SESSÃO 2.652 – ORDINÁRIA
16 de agosto de 2021
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
sessão plenária ordinária desse dia 16 de agosto de 2021, às 18h15min. Um cumprimento
especial à Colega Vereadora, aos Colegas Vereadores; à imprensa, na pessoa do Rouglan;
assessores da Casa; em especial aqui, o ex-vereador Pedro Sperluk; demais pessoas que nos
assistem, sejam todos bem-vindos; e também, a quem nos acompanha através do Facebook
Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. 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 090/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 055/2021, que “Inclui a Projeto 1043 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$1.360.000,00”.
Ofício nº 93/2021, do Secretário de Educação, Cultura e Desporto, que convida para participar
da abertura da Semana da Pátria, no dia 1º de setembro de 2021, às 09:00 horas, na praça da
Bandeira; e também, para participar da atividade cívica com as escolas municipais, no dia 07 de
setembro de 2021, às 09:00 horas, no Poliesportivo Marcos João Pivoto.
EXPEDIENTE DE VEREADORES:
Indicação nº 251/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito
Municipal que seja estudada a viabilidade de instalação de guard rail na estrada das Indústrias,
próximo à RS-122.
Indicação nº 252/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito
Municipal que seja providenciado o conserto dos paralelepípedos na rua 13 de Maio, nº 36, no
bairro São José.
Indicação nº 253/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito
Municipal a terraplanagem, o cascalhamento e a canalização de parte do córrego que corre a céu
aberto, localizado na entrada do antigo curtume, na localidade de Nova Roma, conforme
imagens anexas a esta indicação.
Indicação nº 254/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito
Municipal que seja providenciada melhoria na sinalização e a instalação da placa “PARE” perto
da ponte do Clube Rui Barbosa, na Linha 80.
Indicação nº 255/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito
Municipal a substituição das placas danificadas que indicam os nomes das ruas no bairro União,
bem como a colocação de placas nas ruas que não possuem a sinalização das vias, além de
solicitar a padronização das referidas placas, de forma regrada e organizada.
Requerimento nº 051/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que requer a cópia
do ofício protocolado nesta Casa Legislativa pelo Presidente do PSB de Flores da Cunha,
conforme artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e artigo 7º, inciso II, da Lei de
Acesso à Informação.
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Requerimento nº 052/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a prorrogação pelo
prazo de 60 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final
sobre o Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que “Institui o Código de Posturas e de
Convivência Cidadã de Flores da Cunha e dá outras providências”, tendo em vista a necessidade
de realização de audiência pública, a qual ocorrerá no mês de setembro do corrente ano.
Moção nº 023/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que apresenta Moção de
Congratulações à Senhora Maria Luiza Baldissera (Irmã Maria Cecília de Cristo Redentor), pelos
25 anos de dedicação à vida consagrada.
Ofício nº 09/2021, do Vereador Horácio Natalino Rech, que informa que o ofício protocolado
nesta Casa Legislativa pelo Presidente Municipal do PSB, que comunica a expulsão deste
Vereador do partido, torna-se sem efeito, conforme documentos anexos a este ofício, emitidos
pelo diretório estadual do PSB.
EXPEDIENTE DE DIVERSOS:
Ofício nº 164/2021, do Presidente do Sindiágua, que apresenta análise técnica sobre o projeto de
lei nº 211/2021, do Governo do Rio Grande do Sul, que versa sobre a privatização da Corsan,
para apreciação dos Vereadores, e solicita o apoio desta Casa contra a privatização da Corsan.
Ofício nº 016/2021, do Presidente Municipal do Progressistas, que solicita a cedência de uso da
sala de sessões desta Casa Legislativa para a realização da Convenção Municipal do
Progressistas, no dia 22 de agosto de 2021, das 16:00 às 20:00 horas.
E-mail do Presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para a audiência pública para debater o mapa da
violência contra a mulher e as ações do Estado para o enfrentamento do problema, no dia 11 de
agosto de 2021, às 09h30min, por videoconferência, através do link informado neste e-mail.
E-mail da Diretora da Secretaria da Câmara Municipal de São Sebastião do Caí, que encaminha
ofício nº 265/21 e requerimento, que solicita o apoio dos Vereadores desta Casa para o envio de
moções ou ofícios ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul solicitando a redução do ICMS
dos combustíveis.
E-mail da Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul, que encaminha ofício circular DCF nº 32/2021, que informa que estão disponíveis para
consulta duas notas públicas com recomendações aos Executivos e Legislativos Municipais
acerca da priorização da primeira infância nos projetos de lei dos Planos Plurianuais 2022-2025.
Convite do Presidente da Fecouva, Senhor Michael Molon, para participar do lançamento da
Fecouva 2022 e coroação das embaixatrizes, no dia 21 de agosto de 2021, às 09h45min, na Casa
Gazzaro, em Otávio Rocha.
Ofício do Presidente Municipal do PSB, que informa que, por decisão da maioria do colegiado
do PSB de Flores da Cunha, decidiu pela expulsão e desligamento do Vereador Horácio Natalino
Rech do quadro de filiados do referido partido, diante da abertura de processo interno para
apurar condutas que contrariavam o estatuto do partido por parte do Vereador, tanto na condição
de filiado como no exercício do mandato legislativo.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Então lido o, o expediente,
passamos aos, o
PEQUENO EXPEDIENTE
Com os vereadores inscritos. Eu passo a palavra ao Vereador Luiz André de Oliveira.
VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente; Caros Vereadores
e Vereadora; boa noite ao Bassani, que se encontra novamente aqui na casa do povo; também ao
ex-vereador Pedro Sperluk; também ao Romitti, que se encontra aqui; também à dona Idalina; e
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também ao Rouglan, né, representante do jornal O Florense; e a todos os assessores e
trabalhadores da Casa. Gostaria hoje, falar um pouquinho da indicação que protocolamos essa
semana, a semana passada, que foi, que é a terraplenagem e a melhoria da entrada ali do
curtume, do antigo curtume que, ali de Nova Roma, onde várias pessoas relataram problemas na,
no tráfego ali de veículos, onde muitos deles já obtiveram prejuízo nos seus automóveis, então é
algo bastante simples de se fazer e pedimos aí então a colaboração do nosso Executivo pra que
venha a ser feito essa melhoria. Era isso. Muito obrigado, Senhor Presidente.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Dalcero.
VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas
Vereadores, assessores e servidores da Casa; o Rouglan Uliana, da coluna Ensaio Político do
jornal O Florense; Senhora Idalina; o Senhor vereador Pedro Sperluk, na legislatura passada;
Bassani e o seu Romitti, e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje trago duas
indicações a pedido de moradores. A primeira, solicito que seja providenciado o reparo na rua 13
de Maio, nº 36, no bairro São José, sendo necessária a remoção e recolocação dos
paralelepípedos, pois o desnível de parte da rua está dificultando o trânsito de veículos no local.
A segunda indicação, solicito ao Senhor Prefeito Municipal que estude, junto ao departamento
competente, a colocação de guard-rail de proteção próximo à RS-122. A pavimentação da
estrada das Indústrias trouxe um grande fluxo de automóveis e caminhões na estrada. A
inexistência de um trevo de acesso à rodovia torna a travessia da RS-122 muito perigosa, onde,
por vezes, infelizmente ocorrem acidentes. O guard-rail para estradas é uma proteção que serve
para absorver a energia cinética, gerada devido ao movimento, promovendo a desaceleração de
um carro, em caso de acidentes graves. Desta forma, para contribuir com as boas ações
desenvolvidas no Município, solicitamos o atendimento a estas indicações. Obrigado,
Senhor
Presidente.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp.
VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e
Vereadora, pessoas que nos acompanham nesta Casa e através das redes sociais, o nosso cordial
boa noite. Senhor Presidente, protocolamos nessa semana a indicação 254, em que solicitamos a
melhoria na sinalização ali na Linha 80, onde que existe os sonorizadores ali, que o pessoal se
queixa muito, as pessoas e os motoristas aí, porque acaba sendo surpreendido quem não conhece
às vezes, por não haver uma devida sinalização. Então a gente está solicitando para que o
Executivo e o Miro, do Trânsito também, faça ali a colocação de algumas placas, bem como ali
na entrada do, que acessa a estrada dos Fontana, que torna-se perigosa e, além de estar confusa
ali o acesso para aquela via. Então esperamos contar com o auxílio do Executivo aí, para poder
resolvermos esses problemas. Por ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Obrigado, Vereador! Então encerrado, agora,
o Pequeno Expediente, passamos, de imediato, ao
GRANDE EXPEDIENTE
Com os vereadores inscritos. Eu passo a palavra ao Vereador Horácio Natalino Rech pra fazer
uso da tribuna. O Senhor tem 15 minutos.
VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora,
funcionários desta Casa, a imprensa do Rouglan, e os demais aqui presentes, ao Romitti, à
Idalina, ao Bassani, a todos que aí se encontram. Talvez o assunto mais comentado no estado: A
concessão das rodovias no estado do Rio Grande do Sul. Nesta Casa, faço parte da Comissão dos
Pedágios, o que me leva a fazer um simples cálculo, baseado na atual situação e arrecadação
atual da EGR, a proposta para a futura concessão. O que está sendo feito e proposto é no mínimo
ridículo para o povo gaúcho, principalmente para a serra gaúcha, refiro-me ao valor a ser
aplicado nas rodovias no período de 30 anos. Talvez nunca vamos entender a real intenção de
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nosso Governador, mas vamos convencer nossos deputados de que precisam ajudar o povo,
votando contra essa extorsão. Talvez o Governador convença os deputados dos detalhes técnicos
do edital e explique o que está incompleto. Exemplo: não consta no projeto, projeção financeira
de tráfego, cálculo da receita e despesa do projeto de concessão, proposta de investimento nas
rodovias em 30 anos, 422 milhões, 14 milhões ao ano. Exemplificando: Somente uma praça, RS122, EGR 2019, praça de Portão, cobrança em um sentido: Seis reais e oitenta e três centavos,
média cobrada por veículo; fluxo de quatro milhões, seiscentos e oitenta mil, quinhentos e
oitenta e cinco veículos; arrecadação de trinta e um milhões, novecentos e cinquenta e dois mil e
oitocentos e quarenta e nove reais; custo: 18 milhões; saldo de 13 milhões. Nova concessão, com
o mesmo fluxo, São Sebastião do Caí: nove reais e cinquenta na ida e nove e cinquenta na volta
= dezenove reais (somente automóveis), arrecadação de oito e oito milhões, novecentos e trinta e
um mil e cento e quinze reais ao ano; investimento do projeto: 14 milhões; saldo: 75
milhões/ano; saldo: 75 milhões/ano. Investimentos na serra gaúcha: em melhorias e manutenção
são 112 milhões, melhor explicando, em melhorias e manutenção: 112 milhões, ou seja, 3,7
milhões ao ano; praça de Flores da Cunha: oito reais (somente automóveis), com fluxo de 460
mil veículos ao ano ou 1260 ao dia é suficiente para pagar o investimento em toda a serra
gaúcha. Em 2019, o fluxo foi de 955.082 veículos, gerando 10 milhões. Serão duplicadas as
praças de cobranças no Rio Grande do Sul, observação muito importante. Era isso, Senhor
Presidente.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Carlos Roberto Forlin
pra fazer uso da tribuna, 15 minutos.
VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores,
Vereadora; imprensa, na pessoa do Rouglan; Bassani, Idalina; ex-vereador desta Casa, Pedro
Sperluk; o Romitti, um grande amigo que se faz aqui presente, uma pessoa querida da família,
muito bom te ver aqui hoje, Romitti, nos prestigiando e vendo o trabalho de cada vereador.
Ocupo o espaço hoje, Senhor Presidente, pra falar um pouco sobre um assunto que está vindo um
pouco à tona pra todos nós e alguma coisa a mais que vem na questão da tecnologia, né? Muito
se viu reportagens do jornal O Florense, falando da Lei Geral da Proteção de Dados, aonde todo
mundo tem que se regularizar, pessoas, empresas principalmente, órgãos públicos, quanto à
questão do tratamento que está sendo dado aos dados de cada pessoa, né? Antes de seguir
falando sobre o aspecto da lei em si, é importante entender como ela surgiu. Esse movimento
teve início após o caso do uso de dados pessoais colhidos em uma rede social. Esses dados, esses
dados posteriormente eram, eles eram vendidos a uma agência de análise de dados. Por exemplo,
a pessoa retira a informação que ela precisa de uma rede social, de um perfil, de um, né, e ela
vende ao interessado, exemplo, numa campanha eleitoral de algum, como aconteceu nos Estados
Unidos, aonde o adversário se usava das, desses dados, né? Um exemplo é que foi dado, é tirar
informações, dados pessoais de alguma pessoa, talvez de alguma rede social e vender informação
pra alguma agência que venha a ser beneficiada dessa informação a outras pessoas, né? Nesse
momento, foi percebido o quão frágil eram as práticas que regulavam esse tipo de atuação e
como nossos dados pessoais estavam à mercê de pessoas ou organizações nem tão bemintencionadas assim. Os primeiros a constituírem uma lei para os assuntos foram os países da
União Europeia, dando origem ao GDPR. Logo, com a aprovação da lei europeia, o Brasil
acelerou o processo da criação da lei brasileira. Sendo assim, em 14 de agosto de 2018, o então
presidente Michel Temer sancionou a lei de nº 13.709, popularmente conhecida como a LGPD Lei Geral de Proteção de Dados. Absolutamente todo mundo, como dito no início, a Lei Geral de
Proteção de Dados tem como objetivo cessar o uso e a comercialização indevida de dados
pessoais inclusive em meios digitais. Outro exemplo, pra ficar um pouco mais claro pra quem
não, não tem o conhecimento, quando tu, tu pesquisa lá um book no, na internet sobre um
determinado assunto, uma informação que tu precisa, algum conteúdo, algum formulário,
formulário, preencher dados pessoais, um curriculum, baixar um curriculum pra preencher, eles
te pedem nome completo, identidade, CPF, eles te pedem mais a, enfim, outros dados pessoais
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que venha a ser teus pessoais mesmos, mas só que tu nunca sabe pra que está sendo usado isso
aí. O que falta é a descrição detalhada do que vai servir, pra que vão fazer, ter, por exemplo, a
transparência da necessidade desses dados. Exemplo: quando a gente precisa baixar isso aí, teria
que estar escrito lá: os seus dados vão ser usados pra tal finalidade, e não mais que isso, apenas o
que está escrito lá. Utilizar os dados para os fins descritos seria uma segunda ideia de, de como
se pode ser usado os seus dados. A terceira é não deixar as opções já marcadas. Por exemplo,
vem lá, receber SMS, pode te mandar via e-mail certas coisas, então não, porque tu autorizando,
tu autorizando aquilo que já está marcado muitas vezes os seus dados, é um, é um assunto muito
complexo, mas ele, ele passa por inúmeras banco de dados, fica armazenado num banco de
dados onde qualquer um pode ter acesso, né? Cuidar dos dados das crianças e adolescentes
principalmente em relação ao uso de aplicativo telefônico. A mesma forma, pra tu baixar, às
vezes tem que preencher todos os seus dados, aceita que o aplicativo permita tirar foto, imagens,
toda aquela questão que vem em relação à pessoa que está baixando, né? E deixar em público o
nome do contato encarregado sobre o uso dos dados. Por exemplo, tu vai lá, baixa uma planilha
de custos e naquilo tu tem que ter, o site disponibilizar pra tu poder entrar em contato e
questionar pra que que vai ser usado, quando vai ser usado, que forma está sendo tratado os meus
dados pessoais perante esta página. Então é um assunto que a gente pode, talvez no decorrer do
ano, ter uma comissão especial pra esse assunto. Conversamos já com a bancada, a bancada do
MDB já teve um, já pude passar uma explicação um pouco melhor nesse tipo de situação.
Acredito que logo logo o público, a Prefeitura, talvez nós como Câmara também tenhamos que
aderir a essa proteção dos dados, né? É um assunto bastante jurídico, que, que vai dar correções,
vai dar os procedimentos dos funcionários. E de um lado está a empresa e do outro lado está nós,
que nós venha a ter uma benfeitoria, vamos nos beneficiar com essa preservação dos nossos
dados, né? Quis trazer esse assunto, além desse, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, e, da
mesma forma, porque das, um outro assunto que acarreta também, que já linca um com o outro, é
a questão das startups, né, startups, inovação, empreendedorismo. Temos aí um projeto que a
administração vem, veio propondo a desenvolver, que é a sala ali do empreendedor, né, aonde o
pessoal vai ter uma facilidade a mais na hora de abrir um negócio. E acredito que isso também
deve ser usada talvez pra auxiliar, talvez seja uma proposta também pra auxiliar o pessoal a se
regularizar perante a Lei Geral da Proteção de Dados, que muita gente vai encontrar dificuldade.
Então é uma proposta, né, uma proposta pra talvez nós Câmara, uma comissão especial, como já
havia falado, ter um comitê mesmo, né, responsável por trazer a conhecimento da população esse
assunto. Da questão das startups, todo mundo sabe que hoje está cada vez mais tecnologia. Vi
esses dias também reportagem sobre tecnologia no município, tanto na agricultura, mas isso é em
tudo. Eu estive conversando com um pesquisador em Caxias, tempos passados, que vem dando
palestras no, no estado inteiro e fora do estado também, e o céu é o limite pra esse tipo de
negócio, né? E qual é a ideia disso? Acredito que nós podemos trazer pro município, é trazer
investidor. Trazer investidor, proporcionar investimentos no município, temos um potencial
fortíssimo do turismo vindo, alavancando aos poucos, né, um trabalho já de longa data, mas eu
acredito muito no nosso potencial. O município, hoje, tem um panorama muito bonito pra se
desenvolver fortemente a questão do, do turismo e talvez essa parte de startup venha explorar
uma parte que ainda não está sendo explorada, né? Então eu cito aqui também a, no meu
trabalho, em 2018, que eu tirei o CRECI, que foi pra corretagem de imóveis. Na conclusão do
meu trabalho, citei, naquela época, o Quinto Andar que era um site, uma agência que fazia as
locações de imóveis, vendas, toda essa questão, tudo digital. A gente ficava se perguntando
porque a nossa família também sempre teve imóveis de aluguel e sempre foi, é um assunto assim
bem, bem delicado, que tu exige um contrato, exige o imóvel em bom estado, tu tem que ter uma
disciplina enorme todos os meses em relação. Então tu alugar uma casa hoje, aqui, tu faz
assinatura digital, tu não precisa de fiador, não precisa nem de adiantamentos e tu tem a casa
alugada. Então foi, daquela época em diante foi uma questão que eu vim guardando pra mim,
pesquisando e estudando, que é fantástico, porque tu está aqui hoje, tu aluga uma casa lá, sem
precisar burocracia nenhuma, não precisa autenticar assinatura, reconhecer o contrato no
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cartório. Então levando isso pro município, né, é claro, existe uma rede, todo mundo sabe aí,
tanto delivery, hoje, de alimentos, ainda mais com a pandemia, isso aí teve um crescimento que
hoje o pessoal quer tudo, tem tudo aí na palma da mão, usando a tecnologia pra isso. Então pro
município, eu vejo uma, uma forma muito boa, produtiva e que vai crescer muito essa questão da
startup voltada talvez pro turismo no nosso município.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Me permite um aparte, Colega Vereador?
VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Só um momento, Vereadora! Assim que
concluir, eu te libero! A questão também da, teve uma outra oportunidade que a UCS
desenvolveu uma startup do agronegócio, né? Uma empresa americana venho conhecer essa
startup, o, no, acho que é startUCS, que é um setor específico pra isso, e onde eles faziam,
Vereador Horácio, eles estudavam como minimizar os defensivos agrícolas em determinada área.
Então tinha lá dois hectares de áreas pra tratar, claro, hoje a gente tem agrônomo, tem, tem um
monte de instruções que passam no dia de campo pra instruir os nossos agricultores. Mas os
jovens estavam estudando como naquele determinada área tu poder minimizar os defensivos
agrícolas sendo aplicados na, nos produtos, né? A empresa venho, trouxe a startup pra fora, pra
não enfrentar as leis brasileiras e está desenvolvendo. Acredito que era uma empresa de
implementos, né, que iam comercializar implementos. E se percebe também essa inovação tanto
nos GPS dos maquinários, tu percebe tanto isso na hora de fazer os tratamentos, tem lá a área
que tu conseguiu passar, onde não pegou direito, então é uma infinidade, é uma infinidade, é
muita, é muita questão a ser desenvolvida ainda. E também, eu estava vendo uma pesquisa
recentemente realizada pelo Sebrae, as micro e pequenas empreendedores foram responsáveis
pela maior parte da criação de empregos, com carteira assinada, no primeiro semestre do ano. De
janeiro a junho, o setor concentrou 67% do total de vagas geradas, ou seja, 62.809, das 93.139
vagas criadas no período. Então acredito que a sala do empreendedor venha sim pra fomentar o
empreendedorismo, facilitar a vida de quem quer empreender. A gente não pode estar fazendo
aqui projetos de leis que não vai ter utilização nenhuma lá fora. O que importa é o pessoal ter o
progresso, conseguir abrir o seu negócio, prosperar no nosso município, vai trazer renda, vai
trazer gente pro município, todos, todos saem ganhando. Então eu vejo um, um grande, um
panorama grande pra essa, pra esse tipo de negócio, hoje, tanto no município como falo a nível
de país, o mundo todo está se desenvolvendo através das tecnologias digitais. Apoiar os micro e
pequenos empreendedores é uma das principais bandeiras do meu mandato. Ajudar a
desenvolver políticas públicas para ampliar e captar créditos e fomentar o empreendedorismo e o
grande desafio para a retomada da economia. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Diego Tonet.
VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colega Vereadora, Vereadores,
assessores desta Casa, a imprensa, o público presente; em especial, também, às Irmãs Clarissas,
do Mosteiro Nossa Senhora do Brasil, aqui de Flores, que também nos acompanham nesta noite,
pelas redes sociais. Cumprimento também o ex-vereador Pedro, a Idalina, e os demais já citados
também nesta noite. Hoje, gostaria de falar um pouco sobre uma data especial: o jubileu dos 25
anos de vida consagrada da Irmã Clarissa Maria Cecília de Cristo Redentor, que foi celebrado no
último dia cinco de agosto, e pelo qual faço uma homenagem através da moção de
congratulações, que logo mais iremos votar. Maria Luiza Baldissera nasceu no dia 23 de junho
de 1970, em Flores da Cunha, filha de Olímpia Pereira Baldissera e Cláudio Baldissera. Entrou
no mosteiro no dia três de janeiro de 1994, e aos cinco dias do mês de agosto do ano de 1995,
iniciou o noviciado, abraçando a vida religiosa, cortando os cabelos e recebendo o hábito da
provação com véu branco. Passou a chamar-se então Irmã Maria Cecília de Cristo Redentor.
Após uma caminhada de conhecimento e sentindo-se confirmada em seu chamamento à vida
consagrada, professou votos de obediência, castidade e não propriedade no dia cinco de agosto
de 1996, nas mãos da Madre Abadessa, do Mosteiro Nossa Senhora do Brasil. Em seguida,
finalizada a sua caminhada de discernimento e de experiência da vida religiosa consagrada, Irmã
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Maria deu seu sim absoluto pela profissão dos votos perpétuos, no dia 20 de agosto do ano santo
de 2000, na Igreja Matriz de Flores da Cunha, a mesma onde fora batizada, crismada e recebera
os subsídios para discernir sobre sua vocação. No mosteiro, serviu e serve o Senhor onde é
solicitada. Foi mestra de noviças e Madre Abadessa. Atualmente é porteira, ou seja, a Irmã que
acolhe e recebe todos quantos procuram o mosteiro. Passou por momentos difíceis em sua vida.
Dentre eles, o adoecimento de seu pai, quando precisou neste momento pedir uma licença, e
ficou fora do mosteiro por quase um ano para poder prestar cuidados até o falecimento do
mesmo. Foi uma escolha difícil, onde após anos dedicados à vida religiosa, decidiu sair da
clausura para cuidar do pai doente. Com certeza foi uma ação bonita e admirável e, desta forma,
cumpriu a sua missão de cuidado com o seu pai. Na missa de corpo presente, seu orientador
espiritual, Frei Sérgio Dal Moro, disse: “Muito bem, Irmã Cecília. O pai foi para o céu e tu
voltaste para a clausura! E aqui ela está, pronta para servir o Senhor até o fim”. Então,
conforme eu citei anteriormente, no último dia cinco de agosto, a Irmã completou 25 anos de
vida consagrada, de vida dedicada à oração e despojamento. Uma vida de costumes simples, à
exemplo de Santa Clara. Para nós da comunidade de Flores da Cunha, este também é um
momento de festa, pois é uma honra termos o mosteiro em nossa cidade e, por meio deste,
termos a Irmã Maria Cecília, que ao longo destes 25 anos, pôde prestar muito apoio espiritual
aos nossos munícipes. Fica a gratidão, por todos os anos seguindo esta vocação tão bonita e os
votos de que ainda venham muitos anos pela frente, sempre com muito amor e dedicação à sua
vida religiosa. Muito obrigado, Irmã Maria Cecília de Cristo Redentor! Eu gostaria de passar só
um breve videozinho, com umas poucas fotos da Irmã. (Apresentação de vídeo através da
televisão). Então, como forma de reconhecimento, eu convido posteriormente que os Colegas
Vereadores apoiarem essa moção de congratulações que iremos votar logo mais. Outro assunto
que eu gostaria de trazer para esta tribuna, e que já foi citado aqui por alguns dos meus Colegas
Vereadores, trata da questão do trânsito em nossa cidade. Como mencionado recentemente pela
Colega Vereadora Silvana, cerca da metade das indicações feitas desde o início deste ano até
agora, por todos nós Vereadores, são referentes a questões de trânsito, mais especificamente no
que diz respeito a redutores de velocidade, placas de sinalização, pinturas em rodovias, entre
outros dispositivos que venham a tornar o trânsito de Flores da Cunha mais seguro. Toda a
semana, dentre as demandas que eu mesmo recebo da comunidade, cerca de metade se resume
em pedidos de redutores de velocidade. Todos nós bem sabemos que o número de veículos em
circulação em Flores da Cunha vem crescendo muito nos últimos anos, fato este que se torna
notório quando chegamos nas áreas centrais e temos dificuldades para encontrar vagas de
estacionamento e até mesmo dificuldades de trafegabilidade, mais especificamente nos períodos
do meio-dia e, também, nos finais da tarde. Na última semana, conversei com o responsável do
departamento de Trânsito, junto ao Executivo, que me relatou algumas ações que já estão sendo
feitas para melhorar a questão da segurança e trafegabilidade. Dentre as ações da última semana,
dou destaque para as sinalizações que foram feitas no trecho de asfalto novo, após a igreja da
capela de São João, trecho este onde há relatos semanais de acidentes; e, também, o ajuste dos
semáforos das áreas centrais da cidade, ocorrido no último sábado de manhã. E ainda hoje, em
reunião com o nosso Prefeito, recebemos a notícia que uma empresa está sendo contratada pra,
nas próximas semanas, começar uma análise técnica, principalmente de todas as indicações
nossas como vereadores e as demandas da nossa comunidade, para melhorar a questão do
trânsito. Ainda, conversando com o departamento de Trânsito e pesquisando um pouco mais
sobre o assunto, percebi que todas as ações que promovem alguma intervenção junto às ruas e
estradas devem ser acompanhadas de um projeto, de um estudo prévio e de um planejamento
para se determinar qual a melhor ferramenta ou ação a ser tomada para resolver o problema de
trânsito sinalizado em um determinado ponto em questão. Salientando ainda, que mesmo uma
ferramenta considerada simples para a comunidade e muito solicitada, como é o caso de uma
lombo-faixa, deve seguir normas técnicas que definem medidas e locais onde podem e não
podem ser utilizadas. Entendo aqui que é necessário um estudo aprofundado de todo o trânsito de
nossa cidade, e compreendo a preocupação de toda a comunidade, em especial com a questão do
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excesso de velocidade desenvolvido principalmente nas vias asfaltadas do nosso município, onde
deveria ser respeitado o limite de 40 quilômetros por hora. Acredito até que essa velocidade
deveria ser ainda menor próximo a escolas, principalmente nos horários de entrada e saída de
alunos, quando é visível o volume de ônibus de transporte e de pessoas em circulação.
Considerando que já possuímos um certo problema de mobilidade urbana em nosso município,
devido principalmente a Flores da Cunha ter quase um veículo por habitante, devemos repensar
se a melhor solução para tornar o trânsito seguro é encher a cidade de redutores de velocidade,
dos populares quebra-molas ou então de lombadas eletrônicas. Ainda, pesquisando sobre o tema,
descobri que o Brasil é provavelmente o único país que usa o popular quebra-mola como
ferramenta para inibir altas velocidades em suas vias, ferramenta esta que foi introduzida
principalmente para evitar rachas em trechos das vias urbanas. Desta forma, entendo que o nosso
problema é cultural, pois apesar de existirem regras no trânsito e de sabermos sobre a
responsabilidade que temos ao estarmos ao volante, ainda assim, conduzimos pelas vias
colocando a nossa vida e, também, a dos pedestres e outros motoristas em risco. O Colega
Vereador Clodo Rigo também falou recentemente sobre a questão das lombadas eletrônicas
instaladas em nosso município. E analisando um pouco mais, percebe-se que hoje as mesmas até
podem cumprir com o papel de inibir a velocidade, porém custam mais de 400 mil reais aos
cofres do Município anualmente e, no geral, são incapazes de se sustentar apenas com o valor
das multas arrecadadas. Algumas destas lombadas até poderiam ser substituídas por lombofaixas, que cumprem com o mesmo papel e tem um custo de manutenção mais baixo. Também
algumas lombadas eletrônicas poderiam ser realocadas para vias de asfalto inclinadas, onde é
impossível o uso de redutores do tipo lombo-faixa. De qualquer forma, sou contra o acréscimo
de lombadas eletrônicas nas vias da nossa cidade, uma vez que são incapazes de se sustentar com
a própria arrecadação e, portanto, acabam gerando despesas aos cofres públicos, despesas estas
que poderiam ser utilizadas em forma de investimentos para promover melhorias com melhor
custo-benefício no trânsito da nossa cidade. Todos, em algum momento, já cometeram algum
excesso, seja por estar atrasado para um compromisso, por falta de atenção ou alguma
negligência. Porém, cabe aqui lembrar, que ao estarmos ao volante, as responsabilidades que
caem sobre nossos ombros aumentam significativamente, portanto devemos sempre manter o
máximo de atenção e foco ao dirigir. Mais que somente cobrar melhorias do Poder Público nas
questões que envolvem o trânsito, cabe a cada um de nós, munícipes, fazermos a nossa parte,
sendo respeitosos e tendo o bom senso, seja como pedestres ou como condutores. O trânsito,
como conhecemos, é constituído de pessoas que se locomovem por vias públicas todos os dias,
seja a pé, de bicicleta ou através de um veículo motorizado. Todos saem de suas casas com seu
propósito, seus objetivos diários, e todos, ao final do dia, desejam sempre poder retornar para
suas casas, para suas famílias. Desta forma, priorizando sempre nosso bem maior, que é a vida,
que possamos repensar nossas atitudes diárias como peças integrantes do trânsito de nossa
cidade. Para finalizar, eu queria deixar uma frase que provavelmente ouvi quando fazia a carteira
de motorista e que me impactou muito, e que ela dizia mais ou menos assim: “Quando estiver
conduzindo por uma via pública, conduza sempre com muita atenção, de forma que a qualquer
momento um familiar teu possa bruscamente atravessar a tua frente”. Com essa reflexão, finalizo
e agradeço a oportunidade, Senhor Presidente, Colegas Vereadores. E desejo uma boa semana e
uma boa noite a todos!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado então o Grande Expediente, passamos,
agora, ao intervalo de cinco minutos pra organização da (pauta) da Ordem do Dia. (Intervalo).
ORDEM DO DIA
Em pauta, o Projeto de Lei Complementar nº 003/2021, que “Altera o art. 25 da Lei
Complementar nº 01, de 22 de dezembro de 2000 – Código Tributário Municipal, que dispõe
sobre o prazo do pedido de renovação da isenção do IPTU”. 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: Projeto de Lei Complementar nº 003/2021 está em
discussão.
VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, a isenção do IPTU
para aposentados, idosos e pessoas acometidas de determinadas patologias é estabelecida
atualmente no Código Tributário Municipal, seguindo critérios lá estabelecidos. Por meio deste
projeto, de minha autoria, estou propondo que o prazo para renovação do pedido da isenção, que
já está prevista na legislação municipal, seja ampliado de dois para quatro anos, uma vez que
dificilmente as condições iniciais e os requisitos para a concessão da isenção serão alterados
durante este período; e caso forem, a fiscalização municipal poderá apurar e lançar o imposto
devido. Essa alteração, além de contribuir para desburocratizar os procedimentos administrativos
e diminuir o volume de documentos gerados em decorrência da renovação anual ou de dois em
dois anos da isenção, tem como objetivo principal oferecer mais comodidades aos aposentados,
idosos e as demais pessoas beneficiadas que não precisarão mais deslocar-se com tanta
frequência até a Prefeitura para garantir o direito ao benefício. Além disso, a tecnologia
disponível atualmente é um facilitador nesse processo, uma vez que próximo ao período de
solicitar a renovação do benefício, o setor responsável por esta matéria teria condições de avisar
os beneficiados. Então considerando que esta proposta beneficiará tanto o Município como os
beneficiados pela lei municipal que concede a isenção do IPTU, solicito o apoio de todos para
aprovação deste projeto de lei. Muito obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Solicito ao Secretário que faça a retificação do
resultado do parecer 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.
VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e
Vereadora, pessoas que nos acompanham, acredito que ser de bom, bom uso esses projeto que
ora estamos apreciando, porque vai facilitar em muito os beneficiados desse, dessa lei. Então
acreditamos que, que não precisa ser cada, cada dois anos vim fazer, que nem o Colega falou,
toda a renovação a cada dois anos do processo para a comprovação. Então acredito que vem sim
beneficiar os, os usuários que precisam, os beneficiados com essa lei já existente. Então acredito
que, que seja um acréscimo e que vem sim somar, que vem facilitar para essas pessoas que
precisam e são contempladas com a lei já existente. Então acredito que possamos sim apreciar
esse nosso projeto aqui e trará muitas melhorias e muitos benefícios para as pessoas. Sou
amplamente favorável, Senhor Presidente.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei Complementar nº 003/2021 está em
votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação
eletrônica). Projeto de Lei Complementar nº 003/2021 aprovado por unanimidade.
Nova Redação do 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”. Solicito ao Secretário
que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que o projeto tramitou.
VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável, com Nova Redação.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nova Redação do Projeto de Lei nº 053/2021 está
em discussão.
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VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, conforme
falamos já na sessão anterior, esse projeto que vai incluir então na nossa, no nosso PPA a
construção de um núcleo escolar entre o Cemel e o poliesportivo, pra dar integração a esses dois
espaços, dar vida, né, esses dois locais que acabam, por muitas vezes, ficando ociosos,
possibilitando atividades de contraturno das escolas municipais e, também, atividades esportivas,
com o objetivo aí de transformarmos também nossos jovens, dando oportunidades nessa área
para eles. Então conforme já foi explicada, apresentada as imagens da, desta importante obra aí
pro nosso município, a gente pede o apoio dos Colegas Vereadores para a sua aprovação. Era
isso, Senhor Presidente.
VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, assegurar a todos a
igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, sem qualquer tipo de
discriminação, é um princípio que está em nossa Constituição desde 1988. E a sua importância
não reside apenas em garantir um direito fundamental, pela qual o Município tem grande
responsabilidade, mas a sua implementação tem o potencial de mudar a comunidade de forma
positiva. Além de construir conhecimentos e desenvolver competências, é prioridade na ação
educativa o cultivo de valores para o crescimento e desenvolvimento dos cidadãos. Este projeto
em discussão, entre outros objetivos, ofertará reforço escolar aos alunos com dificuldade de
ensino aprendizado, possibilitando-lhes uma nova oportunidade de adquirir conhecimento que
serão muito importantes na sua caminhada escolar e para a comunidade como um todo.
Obrigado, Senhor Presidente.
VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, tendo em vista o
crescimento da nossa cidade e a necessidade de reformas em algumas escolas municipais de
Flores da Cunha, é importante que se tenha também um novo espaço com intuito de apoiar e
suprir as necessidades de educação para a comunidade florense. Este espaço deve servir como
local de estudo em momentos que escolas mais antigas passam por reformas, bem como ofertar
reforço escolar para alunos com dificuldades de aprendizagem. Também fará parte do complexo
esportivo o Cemel e do Ginásio Poliesportivo Marcos Pivoto, vindo a somar no que diz respeito
a espaço para as práticas de educação física e esportiva. Desta forma, sou favorável a este
projeto.
VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas
Vereadores, é mais um investimento voltado pra educação do município. Acredito que todos
investimentos voltados pra educação sejam de extrema importância. O núcleo educacional que
vai estar instalado aí, junto ao Cemel e ao poliesportivo, vem pra atender alunos de contraturno,
vem para dar mais uma, uma opção de aprendizado para os nossos alunos, desenvolvendo
habilidades de alunos no esporte, ouvi também oficinas de cultura, que o Prefeito nos falou,
dança, capoeira, enfim, potencializar essas habilidades e, também, auxiliar aqueles que tem
dificuldades. Então eu sou amplamente favorável à construção deste núcleo, tendo em vista o
poder de transformação que a educação traz pra nossa sociedade. Era isso. Sou amplamente
favorável, Presidente.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nova Redação do Projeto de Lei nº 053/2021 está
em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de
votação eletrônica). Nova Redação do Projeto de Lei nº 053/2021 aprovada por unanimidade.
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”. 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
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e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços
Públicos e Direitos Humanos: Favorável.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 054/2021 está em discussão.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, esse projeto
então atende uma demanda muito importante da nossa saúde, onde nós já temos aí médicos com
os contratos temporários vencendo, então estaremos adiantando a aprovação aqui, para que
quando vencer sejam renovados. Também o cargo de enfermeiro, nós temos banca em concurso
público, porém não temos as vagas disponíveis na lei, né? E no caso do, de médico clínico geral,
tivemos quatro vacâncias: duas exonerações e duas aposentadorias. No concurso público foram
chamados dois médicos, estando na banca do concurso somente mais dois. Sendo assim,
permanecemos com a necessidade de manutenção dos atuais contratos emergenciais, os quais
encerra agora, em outubro. E o médico ginecologista obstetra devido à necessidade de promover
a extensão, qualificação e humanização do atendimento à mulher no Sistema Único de Saúde,
ampliando então a atenção obstetra e neonatal, garantindo ainda a periodicidade de exames
preventivos. Nesse caso, a contratação será por processo seletivo simplificado, pois não tem
concurso específico para esse cargo. Então é de suma importância esse projeto, pois a gente sabe
que no decorrer do ano, devido à pandemia, muitas mulheres deixaram de fazer seus exames
preventivos e, agora, está sobrecarregado o sistema. Então esse médico vem pra poder então
atender mais rapidamente a todas essas mulheres que necessitam do acompanhamento. Sem falar
que é investimento em saúde, né, que é fundamental pra esse momento que a gente vive. E
lembrando aí, que na construção da, da ampliação aí da unidade básica central, vai ter uma ala
específica também para as mulheres, então já vai auxiliar nesse sentido também. Era isso, Senhor
Presidente. Muito obrigada!
VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, tenho apresentado
algumas indicações nesta Casa em relação à área da saúde. Sabemos da importância de darmos
condições para que a Secretaria da Saúde continue a prestar um ótimo atendimento que há anos
vem ofertando aos nossos munícipes. Por isso, sempre que o Executivo enviar projeto que vem
do encontro aos interesses da nossa coletividade, serei favorável. Obrigado, Senhor Presidente.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 054/2021 está em votação. Os
Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica).
Projeto de Lei nº 054/2021 aprovado por unanimidade.
Moção nº 023/2021, de Congratulações à Maria Luiza Baldissera (Irmã Maria Cecília de Cristo
Redentor), em homenagem pelos seus 25 anos de dedicação à vida consagrada. De autoria do
Vereador Diego Tonet, ao qual eu passo a palavra fazer defesa de sua moção.
VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, apresento a seguinte
moção, tendo em vista o histórico da Irmã Maria Cecília de Cristo Redentor, citada
anteriormente por mim nesta, nesta noite. Também, levando em consideração que das oito irmãs
hoje estabelecidas no mosteiro aqui de Flores da Cunha, apenas duas são nascidas em Flores,
sendo uma delas a Irmã Cecília. Na última quinta-feira, quando eu estive falando com a madre
superiora, a Irmã Priscila, esta me relatou sobre a vida da colega Irmã Maria Cecília, a qual
concedo a moção e confesso que fiquei emocionado, não só pela dedicação religiosa, mas
também pela dedicação e cuidado com o seu pai no período que esteve doente. Devido às
questões da pandemia e também em virtude das irmãs manterem a tradição de permanecerem
enclausuradas, hoje a Irmã Maria Cecília não pode se fazer presente, mas deve estar nos
acompanhando através das redes sociais. Diante do exposto e considerando todo o trabalho e
dedicação à vida religiosa e os inúmeros atendimentos sempre que a comunidade florense
solicitou à Irmã Cecília, peço aos Colegas o apoio nesta justa homenagem, a qual farei a entrega
posteriormente no mosteiro. Muito obrigado!
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção de Congratulações nº 023/2021 está em
votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação
eletrônica). Moção de Congratulações nº 023/2021 aprovada por unanimidade.
Encerrada a Ordem do Dia, passamos, agora, às Explicações Pessoais com os vereadores
inscritos. Ah, desculpa! Antes, eu encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento o
Projeto de Lei nº 055/2021; e para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços
Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 051/2021. Passamos, agora então, às
EXPLICAÇÕES PESSOAIS
Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Horácio Natalino Rech.
VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente e os demais já citados.
Como todos sabem, vim do interior, sou agricultor e sei muito das dificuldades passadas por essa
classe. Também é muito importante termos estradas de qualidade para podermos escoar nossas
produções. Sou Vereador do PSB e defendo cada um de nossos agricultores. Faço parte também
da Comissão de Finanças desta Casa. E estive acompanhando as máquinas que estavam fazendo
melhorias na estrada na região de São Caetano. Um bom trabalho, demostra prestatividade de
nossos servidores, que inclusive prestaram os seus serviços no sábado, dando continuidade nesta
segunda-feira. Isso demonstra o ótimo trabalho e empenho dos funcionários e do diretor de
Obras inclusive do Poder Executivo, valorizando o produtor rural. Aproveito também, pelas
máquinas estarem na proximidades do travessão Gavioli, peço para que seja atendida esta região,
já aprovada, por eu ser um grande polo de produtos e produtores rurais. Agradeço ao Senhor
Presidente. Uma boa noite! Uma boa semana a todos!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Diego Tonet.
VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, público que ainda nos
acompanha. Ainda falando em dedicação à vida religiosa, não poderia de deixar citar aqui, o
falecimento na última, na noite desta última sexta-feira, em Caxias do Sul, do bispo dom frei
Osório Bebber, que era natural de Flores da Cunha, e Dom Osório tinha 92 anos e foi ordenado
bispo em 1979, a pedido do papa João Paulo II. Comandou as dioceses de Tubarão e Joaçaba,
ambas em Santa Catarina, e também de Coxim, em Mato Grosso. Celebrou, em fevereiro do ano
passado, 65 anos de ordenação sacerdotal. Além disso, o bispo florense completou 72 anos de
vida religiosa em janeiro. Batizado como Claudino Bebber, acolheu a vocação religiosa e
sacerdotal ainda na adolescência. Ingressou aos 12 anos na Província dos Capuchinhos, no Rio
Grande do Sul, e adotou o nome que ficou para sempre: frei Osório. Era filho de Antônio Bebber
Filho e Catharina Trentin Bebber (ambos já falecidos) e foi criado junto dos irmãos na capela
São Paulo, capela onde seu corpo foi sepultado no último sábado, dia 14, após velório e missa de
corpo presente ocorridos na Igreja Matriz de Flores da Cunha. Ficam meus sentimentos a todos
os familiares e o nosso muito obrigado ao dom frei Osório Bebber, por toda essa longa
caminhada de dedicação à vida religiosa. Queria parabenizar também o departamento de Cultura,
através da Nata Francisconi, que esteve apresentando, neste último final de semana, através de
duas lives, uma no sábado e outra no domingo, a exibição de todos os filmes vencedores do
Festival de Cinema Estudantil, o Astro, do qual eu também tive a oportunidade de participar em
2002, quando eu era aluno do São Rafael. Obrigado a todos os organizadores, por permitirem
que tantos alunos e familiares pudessem, através deste evento on-line, matar as saudades revendo
estes filmes produzidos com tanta dedicação. Ainda, na última semana, estivemos iniciando, nas
redes sociais, os trabalhos de divulgação dos principais temas do Código de Posturas e
Convivência Cidadã, que passa por seus ajustes finais e terá audiência pública prevista para o dia
15 de setembro. Sigo ouvindo as demandas da comunidade florense e me colocando à disposição
para auxiliar no que for preciso. Desde já, agradeço e desejo uma ótima noite e uma boa semana
a todos!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Luiz André de Oliveira.
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VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, na última, nessa semana
passada aí, na última quarta-feira, estive reunido aí com o pessoal, a diretora, a vice-diretora e
professoras do colégio Frei Caneca. Um colégio muito, muito especial para mim, porque estudei
ali, e onde muitos dos, dos filhos dos nossos munícipes estudam ali, e se encontra, né, de uma
maneira, podemos dizer assim, bastante debilitada, né? Vamos desenvolver um projeto muito
bacana nesse colégio aí, onde mais adiante nós vamos estar divulgando a todos. Também
gostaria de citar que está acontecendo uma vaquinha virtual para o grupo de paratletas de natação
de Flores da Cunha e Caxias do Sul. Rose Fantin, Rafael Carvalho, Kika, Robson Fortunato, que
busca recursos para participar da Maratona Aquática de Porto Belo, em Santa Catarina, nos dias
11 e 12 de setembro de 2021. O objetivo da ação é arrecadar o valor mínimo de dois mil reais até
30 de agosto, para que os atletas possam participar da prova. (Exibição de imagens através da
televisão).Está no telão ali então a equipe, pra quem quiser, muitos de vocês conhecem, né, o
pessoal, e estão necessitando então desses recurso aí pra poder ir viajar. O esporte é a
oportunidade de mostrar a força desses, desse atleta, desses atletas. Pedimos o apoio de todos
que puderem contribuir com essa iniciativa, pois incentivar o paradesporto é incentivar a vida.
Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado, e tenham todos uma boa noite!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Dalcero.
VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, demais pessoas que
ainda nos acompanham através do Facebook. Dando continuidade a encontros com setores da
nossa comunidade, a Comissão Especial da Água, compostas por mim e pelos Colegas Angelo e
Diego, esteve reunida na última quinta-feira, dia 12, com membros do Conselho Municipal do
Meio Ambiente e representante das secretarias municipais, para a continuidade nas discussões
sobre ações para encontrar meios de melhorar o aproveitamento da água em nosso município. O
maior enfoque da reunião foi na área da agricultura de nosso município e as políticas públicas da
Prefeitura Municipal de incentivar os agricultores para a construção de açudes e barramentos,
com o intuito de preservar as nascentes e evitar a retirada de água de poços profundos. Também
foi apontado como alternativa o aproveitamento das águas das chuvas na rede sanitária das
futuras edificações, com incentivos municipais para futuros empreendimento. Também quero
falar que na última quarta-feira, dia 12, dia 11, celebramos o Dia dos Estudantes. A data foi
criada para incentivar o ensino e a alfabetização no país, além de proporcionar uma reflexão
sobre os principais desafios enfrentados. Devemos trabalhar incansavelmente para que os
estudantes tenham um ensino de qualidade, preparando-os para a vida profissional e social.
Como professor por mais de 32 anos, não posso deixar de parabenizar a todos os estudantes de
nosso município e pedir que mantenham o foco nos estudos, pois somente com empenho e
dedicação os desafios serão superados. Senhor Presidente, não posso deixar de parabenizar o
departamento de Cultura, da Secretaria da Educação, por proporcionar via canais do Youtube, a
reprise dos curtas-metragens do Festival de Cinema Estudantil, o Astro, da escola São Rafael.
Pude perceber, durante as noites de sábado e domingo, através de depoimento das pessoas que se
envolveram durante os 20 anos de festival, o quanto esses momentos foram eternizados em
nossas vidas. No ano de 2022, com o fim da pandemia, novos momentos serão vivenciados pela
escola São Rafael e a comunidade de Flores da Cunha. Obrigado pela atenção! Uma boa semana
a todos e a todas!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereadora Silvana De Carli.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Senhor Presidente e Colegas Vereadores, a
quem não cumprimentei aqui, presente também no plenário, a Idalina, né, o Romitti; estava aqui
também o, o nosso amigo ex-vereador, né? E, durante a semana então, eu participei da
Assembleia, na audiência promovida pela Assembleia Legislativa, que era pra divulgar os
índices de violência contra a mulher. Então eu pude acompanhar, mais vereadoras também
participaram e apresentaram algumas ideias bem interessantes pros municípios, pras câmaras de
vereadores, como é a criação de procuradorias da mulher nas câmaras. A gente vai estar vendo
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também como funciona isso nos próximos dias. E tinha pedido um aparte pro Colega Vereador
Guga, pra enaltecer a sua fala, porque acho que aí é o caminho, né, o desenvolvimento aí das
startups, das novas tecnologias, porque a gente percebe que é o futuro da nossa economia por aí
também. E por isso eu fui convidada, na semana passada, pra participar de uma reunião com o
Inova RS, e teve um membro do Governo Estadual que apresentou as questões da implantação
das lei de inovação nos municípios, a qual o ex-vereador João Paulo Carpeggiani já tinha
proposto nesta Casa, mas não foi dado prosseguimento. E o nosso Vice-Prefeito Márcio Rech
tem estado muito atento a essas demandas, e ele participou da reunião comigo e vai levar adiante
essa discussão. Então nós vamos aproveitar o material que o João Paulo deixou nessa Casa, já, e
encaminhamos ao Prefeito pra analisar e complementar. E a região percebe Flores da Cunha
como um polo de startup e desenvolvimento de tecnologia, pela questão financeira que nós
temos aqui, né, de empresários com bastante dinheiro, vamos dizer bem assim, né, que facilita. E
o movimento é grande na região. Em Caxias também, agora eles estão com implantação de fundo
garantidor, porque precisa apoiar as pequenas empresas, elas precisam se manter vivas aí nos
primeiros dois anos que elas iniciam. E, pra isso, precisa ter apoio do poder público em diversos
segmentos, ou seja isenção de impostos e outras formas. Tinha mais uma informação aqui... Ah,
sim! Participamos também de uma reunião com o Prefeito e o departamento de Cultura, para
tratar algumas coisas do artesanato aqui na nossa cidade também, que estamos encaminhando
esse assunto, logo teremos novidades também. Depois eu uso a Declaração de Líder, Senhor
Presidente. Muito obrigada!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Angelo Boscari Junior.
VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas
Vereadores, público que nos assiste, público que nos assiste de casa, uma boa noite a todos! Na
última semana, na quinta-feira, participei da, da assembleia geral da Apac, onde foi apresentado
o plano de ações para os próximos anos, meses e também anos, né? Esse plano foi elaborado ao
longo de quatro reuniões que foram ministradas aí pelo Carlos Paviani e a nova diretoria da
Apac. Um plano de ações bem consistentes onde foram criadas comissões, foram criadas ações e
eventos para os próximos anos, né? A Apac vem trabalhando muito bem aí nessa nova direção,
né, enaltecer aí o trabalho do Vinicius Fioreze e do, do Luiz Tonin, toda a, e toda a equipe, a
Nata Francisconi também, que vem participando muito ativamente das reuniões como diretora de
Cultura e, né, dando ideias, dando suporte e querendo pegar junto, como se diz, né, para que a
nossa arte e cultura seja, volte a ser o que foi, porque temos aqui muita, muita riqueza cultural. E
eu também sempre me colocando como parceiro, também como artista, como produtor de cultura
nesses eventos. Também enaltecer o trabalho da, do departamento de Cultura na apresentação do
Astro, muito bonito isso, valorizar o que nós temos aqui, que esse evento, o Astro, ele é, ele é um
exemplo pra todo o estado, pra todo o país. Uma escola estadual, uma escola pública que, que
realiza um festival deste porte, que também tive a honra de participar de três filmes, tenho duas
estatuetas lá em casa. Fico muito feliz de ver esse, esse evento dando continuidade, agora, de um
modo diferente por causa da, da pandemia, mas que está vivo, né? E aqui também, o Diretor
Vitório participou muito aí, por dez anos, parabéns também pelo teu trabalho nesse período. No
sábado, também recebemos, eu como vereador e, e parte da executiva municipal do PDT, o
Deputado Federal Pompeo de Mattos. Conversamos sobre algumas demandas, ele nos adiantou
que está encaminhando uma emenda parlamentar pro hospital, pra custeio do hospital, e que
também, nos próximos meses aí, vai estar avaliando outras demandas, outras emendas, e eu dei
uma cobrada, né, como é o papel de nós vereadores, que todo o recurso que venha para o
desenvolvimento do município é importante. Nosso Presidente Clodo sempre fala disso e
realmente é muito importante, porque recurso federal que volta pro município e é aplicado aqui,
vai, vai ser bem aproveitado pela nossa população. No mais era isso. Agradeço a atenção de
todos e uma boa semana!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Carlos Roberto Forlin.
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VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores,
público que ainda nos prestigia na noite de hoje. Endosso as palavras do Colega Vereador
Horácio, no sentido onde ele fala muito da agricultura, tenho esse carinho, esse sentimento, esta
vivência desse setor, Vereador, ainda mais nessa época que pouco chove e muito se precisa da
água pra produzir, né? Então quem não tem água, infelizmente acaba sofrendo com a escassez de
chuva e não produz da forma que gostaria seus alimentos, seus produtos, com força e vigor.
Apenas quero enaltecer ainda mais, hoje aprovamos projetos muito importante pro município.
Da mesma forma, deixo uma contribuição ao projeto dos três milhões, que vai ser construído ao
lado do poliesportivo. Talvez como já estive no Poder Executivo, é uma forma, acredito de
talvez deixar uma sugestão, se já foi feito ou não, consultar talvez o Conselho da Educação,
principalmente quem vai estar naquele local, professores que vão estar à frente no dia a dia, que
muitas vezes temos uma ideia, mas quem está lá, no dia a dia, tem uma outra visão, né, de
espaço, de local de, dos procedimentos no dia a dia, então deixo aí uma contribuição. Um forma
do meu voto favorável, sempre fui bem clara a essa Casa, que todos os projetos que venham ser
de grande importância pra população a gente é favorável. Somos parceiros, Vereadora, e apenas
título de contribuição e deixar aí registrado nosso apoio, nossa participação nesses projetos
também. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Ademir Barp.
VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, obrigado, Presidente; Colegas
Vereadores e pessoas que ainda nos acompanham. É com alegria, que hoje trago o jornal
Pioneiro e a gente ver a matéria sobre a trajetória do enólogo João Vignatti, no quadro memória
aqui, do Rodrigo Lopes, um excelente trabalho realizado por esse jornalista. Então toda a sua
história do enólogo João Vignatti, a gente sabe que recentemente ele foi homenageado nesta
Casa, com o título de Cidadão Florense e, hoje, o Pioneiro também ele presta essa homenagem a
hoje, o João Vignatti, Cidadão Florense. Então ele que contribuiu tanto na história da viticultura,
da enologia, dentro do setor aqui de Flores da Cunha, esse setor tão importante para o nosso
município, que foi, que alavancou a economia do nosso, do nosso município e da nossa região. E
ele, com toda a sua contribuição, ele que se formou na primeira turma da enologia, lá em Bento
Gonçalves, em 1962, e foi homenageado nesta Casa, e tantas outras homenagens que ele
recebeu, e hoje também, adorna aqui a página do jornal Pioneiro. Então um trabalho realizado
por esta Casa, por esta Câmara de Vereadores também se consolidando na região, mostrando
pessoas importantes do nosso município, pessoas que trabalharam, que contribuíram e continuam
contribuindo principalmente dentro do setor da enologia e da viticultura, do setor vinícola, como
foi o Senhor João Vignatti. Então dar os parabéns ao Rodrigo Lopes, ao jornal Pioneiro, pela
excelente matéria produzida hoje, nesse dia 16 de agosto de 2021, sobre toda a trajetória do
enólogo João Vignatti. Esta Casa agradece e sempre se coloca à disposição para pessoas
importantes e que são destaque e promovem o progresso do nosso município. Era isso, Senhor
Presidente. Muito obrigado!
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Para Declaração de Líder de Governo. (Assentimento
da Presidência). Gostaria só de reforçar o convite para algumas atividades que serão realizadas
no decorrer da semana a todos os Colegas Vereadores e a quem nos acompanha também. No
sábado, dia 21, vamos ter aí a escolha então, a coroação das embaixatrizes da Fecouva, né,
Colega Vereador Barp, em Otávio Rocha. O evento é on-line, mas todos podem acompanhar
também. Temos aí a Conferência Municipal da Assistência Social, no dia 18, quarta-feira, já
foram realizadas duas pré-conferências onde foi apresentado os serviços prestados pela
assistência do município, do CRAS, do CREAS. E nesse momento, agora então, é a
oportunidade das pessoas sugerirem também ideias, projetos para serem contemplados nesse,
nessa área de atuação. E também, teremos a Conferência Municipal da Cultura, que começa dia
18, 19 e 20, são três dias, divididas em vários horários, pra contemplar a população de cada, de
cada área cultural do município, então ficou bem ampla, possibilitando a participação. Convidar
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a todos pra acompanharem e deixarem lá as suas ideias, porque a partir dessa, dessa conferência,
vai ser elaborado o Plano Municipal da Cultura, e ali vão estar estabelecidas então as metas para
serem desenvolvidas nos próximos dez anos. E também, nos solidarizar aí com o falecimento da
servidora do nosso Município, a Magda Rosane Gonçalves de Souza, a todos os familiares da
Magda, lamentamos então pela partida precoce dessa servidora devido ao Covid. E ela era
auxiliar da escola educação Irmã Tarcísia. Então nossos sentimentos a todos os familiares. Era
isso. Desejo uma boa semana a todos!
VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Para Declaração de Líder. (Assentimento da
Presidência). Obrigado, Presidente; Senhores Vereadores, servidores da Casa, pessoas que ainda
nos acompanham. Como já foi mencionado pela Colega, sábado então, dia 21, teremos
apresentação das embaixatrizes e postulantes ao cargo de rainha e princesas da Fecouva de
Otávio Rocha, festa que era para ter acontecido em 2021, mas acabou sendo adiada devido à
pandemia. Esperamos que para o próximo ano, em 2022, fevereiro, início de março, ela possa
acontecer lá no distrito de Otávio Rocha. Então, sábado então, já teremos apresentação e uma
abertura dessa festa que é tradicional lá no distrito de Otávio Rocha. É um dos eventos que
integram o calendário também do município de Flores da Cunha. Também dizer que ontem,
Otávio Rocha promoveu o trabalho de, do 11º menarosto beneficente para a Apae, promovido
pelo Lions, e aquela comunidade que já há muitos anos realiza todo o serviço. Este ano também,
em moldes diferentes devido à pandemia, onde que foi executado o pegue e leve, com o
menarosto chegando às casas de quem adquiriu o seu ingresso, o nosso prato típico que é o
menarosto aqui de Flores da Cunha. Então parabenizar ao Lions, parabenizar à comunidade de
Otávio Rocha, todos que se envolveram para esse trabalho beneficente onde serão beneficiado a
Apae, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, o projeto Mão Amiga, todos esses recursos serão
voltados para essas entidades tão importantes do nosso município. Então mais uma vez agradecer
todo o empenho desse clube de serviço, o Lions, e toda a comunidade de Otávio Rocha e todos
que adquiriram o seu kit para apreciar o nosso prato. Então foi um grande sucesso também e
como estão sendo os demais realizados nas campanhas beneficentes do nosso município. Era
isso, Senhor Presidente. Uma boa semana a todos!
VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Para Declaração de Líder. (Assentimento da
Presidência). Quero deixar o meu reconhecimento do bom trabalho do Araponga aonde tem
atendido aos chamados de colocação de lâmpadas, troca, reposições. Então o pessoal realmente
tem reconhecido, em meu nome também, quero deixar o nosso reconhecimento e o meu
reconhecimento pelo bom trabalho prestado. Era isso, Senhor Presidente.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então encerrado as Explicações Pessoais,
passamos aos Informes da Presidência. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Vereador Ademir
Barp, por ter participado de mais uma, um evento do Lions Clube, do Lions Clube, todos os anos
o Vereador participa. Dizer da importância desses eventos para a nossa comunidade. E aos Caros
Colegas Vereadores, sempre vocês participar de algum evento, tragam a essa Casa para que seja
divulgado, que vocês durante a semana, durante o final de semana participaram de algum evento
promovido pelo, pelo Município. Podem trazer, que a gente divulga aqui nessa Casa. Também já
quero aproveitar pra convidar os Colegas Vereadores, então na próxima quarta-feira, dia 18, às
16:00 horas, nós teremos aqui, nesta Casa, então os Vereadores com o Prefeito e membros do
Executivo, onde eles irão apresentar a, o trabalho que eles estão executando sobre o Fuprev, que
é a previdência privada os servidores municipais, algumas mudanças que terão que ser feitas.
Então, na próxima quarta-feira, eu convido todos os Colegas, às 16:00 horas, pra nós
participarmos dessa reunião, juntamente com o Prefeito Municipal, aqui nesta Casa. Também
queria agradecer à Natalina Francisconi, por ter repassado o convite pra podermos dar nosso
depoimento sobre a realização do, o Astro. Por muitas vezes, nós aqui comentamos e elogiamos
a atitude do colégio. Por muito tempo, já é um dos maiores festivais estudantis aqui no nosso
estado. Então que, como foi dito, que no próximo ano possa voltar a realização desse importante
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projeto da escola São Rafael. Então eu fui convidado a fazer um depoimento, junto com outros
colegas também. E é importante que a gente não perca a essência do projeto, que ele seja
divulgado mesmo que sendo de forma on-line, para que todos possam acompanhar. Eram essas
os assuntos de hoje.
Então agradecemos a presença de todos, a proteção de Deus e declaramos encerrada a sessão
ordinária desse dia 16 de agosto de 2021, às 19h54min. 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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