do mundo. O projeto aprovado pelo Pró-

Cultura RS contou com o apoio cultural, patrocínio da empresas de Flores da Cunha, SAS Plastic 

e Ábile Componentes, que acreditaram no projeto, a quem queremos muito agradecer. No 

projeto produzimos um vídeo sobre Mato Perso, também um vídeo com a receita da polenta. Os 

três corais das três comunidades se apresentaram: Coral Santiago, Coral da Família Gaio de São 

Vitor, Coral Santa Juliana. A apresentação do Trio Gaio, nos três dias, com diferentes músicas e 

estilos. Contamos com a presença de Edgar Maróstica, Délcio Tavares, Padre Ezequiel Dal 

Pozzo, Ragazzi Dei Monti. Os três dias foram transmitidos pelo Facebook e Youtube, estando as 

lives disponíveis para serem assistidas a qualquer momento. Os presentes puderam saborear uma 

gostosa polenta produzida ao vivo a cada dia. Conseguimos alcançar os objetivos superando a 

expectativa das pessoas alcançadas. Queremos agradecer a todos que se envolveram e tomaram, 

tornaram possível esses nossos momentos. Essa é a mensagem do coordenador do projeto 

Magnar di Polenta Digital, lá de Mato Perso, aonde nos conta que foi um sucesso o evento 

promovido lá nesses três dias da semana passada. Então agradecemos também ao José Balbinot e 

toda a sua equipe, que nos manda esse relato, e o que nos alegra é que foi um sucesso. Então 

parabéns à comunidade de Mato Perso, seus 31 anos de, como distrito e todas as pessoas amigas 

e calorosas e amigas que sempre a gente encontra no distrito de Mato Perso, nas três 

comunidades: Santa Juliana, São Vitor e Santiago. Então parabéns a todo o distrito de Mato 

Perso! Era isso, Senhor Presidente, a nossa contribuição por essa semana. Muito obrigado. 

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

da Presidência). Colegas Vereadores, então, com alegria, hoje eu quero anunciar que o nosso 

Prefeito César Ulian conseguiu que a EGR aí liberasse então o trevo de acesso à Fante, as obras 

iniciam amanhã ali, com colocações de tachões. É? Já ficou pronto? Oh, que legal! Então já 

terminou! O Prefeito falou hoje aí que amanhã eles iam terminar então. Bom, isso era uma 

novidade. Também enaltecer aí toda a equipe de secretários e toda equipe da Administração, que 

tem se envolvido nas atividades da Prefeitura. E esse final de semana foi intenso, por parte do 

Poder Público, de ações e movimentações envolvendo a comunidade. Como foi falado pelo 

Diego, a vacinação, depois de tarde teve então a entrega de roupas na sede da AABB, foram aí 

em torno de 40 famílias que retiraram roupas, um total de 940 peças. Estivemos aí ajudando 

também, foi muito legal a participação das pessoas. E essa é uma ação promovida em parceria 

com o grupo Flores do Bem, que foram as peças arrecadadas aí na doação de campanha do 
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agasalho, foi feito então essa distribuição descentralizada no Pérola, Nova Roma e aí na AABB. 

Também então o Prefeito e o Vice participaram do Manjar di Polenta, dessa vez no formato 

digital, mas, como eles mesmo relataram, que é um formato que também veio pra ficar e 

contribuir pro crescimento da festa e fazê-la no ano que vem, em formato híbrido, pois atinge aí 

muitas pessoas, né, de fora, que gostariam de estar presentes, mas que podem acompanhar 

também nesse formato. Também participaram aí da programação em Otávio Rocha, com a 

bênção dos tratores e inauguração da agência Cresol no domingo. E também, lá na caminhada de 

São Tiago, que foi marcado então pela peregrinação no caminho de São Tiago, percurso de 22 

quilômetros, iniciou em frente à Igreja Matriz, aqui no Centro, e seguiu até São Tiago, em Mato 

Perso. Uma promoção aí da Secretaria de Turismo, do departamento de Cultura e, também, 

participei da caminhada a pé. Muito gratificante participar desse momento. E convido a toda a 

comunidade, os Vereadores para acompanharem nessa quarta-feira à noite, às 20:00 horas, uma 

live então do Poder Público, da Administração Municipal, do nosso Prefeito César Ulian e o Vice 

Márcio Rech, para a apresentação das ações desses primeiros seis meses de mandato então do 

Governo. Convido vocês então a assistirem essa live e aí vamos ter um resumo do que foi 

realizado nesse período, né? Uma boa semana a todos e muito obrigada! 

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

Presidência). Senhor Presidente, em nome dos moradores da comunidade Medianeira e em meu 

nome, quero falar do bom trabalho feito nesta estrada. Quero parabenizar a todos os envolvidos 

pelo bom trabalho. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! Uma boa noite e uma boa 

semana a todos!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrado as Explicações Pessoais, 

passamos, agora, aos Informes da Presidência. Então na última terça-feira, dia 20, a convite do 

Prefeito de Nova Pádua, Senhor Danrlei Pilatti, e do diretor da vinícola Boscato Vinhos Finos, 

Senhor Clóvis Boscato, estive participando então de uma reunião almoço, juntamente com o 

Deputado Federal Carlos Gomes, do Republicanos, que é autor do projeto que cria a Zona Franca 

da Uva e do inho. Tinha a presença também dos deputados Alan Rick Miranda, lá do DEM do 

Acre; e o Deputado Amaro Neto, do Republicanos do Espírito Santo, que compõem então a, são 

os relatores da comissão. E durante essa reunião, então foi muito debatido sobre essa, essa 

importante zona franca da uva que, que está pra ser implementada aqui no nosso estado, e a 

pedido deles também, é que nós pudéssemos intervir junto aos nossos deputados federais pra 

criar força lá na, em Brasília, pra que esse projeto seja aprovado. Acho que vem beneficiar muito 

a nossa região. Esse deputado que vem lá do Acre, ele, ele veio pra falar também da, da 

experiência de ter lá na, no Amazonas, no Acre, a Zona Franca de Manaus, que depois que foi 

criada essa zona franca, o estado expandiu muito seus negócios. Então tomara que esse nosso 

projeto também venha a ser aprovado, para esses 30 municípios que compõem a Zona Franca da 

Uva e do Vinho sejam beneficiados pra comercializar nossos vinhos, espumantes, sucos 

comercializados na nossa região. Então nós pedimos que todos possam contatar seus deputados 

federais para fazermos pressão pra aprovarmos esse projeto. Também hoje, eu quero parabenizar 

essas duas importantes classes que fazem parte do nosso município, os motoristas e os 

agricultores, muitas vezes penalizados, mas que continuam firme. Nós andamos pelo nosso 

interior, nós vemos a, ao nosso setor agrícola, ao nosso setor primário, que seria as agroindústrias 

principalmente, em plena expansão, né, com a pandemia parece que a coisa evoluiu cada vez 

mais, diversidades. Eu fui a Mato Perso também durante a semana passada, como é bonito ver os 

nossos agricultores empreendendo nas suas terras. Em cima deste mesmo semana do agricultor, 

então quero convidar a todos os Colegas, na próxima quinta-feira, nós teremos aqui nesta Casa, a 

sessão solene de, da entrega do Certificado do Agricultor Destaque ao Senhor José Tomazzoni, 

um agricultor lá da Linha 60 que será homenageado. Então, desde já, convido todos os Colegas, 

próxima quinta-feira, 19:00 horas, aqui nesta Casa. Na sexta-feira então, nós, outro assunto 

bastante debatido aqui com relação às concessões das rodovias do nosso estado, então na sexta-

feira teremos uma audiência pública, a convite da Câmara de Vereadores lá de Antônio Prado, 
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em nome do seu Presidente Neudi José Balancelli, estendendo a todos os Colegas Vereadores 

que gostariam de participar, então na próxima sexta-feira, às 16:00 horas, na Câmara de 

Vereadores de Antônio Prado. Gostaria também de agradecer ao Vereador Ademir Barp, por ter 

representado esta Casa, ontem, lá em Otávio Rocha, na abertura, inauguração da agência da 

Cresol lá naquela comunidade. E dizer aos Colegas Vereadores que sempre que vocês forem 

convidados ou se fizerem presente em alguma ação, alguma, como eu posso dizer, algum evento 

do nosso município, que vocês tragam pra que seja divulgada nesta Casa, que representando 

sempre a Câmara de Vereadores, independente da presença do Presidente ou não, quando vocês 

estiverem nesses eventos, tragam pra que a gente possa divulgar sempre em nome da, desta Casa 

aqui. Acho que eram essas as informações para essa semana.  

Então eu agradeço a presença de todos, a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão ordinária 

desse dia 26 de julho de 2021, às 19h57min. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, e 

paz e bem! 
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