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SESSÃO 2.650 – ORDINÁRIA 

02 de agosto de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 02 de agosto de 2021, às 18h09min. Um cumprimento 

especial à Colega Vereadora, aos Vereadores; à imprensa aqui presente, na pessoa do Rouglan e 

do Coloda; os amigos da Rádio Amizade, e todos que se fazem presente nesta noite, assessores 

desta Casa e aqueles que nos assistem através do Facebook. 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início então aos trabalhos da 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 082/2021, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de junho de 

2021, os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) referentes ao 3º bimestre de 

2021 e os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) referentes ao 1º semestre de 2021, para 

conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 086/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 050/2021, que “Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2022”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Nova Redação ao Projeto de Lei nº 048/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que 

“Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$5.837.000,00”.  

Indicação nº 245/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de um quebra-molas ou qualquer outro dispositivo para reduzir a 

velocidade dos veículos na rua Júlio de Castilhos, entre a rua da Paz e a rua Pedro Bulla. 

Indicação nº 246/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal a possibilidade de refazer a altura do quebra-molas existente próximo à escola Lua 

Encantada, considerando que a altura deste compromete a passagem de alguns carros. 

Indicação nº 247/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que avalie a instalação de um centro ou um local de acolhimento para moradores de 

rua e pessoas que necessitam serem abrigadas em dias de frio extremo em nosso município. 

Requerimento nº 050/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que requer 

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

informações acerca da validade do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) e seu 

respectivo alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros de todas as escolas municipais. 

Moção nº 021/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Sr. Marcos Dytz Piccoli, Diretor Vice-Presidente da Fundação Cultural Vale 

Vêneto – FUNVALE, mantenedora da Rádio Amizade FM 89.1 de Flores da Cunha, pelos 15 

anos de existência em nosso município, comemorado no dia 28 de julho de 2021, extensiva à 

direção e toda equipe de funcionários e colaboradores. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Chefia de Gabinete da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que informa que a 

entidade está firmando uma parceria com a Defensoria Pública Estadual do Paraná visando à 

cessão do programa “Procurame”, que tem como escopo capacitar as vereadoras e fortalecer a 

rede de proteção à mulher.  
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E-mail do Conselho Tutelar de Flores da Cunha, que encaminha o relatório de estatísticas dos 

atendimentos da entidade no mês de julho de 2021, para conhecimento dos Vereadores.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Então dando sequência 

agora, então passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Passo a palavra ao Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos prestigiam na noite de hoje, pessoal da Rádio Amizade, Bassani; 

Rouglan, da imprensa; assessores desta Casa, meu muito boa noite. Faço defesa da minha 

indicação aonde trago a preocupação dos moradores da Júlio de Castilhos em dois pontos. Um 

vem de encontro à rua Pedro Bulla e rua da Paz, aonde tanto quem vem, quanto quem vai, 

desenvolvem ali naquele, naquele determinado perímetro, uma velocidade que é excedida, né, ao 

longo da via. Então se nota a necessidade talvez de um quebra-mola ou algo que venha sim 

reduzir a velocidade dos, dos condutores. E outra questão é o quebra mola perto da escola Lua 

Encantada, na Júlio, aonde foi refeito o asfalto e nesse momento se nota também a necessidade 

talvez de um reparo, onde venha a equalizar a altura do asfalto com o quebra-mola, pra ele não 

ficar tão baixo e as pessoas passarem sem, sem a devida frenagem, né? E temos uma escolinha 

infantil ali perto, pais, crianças que utilizam da travessia de pedestres, que não dá muito distante 

do quebra-mola e, com a preocupação que tivemos aí, que no futuro ou brevemente possa 

acontecer um acidente aí e a gente não poder evitar essa situação. Então trago a conhecimento 

dos Colegas Vereadores e a conhecimento do Executivo mais estas duas indicações. Era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado!  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Boa noite a todos, Colegas Vereadores, à Vereadora, público que 

nos assiste através das plataformas digitais, aos colaboradores da Rádio Amizade, sejam bem-

vindos! Uso desse espaço pra discorrer um pouco sobre, falar um pouco sobre o requerimento, 

né, que foi feito em nome da Comissão de Educação, na verdade saiu em meu nome, acho que 

porque estava, né, em primeiro na, no requerimento, mas enfim, é um requerimento da comissão 

pra saber como, como estão os planos de proteção contra incêndio em todas as escolas 

municipais, né, dando continuidade ao trabalho da comissão de fazer as vistorias e entender 

como estão os processos na educação do município. E gostaríamos então, né, enquanto comissão, 

saber sobre os planos de proteção contra incêndio, se está tudo ok. E aguardamos a resposta aí do 

nosso Secretário de Educação. Era isso, Presidente. Obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Não tendo então mais inscritos pro Pequeno 

Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Então eu passo a palavra à Vereadora Silvana De Carli pra fazer 

uso da tribuna. 

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

comunidade que nos prestigia nesta noite aqui, amigos da Rádio Amizade, pessoal que está em 

casa também pelo Facebook e Youtube. Quero falar hoje sobre um assunto com certeza que já foi 

muito debatido nesta Casa e levantado pelos Colegas Vereadores em outras épocas também, em 

outras legislaturas, que é o trânsito do nosso município. Vocês sabem, né, maioria dessas 

indicações desse ano, né, que foi inclusive destacado no jornal O Florense desse final de semana, 

de 247 indicações que foram apresentadas nesta Casa, 141 são relacionados ao trânsito, ou seja, 

57% aí dos pedidos são no trânsito. Do MDB, foram 67; nós, os Progressistas, 38; PSB: 9; 

Republicanos: 19; e PDT: oito, ou seja, o problema do trânsito não é de hoje, né, ele é muito 

antigo. E a gente não sabe o porquê que não foi dada a devida atenção na época que merecia e 
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que foi trabalhado pra isso. Hoje estamos pagando o preço, pra uma cidade que está lotada de 

automóveis, cada vez mais, e sem regramentos. Então se olharmos para trás, lá em 2012 foi feito 

um estudo de mobilidade urbana, na qual foram investidos quase 80 mil reais e que não foi 

transformado em lei, ou seja, não foi aproveitado e esse recurso também de nada serviu então ser 

gasto pra isso. Em 2017, outra ação então também iniciou numa parceria com a UCS e que 

também não foi concretizada. Ali, na época, estava previsto o Plano Diretor e, também, o de 

mobilidade, mas só foi realizado só o Plano Diretor, sem falar também dos agentes de trânsito 

que não foram nomeados. Bom, ano que vem encerra o prazo pros municípios acima de 20 mil 

habitantes terem o plano de mobilidade, que impacta diretamente no trânsito de nossa cidade. 

Hoje, todo mundo sabe os problemas que nós temos aqui na cidade, com o aumento de veículos, 

do fluxo de veículos, falta de estacionamento no Centro. Ainda, pra piorar, né, o trânsito se faz 

de pessoas e as pessoas não têm consciência! Então, motoristas de caminhões, camionetes que 

estacionam no modelo oblíquo em vagas que são só pra automóveis, e outros que estacionam em 

vagas pra idosos e deficientes, no entanto, né, sem ter o cartãozinho aquele. Se vocês 

observarem, na rua do posto de saúde, sempre tem camionete estacionada ali. Aí eu fui ver a 

legislação, a Brigada teria que multar, porque está escrito lá, tem uma placa, que diz: “Somente 

automóveis”. Então a parte da legislação está ok, só falta o pessoal respeitar. Então sempre tem 

as mesmas camionetes lá! Tu passa ali no Banco do Brasil, não tem como transitar se tem dois 

carros ali. Enfim, a nossa cidade cresceu muito e, hoje, estamos entre os dez, as dez do estado 

que possuem o maior número de veículos per capita. Inclusive, né, o, a Rádio Amizade fez um 

estudo sobre isso, trouxe dados que eu aproveitei pra utilizar aqui nesse discurso, que em 

circulação no momento, em Flores da Cunha, existem mais de 25,5 mil veículos, corresponde à 

média de 2,5 carros para cada três pessoas. Esses são os dados do Detran, então que mostra que a 

nossa frota de automóveis, veículos, enfim, cresceu 2,8% em 2020 em relação ao ano anterior, 

2019, saltando então de 24.520 veículos para 25.202 no ano passado; 682 novos automóveis e 

utilitários foram emplacados aqui no município. Já nos primeiros 150 dias de 2021, houve um 

acréscimo de 329 novos carros, o que representa uma média de 65 novas unidades por mês. Até 

maio então, estávamos com 25.531 veículos, entre carros de passeio, motos, camionetes e 

caminhões, utilitários, entre outros. Então se a gente seguir nesse ritmo de crescimento, né, ao 

final do ano teremos aí aproximadamente 26 mil veículos emplacados e circulando aí no nosso 

trânsito, sendo que a nossa população, segundo o IBGE, é de 31 mil habitantes. A 

Administração, através da Secretaria de Planejamento, já incluiu no PPA um orçamento então 

para que seja realizada a licitação e contratação de uma empresa para que, junto com os técnicos 

da Secretaria, tornem o plano de mobilidade uma realidade. Além de ser uma obrigação, né, isso 

com certeza vai contribuir para as várias questões que nós temos no município relacionadas ao 

trânsito, que já poderia estar sendo colocada em prática. Conversando hoje com o Marinho, né, 

Marinho, quantos anos que não temos ações efetivas no nosso município relacionadas ao 

trânsito? No atual PPA que está em vigor agora, que foi deixado pela administração anterior, não 

tinha previsão para essa ação então. O que que é o plano de mobilidade pra todos entenderem? É 

o instrumento de planejamento e gestão da mobilidade de um município. Ele trata de pensar, 

desenvolver e propor diretrizes para organizar o tráfego nas cidades, envolvendo a locomoção 

das pessoas e dos veículos, readequando o sistema viário existente e prospectando também as 

macroestruturas de interligação entre os municípios e as regiões, além de integrar planos de 

outras políticas temáticas e que têm relação com a mobilidade urbana, como o uso do solo, 

transporte público, interligações viárias, enfim. Para termos um trânsito adequado, ordenado e 

planejado de acordo esse plano, isso já devia estar em prática. O que estamos fazendo desde 

então é apagar incêndios, porque se tivéssemos esse plano, os investimentos já poderiam ter 

feitos nos locais adequados. Para tentar amenizar a situação, então nessa semana, a Secretaria de 

Planejamento está assinando o contrato com uma empresa que irá adiantar alguns desses 

assuntos relacionados ao trânsito. É uma consultoria então que vai estar fazendo esse estudo no 

município, com técnicos, né, pois nós não temos técnicos dentro da Prefeitura pra fazer esse 

trabalho, pra ações aí de curto prazo, e que depois também vão contemplar no plano de 
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mobilidade. E também, no ano que vem, temos aí a previsão da criação da guarda municipal, que 

tem o objetivo primordial de auxiliar a ordenação do trânsito, bem como coibir os vícios dos 

motoristas e autuar as infrações que já são comprovadas, seja então, ou seja, teremos mais braços 

no dia a dia do trânsito para mais frentes de fiscalização também. Então, como vocês sabem, 

além dessas dificuldades que nós estamos tendo e vocês estão vivenciando diariamente aí com 

todas as pessoas que fazem essas demandas, né, que procuram os Colegas Vereadores, precisa 

ser feito por técnicos, senão, pela quantidade de indicações que nós temos aqui e de pedidos de 

quebra-molas, a cidade vai virar só em quebra-molas, não tem condições! Então a gente aguarda 

que isso seja realizado o mais rápido possível e que o nosso trânsito seja devidamente 

organizado. E só pra citar uma preocupação também, que desde 2017, o promotor Stéfano esteve 

aqui nessa Casa fazendo uma tribuna, que ele falou lá a importância que precisava ter a guarda 

municipal. Ele colocou assim, ó, o quanto é importante a educação no trânsito e principalmente a 

instalação da guarda municipal, que detém o poder de polícia para autuar e ordenar o trânsito no 

município, que está caótico, lá em 2017, né? Pois o promotor fala: a falta de respeito nas vias 

públicas de Flores da Cunha é nítida, basta ver os delitos registrados pela Promotoria, 

aproximadamente 1800 por ano, dos quais grande parte estão ligadas ao trânsito, tais como 

carros rebaixados, emplacamentos vencidos, corridas e manobras perigosas, né, os rachas. Para o 

promotor, esses dados não representam 1% do que é visto diariamente e não são notificados. 

Muito do que acontece no trânsito não acaba, né, indo pra, pelos índices, né, da delegacia. Como 

cidadão, Kaltbach vê constantemente o desrespeito com as leis de trânsito, como a falta de uso 

de cinto de segurança, estacionar em local proibido ou em vagas destinadas para idoso e 

portadores de necessidades especiais, bem como o total desrespeito ao pedestre e ao uso da faixa 

de segurança. Para as autoridades, esses fatores são preocupantes, pois tudo isso reflete nas ações 

que entram no Ministério Público, fatos esses que poderiam ser inibidos através de educação no 

trânsito, como também diminuiria os custos ao Poder Público de um acidente envolvendo 

vítimas em função da alta velocidade e da imprudência dos motoristas. Para o promotor, a 

implantação da guarda municipal de trânsito também será importante para coibir os assaltos e 

furtos em estabelecimentos, unidades bancárias, bem como à segurança do cidadão, pois a 

função não tem caráter arrecadatório, mas sim, de ordenar o trânsito e proporcionar uma maior 

segurança ao cidadão. Ainda, para o promotor, a implantação da guarda não onera os cofres 

públicos, bem pelo contrário, trará arrecadação ao Município. Mas para que isso aconteça, 

depende do cidadão, se ele quiser agir e respeitar a legislação ou arcar com um custo 

desnecessário em função da sua imprudência. Então isso só comprova a importância que, né, nós 

temos que ter com esse assunto. Também peço a colaboração dos Colegas Vereadores de a gente 

se envolver e trabalhar nisso, apoiar o Município agora, quando estivermos fazendo o plano de 

mobilidade. E também, né, que as campanhas de educação no trânsito possam voltar a ter mais 

efetividade no nosso município, que é ali que começa também tudo, né? O trânsito, se está assim, 

é porque também tem pessoas que não cumprem e não fazem a sua parte para que ele seja mais 

adequado. Então essa era a participação que tinha para hoje. Desejo uma ótima semana a todos! 

Muito obrigada! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Passo a palavra ao Vereador Vitório Dalcero pra 

fazer uso da tribuna. 

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

Vereadores, servidores e assessores da Casa; o Rouglan, da imprensa; Senhor Marcos Dytz 

Picolli, Diretor Vice-Presidente; Senhor Antonio Coloda, demais colaboradores da Rádio 

Amizade; pessoas aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. Antes de falar 

sobre a moção de congratulações à Rádio Amizade, quero falar um pouco sobre os jogos 

olímpicos de Tóquio 2020, no Japão. Mesmo acontecendo do outro lado do oceano, os jogos têm 

o poder de influenciar o nosso humor, a nossa energia, nos deixando animados e preparados para 

torcer pelo Brasil, uma rotina neste período. Como acontece de quatro em quatro anos, as 

olimpíadas eram esperadas no verão de 2020 na capital japonesa. Mas, por conta da pandemia do 
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Covid-19, os jogos estão acontecendo de 23 de julho a 08 de agosto deste ano. Devido 

ao coronavírus, os jogos olímpicos no Japão estão sendo realizados sem a presença de público, 

com os atletas e equipes de apoio testados na chegada ao Japão e antes das competições. Os 

jogos olímpicos terão na total 46 modalidades olímpicas sendo disputadas entre países do mundo 

todo, com cinco novas modalidades sendo inseridas no programa olímpico deste ano no Japão. 

Elas são: o beisebol, o caratê, a escalada, o surfe e o skate, sendo que nessas duas últimas, o 

Brasil conquistou medalha de ouro e de prata, respectivamente. O país ocupa até o momento, a 

décima oitava colocação no quadro geral de medalhas. Como já disse, ficamos torcendo e felizes 

com as conquistas dos atletas, mas a verdade é que o país tem muito a fazer na área dos esportes. 

Entre os que nos representam nas olimpíadas, alguns têm fama, carreira consolidada e muitos são 

bem remunerados, mas 42% não têm nenhum patrocínio e 10% sequer consegue se sustentar 

com o esporte que praticam. Senhor Presidente, no decorrer das sessões desta Casa, estamos 

trazendo ao público mensagens de apoio e de congratulações a pessoas, empresas e entidades. 

Hoje, quero falar sobre a nossa querida Rádio Amizade FM 89.1. As tratativas para Flores da 

Cunha ter uma rádio começou em 1999, depois que a comunidade viu a Rádio Regional do 

Vêneto, que havia sido adquirida por um grupo de empresários florenses, ser vendida. Foi 

justamente de alguns ex-colaboradores da antiga emissora que partiu a iniciativa de buscar 

alternativas para Flores da Cunha ter a sua rádio. Os trabalhos de constituição de uma entidade 

mantenedora partiram do jornalista Antônio Luis Piccoli, falecido em 17 de fevereiro de 2021, 

na Itália, e Antonio Coloda, que juntamente com diversas lideranças locais, criaram a Fundação 

Cultural Vale Vêneto (Funvale). Os estatutos foram aprovados em 13 de dezembro de 2000 e o 

registro concluído em 18 de junho de 2001. A sede da entidade localiza-se na rua Severo 

Ravizzoni, número 2362, na sala 33. São fundadores da FUNVALE, mantenedora da Rádio 

Amizade FM 89.1, as seguintes empresas: Rede Serrana de Comunicação Ltda, Rádio Êxitos 

Ltda, Rádio Editora Picos Ltda, Rádio Editora Magia Ltda, Rádio Editora Assessore Ltda, Rádio 

Editora Alicerce Ltda e Editora Apoio Ltda. A primeira diretoria foi composta pelo diretor-

presidente Antônio Luis Piccoli (in memoriam); diretor vice-presidente Darci Dani; tesoureiro 

Clademir Fortunatti (in memoriam) e pelo secretário Olir Schiavenin. O Conselho Fiscal 

formado por Alcione Cioquetta, Derlau Tadeu Nery e Pedro Ferrari. Sendo reeleita por 

aclamação em 28 de maio de 2004, para o período de maio de 2004 a maio de 2007. A lista de 

presença na eleição da diretoria executiva de 28 de maio de 2004 constava: Antônio Luis Piccoli, 

Juliana Dalsolio, Alfredo Cousandier Filho, Débora Rachelle, Darci Dani, Clademir Fortunatti, 

Derlau Tadeu Nery, Maristela Dalsolio, Mara Cavagnolli, Fabio Piccoli Ramos, Carlos Henrique 

Dytz Piccoli, Vera Lúcia Rachelle Colombo, Fernando Merlin Rachelle, Olir Schiavenin, 

Alcione Cioquetta, Pedro Ferrari, Carlos Augusto Damin e Antonio Coloda. A primeira, aliás, a 

atual, desculpe, a diretoria atual é composta pelo Presidente Carlos Domingos Piccoli, Vice-

Presidente Marcos Dytz Piccoli, Diretor Administrativo Daniel Rech, Diretor Financeiro Marcus 

Vinícius Sandrin Giordani; e o Conselho Fiscal compostos por Antonio Coloda, Beatriz Piccoli 

Ramos e Lúcia Dalsolio. Os primeiros atos oficiais foram decretados no final de 2001 e foram 

publicados pelo Governo Federal, dando sinais para outorga da emissora. O Diário Oficial da 

União, de 14 de novembro de 2001, aprova o ato que se refere à portaria nº 653, de 06 de 

novembro de 2001, que outorga permissão para a execução do serviço de radiodifusão sonora em 

frequência modulada com fins exclusivamente educativos. O Diário Oficial da União do dia 13 

de dezembro de 2001, encaminhamento ao Congresso Nacional do ato constante da portaria nº 

653, que outorga permissão para a execução do serviço de rádio difusão sonora em frequência 

modulada com fins exclusivamente educativos. Em 2006, em parceria com a Prefeitura 

Municipal, a torre no Parque da Vindima passou por reformas e, dos 45 metros de altura 

existente, passou para 111 metros de altura, onde está instalada a antena de transmissão. O 

primeiro sinal ocorreu às 18h16min do dia 28 de julho de 2006, uma quinta-feira. Pessoas que 

sintonizaram os primeiros sinais foram: Carlos Augusto Damin; Roberto dos Reis, o Gauchinho; 

a Lúcia Dalsolio; o Carlos Domingos Piccoli, de Bento Gonçalves; Antônio Luis Piccoli, 

Antonio Coloda, Ivo Pianegonda, Vilson Romitti, Cleber Guarese, Vanderlei Salvador, entre 
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outros. A primeira transmissão externa ocorreu dia 10 de setembro de 2006, num domingo, numa 

transmissão de jogo de futebol. O primeiro evento foi realizado no dia 14 de janeiro de 2007, no 

pavilhão do Parque da Vindima Eloy Kunz, onde foi a escolha da Gata Pop Show, onde 13 

candidatas se inscreveram para o concurso. Tassiane Pereira Dias, moradora da localidade de 

Nova Roma, foi escolhida a Gata Pop Show. Bárbara Calgaro Ignacio, representante do distrito 

florense de Otávio Rocha, e Juliane Maiara Negrini, do bairro São Pedro, foram as princesas. 

Jaqueline Telles de Lima, moradora do bairro Pérola, foi agraciada como a melhor torcida. A 

Rádio Amizade FM 89.1 de Flores da Cunha iniciou suas atividades após sete anos de trabalho 

de um grupo de abnegados fundadores. Num primeiro momento, a emissora passou a se chamar 

RS News e, mais tarde, de Pop Show e, por fim, Rádio Amizade. A emissora é um dos braços da 

Fundação Cultural Vale Vêneto – FUNVALE, sua mantenedora, e atua com o propósito de 

divulgar e manter viva a cultura, as tradições e os costumes de seu povo, além de levar 

informação de qualidade a sua comunidade. A grade de programação reserva espaço para os 

diferentes, para as diferentes manifestações culturais, religiosas, gêneros musicais variados, 

espaços destinado ao jornalismo e programas de cunho educativo e comunitário. Também 

desenvolve atividades de ações sociais visando o bem da comunidade na qual está inserida. A 

emissora opera com sinal que abrange toda a serra gaúcha, alcançando um universo de mais de 

600 mil pessoas. E para realizar com sucesso o seu intento de alcançar uma multiplicidade de 

ouvintes, as diversas faixas etárias, de renda e de escolaridade, a emissora tem uma programação 

variada e segmentada, com forte investimento na produção de conteúdo. Com audiência 

consolidada na serra gaúcha, tendo sua planta transmissora em Flores da Cunha, ocupa destacada 

posição na média de audiência entre as FM. Destacamos que a criação da Rádio Amizade FM 

89.1 proporcionou um espaço para a veiculação de informação, cultura, entretenimento e lazer 

para a comunidade, bem como a divulgação de ideias, sempre com ética, respeito e 

imparcialidade. Parabenizamos a Rádio Amizade FM 89.1, estendendo os cumprimentos à 

direção e toda à equipe de colaboradores, pela concretização de 15 anos de história, 

congratulando os trabalhos desenvolvidos por este veículo de comunicação que se fortalece 

diariamente. Desejamos muito sucesso e a continuidade do excelente trabalho desenvolvido no 

nosso município. Parabéns a nossa querida Rádio Amizade! Muito obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Pra finalizar então os ocupantes da tribuna nessa 

noite, passo a palavra ao Vereador Luiz André de Oliveira. 

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

e Vereadora; um boa noite ao Clóvis Machado, que se encontra hoje aqui; também ao Bassani, 

ao Coloda, também ao Marcos Piccoli. Cumprimentando ele, cumprimento também toda a 

equipe da Rádio Amizade e, também, aos colaboradores, né, da Casa, os assessores, e também, 

em especial, ao povo que nos acompanha através do Facebook. Senhor Presidente, eu quero falar 

um pouquinho desses seis meses que, né, estou aí de vereador, e a partir desse momento, né, a 

gente começa, a partir do momento que a pessoa é vereador, ela começa a ter um olhar mais 

clínico pras, pras situações que se passam dentro do nosso município. E estou aqui não pra 

criticar governos antigos e isso, que aquilo, acho que não é, não faz parte de mim, mas quero sim 

falar daquilo de grandes obras que foi feito no nosso município, de governos anteriores, né, que 

são importante para o nosso município. E também, gostaria de dizer que temos muita coisa a se 

fazer em nosso município de áreas que não foi tanto, não foi tanto investido, né? Então sei que 

agora o nosso Prefeito César está fazendo um trabalho bastante forte na questão da água do 

nosso município, mas também, né, em contrapartida, se vê que pouco foi feito, né, anteriormente 

nessa questão. Posso citar também a questão do saneamento básico, que diversas comunidades 

nós temos problemas, né, comunidades de Nova Roma, Monte Bérico, né, propriamente o Monte 

Belo, também no Pérola a gente tem problema bastante grande na questão de esgoto, também na 

saída pra Lagoa Bela, né, a gente tem um problema bastante grande, praticamente nós, 

tratamento de esgoto em nosso município a gente não tem. Então é um setor que é bastante 

carente nessa questão, né, de esgoto. Também gostaria de falar, em nosso município, nosso 
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município acho que é uma, acho que é importante nós estarmos se preocupando na questões de, 

de lixo. Eu acho que tem muitos pontos em nosso município que o pessoal estão descartando lixo 

em lugares indevido. Posso citar a rua que dá acesso à Otávio Rocha, né, Vereador Barp, vários 

ponto de descartes de lixo em lugares impróprio, né? Então dali a pouco nós podemos pensar em 

criar campanhas de conscientização para que a nossa população não venha a fazer esse descarte, 

né, indevido, porque nosso município, sempre tenho falado, que praticamente tudo funciona. Se 

nós temos um roupeiro velho ou um sofá velho, a gente coloca, faz a ligação, o pessoal procura, 

né, eles vem e buscam de imediato. Então não, não há necessidade de que a nossa população 

venha descartar esses, esses lixos em lugares indevido, né? Também estive na sexta feira indo ao 

travessão Carvalho, e também observei lá, observei lá que também naquela rodovia tem um 

pessoal que estão fazendo descarte indevido de lixo, né? A ERS-122, que dá acesso a Antônio 

Prado, um pouquinho antes da ponte ali, se vocês notarem, tem uma estradinha, né, que ele faz 

um desvio por São Vitor, ali também, né, mais adiante, nós temos uma situação de descarte 

indevido de lixo, né? E provavelmente, ali na frente, nós vamos estar se utilizando da água do rio 

das Antas para poder, né, termos água em nosso município, e como é que nós vamos encontrar 

essas águas, né, se nós continuarmos, né, fazendo esse descarte indevido de lixo? Situação da 

água também nós temos na comunidade da Linha 80, mais propriamente, pra vocês entenderem, 

naquela comunidade, aquele vilarejo ali, em frente ao antigo parque Mirassol, mais pra cima, 

naquela estrada ali, tem também um vilarejo quase daquele tamanho ali, Senhor Presidente, que 

são em torno de oito a dez famílias, que elas não tem água encanada, né? Então, né, é um 

problema que nós temos que atacar, né, ajudar aquela comunidade para que venha a ser, sendo 

feito. Quando chega no verão forte, a população de lá, eles acabam, né, eles tomam água de um 

poço, né, natural, sem poço artesiano, e por muitas vezes acaba secando, né, e muitos deles 

pegam água aqui da cidade, eles pegam água da cidade pra poder tomar, né? Então, né, todos os 

investimentos em nosso município, de todos os prefeito, foram investimentos bom, né? Ninguém 

entra a ser um prefeito pensando no pior pra comunidade, né? Acredito que todos os prefeitos 

que passaram, eles pretenderam fazer o melhor pro nosso município, mas que agora também, nós 

olhamos, né, tenhamos outras prioridades, né? Não quero criticar governo nenhum, mas um 

alerta que nós, que eu levanto para o nosso Prefeito, que está fazendo um excelente trabalho. 

Todos os trabalhos, os canais de comunicação que foi feito para a melhoria, né, para a nossa 

comunidade, está tendo um respaldo muito grande, porque está sendo muito rápido, muito ágil, 

né, desde pedido de obras, pedido de brita nas estrada, melhorias, até mesmo nas trocas de 

lâmpada está sendo muito rápido e a população está gostando muito. Então a Flores que nós 

queremos pro futuro, né, que o César está planejando, que se inclua também, né, essa, essas 

nossas questões aí, para que cada vez mais a gente venha a ter uma cidade muito mais limpa, né, 

uma cidade bonita. Tenho visitado os municípios da nossa, a nossa serra gaúcha, mais 

propriamente Nova Petrópolis e Gramado, e são cidades turísticas, né, que nosso município 

também é um município turístico e não vi essas situações, né, então, porque o investimento lá 

nessas questões é um investimento bastante pesado. Então que nós venhamos olhar também pra 

esse, pra esse lado, para que nós possamos ter, né, uma cidade mais turística. E uma cidade mais 

turística, nós temos que pensar nessa situação também. Era isso, Senhor Presidente, por hoje. 

Agradeço a oportunidade. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Muito bem! Encerrado o Grande Expediente, 

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

(Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, a Nova Redação do Projeto de Lei nº 048/2021, que “Autoriza a abertura de um 

Crédito Adicional Suplementar no valor de R$5.837.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a 

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

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável, com Nova Redação.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nova Redação do Projeto de Lei nº 048/2021. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, então esse projeto ele 

é praticamente um complemento do projeto que tratava do Fuprev que foi, que tramitou na 

Câmara na semana passada. E um dos motivos dessa adequação deste projeto de agora é a 

elevação da alíquota patronal do Fuprev, de 14 para 28% e, consequentemente, a 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 da Administração, sejam transferidas para 

cada secretaria respectiva, principalmente as Secretarias da Educação e Saúde, com os recursos 

vinculados. E um outro motivo foi a transferência de 25 professores do centro de custos da folha 

de pagamento vinculado ao recurso 0020, do MDE, para o centro de custos vinculado ao recurso 

0031, do Fundeb. Essa transferência foi necessária devido ao ingresso de recursos do Fundeb 

maior que o previsto inicialmente, além da necessidade de aplicação de no mínimo 70% do 

recurso do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação. Portanto é uma adequação da, 

pra as folhas de pagamento do corrente exercício financeiro. E desta forma, sou favorável a este 

projeto.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Resolução, Nova Redação do Projeto 

de Lei nº 048/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem 

não. (Processo de votação eletrônica). Nova Redação do Projeto de Lei nº 048/2021 aprovada 

por unanimidade.  

Projeto de Resolução nº 005/2021, que “Cria a Comissão Especial para discussão e fiscalização 

das concessões rodoviárias do polo Serra Gaúcha”. 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 Resolução nº 005/2021 está em 

discussão.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham através das mídias sociais, sejam todos bem-vindo e 

boa noite. Senhor Presidente, o projeto que ora apreciamos, Projeto de Resolução nº 05, que cria 

comissão especial para discussão e fiscalização das concessões rodoviárias do polo da serra 

gaúcha. É notório, sabemos da importância que isso tem e é um tema latente e atual agora, nos 

últimos dias, Senhor Presidente e Colegas Vereadores, que na última quinta-feira, juntamente 

com o Senhor Presidente, estivemos na cidade de Feliz e pudemos sentir essa necessidade. 

Também, na sexta-feira, a maioria dos Vereadores se fizeram presentes numa audiência pública, 

em Antônio Prado, e lá também a gente sentiu essa necessidade. Então essa comissão que cria, 

que ora criamos aqui na nossa Casa, essa frente à preocupação que esta Casa Legislativa com a 

situação caótica em que se encontram as estradas do polo rodoviário da serra gaúcha, tão 

importante para o desenvolvimento econômico e social da região, da mesma forma que o 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em janeiro de 2020, assinou contrato com o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para a execução dos estudos 

técnico necessário para conceder à iniciativa privada trechos de 18 rodovias do estado, que 

totalizam 1.028 quilômetros de extensão, sendo 760 quilômetros de trechos atualmente 

pedagiados e sob administração de Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR; e outros 268 

quilômetros de responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Daer. 

Considerando em que entre os trechos de rodovias comtempladas pelo estudo técnico do 
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BNDES, estão quatro trechos que atendem de forma direta nossos municípios e região: ERS-122 

(Caxias do Sul a Antônio Prado), ERS-122 (Caxias do Sul a São Vendelino), ERS-235 (Caxias 

do Sul a Gramado) e ERS-453 (Caxias do Sul - Bento Gonçalves). Então a gente sabe que se fala 

muito em pedágio, se fala muito em obras e Flores da Cunha, a exemplo de outros municípios, 

também não foi contemplada, Senhor Presidente e Colegas. Então solicitamos que esta Casa 

também tenha a sua frente, tenha a sua comissão para instalação dessa comissão especial para 

discussão e fiscalização das concessões rodoviárias do polo da serra gaúcha. Sendo assim, 

solicito aos Nobres Pares a aprovação do presente projeto de resolução cujo escopo atende as 

funções constitucionais incumbidas a este parlamento. Então solicitamos aos Nobres Edis, 

solicito que possamos também nessa Casa Legislativa, Senhor Presidente e Colegas, termos a 

nossa frente para a discussão desse projeto tão importante, que visa a tratar das concessões e 

pedágios pros próximos 30 anos, é um prazo longo. Então acredito que seja em boa hora e tempo 

de discutirmos. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

pessoas que ainda nos prestigiam na noite de hoje. Parabenizar, Barp, pela intenção, boa intenção 

em levar à frente esse assunto que é tão delicado e vem à tona agora, por parte do Governo do 

Estado. Acompanhando os Colegas na semana passada, em Antônio Prado, a gente pode 

perceber que cada determinada região tem o seu interesse. Nós, Flores da Cunha, temos uma 

grande parte, como falei anteriormente também, que é a duplicação 122, Flores a Caxias e, da 

mesma forma, que vem em relação ao pedágio, né? Claro, devemos levar esse assunto, Barp, 

como vereadores, fomos eleitos pelo povo e acredito que não devemos aceitar esse pacotão de 30 

anos, que a gente está falando em 30 anos, não é quatro anos que passa aí rápido, né, a gente está 

falando de 30. Então olhar com cautela, provocar o debate e, sim, discutirmos o que seja melhor 

pro município, município em primeiro lugar sempre e as ações aí que devem ser tomadas em 

relação às concessões. Era essa a contribuição que eu tinha pra noite de hoje. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Resolução nº 005/2021 está em 

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

eletrônica). Projeto de Resolução nº 005/2021 aprovado por unanimidade.  

Moção nº 021/2021, de Congratulações ao Senhor Marcos Dytz Piccoli, Diretor Vice-Presidente 

da Fundação Cultural Vale Vêneto – FUNVALE, mantenedora da Rádio Amizade FM 89.1 de 

Flores da Cunha, aos 15 anos de existência em nosso município, comemorado no dia 28 de julho 

de 2021, estendendo os cumprimentos à direção e toda equipe de funcionários e colaboradores. 

De autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, a qual eu passo a palavra para defender a sua 

moção.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente! A presente moção de 

congratulações ao Senhor Marcos Dytz Piccoli, Diretor Vice-Presidente da Fundação Cultural 

Vale Vêneto – Funvale, mantenedora da Rádio Amizade 89.1 de Flores da Cunha, alusivo aos 15 

anos de instalação oficial em nosso município, comemorado no dia 28 de julho de 2021. A Rádio 

Amizade 89.1 de Flores da Cunha atua com o propósito de divulgar e manter viva a cultura, as 

tradições e os costumes de seu povo, além de levar informação de qualidade a sua comunidade. 

Sua grade de programação reserva espaços para as diferentes manifestações culturais, religiosas, 

gêneros culturais variados, espaço destinado ao jornalismo e programas de cunho educativo e 

comunitário. Destacamos que a criação da Rádio Amizade 89.1 proporcionou um espaço para a 

veiculação de informação, cultura, entretenimento e lazer para a comunidade, bem como a 

divulgação de ideias, sempre com a ética, respeito e a imparcialidade. Mais uma vez, 

parabenizamos a Rádio Amizade 89.1, estendendo os cumprimentos à direção e toda à equipe de 

funcionários e colaboradores, pela concretização de 15 anos de história. Desta forma, solicito aos 

demais Nobres Vereadores a aprovação da presente moção de congratulações à Rádio Amizade 

89.1, pelos relevantes serviços prestados à comunidade da serra gaúcha ao longo dos seus 15 

anos de existência. Muito obrigado, Senhor Presidente! 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção de Congratulações nº 021/2021 está em 

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

eletrônica). Moção de Congratulações nº 021/2021 aprovada por unanimidade.  

Encerrado a Ordem do Dia, então encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento os 

Projetos de Leis nº 047 e 050/2021. Passamos, agora, às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, na última quarta-feira, nós, 

eu e o Vice-Prefeito Márcio Rech, também o nosso Presidente Municipal do Republicanos, Luis 

Fernando Rosa, visitamos ao nosso, a Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios. Então, 

conversando com o chefe lá de gabinete, pra ver a possibilidade de nós angariar recurso, de uma 

vez por todas, para que possamos fazer o trevo que dá acesso à Keko e, também, à Difratelli. 

Então nessa última quarta-feira, a gente esteve lá, né, tivemos um apoio bastante grande. Disse 

ele também que vai nos visitar, né, o nosso município, para ter um olhar mais, mais de perto a 

essa situação aí. E também, a situação do bairro Pérola ali, que ali, né, que une os dois bairros 

ali, aquela passagem ali, pra que, né, venha a ver a possibilidade também de ter uma, ou 

redutores de velocidade ou propriamente uma, uma passarela para que seja, os pedestre muito 

mais, né, a ter um apoio muito melhor e coibir, né, os acidentes ali, haja vista que aquele local já 

teve cinco óbitos, né? Então a gente fez esse movimento aí na, na última quarta-feira. Era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado e um boa noite a todos! 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, mais uma vez Colegas 

Vereadores, trago um pequeno texto pra reflexão dos Nobres Edis. A Administração Pública tem 

diversos princípios e regras, que a cada dia busco entender e aprender. Mesmo sendo jovem, 

tenho alguma experiência na administração pública. Fiz parte, convivi a bancada do MDB com 

pessoas de grande conhecimento, experiência, onde buscamos dividir nossos conhecimentos. Um 

dos mais importantes princípios da nossa Constituição, contido no artigo 37, na qual nossa 

assessora nos cobra diariamente, é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade 

tem desdobramento em dois prismas. O primeiro em relação à igualdade da atuação em face dos 

administrados, por meio da busca à satisfação do interesse público. O segundo, com referência à 

própria Administração, de modo o prefeito, os assessores, secretários, et cetera, mas o órgão 

responsável, não cabendo àqueles promoção pessoal. Se promove ações e não pessoas. Os atos 

administrativos são imputáveis, não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade 

administrativa da Administração Pública. De sorte que ele é o autor institucional do ato. A 

pessoa é apenas o órgão que fortemente manifesta a vontade estatal. Em consequência, as 

realizações governamentais não são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em 

nome de quem a conduzirá. A própria Constituição, em seu inciso primeiro, do artigo 37, proíbe 

que conste nome, símbolo ou imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou 

servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos 

públicos. Me deparei, no final de semana, uma publicidade oficial do Município. Ressalto que 

foi uma grande ideia a luta às pessoas, a questão das, de fazerem a conscientização da segunda 

dose da vacina, na qual usaram a imagem do Chefe do Executivo e, posteriormente, no 

Instagram, enfim, nos meios da Prefeitura. Outro porém, que nas imagens vinculadas nas redes 

sociais haviam imagens de artistas famosos e reconhecidos. Pergunto: O direito de imagem 

destes artistas como fica? Esse uso, se indevido ou sem autorização, pode gerar alguma despesa, 

despesa aos cofres públicos? Então quero só apenas manifestar essa minha opinião, trazer a 

conhecimento se alguém não os tive a oportunidade de ver, eu tive. Também dizer que essa 

bancada aqui ela é parceira, está sendo parceira, mesmo que as urnas nos colocaram na oposição. 

A gente está aqui trabalhando, brigando por uma sociedade mais justa, igualitária e próspera para 
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todos. Então apenas levantar esse assunto, trazer a conhecimento da Líder de Governo aqui na 

Câmara. Somos parceiro, mas também estamos de olho, Senhor Presidente, e atentos pra 

ajudarmos a fazer uma administração para o nosso município. Era isso. Muito obrigado. 

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

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

em especial, o público que nos assiste ainda. Dou destaque aqui pra imprensa, em nome da Rádio 

Amizade que se faz nessa noite presente, parabéns pelos 15 anos de atuação junto ao nosso 

município, e muito obrigado por todos os trabalhos que vocês já realizaram. Queria 

complementar um pouco com alguns trabalhos da última semana. Então na última terça-feira, dia 

27 de julho, eu estive juntamente com o Secretário Paulo, que faz parte da Secretaria de Turismo, 

Indústria, Comércio e Serviços, a gente esteve visitando uma empresa aqui de Flores da Cunha, 

que tem um projeto, apresentou pra nós um projeto novo e que está vinculado diretamente pra 

área de, de esportes. É uma iniciativa desta empresa e que estivemos conhecendo um pouco 

mais. Ela estará desenvolvendo e apresentando nos próximos dias e que tenho certeza que será 

muito bom para a comunidade de Flores da Cunha. No dia 29 de julho, na quinta-feira, então 

juntamente com os Colegas da Comissão da Água, Diretor Vitório, o Angelo, a gente recebeu o 

gerente da Corsan, aqui em Flores da Cunha, que assumiu há poucos dias, o Senhor Adriano. E 

algumas das, das questões que a gente cobrou dele, são quais foram os primeiros passos para 

tentar diminuir os problemas que a gente tem de abastecimento, né? E ele nos relatou então que a 

principal atitude que foi tomada até agora e foi priorizado, foi o conserto de vazamentos na rede, 

cerca de 70 pontos foram identificados e já feito os reparos necessário, e isso já deu um reflexo 

bem notável na questão da água. E também, foi dialogado sobre alternativas aos poços 

artesianos, tendo em vista o abastecimento a longo prazo para a nossa cidade. Também na sexta-

feira, dia 30, queria dar destaque que recebemos o Prefeito César Ulian então nesta Casa, 

também explicando um pouco sobre a questão do plano dos 30 anos da concessão das rodovias, e 

aquilo que ele apresentou, em contrapartida, beneficiando, que seria para beneficiar o nosso 

município de Flores da Cunha. Também na, na mesma tarde, a gente esteve em Antônio Prado, 

na Câmara Municipal, com alguns Colegas, e ficou nítido o descontentamento do pessoal tanto 

de Ipê como de Antônio Prado e, também, dos deputados ali presentes que se demonstraram, que 

se faz necessário um diálogo maior, um prazo maior para esse debate tão importante, visto que 

estamos falando de 30 anos e não de 30 dias. E no sábado, também queria dizer que fiquei muito 

feliz porque chegou a minha vez de fazer a vacina. Então não tive grandes reações e recomendo 

a todos que dentro do, da sua vez, quando é chegada a sua idade, que vá fazer a vacina e que não 

deixe principalmente de fazer a segunda dose. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado, boa noite e 

boa semana a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Francisco 

Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, também quero falar 

que a Comissão da Água, formada por mim e pelos Colegas Vereadores Angelo e Diego, esteve 

reunida no dia 29 de julho, com o gerente local do escritório da Corsan do nosso município, 

Senhor Adriano Hallmann. Na oportunidade, questionamos o gerente sobre quais ações que a 

Corsan vem adotando para atender às reivindicações de moradores sobre a falta de água nas suas 

residências. Ao responder o questionamento, o gerente local nos informou que nos últimos dias 

foi executada uma checagem na rede de água e que foram constatados e consertados 70 

vazamentos de água na rede de distribuição. O gerente nos afirmou que a busca por vazamentos 

de água na rede será uma medida rotineira. O conserto dos vazamentos e a perfuração de mais 

dois poços são medidas que estão sendo tomadas a curto prazo. Outras ações estão sendo 

estudadas pela Corsan a médio prazo, para não ocorrer mais, com tanta frequência, a falta de 

água em nossa cidade. Senhor Presidente, a comissão continuará nas próximas reuniões colhendo 

informações e ouvindo pessoas de nossa comunidade para nos municiar de conteúdo. Estamos 



 

Anais 2.650, da Sessão Ordinária do dia 02 de agosto de 2021. 15 

confiantes que, com ações efetivas da Corsan e uma campanha de conscientização da população 

florense, evitando o desperdício, nossa população não fique privada de ter água nas torneiras de 

suas casas. Também, junto com o Senhor Presidente e os Colegas Vereadores Barp, Guga, Diego 

e Angelo, estive na audiência pública, em Antônio Prado, sobre o novo modelo de concessão de 

estradas apresentado pelo Governo do Estado cuja a nossa RS-122 está infelizmente 

contemplada com duas praças de pedágio no trecho de Caxias do Sul até a BR-116. Este é o 

momento de defendermos um modelo de concessão que seja bom para todos, não somente para a 

empresa que terá a concessão. Exigimos, entre outras reivindicações, a retirada da praça de 

pedágio de nosso município e a duplicação do trecho de Caxias a Flores. Seria isso por enquanto, 

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

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

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

parabenizar pela moção, né, o Diretor Vitório, à Rádio Amizade; também ao Colega Vereador 

Barp, pela criação aí dessa importante comissão pra tratarmos desses assuntos do nosso 

município. Agradecer ao Colega Vereador Guga, pela informação, e com certeza isso só 

engrandece o teu trabalho, estarmos parceiros em prol do nosso município. E agora eu estou 

indignada e revoltada, né, porque acabo de receber a informação, que na volta aí dos nossos 

deputados, vai ser aprovada aí, enfim, votada uma reforma eleitoral, sem qualquer discussão, 

sem transparência, sem participação das pessoas, ou seja, né, eles votam para o bem deles e as 

mudanças acontecem só pra..., nem vou falar, né? Mas, enfim, vou ler um pouquinho aqui da 

carta que está sendo encaminhada também então pra então os nossos deputados. Tramita no 

Congresso Nacional a maior proposta de reforma do sistema eleitoral brasileiro das últimas três 

décadas. Os projetos, apesar de versarem sobre temas correlatos, então sendo produzidos em 

diferentes fóruns legislativos, dificultando o diálogo democrático sobre temas centrais à vida 

política nacional. Os conteúdos dessas propostas sequer foram apresentados oficialmente, mas já 

há sinalização de que poderão tramitar em regime de urgência. De acordo com declarações 

públicas dos principais envolvidos nesse processo, pretende-se levar as propostas à votação, 

especialmente o chamado novo código eleitoral no dia seguinte ao retorno das atividades 

legislativas, ou seja, a reforma que estrutura a espinha dorsal da democracia brasileira está sendo 

construída sem transparência, tempo e participação da sociedade civil. Ao julgar pelas minutas 

de textos legislativos que circulam informalmente nas redes sociais, essa proposta representa 

uma reforma de retrocessos. Prevê, por exemplo, o afrouxamento das regras de transparência, 

fiscalização e punição de irregularidades e retrocede nos avanços já obtidos para a inclusão de 

mulheres e negros na política institucional. Além disso, estão sendo propostas mudanças como o 

distritão e o semipresidencialismo, que representa uma profunda alteração na democracia 

representativa como a conhecemos. Não tenho mais tempo, mas enfim, peço aos Colegas que 

vejam com os seus deputados, avaliem esse tema que é de suma importância. E não podemos a 

cada eleição, né, mudar as regras em benefício de uns, né? É isso que eu mais me indigna. Boa 

noite a todos! 

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

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

Vereadora, às pessoas que nos acompanham, servidores da Casa; um cumprimento especial à 

imprensa, ao Rouglan; e um boa noite especial a toda família da Rádio Amizade, o Marcos Dytz 

Piccoli; o nosso Coloda, e todos os servidores também daquela rádio, colaboradores, pessoas que 

são queridas aqui no nosso município por essa nossa Rádio Amizade, pelo trabalho que vem 

fazendo nesses 15 anos, né, Coloda? Quanta luta, né, quanta, quanto trabalho, quanto empenho 

para manter funcionando essa rádio, que sabe que leva cultura, leva entretenimento para toda a 

nossa população, para todo o nosso município. Então parabenizar o Colega Vereador de bancada, 

o Vitório Dalcero, pela moção. Foste feliz, Colega Vitório, porque a Rádio Amizade ela é 

merecedora de tudo que foi falado nessa noite, haja visto todo histórico que lemos e ouvimos e 
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apreciamos nessa noite. Então parabéns à Rádio Amizade, por todo esse trabalho, pelos seus 15 

anos, e vida longa à nossa Rádio Amizade aqui em Flores da Cunha. Também na nossa querida 

cidade Antônio Prado, que estivemos lá na última sexta-feira, junto com os Colegas, vem uma 

notícia interessante, boa, que eu gostaria de partilhar com os senhores e com os ouvintes. O 

jornal Pradense, Panorama Pradense de Antônio Prado completou ontem, dia 1º de agosto, seu 

cinquentenário. Quero aqui cumprimentar o nosso conterrâneo Floriano Molon, que foi um dos 

fundadores e redator chefe por dois anos. Hoj, o jornal Panorama Pradense tem na sua direção de 

jornalismo Paulo Barp, meu parente meio de longe, mas é meu parente, e a Marilita Calgaro 

Scapinelli, também minha parente, cujas famílias têm origem em Flores da Cunha, as raízes, 

mais propriamente no travessão Carvalho. Portanto os nossos cumprimentos ao Panorama 

Pradense, pelos seus 50 anos. E também a eles, vida longa ao jornal daquela cidade aqui de 

Antônio Prado, nossa vizinha. Por ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado então as Explicações Pessoais, 

passamos aos Informes da Presidência. Solicito então aos líderes de bancadas que indiquem, até 

a próxima quinta-feira, um vereador para compor a comissão de organização do Programa 

Vereador Por Um Dia. A indicação poderá ser feita através de e-mail para a diretoria da Câmara. 

Na última quinta-feira, então dia 29, estive representando esta Casa, juntamente com o Vereador 

Ademir Barp, que já agradeço a parceria e a presença, na reunião do Parlamento da Serra 

Gaúcha, na Câmara de Vereadores de Feliz, oportunidade em que foi debatido o plano de 

concessões das rodovias da serra. No início da tarde da sexta-feira, então no dia 30, atendendo 

um convite feito por mim, o Prefeito veio até esta Casa, onde fez uma explanação sobre as 

reivindicações da Administração que estão sendo pleiteadas junto ao Governo do Estado no 

plano de concessões das rodovias da serra. Entre as reivindicações solicitadas, estão a 

transferência de local da praça de pedágio de Flores da Cunha, a duplicação da rodovia entre 

Flores da Cunha e Caxias do Sul, além de sinalizações, duplicações, construções de passarela, 

melhorias em trevos de acesso ao município, áreas de escape para caminhões, entre outras. E 

como já foi comentado pelos Colegas Vereadores, então logo após a reunião, nós estivemos 

então numa comitiva, seis vereadores, até a cidade de Antônio Prado, para também participar de 

uma audiência pública, lá na Câmara de Vereadores, que o nosso assunto principal aqui da 

região, hoje, é essa concessões das estradas, né? Então nós já estamos providenciando para que o 

Secretário possa vir até esta Câmara, num curto espaço de tempo, para também nós aqui 

debatermos junto a nossa comunidade, as nossas entidades, os nossos representantes para que 

nós não deixamos passar essa, esse projeto de concessão que o Governo está querendo aplicar 

pra nós gaúchos, né? Nós precisamos reivindicar agora, pra não se arrepender depois. Então 

assim que tiver a data confirmada, eu avisarei os Colegas e à imprensa também. Quero também 

aqui parabenizar a Rádio Amizade, a toda a equipe, na pessoa do Piccoli, da Lúcia, Coloda. 

Desejar a vocês, como eu falei a semana passada, muito trabalho, que a cidade que acolheu 

vocês, que vocês possam ter o êxito cada vez mais, que essa data se repita por muito mais tempo, 

com a sua imparcialidade e a seriedade que vocês fazem a vossa rádio atuante aqui na nossa 

cidade. Acho que eram essas... Ah, também na sexta-feira de noite, representando esta Casa, 

então eu participei da solenidade de formatura do chef executivo internacional na UCS, no 

restaurante Dolce Itália, no Parque da Vindima Eloy Kunz. Então nós tivemos lá formatura de 

dez chefs de cozinhas de várias cidades, vários estados e até uma pessoa da Itália esteve aí se 

formando em nossa cidade, então já foi a 39ª formatura. Então a UCS parceira, juntamente com o 

município, trazendo pessoas de outras culturas, outras cidades, outros estados, pra que venham 

aqui conhecer a nossa estrutura e levar daqui o nossos ótimos exemplos de vida, de trabalho, de 

produtos, a nossa culinária, a nossa bebida tão conhecida, o nosso vinho, espumantes, levando 

para fora essas informações. Então eu estive lá representando esta Casa. Ah, também 

esquecendo, então conforme foi aprovado o projeto de resolução, então todas bancadas então que 

indiquem um representante pra fazer parte da comissão das concessões, acho que até na sexta-
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feira podemos deixar um prazo assim, então cada bancada que indique um representante. Eram 

essas as informações.  

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

desse dia 02 de agosto de 2021, às 19h30min. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, e 

paz e bem! 
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