SESSÃO 2.651 – ORDINÁRIA
09 de agosto de 2021
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
sessão plenária ordinária nesse dia 09 de agosto de 2021, às 18h08min. Um cumprimento
especial à Colega Vereadora, aos Colegas Vereadores; à imprensa, na pessoa do Rouglan;
assessores da Casa, demais pessoas que nos assistem através do Facebook Câmara de Vereadores
Flores da Cunha, sejam todos bem-vindos! Inicialmente, eu gostaria de lembrar a todos que em
maio de 2019 foi instituído no município, através da lei municipal, o Agosto Lilás, mês dedicado
ao combate à violência contra a mulher.
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 087/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 014/2021 e encaminha o registro
de acidente de trânsito sem feridos – protocolo nº 2021 0602 4746 169, bem como a portaria nº
28.059, de 28 de junho de 2021, a qual determina a instauração de processo administrativo
disciplinar e nomeia membros para tal, em atenção ao requerimento nº 049/2021, de autoria do
Vereador Carlos Roberto Forlin.
Ofício nº 088/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 053/2021, que “Inclui o Projeto 1039 no
Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias em
vigor e, autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$3.200.000,00”.
Ofício nº 089/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 054/2021, que “Autoriza o Executivo
Municipal a contratar por prazo determinado, servidores para exercerem as funções de Médico –
Clínico Geral, Médico Ginecologista/Obstetra e Enfermeiro, visando atender necessidade
temporária de excepcional interesse público”.
E-mail da Secretaria de Administração e Governo, que encaminha o relatório das transferências
de receitas recebidas da União ao Município de Flores da Cunha referente ao mês de julho de
2021, para conhecimento dos Vereadores.
EXPEDIENTE DE VEREADORES:
Projeto de Lei nº 051/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que “Denomina de estrada
José Bergoza uma via pública localizada no Travessão Camargo, Capela São Paulo, no
município de Flores da Cunha”.
Projeto de Lei nº 052/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que “Ratifica o programa
de cooperação “Sinal Vermelho” contra a Violência Doméstica como uma das medidas de
enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei Federal nº
14.188 de 28 de julho de 2021, no âmbito do Município de Flores da Cunha e dá outras
providências”.
Indicação nº 248/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito
Municipal que estude a viabilidade para criar, junto ao Sistema Único de Saúde do Município,
uma equipe especializada em reabilitação pós-Covid-19.
Indicação nº 249/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito
Municipal que seja providenciada as devidas melhorias no asfalto da rua Dr. Montaury, em
frente ao estabelecimento Moisés Materiais Elétricos.
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Indicação nº 250/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito
Municipal que sejam providenciadas melhorias na sinalização do solo, como a pintura da faixa
de rolamento e pintura da faixa de pedestre, bem como a colocação e manutenção das placas de
sinalização de trânsito no cruzamento da VRS-814 e estrada Ricardo Panizzon, próximo à capela
São Martinho, no travessão Martins.
Moção nº 022/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que apresenta
Moção de Congratulações ao Senhor Fábio Fortunati, pelos mais de 10 anos de serviços
prestados ao Consulado do Grêmio no município de Flores da Cunha.
Ofício do Líder da Bancada do PSB, Vereador Horácio Natalino Rech, que indica o seu nome
para a composição da Comissão Especial destinada a realizar estudo, discussão e fiscalização das
concessões rodoviárias do polo serra gaúcha.
Ofício do Líder da Bancada do MDB, Vereador Ademir Antonio Barp, que indica o seu nome
para a composição da Comissão Especial destinada a realizar estudo, discussão e fiscalização das
concessões rodoviárias do polo serra gaúcha.
Ofício do Líder da Bancada do Progressistas, Vereador Diego Tonet, que indica a Vereadora
Silvana De Carli para a composição da Comissão Especial destinada a realizar estudo, discussão
e fiscalização das concessões rodoviárias do polo serra gaúcha.
Ofício do Líder da Bancada do Republicanos, Vereador Luiz André de Oliveira, que indica o seu
nome para a composição da Comissão Especial destinada a realizar estudo, discussão e
fiscalização das concessões rodoviárias do polo serra gaúcha.
E-mail da bancada do Progressistas, em nome do Presidente e Relator da Comissão de Finanças
e Orçamento, Vereador Diego Tonet, que encaminha a agenda de instrução do Projeto de Lei nº
050/2021, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022”,
para conhecimento dos Vereadores.
EXPEDIENTE DE DIVERSOS:
Ofício da Diretora Administrativa do Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima, que
solicita a cedência de uso do espaço na Tribuna Livre, a fim de prestar contas dos recursos
recebidos e expor a situação do hospital com a pandemia do Covid-19.
E-mail da Assistente Administrativo da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), que encaminha
ofício do Presidente da entidade, que informa que será adotado um novo modelo tarifário nas
praças de pedágio da EGR a partir do dia 05 de agosto de 2021, visando corrigir distorções nas
cobranças de pedágio.
E-mail do Gabinete do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, que responde o ofício da
Câmara nº 039/2021, que trata da solicitação para priorização dos profissionais da educação na
vacina contra a Covid-19, e informa que, considerando o avanço do processo de vacinação no
estado neste momento, progredindo na sequência de faixa etária, entende-se que a demanda já
restou superada, em atenção à moção de apoio nº 005/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet.
E-mail do Senhor Marcos Piccoli, que em nome da Funvale e dos colaboradores da Rádio
Amizade, agradece novamente pela homenagem recebida através da moção de congratulações.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado ao Secretário Angelo. Passamos, agora,
ao
PEQUENO EXPEDIENTE
Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Carlos Roberto Forlin.
VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores,
Vereadora, público que se faz aqui presente, Fábio Fortunati, ex-cônsul do Grêmio; temos o
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Bassani, o Machado e demais funcionários dessa Casa. Faço uso deste espaço pra defender
minha indicação na rua Dr. Montaury, em frente ao Moisés Materiais Elétricos, no outro lado da
via, quem vai sentido à Nova Pádua, se faz necessário o reparo principalmente naquele
momento, naquela via, aonde foi feito meses atrás a tapação dos buracos, mas devido ao excesso
aí de veículos que transitam pela estrada, se fez a necessidade novamente de mais outros reparos.
Talvez de uma forma um pouco mais direcionada, fazendo toda a remoção desse material que
hoje se encontra lá e, sim, fazendo aquela camada nova. E aproveitando pra verificar o
prolongamento da via que também está em má situação. Então deixo aqui registrado, trago a
conhecimento dos Colegas Vereadores a necessidade da nossa cidade, a nossa via, que muito
bem ocupada é por nossos cidadãos e demais pessoas que transitam por aquele local. Era isso,
Senhor Presidente. Muito obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Horácio Rech.
VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Vereadores, à Vereadora,
funcionários da Casa, à imprensa, o público aqui presente e quem nos assiste através do
Facebook. A indicação 250 faço justificativa. O município de Flores da Cunha está em crescente
desenvolvimento e com o aumento considerável de fluxo de veículos. O trânsito no local
indicado, no período da safra da uva, é muito elevado e de alto risco devido ao grande fluxo
principalmente de caminhões que se deslocam para a vinícola Panizzon. O traçado da via
próximo ao travessão Martins, devido a uma curva acentuada no sentido Flores da Cunha a Nova
Pádua, dificulta muito a visibilidade dos condutores. E quem trafega em sentido contrário, a
mesma possui uma elevada, que também dificulta a visibilidade para a conversão à esquerda.
Diante disso, solicitamos ao Executivo Municipal para adotar todas as medidas de segurança no
trecho em destaque. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!
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 prestigia aqui no plenário e também em casa pelas redes sociais. Então, no
dia sete agora, nesse final de semana, comemoramos o aniversário de 15 anos da Lei Maria da
Penha. Por isso então, eu apresentei um projeto que vem agregar nesse sentido aqui, para a
nossa, nosso município, que ratifica o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a
violência doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar
contra a mulher, que foi recentemente aprovada a nível federal no dia 28 de julho. A ideia desse
projeto de lei é que a mulher que esteja em processo de sofrer alguma violência ou sofrendo a
violência, ela procure um dos órgãos públicos ou até mesmo estabelecimentos comerciais
privados com um “x” vermelho na mão e que será identificado então por quem da nossa
comunidade ver isso saber como acionar ajuda pra essa mulher. Então hoje, falando com a
Secretária de Assistência Social, Michele Lusa, muito que nós temos hoje de legislação para a
questão da violência da mulher ela é muito boa, evoluiu bastante. Mas ela também precisa partir
pra prática e pra isso ainda temos muita dificuldade, porque ainda a mulher precisa quebrar o
silêncio, precisa chegar às vias de fato, que é a denúncia na delegacia. Então esse projeto que
estamos apresentando, ele também visa nesse sentido, de dar mais informação, mais subsídio pra
mulher. E a ideia é, junto com o Executivo, trabalhar numa rede de cooperação e de auxílio pra
essa mulher se empoderar e ter esse auxílio pra ir fazer a denúncia, porque senão a gente vê cada
vez maior número de aumento de violência. No ano passado, de 2020, foram 1338 mulheres que
foram assassinadas, e a gente não pode mais aceitar esse tipo de violência na nossa sociedade.
Então a gente sabe que muitos motivos que as mulheres não denunciam é pras questões
financeiras, que elas ficam lá submetidas ainda a essa situação de violência e diversos fatores
que com essa rede de apoio que a Prefeitura está disposta a organizar, junto com o CREAS,
poder fortalecer essas mulheres. Então peço pros Colegas analisarem com amor esse projeto em
prol das nossas mulheres de Flores da Cunha. Muito obrigada!
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Dalcero.
VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Presidente; Colegas
Vereadores, servidores e assessores da Casa, o Rouglan, público aqui presente; em especial, o
Fábio Fortunati, o nosso homenageado da noite; o Bassani, o Machado e os que nos
acompanham através do Facebook. Trago hoje uma indicação ao Senhor Prefeito Municipal que
estude a viabilidade para criar junto ao Sistema Único de Saúde de nosso Município uma equipe
especializada em reabilitação pós-Covid-19. Esta equipe especializada em reabilitação poderá
contar com médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogo, psicólogos, terapeuta ocupacional,
nutricionista, educador físico e equipe de enfermagem. Os atendimentos serão feitos de acordo
com as necessidades, relacionando-os diretamente com as sequelas deixadas pela doença ou por
muitos dias de internação. O processo de reabilitação dependerá da recuperação de cada
paciente. Os atendimentos deverão ser personalizados e indicados por avaliação médica. O
acompanhamento dos pacientes acometidos pela Covid-19 por profissionais especializado é
essencial no período de recuperação e evitará ou reduzirá danos ou sequelas. A chamada
síndrome pós-Covid caracterizada por fraqueza muscular e redução da capacidade física foi
detectada em pacientes que contraíram graves doenças. E para auxiliar e amenizar esses
sintomas, a OMS recomenda abordagens multidisciplinares, novas vias de atendimento, serviços
apropriados incluindo reabilitação, envolvimento de pacientes para promover autocuidado e
criação de sistema de vigilância. Como acreditamos ser muito importante oferecer ações
gratuitas de acolhimento, empatia, apoio e orientação, solicitamos a devida atenção a essa
indicação. Obrigado, Senhor Presidente.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok então! Encerrado então o Pequeno Expediente,
passamos, agora então, ao
GRANDE EXPEDIENTE
Com os vereadores inscritos. Então eu transfiro a Presidência desta Casa à Vereadora Silvana
para que possa fazer uso da tribuna.
PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Colega Vereador Clodomir José Rigo,
por 15 minutos.
VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então mais uma vez, boa noite, Senhora Presidente;
os Nobres Edis, Colegas Vereadores; à imprensa, o Rouglan; quero cumprimentar aqui também a
presença da Presidente do partido do PDT, Paulinha Cavagnolli, sejam bem-vindos; assessores
da Casa, quem nos assiste através do Facebook também. Quero hoje, aqui, falar uns assuntos
pertinentes que a gente toda semana acompanha através da imprensa, através dos jornais,
principalmente a televisão. Eu sempre digo que nós temos o acesso muito fácil, hoje, a todas as
informações verdadeiras, falsas, as famosas fake news, e o assunto do momento a nível nacional
é o famoso voto impresso, voto auditável. Minha posição pessoal é que eu sou favorável sim que
esse voto venha impresso, que a gente possa ter essa comprovação no papel, porque nós estamos
no Brasil. Infelizmente a gente sabe que o brasileiro ele é muito, muito oportuno nessas horas em
fazer as coisas acontecerem. A internet ela é falha ainda nesse quesito, apesar de ser tudo
máquinas, mas atrás de uma máquina sempre tem o dedo de um ser humano. Então por isso eu
sou também amplamente favorável. Claro que a minha posição não vai chegar a fazer efeito lá
em Brasília, eu acho que também nós vereadores. Mas nós podemos sim é conversar com nossos
deputados, nossos representantes que são quem de fato irão votar essas medidas. Então eu sou
favorável quanto mais transparência, quanto mais divulgado for as informações, muito melhor
fica pras pessoas saberem realmente da verdade. Não, não estou aqui dizendo que houve, que
houve trapaça, que houve coisas erradas nas outras eleições, mas se há indícios, com certeza
alguma coisa aconteceu. Então tomara que agora a Câmara, o Presidente está colocando a
votação no plenário, que os deputados usem da voz do povo e escolham essa, esse voto auditável
nas próximas eleições. Outro assunto também que eu quero trazer, muito debatido e muito falado
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nas últimas semanas da nossa região do estado, principalmente aqui na serra, é com relação às
concessões dos pedágios. Nada está decidido ainda, muitas discussões irão ocorrer. Desde a
semana passada, estamos tentando, foi mandado e-mail, como eu havia comentado com os
Colegas, que nós iriamos promover aqui na nossa cidade uma audiência pública, para que a
comunidade pudesse participar também. Cobrei na quinta, via telefone, cobrei na sexta, cobrei
hoje novamente e ainda não obtive respostas do Rafael Ramos, que é o assessor do Secretário
Busato, pra nós conseguirmos trazer uma audiência pra Flores da Cunha. Amanhã estarei
cobrando novamente e assim que nós tivermos uma posição, nós precisamos do envolvimento de
todos os Colegas, mas principalmente da comunidade. Conversando com outros vereadores das
cidades vizinhas, nós sabemos que, por exemplo, a cidade do Ipê o prefeito quer que o pedágio
vai pra, pra cidade deles. Flores da Cunha já quer que o pedágio saia da nossa cidade, que o
pedágio não interfira mais no deslocamento dos moradores da nossa cidade, que não divida a
cidade. E aí a, e a, o pessoal do Governo do Estado ainda não se decidiu de contrapor. Então
tinha o prazo até o dia 31 pra receber todas as sugestões, mas ainda eles não tem um relatório
final de como seriam a nossa concessão aqui na, na nossa ERS-122. Então estaremos cobrando
diariamente para que nós possamos trazer essa discussão também aqui na nossa Casa. Eu gosto
de falar bastante dos nossos deputados federais, porque eu tenho possibilidade com um deputado
federal. Qual é a intenção da proximidade com um deputado federal? Às vezes a gente, eu sou,
eu acompanho bastante as mídias e a gente escuta ou lê comentários de pessoas de nosso
convívio, da nossa cidade que são contrários aos deputados enviarem emendas pros municípios,
às vezes emendas com um valor pra pavimentação, com um valor pro maquinário, com um valor
pra alguma infraestrutura na nossa cidade, alegando que nós estaríamos, de certa maneira,
vendendo o nosso apoio, o nosso voto através de uma emenda. Eu discordo totalmente disso daí!
Eu sou da opinião que qualquer emenda, seja de qualquer valor que ela venha, de cem mil, de
duzentos, quinhentos mil, um milhão, que ela venha pra nosso município. Eu considero que é
uma forma de devolução dos nossos impostos que nós pagamos quase que diariamente. Eu penso
dessa maneira. Como que uma prefeitura, que um executivo, que um prefeito conseguiria fazer
investimentos, fazer obras, pavimentações se não houvesse a contrapartida dos nossos deputados
estaduais, federais, senadores que muito nos apoiam? Nós podemos fazer aí um levantamento
dos últimos quinze, vinte anos, que é quando que essa prática começou mais, com mais
frequência, quantas emendas, quantas verbas federais vieram pra Flores da Cunha. E queira
Deus, com a nossa ajuda também, com o nosso trabalho, nós vereadores intercedendo junto aos
nossos deputados, que esses recursos venham cada vez mais! Quanto mais recursos chegarem até
o nosso município, independente de setor, no ano passado até por esses dias, a maioria dos
recursos estavam vindo para área da saúde, causa justificável por causa da pandemia, o nosso
hospital é, até estará vindo aqui prestando contas nessa Casa na, na próxima semana, dia 23 eu
acho que é, o hospital recebeu em torno de mil e seiscentos, um milhão e seiscentos mil reais em
verbas federais. E se não tivesse vindo esse dinheiro, o nosso hospital como estaria hoje as
contas do hospital? Então por isso que eu digo da importância que seja repassado esses recursos.
Então eu aproveito também o momento pra indicar, eu trabalho bastante com o Deputado Federal
Afonso Hamm, não é da nossa região, ele vem lá da fronteira, mas há muitos anos ele é parceiro
da nossa cidade. Então a Marina pode mostrar aí. (Exibição de imagem através da televisão).
Então nós conseguimos mais uma emenda no valor de 380 mil reais, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, destinado para a aquisição de uma retroescavadeira. Já
agradeci o deputado, agora só aguardando que o Governo Federal consiga pagar essa emenda
para que o Município seja contemplado com uma retroescavadeira nova para fazer os trabalhos
tão necessitados da nossa comunidade. Todo ano eu consigo, junto com o Deputado Afonso
Hamm, ou seja pra pavimentação, ou seja pra maquinário, pro hospital na compra de
equipamentos, então todos anos ele remete essa, essa emenda. Como tem muitos outros
deputados que nós conhecemos, independente de partido, independente de sigla, quanto mais a
gente conseguir trazer pro nosso município, que nem eu falei, mais investimento o município
consegue devolver pro, para os cidadãos. Então ali, eu trouxe um levantamento desde 2008 até
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hoje o valor que o Deputado Afonso Hamm remeteu para Flores da Cunha, um milhão,
oitocentos e sessenta e quatro mil, sem considerar essa emenda que eu estou divulgando hoje
aqui, de 380 mil reais. Então a importância, que nem eu falei antes, independente do valor que o
vereador consegue junto ao seu deputado estadual, o seu deputado federal, independente do valor
que consiga trazer, o importante é que o valor venha pra Flores da Cunha. Porque se Flores da
Cunha não for lá pedir essas emendas, ou seja pra custeio, pra, pra compra de equipamentos,
algum município vai pegar, algum município vai receber esse valor. Então que venha pra Flores
da Cunha, que venha pra Flores da Cunha! Nós sabemos de muitos deputados que na última
eleição, por exemplo, fizeram mais de mil votos em Flores da Cunha e nunca, nem sequer vieram
visitar a nossa cidade, nunca nem sequer mandaram uma emenda pra nossa cidade! Então eu
volto a dizer, nós precisamos sim de trabalhar com nosso, com nossos partidos, com nossos
deputados, com nossos senadores e que nós possamos trazer cada vez mais recursos para serem
investidos aqui, seja na educação, ou seja na segurança, ou seja no transporte, obras, na saúde,
sempre é importante. Então só, era essa a mensagem que eu queria trazer pra vocês hoje. Dizer
que sim, que nós continuamos fazendo o nosso papel. Temos bastante dinheiro em Brasília pra
puxar pro nosso município. Então cabe a nós vereadores, cada um com os seus contatos, que nós
consigamos puxar, cada vez mais, mais valor pra nós. Então eu agradeço a atenção de vocês.
Espero ter transmitido o recado. Agradeço a paciência e tenham todos uma boa noite! Obrigado!
PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Retorno a Presidência ao Colega Vereador Clodomir
José Rigo.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora Silvana. Com a palavra o
Vereador Ademir Antonio Barp.
VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Com certeza, Presidente, Flores da Cunha precisa,
já recebeu muito e nós cabe também continuar buscando esses recursos. E todos nós temos
contatos, todos nós temos nossos deputados e com certeza continuaremos a trazê-los para a nossa
cidade. Então, cumprimentando nosso Presidente Clodomir José Rigo, Presidente desta Casa
Legislativa; boa noite, Colegas Vereadores e Vereadora, servidores da Casa; à imprensa, o
Rouglan; servidores da nossa Casa aqui; o nosso homenageado da noite, Fábio Fortunati, o nosso
Grêmio; e pessoas que nos acompanham através do Facebook, sejam todos bem-vindos; o
Machado, o Bassani, frequentadores assíduos aqui da nossa Casa, nos acompanham e nos trazem
também informações seguidamente, sejam todos bem-vindos! Na semana passada, Colegas,
aprovamos nesta Casa o projeto que cria a comissão especial para tratar sobre as concessões das
rodovias e pedágios da serra gaúcha. Gostaria de agradecer os Colegas pela aprovação e
indicação dos nomes dos Nobres Colegas para a mesma comissão, os Colegas Horácio Rech,
Luiz André de Oliveira e a Silvana De Carli, juntamente com este Vereador. Sabemos da
mobilização das câmaras municipais da região, e Flores da Cunha também tem que mostrar a sua
organização e força, pois é algo importante esse planejamento. O tempo é escasso, e como já
disse o nosso Presidente, era até dia 31, e esperamos que tenha chegado não só do nosso
município, mas também dos municípios vizinhos as suas propostas, as suas reivindicações para
mudanças e investimentos na nossa região. É um tempo longo de 30 anos para obras e
investimentos que por ora o Governo apresentou, é demasiadamente pouco, são poucos os
investimentos. Esperamos, enquanto comissão, obter informações e resultados melhores para
Flores da Cunha e municípios vizinhos. Então a gente comentava muito aqui também da, no
mínimo ter um projeto de duplicação da nossa ERS-122, Caxias a Flores da Cunha, Flores da
Cunha a Caxias, melhorias no, no acesso que vai pra Lagoa Bela, o que acho difícil que eles, por
causa do, que é a alternativa para desviar o pedágio, talvez não, não aconteça; Prefeito César
apresentou na semana passada vários ideias e propostas a ser levadas ao Governo do Estado. O
tema é complexo! Obras e investimentos e pedágios com certeza teremos muito trabalho pela
frente. Então nós, da nossa comissão, com certeza, Presidente, como o senhor falou, esperamos
que o Secretário Busato consiga vir a nossa cidade também, a exemplo de outros municípios, e
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no mínimo levar todas aquelas informações que trouxe, aonde a gente acabou obtendo quando
fomos em outros municípios para ver a apresentação deles e todos os argumentos e todas as
propostas que o Governo do Estado traria nesse projeto da, das estradas da serra gaúcha. Então
esperamos que nossa comissão consiga ter tempo, ter sucesso, ter êxito para que possamos sim
poder, como município e como comissão, alavancar a obras, tratar desse assunto tão conflitante
que é pedágio, que nem disse o nosso Presidente, o Ipê gostaria que estivesse lá, Flores da Cunha
já não aguenta mais essa divisão de território, de investimentos, pessoas que nos procuram
seguidamente para que, de uma vez por todas, a história do pedágio ela se defina. Então acredito
que ser esse o momento, já que as tratativas para todo esse processo está em andamento. Um
outro assunto também que gostaria de falar, falando de comissões, é que foi criada nesta Casa a
comissão que está realizando um excelente trabalho na questão da água no nosso município. O
Colega Vitório que encabeçou, o Diego, o Angelo, que é referente a todo o processo que envolve
as nossas águas no município de Flores da Cunha. A questão da Corsan acredito que tem que se
cobrar sim. Sempre foi cobrado também na gestão anterior, para que realize obras propostas no
nosso município. Sempre foi assunto nesta Casa o assunto água, planejamento de construção de
barragens, perfurações de poços artesianos, enfim, abastecer a nossa população no presente e
pensando também no futuro, pois a água, todos nós sabemos, que é vital para uma sociedade
sadia e próspera. Na gestão passada do prefeito Lídio não foi diferente, o executivo sempre
cobrou da Corsan um bom serviço de abastecimento e, também, o tratamento de esgoto, que em
Flores da Cunha, todos nós sabemos, ainda não existe. Na questão da construção das barragens
também muito se cogitou a barragem do arroio Curuzu, na Linha 80, a água do rio São Marcos,
rio das Antas e, também, um projeto de adutoras que viriam de outros munícipio para abastecer
Flores da Cunha. O fornecimento de água já não é mais somente para a nossa cidade, ele é
essencial também para todo o nosso interior. Mais uma vez ressaltar o bom trabalho que a nossa
Comissão está realizando. Acredito que também nessa semana, né, Colega Vitório, Diego e
Angelo, terão uma reunião, né, pessoal do Meio Ambiente, então mais um avanço também ali
nessa questão. Então conversava também com os gestores anteriores e essa preocupação e a
cobrança quanto aos trabalhos a serem prestado pela, pela Corsan, em todo o projeto que ele
apresentava já esse contrato de 25 anos, né, então o projeto foi firmado em 2010, né, o projeto nº
2.810, de 11 de junho daquele ano, que autoriza o Município a celebrar o convênio de
cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com a Agência Estadual de Regulamentação
dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul e contrato da, do programa com a Corsan
e dá outras providências. Então o projeto já existe há 11 anos e ele é extenso e complexo, e tem a
sua data do prazo, o contrato vigorará pelo prazo de 25 anos, a contar da data de sua assinatura,
com revisões a cada cinco anos. Então já faz tempo que o Executivo também, na gestão anterior,
tratava desses assunto e é importância dele é vital para Flores da Cunha. Então eles argumentam
que estão dentro do prazo ainda, né, e só que Flores da Cunha precisa desses investimentos,
precisa de uma resposta também da nossa Corsan, tanto é que na gestão passada também foi, foi
convocado o diretor, ele veio a Flores da Cunha, apresentou a sua proposta, mas ainda não
conseguimos que seja efetivado trabalhos no nosso município. Então é mais um, uma etapa que a
gente está trabalhando, a nossa Comissão da Água está disposta a trabalhar nessa questão e
acredito que será ouvida e obterá resultados. Então também na, na questão do, dos agentes de
trânsito, então a gente acredita também que possa ser resolvido o quanto antes, assim que a Lei
173 permitir, acredito que acontecerá, observando o concurso, que ainda está acredito esteja
vigente, né, Presidente, por causa da pandemia, então acredito que será chamado sim esses
servidores que poderão organizar e trabalhar aqui pelo nosso trânsito de Flores da Cunha. Então
ainda não aconteceu também bastante devido a essa pandemia, mas todos os trâmites que
envolviam esse processo foram seguido, eles estão vigentes ainda. Então por ora era isso. Eu
cedo o restante do meu tempo ao Colega Vereador Vitório, que também tem algo a nos passar
sobre a nossa educação. Era isso. Uma boa semana e uma boa noite a todos!
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VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Mais o meu, mais uma vez o meu boa
noite a todos os presentes. Obrigado, Vereador Barp, por ceder esse espaço. Eu pedi esse espaço
porque eu quero trazer ao conhecimento do, da comunidade de Flores da Cunha, aos Colegas
Vereadores, um assunto que eu acho que vai dar bastante problema pra, pras escolas estaduais do
nosso município. Nós temos seis escolas estaduais, três escolas elas ficaram de fora, mas as três
escolas maiores elas foram contempladas e isso vai gerar uma demanda de professores muito
grande. Então eu fiz um pequeno texto aqui, eu gostaria de fazer a leitura e, ao mesmo tempo, já
pedi para os Colegas Vereadores que a gente tome uma posição em relação a isso e não é no
sentido de não gostar de que os alunos não fiquem mais nas salas de aula. Isso é bom! O grande
problema é que nós aqui, em Flores da Cunha, nós não temos professores inscrito para serem
contratados. Então vai gerar um problema bastante grande aqui pra nós. Então assim, hoje eu
trago um relato de uma nova preocupação para os gestores das escolas estaduais São Rafael, Frei
Caneca e Professor Targa de nosso município, com os quais me solidarizo. A Secretaria Estadual
da Educação informou no dia cinco de agosto que haverá mudança na matriz curricular das
escolas e entrará em vigor no dia 23 de agosto de 2021. A nova matriz curricular proposta pela
Seduc acrescenta uma aula diária aos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio,
passando de 25 e 30 aulas semanais, respectivamente, e estabelecendo em 50 minutos a duração
da aula, atualmente é de 60, e os alunos permaneçam na sala de aula durante cinco horas
seguidas, com aumento da carga-horária de matemática e de língua portuguesa. Matemática,
ensino fundamental, aumenta de quatro para sete; e ensino médio aumenta de três para seis.
Língua portuguesa: ensino fundamental aumenta de quatro para seis, e ensino médio aumenta de
três para cinco. Nas três escolas de Flores da Cunha a necessidade é de 210 horas/aulas. Cada
professor de 20 horas, um turno, atende a 13 horas/aulas. A necessidade de novos professores de
português e matemática será de 16 profissionais, lembrando que na escola São Rafael, desde
março, falta um professor de matemática. As primeiras perguntas que estão sendo feita pelos
diretores é: Em duas semanas, o Estado será, irá suprir a enorme demanda de professores que a
mudança gera? Quatro mil, segundo a própria Seduc, em todo o estado. Em caso negativo, e é
bem provável, quem irá atender os alunos nas aulas sem professor? Os alunos irão ficar sozinhos
na sala de aula durante uma pandemia, com normas sanitárias a serem cumpridas? Quem irá
fazer o atendimento dos alunos de forma remota? Além disso, a questão do transporte escolar
que é usado coletivamente pelas escolas, que agora terão horários diferentes e será uma tarefa
difícil de adaptar isso com o ano em andamento. O aumento das aulas na matriz fará com que
pelo menos, aliás, fará com que menos turmas sejam atendidas nos componentes de matemática
e línguas até que todas as necessidades das escolas sejam atendidas, piorando a atual situação de
aprendizagem. Ao contrário do que se alega, esperar com a mudança decidida às pressas e guiada
por resultados de avaliação externa cujo teste os alunos responderam durante o segundo ano
consecutivo de pandemia e aplicada em uma plataforma digital que apresentou problemas. Não
sei se eu posso concluir, Presidente? (Assentimento da Presidência). Os gestores entendem que
antes de implantar essa mudança é preciso garantir a presença do aluno na escola, pois de nada
adiantará aumentar a carga horária de estudo se o aluno não participar das aulas, pois a
participação nas aulas presenciais continua sendo opcional. A ideia de manter os alunos mais
tempo em sala de aula é positiva. O que não podemos é fazer sem planejamento, o que isso fique
para o ano que vem. Quando se iniciará um ano letivo novo e que o Governo do Estado realize o
mais rápido possível um concurso público para que daí, a partir do ano que vem, com calma, se
implanta essa nova matriz curricular. Essa é a minha posição e referente a isso. Muito obrigado,
Senhor Presidente. Uma boa noite a todos e a todas!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Angelo Boscari Junior.
VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos!
Cumprimento o Presidente desta Casa, os demais Colegas Vereadores e a Vereadora;
cumprimento também à imprensa, aos servidores da Casa, público presente, público que nos
assiste através das redes sociais; gostaria de cumprimentar também o ex-vereador Osmar Doro,
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pelo PDT; à Presidente do PDT, Senhora Paula Cavagnolli, seja bem-vinda a essa Casa; e um
cumprimento especial ao Senhor Fábio Fortunati, homenageado da noite. Tenho alguns assuntos
para tratar na, na tribuna e um deles é uma moção de congratulações. Sabemos que essa Casa
pode homenagear entidades, pessoas, empresas que desempenham um papel relevante na
comunidade. E decidi por fazer essa homenagem, né, que será votada posteriormente ao Senhor
Fábio Fortunati, que esteve aí por um período de 2012 a 2021 à frente do Consulado do Grêmio,
em Flores da Cunha, desenvolvendo ações sociais, desenvolvendo, instigando aí a nossa torcida,
organizando eventos e fazendo ações sociais, né, que é muito importante pro nosso município,
né, entidades que colaboram, né, com nosso desenvolvimento. Então, o Fábio Fortunati foi
responsável por envolver e desenvolver inúmeros eventos, atividades e campanhas de
solidariedade, sempre em prol do município. Fábio se envolveu inicialmente com o Consulado
no final do ano de 2006, quando assumiu a função de adjunto, por dois anos. Após um período
afastado, Fábio retornou ao Consulado como cônsul nomeado pelo Senhor Antonio Oliboni, no
ano de 2012, permanecendo na mesma função até março do corrente ano. Dentre muitas
atividades e eventos desenvolvidos e realizados por Fábio quando estava à frente do Consulado,
foram: (Exibição de imagens através da televisão), nesse período, foram feitos eventos, dois
eventos consulares em Flores da Cunha; inúmeras excursões para jogos do Grêmio, na Arena; o
Consulado conseguiu diversos materiais oficiais para serem utilizados em ações sociais de órgão
no município; ação solidária muito grande realizada em 2015, quando das enchentes em Santa
Catarina, o Consulado acabou colaborando aí com a Prefeitura na arrecadação de donativos para
as vítimas; oportunizaram para alguns gremistas de Flores a possibilidade de participar dos
jantares da pré-temporada com os jogadores e direção, quando o Grêmio realizava em Bento;
oportunizaram para os gremistas de Flores participarem de um torneio amistoso de futebol de
despedida do Olímpico Monumental, em 2013, onde o Consulado enfrentou e venceu o
Consulado de Carlos Barbosa, ou seja, provaram que, além de bons torcedores, são bons de bola;
conseguiram ter a participação de comitiva do Grêmio, com ônibus oficial, na Mostra Flores de
2017; organizaram o telão, na praça, para os gremistas que não podiam ir ao estádio acompanhar
a final da Copa do Brasil de 2016, que colocou aí o Grêmio na rota dos títulos novamente;
Consulado também, nesse período, organizou o telão para os gremistas acompanhar a final da
Libertadores da América 2017, onde o Grêmio conquistou o tricampeonato; e, também, uma
campanha de arrecadação de donativos realizada no meio de 2020, que agregou consulados do
Internacional, Caxias e Juventude, e foi uma arrecadação bastante expressiva de alimentos, né?
Até a gente comentou nessa Casa, e isso veio a beneficiar muitas pessoas nesse ano que foi
muito difícil, né, devido à pandemia e todas essas questões. Independentemente de time
desportivo, destaca-se e reconhece as ações beneficentes e campanhas de solidariedade
idealizadas e realizadas pelo Consulado em Flores da Cunha. Recentemente foi doado 10 mil
reais ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima cujo valor foi arrecadado, por meio de
uma rifa beneficente promovida pelos Consulados do Grêmio em Flores da Cunha, para ajudar o
hospital Fátima em um momento de extrema necessidade. Essa ação foi promovida aí pelos
novos cônsules, o cônsul e a consulesa, mas com certeza, que é o Lander e a Júlia, mas com
certeza é um legado que ficou, né, dos, do Fábio e dos outros cônsules, né, que organizam essas
tipos, esses tipos de ações pelo bem do nosso município, né? Mais do que torcer e promover
nosso time do coração, o Grêmio, o papel do cônsul, do Consulado, também é um, é unir pessoas
com esse objetivo comum. Às vezes não é fácil, porque nós sofremos nos momentos de crise,
mas também vibramos muito, né, nas vitórias, mas a união permanece, essa união, né, dos
torcedores que amam o time e que tem, né, essa, isso em comum, ela, ela se mantém, né? E além
de tudo isso, né, incentivar outras pessoas a torcerem com responsabilidade, a participarem do
esporte dentro e fora do campo e, também, ajudar quem precisa com ações sociais. Então é um
trabalho muito mais amplo, né, não é só torcer por torcer, né, é se doar também por uma causa.
Assim, o PDT de Flores da Cunha reconhece e agradece o Senhor Fábio Fortunati, por todos os
relevantes serviços prestados ao município, estando oficialmente à frente do Consulado do
Grêmio por mais de uma década. Da mesma forma, o PDT parabeniza pela concretização de
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tantos anos de história e congratula os trabalhos desenvolvidos no município de Flores da Cunha.
Então, mais uma vez, muito obrigado e posteriormente estaremos votando aqui a moção. Outro
assunto que eu quero tratar, né, é que o Governo colocou nas mídias aí que quer antecipar o
calendário de vacinação de toda a população adulta do RS para 30 de agosto. A projeção leva em
conta um milhão, setecentos e três mil doses dos imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde
este mês. Segundo o Cevs, a quantidade é suficiente para as primeiras doses de pessoas com 18
anos ou mais. O Governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira, né, quarta-feira passada, a
antecipação do calendário de vacinação contra a Covid-19 para toda a população do Rio Grande
do Sul com 18 anos ou mais, de sete de setembro para 30 de agosto. Este mês, o Governo do RS
projeta receber do Ministério da Saúde um milhão e setecentas mil doses e esse quantitativo é
suficiente, né, pra imunizar as pessoas. Apesar da expectativa positiva na luta contra a pandemia,
ainda precisamos de muitos cuidados, conforme os avisos emitidos pelo Gabinete de Crise, diz o
Governador do Estado. É verdade, a gente já nota aí que a vacinação ela trouxe uma baixa nos
índices em Flores da Cunha também, mas ainda é preciso ter cuidados. Quem não fez a segunda
dose, é necessário que procure na, na época, e quem ainda não fez a primeira, espere a sua época
e vá fazer a vacina, porque ela tem dado um resultado muito positivo e isso, né, é nítido aí nos
índices. Inclusive, né, aproveitando o gancho, falando de esportes, aqui em Flores da Cunha,
devido à baixa nos índices, a Secretaria de Educação e o departamento de Desportos já têm
conversações sobre a volta de alguns campeonatos e terão reuniões com as entidades nos
próximos dias, né, para que sejam retomadas gradativamente competições esportivas em Flores
da Cunha. O DMD prevê realizar um campeonato para cada faixa etária até o fim do ano. O
Departamento Municipal de Desporto irá realizar reuniões no mês de agosto, a fim de planejar o
início de alguns campeonatos em Flores da Cunha. Conforme o diretor do DMD, Vagner do
Canto, uma competição para cada faixa etária será priorizada até o fim do ano. A ideia do
departamento é realizar o Citadino de Futsal Masculino e Feminino, o Campeonato de Futebol de
Campo Veteranos, o Campeonato de Futsal Juniores ou Campeonato de Futebol de Campo Sub23 e o Campeonato de Futebol 7 Master, aí o Clodo já vai poder participar também, né, e voltar
a, às atividades físicas. É muito importante eu acredito, né, o esporte ele distrai, mas também traz
a saúde, né? Não sei, possivelmente não, não poderá ter torcida, né, nesses primeiros momentos,
mas já é um passo importante a gente poder voltar a competir. Nossos atletas que estão ansiosos
aí pra voltar pro campo e manter, né, essa tradição do esporte em Flores da Cunha, que é muito
forte, então nós aguardamos, né, que tão logo possam voltar esses campeonatos. Estamos no
Agosto Lilás, que é o mês, mês dedicado a ações de combate à violência contra a mulher,
também na época da comemoração de 15 anos da Lei Maria da Penha, e eu acredito que nós
devemos, né, dar publicidade. Falar sobre isso é papel da Câmara, promover ações aí então pra
fazer jus ao Agosto Lilás e a Prefeitura também, como órgão público. Eu vou, estou tomando
como exemplo, a minha assessora, durante a semana, recebeu um vídeo da, do Estado do Mato
Grosso do Sul, onde fala um pouquinho sobre o Agosto Lilás. Eu vou reproduzir ele, que fica
também como sugestão para a nossa Casa e a nossa Prefeitura fazer ações nesse sentido de, para
o combate à violência contra a mulher. Pode passar, Júlia. (Apresentação de vídeo através da
televisão). Temos aí um vídeo curto, mas bastante explicativo, bem elaborado, que vai aí instruir,
né, as nossas mulheres para que elas não se calem e que o Agosto Lilás, sim, tenha um sentido.
Deixo essa sugestão, né, pra nossa Câmara, pra nossa Prefeitura Municipal e vamos todos lutar
por essa causa também. Mais uma vez, eu agradeço a presença do Fábio, obrigado pelo seu
trabalho. Eu peço que fique até o fim da sessão, para que a gente possa fazer um registro
posteriormente. Era isso, Colegas. Muito obrigado e uma boa semana a todos!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado então o Grande Expediente, passamos
ao intervalo de cinco minutos para a organização da (pauta) da Ordem do Dia. (Intervalo).
ORDEM DO DIA
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Em pauta, 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”. 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 Finanças
e Orçamento: Favorável.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 047/2021 está em discussão.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Colegas Vereadores, o Prefeito Municipal já nos
explicou em duas oportunidades sobre esse projeto, na qual então se pretende contratar, por
prazo determinado, dois almoxarifes. Um seria pra Secretária de Obras, devido então à
aposentadoria do Campagnollo, né, ah, Sabedotti, isso, e a exoneração da Aline Campagnollo; e
a licença, que está em licença saúde, sem previsão de retorno, do Sabedotti. E aí então precisa
também um almoxarife pra Secretária de Saúde. Era isso então.
VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Apenas a título de contribuição a esse projeto
onde fui relator na Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, gostaria apenas de
contribuir e endossar a importância dos dois almoxarifados, que tem pra o interno da Prefeitura,
aonde a demanda por muitas vezes é grande, o trabalho ele é, ele é multiplicado na falta de
algum setor não ter um almoxarifado. E falo isso por, conheço o trabalho hoje do atual
almoxarifado aqui da Prefeitura, na pessoa do Evandro Pellin, uma pessoa competente e que faz
muito bem o trabalho dele. Então tenho certeza que essa demanda não é em vão e, sim, pra o
bem, o bom atendimento e funcionamento da Administração. Era isso, Senhor Presidente. Muito
obrigado.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 047/2021 está em votação. Os
Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica).
Projeto de Lei nº 047/2021 aprovado por unanimidade.
Moção nº 022/2021, de Congratulações ao Senhor Fábio Fortunati, pelos mais de 10 anos de
serviços prestados ao Consulado do Grêmio no município de Flores da Cunha. De autoria do
Vereador Angelo Boscari Junior, ao qual eu passo para fazer a defesa da sua moção.
VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas
Vereadores, Vereadora, né, é importante a gente valorizar pessoas que trabalham pelo bem do
município, pessoas que estão à frente de entidades, que trabalham de graça, não ganham nada pra
isso, que desenvolvem atividades, que oportunizam, né, eventos, oportunizam essa união entre
pessoas e que também acabam por realizar ações solidárias, né, ações sociais. Acredito que essa
Casa deve sempre valorizar essas pessoas, como também as entidades e as empresas, e, portanto,
acredito que seja muito merecida essa homenagem ao Senhor Fábio Fortunatti, que esteve aí há
mais, por mais de 10 anos à frente do consulado gremista no município de Flores da Cunha. Era
isso, Presidente.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 022/2021 está em votação. Os
Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica).
Moção de Congratulações nº 022/2021 aprovada por unanimidade.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente. (Assentimento da Presidência). De
acordo com o artigo 142, do Regimento Interno desta Casa, eu gostaria de pedir urgência
urgentíssima ao Projeto de Lei nº 053/2021.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Qual é a justificativa?
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse projeto então ele visa incluir na, no PPA e na
LDO e Orçamento um crédito adicional no valor de três milhões e duzentos, a qual quero
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mostrar pra vocês as imagens do que será feito com esse valor. (Apresentação de imagens
através da televisão). Então, que é a construção do núcleo de extensão escolar, que ficará entre o
complexo esportivo Cemel e o Ginásio Poliesportivo Marcos João Pivoto, para atender a
demanda de estudantes em nosso município principalmente na questão do contra turno. Se tiver
como por na ordem da numeração, Shamila! Tá, então ali, essa, vocês estão vendo a frente então
do, do prédio, aqui na frente dele está o Cemel e, logo atrás, fica o Poliesportivo. Então ele vai
fazer uma ligação desses dois com outros complexos, pra utilizar de melhor forma possível esse
local, com ações voltadas para o esporte. E também, no primeiro momento ele vai servir para os
alunos da Tancredo, que tem o turno integral, fazerem ali até que seja ampliada e reformada toda
a escola lá. Então por isso que o Prefeito nos pede que seja apreciado o quanto antes esse projeto,
para que o processo também de licitação e contratação seja feito e pra que isso seja concluído o
ano que vem, na, no segundo semestre já possa os alunos estarem usufruindo desse novo espaço
para o município. Era isso, Senhor Presidente.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então o projeto de lei, o pedido de urgência
urgentíssima ao Projeto de Lei nº 053/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem
sim e os contrários votem não. Então o pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº
053/2021 está em discussão. (Nenhuma manifestação). Projeto de, o pedido de urgência
urgentíssima ao Projeto de Lei nº 053/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem
sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Então o pedido de urgência
urgentíssima ao Projeto de Lei nº 053/2021 aprovado por unanimidade.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente. (Assentimento da Presidência).
Tenho mais um projeto de lei então na qual solicito, através do artigo 142, do Regimento Interno,
urgência urgentíssima. (Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 054/2021).
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Qual seria a justificativa?
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então o Projeto de Lei 054, para a contratação, por
prazo determinado, de médico clínico geral, um médico ginecologista obstetra e enfermeiros, o
contrato dos médicos está pra vencer, pois nós já fizemos uma votação aqui, no dia 24 de março,
e a cada seis meses tem que fazer uma nova contratação. Então para que o município não fique
desassistido, esse projeto então teria que ser apreciado o quanto antes. E também, no cargo de
enfermeiro, nós vamos ter banca, então não temos vagas disponíveis na lei, então também
precisa ser feito então o contrato emergencial. E também do médico ginecologista devido à
demanda reprimida aí que ficaram... No ano passado, devido à pandemia, muitas mulheres não
procuraram esse serviço, então está tendo uma procura muito grande para seus exames, então é
pra poder dar mais qualidade de, de atendimento aí para as nossas mulheres. Era isso, Senhor
Presidente.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então o pedido de urgência urgentíssima ao
Projeto de Lei 054/2021 está em discussão. (Nenhuma manifestação). Pedido de urgência
urgentíssima ao Projeto de Lei nº 054/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem
sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Pedido de urgência urgentíssima
ao Projeto de Lei nº 054/2021 aprovado por unanimidade.
Então encerrado a Ordem do Dia, eu encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e
Redação Final os Projetos de Leis nºs 051, 052 e 054/2021; para a Comissão de Finanças e
Orçamento o Projeto de Lei nº 053/2021; para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura,
Serviços Públicos e Direitos Humanos (o Projeto de Lei nº 054/2021 e) o ofício do Hospital
Beneficente Nossa Senhora de Fátima, que solicita Tribuna Livre para prestar contas dos
recursos recebidos e expor a situação do hospital com a pandemia Covid-19.
Informo que a Comissão Especial para Discussão e Fiscalização das Concessões Rodoviárias do
Polo Serra Gaúcha fica composta pelos Vereadores Ademir Barp, do MDB; Vereadora Silvana
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De Carli, do Progressistas; Vereador Horácio Natalino Re, do PSB; e Vereador Luiz André de
Oliveira, do Republicanos. Não tendo mais informações, então passo agora, passamos, agora, às
EXPLICAÇÕES PESSOAIS
Com os vereadores inscritos. Com a palavra a Vereadora Silvana De Carli.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite novamente a todos que nos acompanham!
Gostaria de falar um pouquinho das atividades aí que realizamos durante a semana. Então
agradecer ao nosso Prefeito Municipal que nos recebeu com uma comitiva de moradores da rua
João Maria Devenz, que há muito tempo estão aguardando por uma obra naquela localidade, e na
qual o Prefeito já ofereceu auxílio da parte da Administração para que isso seja executada, só
está a cargo, agora, da comunidade se entender para que isso realmente seja resolvido. Também
estivemos reunidos com a Secretária de Saúde, com a Comissão de Educação, Saúde, Serviços
Públicos, foi uma conversa muito interessante, tivemos acesso às informações assim que muitas
vezes não, não se sabe como agir na questão de ambulância, na questão de atendimento do
hospital, de medicamentos, bastante informações que contribuíram muito conosco. Então a gente
vai, ao longo do tempo vai repassando isso também pra comunidade, né, pra todos tenham
subsídio de como procurar melhor os serviços do nosso município. E participamos também do
evento aí, na Casa de Cultura, pelos cinco anos do Instituto Luis, Flávio Luis Ferrarini, na qual
então já parabenizamos essa importante entidade por desenvolver a nossa cultura local. E hoje,
em especial, como gremista também, parabenizar ao Fábio, pelo trabalho e dedicação em prol do
nosso time aqui em Flores da Cunha. No momento era isso, Senhor Presidente. Agradeço o
espaço.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Diego Tonet.
VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores,
público presente e que nos acompanha também através das redes sociais; em especial, o Fábio
Fortunati, homenageado esta noite; Osmar Doro, ex-vereador; Paula Cavagnolli, Presidente do
PDT, bem-vindos! Queria também deixar os parabéns, na data de ontem foi Dia dos Pais, né,
parabenizar aqui inicialmente todos os pais, Colegas Vereadores que são pais, e todos os pais da
comunidade. E falando em parabéns, também tenho que lembrar que na data de hoje, é
aniversário da minha mãe, provavelmente ela esteja me assistindo, também queria deixar os
parabéns pra ela, a dona Beatriz. E falando um pouco dos trabalhos da última semana, na última
terça-feira, então dia três de agosto, estive participando de uma reunião junto ao Conselho
Municipal de Turismo, o Comtur de Flores da Cunha, que ocorreu lá no Centro Empresarial.
Então esteve presente o Secretário de Turismo, o Paulo, também o Presidente do Comtur, o
Jásser Panizzon. E na oportunidade, foram apresentadas algumas propostas e, também, um
planejamento para os próximos meses para fomentar o turismo da nossa cidade. Então
futuramente se prevê ali que, uma retomada também dos eventos, com a melhoria da pandemia, e
foi apresentado então um planejamento por parte deles. Na quinta-feira, como a Colega Silvana
citou, também estive presente na Casa da Cultura, no evento dos cinco anos do Instituto Flávio
Ferrarini, e que marcou a abertura deste espaço e das atividades para a comunidade. Foi um
evento bonito com certeza. Esse espaço será de grande importância para mantermos a cultura de
Flores viva e servirá como apoio para novos artistas e talentos locais, além de incentivar a leitura
através da Biblioteca Municipal Érico Veríssimo que se encontra nesse espaço. Também, na
última quinta à tarde, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, presidida por mim e
composta pelos Colegas Guga, Luizão, se reuniu para dar os encaminhamentos finais ao Código
de Posturas, que está tramitando, que passará para seus últimos ajustes e que terá uma audiência
pública no final deste mês de agosto, em data a ser divulgada. E, também, gostaria de salientar
que observei na última semana, alguns incidentes na questão do trânsito, que também foi
comentada na última semana pra, pela Vereadora Colega Silvana. Em especial, me chamou
atenção próximo à irmã, à UBS Irmã Benedita Zorzi, onde que existe uma lombada e, ainda
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assim, na sexta-feira, aconteceu uma colisão ali. Então a gente muitas vezes aqui, como
vereadores, a gente aponta, indica redutores de velocidade, mas percebe-se que mesmo com os
redutores, ainda assim os acidentes ocorrem. Então quem sabe futuramente, com agentes de
trânsito, outras alternativas, a gente consiga também melhorar essa condição ali e evitar que
tenhamos possíveis acidentes e quem, talvez até algum atropelamento na nossa cidade, que vem
aumentando muito o fluxo de veículos. Eu tenho um outro assunto também, mas concluo depois,
na Declaração de Líder.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Luiz André de Oliveira.
VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente; Caros Vereadores
e Vereadora; boa noite todo especial então hoje ao nosso Fábio Fortunati, né, que, merecida
homenagem aí, parabenizar o nosso Vereador, o Angelo, pela, por essa moção. Eu sempre digo
que houve, não desprezando os trabalhos dos outros cônsul passado, mas eu acho que houve um
antes e um depois do Fábio, né, no Consulado do Grêmio aqui em Flores. E isso só faz com que
o atual cônsul venha a deixar o seu legado também, né, bastante grande em nosso município.
Então, mais uma vez, parabéns! Gostaria de dar um boa noite todo especial também ao nosso exvereador Osmar Doro, que se encontra aqui presente; também à Presidente do PDT, Paula
Cavagnolli; também um boa noite todo especial ao Bassani, que sempre está aí, né, Bassani; e
também ao povo que nos assiste, né, através do Facebook. Quero também falar um pouquinho do
Gabinete do Povo da semana passada, onde visitamos a comunidade de Sete de Setembro,
também a comunidade da Restinga, Santa Líbera e Nova Roma, aonde podemos, né, junto com
as pessoas, né, trazer umas reinvindicações deles para o Poder Público, para que essas melhorias,
né, venham, vem fazer, vem com que seja feito, para que eles venham, né, ter um pouquinho
mais de qualidade de vida em nosso município principalmente no interior. Então era isso, Senhor
Presidente. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Carlos Roberto Forlin.
VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores; ainda
em tempo, quero cumprimentar a Presidente do PDT, Paula; meu amigo Osmar Doro, que se faz
aqui presente e nos prestigiam na noite de hoje. Eu quero apenas trazer uma, dizer que me sinto
muito feliz quando eu vejo matérias no jornal O Florense, onde mostram a atividade da indústria
gaúcha crescem 17,6% no primeiro semestre, isso nos deixa muito esperançosos. Da mesma
forma, nos cativam cada vez mais a buscar o progresso no município, ajudar quem produz, quem
gera emprego, renda, ajuda o funcionário, a empresa vai bem, o funcionário vai bem também.
Hoje de manhã, andando nas ruas do nosso município, percebo a instalação de uma placa, aqui
na esquina da Casa da Cultura, onde fala da eficiência da iluminação pública, onde acho muito
justo. É uma placa que remete os recursos aportados aí na administração passada. Já falei aqui,
nessa Casa, repito novamente, sou parceiro, elogio quando tem que elogiar e também, da mesma,
na mesma forma, cobro quando tem que cobrar. E essa placa aí onde mostra os valores
recebidos, é uma transparência, muito bem, uma transparência pra nossa população, né? E não
podemos deixar de mencionar que foi conseguido na gestão passada, gestão passada sim, que
trabalhou, foi atrás, pra hoje estar sendo instalada a iluminação no nosso município. Então mais
uma vez é agradecer, né, agradecer ao Governo que está seguindo os bons projetos da
administração passada, parabenizar, né? E acredito que, da mesma forma, é claro, bons números
que obtivemos em janeiro não seria o problema. E aproveitando o gancho, Senhor Presidente,
das questões das emendas, também quero abordar aqui, tenho um relatório de 2013 até o ano
passado, a bancada do MDB, o governo trouxe mais de nove milhões para o município de Flores
da Cunha também. Apenas salientar, sendo esses quatro milhões os mais importantes, não, né,
quatro milhões do Osmar Terra pra estrada velha, importantíssima obra, o sonho de muitos
munícipes está se concretizando, né? Então não poderia aqui deixar de mencionar essas duas
informações importantes pros Colegas Vereadores, o público que nos assistem e fazer, sim,
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referência à continuidade dos bons projetos que o MDB deixou para Flores da Cunha. Era isso,
Senhor Presidente. Muito obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Bom, encerrado então... Não! Desculpa! Com a
palavra o Vereador Ademir Antonio Barp.
VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores; agora
sim, mais um, um abraço pro Fábio, pelo excelente trabalho desenvolvido não só na questão
esportiva, na questão de clube, do nosso Grêmio, mas sim, também de toda a parte social que
desempenhou nesse, nesse tempo de trabalho de ação social. A gente sabe que é muito
importante também manter-se ligado à comunidade e trabalhar por ela. E você o fizeste, tanto é
que está sendo homenageado nesta Casa hoje, com merecimento. Então parabéns novamente
pela, pela homenagem, mas mais ainda, pelo trabalho que desempenhaste até hoje.
Cumprimentar nosso ex-vereador, o Osmar Doro; a Paulinha Cavagnolli, Presidente do PDT; às
pessoas que ainda nos acompanham. Dizer de que, Senhor Presidente, a gente estava
conversando também nesses dias da importância também da, dos redutores de velocidade, como
o Colega Diego falou, e acredito ser importante sim, né, Diego, ou lombadas ou outros
mecanismo que possam vir a contribuir para que os motoristas inibam um pouco a sua
velocidade. No último sábado, lá no distrito de Otávio Rocha, na Olindo Carlos Toigo, tivemos
um acidente um tanto, um tanto grave até, pode dizer, e solicitei já várias vezes também ao
Executivo, para que possamos tentar inibir aquela velocidade que é desenvolvida pelos motorista
naquele trecho ali da, de Otávio Rocha e na região ali da vinícola Gazzaro. Então é uma estrada
que, que convida um pouco o condutor a desenvolver uma velocidade um pouco acima, mas,
com isso, traz muitos problemas, traz muitos risco. Então acreditamos que sim possamos, eu
acredito mais numa lombada eletrônica ali para que possamos talvez evitar acidentes talvez
maiores que possam vir a acontecer. Então eu gostaria que o nosso Executivo desse atenção
também às reinvindicações e as indicações que são protocoladas nesta Casa e acredito que o fará.
Também dizer, que no próximo final de semana, teremos o menarosto beneficente, pague e leve,
promovido pelo Lions Clube, beneficente à APAE, à Liga de Combate ao Câncer, à Liga
Feminina de Combate ao Câncer e o projeto Mão Amiga. Então será elaborado lá, pela
comunidade de Otávio Rocha, e distribuído para as pessoas que adquirirem o seu ingresso, seu
kit com o menarosto, e a renda será revertida para essas entidades que tanto precisam. Então
acredito que mais um evento beneficente nesse clube de serviço que é o Lions, parabenizar toda
a equipe que está se envolvendo e com certeza teremos sucesso também nesse evento do
próximo dia 15, domingo. Então parabenizar mais uma vez toda equipe do grupo de serviço
Lions Clube de Flores da Cunha, que trabalha em prol, em prol da nossa comunidade. Era isso,
Senhor Presidente. Uma boa semana a todos!
VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder.
(Assentimento da Presidência). Presidente, Colegas, aproveitando o gancho, né, dos Colegas que
me antecederam, falando de trânsito, também aconteceu um acidente na ERS-122, na última
semana aí, no trevo dá acesso à Lagoa Bela. Também é um problema, é uma situação, é um, é
um acesso prejudicado, um acesso que não tem, né, não tem um recuo ou uma rotatória sequer.
Deve estar dentro das, dos pedidos do nosso Prefeito, né, para a extensão da ERS-122 do nosso
município, porque não é somente o desvio do pedágio, mas sim, acesso a um bairro com bastante
moradores aí, tanto Granja União como da Lagoa Bela. São necessárias ali melhorias e
estaremos cobrando ao longo do, né, do mandato aí, enfim, cobrando também o nosso Prefeito,
para que busque junto ao Estado ou que seja feito melhorias através do município dentro das
possibilidades. É importante a gente dar um bom acesso aos nossos moradores ali e evitar
acidentes de maior gravidade. No mais era isso. Agradeço a presença de todos e tenham uma boa
semana! Obrigado.
VEREADOR DIEGO TONET: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência).
Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, gostaria de informar que na última semana o
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Executivo esteve lançando uma ferramenta nova, que se chama Carteira Digital de Vacinação,
pode ser acompanhado através do telão também. (Exibição de imagem através da televisão).
Então para ter acesso a ela, é necessário entrar no www.floresdacunha.rs.com.br, e entrando ali,
vai ter um botão que é onde é permitido fazer, que vai estar escrito: clique em cadastre-se, e
aparecerá um formulário com alguns dados onde poderão ser preenchidos. Ao finalizar, então é
enviado uma mensagem de confirmação pro whatsapp, o celular da pessoa que realizou o
cadastro. O objetivo então é que, através desse cadastro, as pessoas estejam recebendo
informações sobre futuros eventos de vacinação dentro do município, não só a vacinação da
Covid, né? Então quem tem ainda também a segunda etapa da vacinação da Covid,
provavelmente vai estar recebendo a informação do dia e horário pelo seu whatsapp e, também,
futuras campanhas de vacinação contra a gripe e outras doenças também serão divulgadas
através dessa ferramenta. Então é bem importante que a comunidade entre e realize o seu
cadastro. Por hoje era isso. E gostaria de passar o tempo que me resta à Colega Silvana.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Só gostaria de convidar os Colegas Vereadores
também pra nossa comunidade do bairro São José, que vai realizar uma buchada no sistema
pague e leve, dia 21 de agosto. Então quem quiser encomendar bucho, galeto e pão, tem os
contatos do Miguel e do Zampieri. Qualquer coisa então, me peçam e nos ajudem lá no nosso
bairro do São José. Muito obrigada!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então encerrado, agora, as Explicações
Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Então na última quinta-feira, 05 de agosto,
então estive representando esta Casa na solenidade em comemoração aos cinco anos do Instituto
Flávio Luis Ferrarini, na Casa de Cultura. O evento marcou a abertura das atividades culturais e
artísticas no referido espaço. Então esteve presente lá também a Vereadora Silvana, convidada
como Presidente da Comissão de Educação; e o Vereador Diego, sendo convidado pela Diretoria
do Instituto Flávio Luis Ferrarini, ao qual leva o nome da nossa Casa de Cultura. Então
estivemos lá participando, acho que a homenagem justa desse instituto que muitas coisas boas,
ações, projetos ela faz em prol do município. Avisar também os Colegas Vereadores e as pessoas
da comunidade, que na próxima quarta-feira, dia 11, às 17:00 horas, através da Comissão de
Finanças e Orçamento, será realizada a audiência pública para apresentação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2022, a mesma audiência também servirá para a Lei do
Orçamento Anual, todos estão convidados. Então gostaria também aqui de parabenizar o Fábio
Fortunati, pela homenagem do nosso Colega Vereador Angelo, pelos trabalhos realizados na
comunidade, em prol da comunidade, né, todos os trabalhos beneficentes são bem recebidos e
homenageados por esta Casa. Não sou gremista, mas admiro o trabalho de quem faz em prol dos
outros.
Agradecer a presença de todos, da imprensa, ex-vereador Osmar Doro, pedindo a proteção de
Deus, eu declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 09 de agosto de 2021, às 19h45min.
Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, e paz e bem!

Vereador Clodomir José Rigo
Presidente

Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior
1º Secretário
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