SESSÃO 2.653 – ORDINÁRIA
23 de agosto de 2021
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a
sessão plenária ordinária desse dia 23 de agosto de 2021, às 18h11min. Cumprimento especial à
Colega Vereadora, aos Colegas Vereadores; à imprensa aqui, na pessoa do Rouglan; Nando
Rosa, Presidente do Republicanos; representantes aqui do hospital, a Olga, a Andreia, a Cris,
Piccoli; representante da Apae, a Maria, e mais alguns alunos; senhores e senhoras aqui
presentes; e as pessoas que nos assistem através do Facebook, sejam todos bem-vindos; os
assessores da nossa Casa.
LEITURA DOS EXPEDIENTES
Solicito ao Secretário então que faça a leitura do expediente de diversos, recebido do Poder
Executivo Municipal, dos Vereadores e de diversos, respectivamente.
VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR:
EXPEDIENTE DO EXECUTIVO:
Ofício nº 091/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 015/2021 e encaminha o
memorando nº 442/2021, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, contendo informações
acerca da validade do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio de todas as escolas
municipais, em atenção ao requerimento nº 050/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho
Boscari Junior.
Ofício nº 092/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 056/2021, que “Autoriza o Executivo
Municipal a contratar por prazo determinado, servidores para exercerem as funções de Agente
Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, visando atender necessidade
temporária de excepcional interesse público”.
Ofício nº 093/2021, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, que “Institui o
Regime de Previdência Complementar (RPC) no âmbito do Município, das suas autarquias e
fundações, fixa o limite máximo das aposentadorias e pensões concedidas pelo Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS), de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a adesão a
plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências”.
Ofício nº 094/2021, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação
do Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, que “Institui o Regime de Previdência
Complementar (RPC) no âmbito do Município, das suas autarquias e fundações, fixa o limite
máximo das aposentadorias e pensões concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS), de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a adesão a plano de benefícios de
previdência complementar e dá outras providências”.
Ofício nº 096/2021, que justifica o pedido de convocação de sessão extraordinária solicitada
através do ofício nº 094/2021, para apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 004/2021.
EXPEDIENTE DE VEREADORES:
Subemenda nº 01 à Emenda Aditiva nº 03 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, de
autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que “Inclui, onde couber, novo Capítulo
e artigos ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2021 – Código de Posturas e de Convivência
Cidadã do município de Flores da Cunha”.
Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que “Concede
Título de Cidadão Benemérito ao Senhor Hilário Sgarioni”.
Nova Redação ao Projeto de Lei nº 055/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que “Inclui o
Projeto 1043 no Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes
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Orçamentárias em vigor e, autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de
R$1.360.000,00”.
Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 052/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que
“Adere ao 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 256/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito
Municipal a colocação de contêineres de lixo orgânico e seletivo em frente à empresa Tintas
Rochesa.
Indicação nº 257/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao
Prefeito Municipal a instalação de um redutor de velocidade, seja uma lombo-faixa ou um
quebra-molas, na rua Ernesto Caetano Muraro, no bairro Parque dos Pinheiros, próxima à
construção de número 1164, no município de Flores da Cunha.
Indicação nº 258/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito
Municipal que considere a instalação de um semáforo no cruzamento da rua Ernesto Alves e
avenida 25 de Julho, no centro da cidade.
Requerimento nº 053/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que requer o envio de um
requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa o diagnóstico
socioterritorial, ou seja, o mapeamento das vulnerabilidades e riscos sociais do município de
Flores da Cunha, realizado no ano de 2015, pela empresa Painel, Pesquisas Consultoria e
Publicidade Ltda (CNPJ: 05.389.817/0001-17), contratada pelo Poder Executivo, conforme
indicado no empenho de número 2015/8570, que encontra-se disponível no Portal da
Transparência e, também, anexo a este requerimento.
Requerimento nº 054/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a prorrogação pelo
prazo de 10 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final
sobre o Projeto de Lei nº 052/2021, 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”.
Requerimento nº 055/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que requer a retirada do
requerimento nº 053/2021, que requer o envio de um requerimento ao Prefeito Municipal para
solicitar que encaminhe a esta Casa o diagnóstico socioterritorial, ou seja, o mapeamento das
vulnerabilidades e riscos sociais do município de Flores da Cunha, haja vista que a
documentação requerida já foi localizada.
Requerimento nº 056/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer o
envio de um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa
informações acerca da data oficial da criação ou fundação das escolas do município de Flores da
Cunha.
EXPEDIENTE DE DIVERSOS:
E-mail do Presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para a audiência pública para debater sobre os
blocos 2 e 3 do Programa de Concessão de Rodovias do Estado do Rio Grande do Sul, de forma
virtual, através do link informado neste e-mail, no dia 18 de agosto de 2021, para debater sobre o
bloco 2; e no dia 19 de agosto de 2021, para debater sobre o bloco 3, ambas às 18h30min.
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E-mail da Faders - Acessibilidade e Inclusão, que convida para participar da XXVII Semana
Estadual da Pessoa com Deficiência – “Novos Caminhos: Desafios para Trilhar o Futuro”, nos
dias 21 a 28 de agosto de 2021, conforme programação anexa a este e-mail.
E-mail da direção da Apae, que encaminha a programação da Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla, nos dias 21 a 28 de agosto de 2021, para conhecimento dos
Vereadores.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Gostaria de informar aos
Colegas Vereadores, que hoje então, logo após o uso do Grande Expediente, estaremos abrindo
um espaço para a Apae fazer então a apresentação da programação da Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E também, logo após a nossa sessão ordinária,
teremos aqui o uso da Tribuna Livre para a diretoria do hospital fazer a prestação de contas do
exercício de 2021, né? É isso? 2020? Então tá! Então, agora, nós passamos ao Explicações
Pessoais com os Vereadores inscritos. Sim! Passamos ao
PEQUENO EXPEDIENTE
Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Angelo Boscari Junior.
VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas
Vereadores, público que nos assiste, representantes da Apae, o hospital Nossa Senhora de
Fátima, demais pessoas já citadas pelo Presidente. Solicito esse espaço, solicito não! Utilizo
desse espaço para discorrer um pouco sobre uma indicação, a instalação de uma lombo-faixa no
bairro Parque dos Pinheiros, tendo em vista um grande fluxo de veículos na, na rua Ernesto
Caetano Muraro. No local aqui descrito na indicação existem muitas residências, existe um
edifício e muitas crianças, animais de estimação enfim. As lombo-faixas são formas de inibir um
pouco a velocidade e trazer aí um pouco mais de segurança aos moradores. Sabemos que os
próximos dias estarão sendo feito, estará sendo feito um estudo no nosso trânsito, uma empresa
já foi contratada para avaliar aí questões, né, do nosso trânsito, vias de mão única, redutores de
velocidade, estacionamento, enfim, e essa é uma solicitação já aproveitando esse estudo técnico.
No mais era isso. Eu agradeço pelo espaço.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Carlos Roberto Forlin.
VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e
Vereadora, público que se faz aqui presente, muito boa noite a todos! Utilizo desse espaço,
Colegas Vereadores, Senhor Presidente, para fazer defesa a minha indicação onde peço dois
containers de lixo em, próximo à empresa Rochesa Tintas e a Vita Frutta, que se encontram uma
de frente para outra, onde se vê a necessidade da colocação desses dois containers por descartes
de lixo da, das famílias que ali utilizam, também algum lixo da empresa. E, da mesma forma, os
Colegas que possam cobrar do Executivo juntamente, temos um conselho muito bem estruturado
do meio ambiente, com recursos próprios. Sei que tem uma lista de espera tanto para os
containers, então que a gente possa estar buscando juntos, trabalhando em prol de sanar também
essa, essa fila dos containers e atender toda a nossa população. Era isso, Senhor Presidente.
Muito obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp.
VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas
Vereadores e Vereadora; às pessoas que nos acompanham; Maria da Apae, seja bem-vindos, os
seus alunos; o hospital, a Olga, o Piccoli, a Cris; pessoas que nos acompanham, o Quintanilha, e
aí também quem nos acompanha através das redes sociais. Colegas Vereadores, nessa semana
protocolei uma indicação ao Senhor Prefeito Municipal para que considere a instalação de um
semáforo no cruzamento da rua Ernesto Alves e avenida 25 de Julho, no centro da cidade. Esta
indicação tem como intuito de amenizar esse ponto de congestionamento e acidente na esquina
da antiga rodoviária, pois a avenida que atualmente corta a cidade no sentido norte-sul é uma
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importante via para o deslocamento de veículos na área urbana da sede do município para a
ERS-122, tendo elevado fluxo de veículos por ser uma via arterial. Penso que seria fundamental
que dispuséssemos de semáforo neste ponto em específico, a fim de ordenarmos o trânsito no
centro da nossa cidade. Portanto, solicito ao Senhor Prefeito Municipal que considere esta
indicação, uma vez que o número de veículos transitando por nossas vias cresce anualmente e
necessitamos de pensar, com urgência, em alternativas para a ordenação do trânsito
principalmente nas áreas centrais do nosso município. Então a gente conta ali com, com um olhar
mais atento do nosso Prefeito para que possamos atender essa necessidade aí, não só dos
moradores, dos comerciantes locais, mas de toda a cidade que trará esse benefício e essa
segurança no nosso trânsito. Por ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadores! Ainda em tempo, quero
destacar também a presença da Presidente do PDT, Senhora Paula Cavagnolli, seja bem-vinda!
Então, encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao
GRANDE EXPEDIENTE
Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Vitório Francisco Dalcero para fazer uso
da tribuna.
VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas
Vereadores, servidores e assessores da Casa; o Rouglan Uliana, da Ensaio Político do jornal O
Florense; família do hospital Fátima, família da Apae, presidentes de partido, o meu irmão Pedro
que se encontra aqui presente, demais públicos aqui presente, os que nos acompanham através do
Facebook. Um dos assuntos que trago hoje a esta tribuna é: Por que o preço da gasolina subiu
tanto no Brasil? Em Flores, já está em torno de seis reais e cinquenta centavos em média. No ano
passado, com o distanciamento social e mais pessoas em casa, a demanda por petróleo caiu,
gerando grandes estoques de combustíveis. Com baixa procura, os preços recuaram. A partir da
retomada das atividades econômicas, a demanda por combustíveis voltou e junto à baixa oferta
do produto, houve aumento dos preços do petróleo. Além disso, há a influência da cotação do
dólar e os impostos. No Brasil, a cotação do dólar em relação ao real afeta diretamente o valor
dos combustíveis. Com a valorização da moeda norte-americana em detrimento do real, os
preços sobem. Antes da pandemia, estávamos acostumados com o dólar abaixo dos quatro reais.
De repente, a moeda foi para mais de cinco reais e, hoje, a cotação é de cinco reais e trinta e oito
centavos. Além do dólar, outro elemento a considerar são os impostos. No Brasil, quase 50% do
valor do combustível é imposto. A única maneira de se reduzir o custo do combustível sem
intervir na Petrobras é a diminuição dos impostos, o que poderia alterar o impacto do dólar alto.
Depois que sai da Petrobras, o combustível tem o valor do produto somado aos tributos federais.
Temos a CID, o PIS e o Cofins. Ao chegar às distribuidoras, o preço sobre o combustível passa
sofrer a incidência do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, definido por cada
um dos estados e o Distrito Federal. Outro elemento a considerar é a política brasileira de adição
de outros combustíveis na gasolina, desculpa, na gasolina e no diesel, o que acaba elevando os
preços de ambos. Acrescenta-se 27% de álcool anidro na gasolina, o diesel sofre adição de 12%
de biodiesel. No Brasil, a composição do preço dos combustíveis segue a influência da cotação
do barril de petróleo pelo mercado internacional. Além dessa influência, temos a incidência do
imposto, a alta do dólar, o custo de transporte, a margem de lucro definidas pelas companhias.
Isso fez com que tivéssemos esse aumento absurdo dos combustíveis. Mais ou mesmo, mais ou
menos o mesmo processo explica o preço do gás de cozinha. Se é que podemos considerar boa
notícia, muitos especialistas acreditam que essa pode ser a última alta do petróleo. Isso porque, a
longo prazo, a tendência é que cada vez mais nações deixem de lado o uso do óleo como
combustível, com a migração para uma economia de baixo carbono, por meio da adoção de
fontes renováveis de energia, como já vemos no movimento dos fabricantes de automóveis,
investindo cada vez mais em veículos elétricos. Que bom que há um compromisso dos principais
governantes do mundo em reduzir as emissões poluentes na atmosfera. O petróleo não vai
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desaparecer, ele vai continuar sendo necessário para outras coisas, como para a fabricação de
plásticos. Outro assunto que trago é sobre as lombadas eletrônicas. Todos sabem que as
lombadas eletrônicas quando instaladas tem como principal objetivo evitar acidentes e salvar
vidas. Daí vem a pergunta: Quanto vale uma vida? Para mim, vida não tem preço e deve ser
vivida na sua plenitude. Para tanto, devemos usar todas as ferramentas possíveis para evitar que
seja interrompida. Em caso de acidente de trânsito grave, qual o investimento que o Poder
Público fará para que a pessoa acidentada, para que a pessoa acidentada se recupere plenamente?
Não sabemos. Portanto, não ter uma lombada eletrônica custa caro para o Poder Público. Mas se
preservar uma vida, já se justificou. Fica claro neste contexto a lombada eletrônica serve como
um meio preventivo. Sabemos que prevenir sempre é muito mais vantajoso e mais barato que
curar. Podemos debater o custo, o local, a quantidade, mas jamais a sua utilidade. Esta é a minha
contribuição para o assunto. Outra reflexão a se fazer é: Por que os motoristas reduzem a
velocidade na lombada eletrônica e muitas vezes não param em uma faixa de pedestre? Porque
na lombada eletrônica se não obedecer ao limite da velocidade, vai ter multa. E se não parar na
faixa de pedestre, com pedestre fazendo a travessia, o que cansamos de ver muitos motoristas
fazerem, não vai receber multa, porque há um dispositivo ali eletrônico para fazer o registro.
Registra-se que nas faixas de pedestre quem tem que parar é o veículo, não o pedestre.
Aproveitando o tempo que disponho, quero mencionar que estamos na Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla que está acontecendo em todo o Brasil, de 21 a 28
de agosto deste ano, com o tema: “É tempo de transformar conhecimento em ação”, e que será
aprofundada pela minha Colega Vereadora Silvana. A Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla busca superar as barreira que os impedem de participar
coletivamente em igualdade de condições com as demais pessoas. Com vasta programação
durante toda a semana, a Apae de Flores da Cunha junta-se às demais Apaes do Brasil, com a
finalidade de apoiar e fortalecer as famílias e assegurar o pleno desenvolvimento da cidadania.
Obrigado à Apae Flores da Cunha! E muito obrigado a todos pela atenção!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Luiz André de Oliveira.
VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente; Vereadores e
Vereadora; boa noite todo especial ao nosso Presidente do Republicanos de Flores da Cunha,
Fernando Rosa; também quero dar um boa noite muito especial ao nosso coordenador da serra
gaúcha do Republicanos, Pedro Fernando Quintanilha; também gostaria de cumprimentar na
oportunidade a Andreia Vignatti; também cumprimentando ela, cumprimento todo a família do
hospital Fátima; também a Presidente da Apae, Maria Branchini, né; e também gostaria de
cumprimentar a Diane, que hoje se faz aqui presente. E, ao cumprimentar ela também, gostaria
de falar que na vida da gente eu tenho comigo que, ah, desculpe, quero cumprimentar também a,
a Paulinha que está escondida lá, seja bem-vinda, Paulinha, Presidente do, do PDT. Então
seguindo o meu raciocínio, eu tenho comigo que na vida nada acontece por acaso, né? E na nossa
trajetória, na nossa campanha, na nossa caminhada, eu tinha em mente um projeto, Senhor
Presidente, muito bacana, para fazer com que os alunos, né, do nossos colégios, né, tanto
municipal como estadual, eles viessem interagir um pouco mais, né, sair um pouco daquela, da
tecnologia, celular, computador, muito videogame, né? (Exibição de imagens através da
televisão). E na oportunidade, levantei um projeto muito bacana que gostaria de implementar nos
colégios municipais e estaduais, né, que seria as hortas, né, dentro dos colégios, haja vista que
muito das vezes, lá atrás, se tinha essas hortas aí e que agora já estão, está indo no esquecimento
e não se tem mais. Então, com essa propostas, com essa proposta que eu tinha de, de fazer esse
projeto, de tirar do papel, me deparei com a Diane então, né, que é, estuda agronomia e que na
oportunidade ela abraçou a causa, né, de imediato. Também nós temos o Rafael Garibaldi, que
também é um estudioso dessa área e ama esse, esse trabalho. E nós, pensando dessa forma, né, e
também pensando na saúde dos nossos alunos, na nossas crianças e, também, dos pais, né, a
gente resolveu então ter um primeiro contato, que é o colégio Frei Caneca, que vai ser o projeto
piloto onde nós iremos começar esse projeto, né, pra que os alunos fosse fazer um levantamento,
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muitas das crianças elas não gostam de comer legumes e verdura, né? Então, mas a partir do
momento que elas começam trabalhar a terra, planta seu pezinho de alface, começa a limpar, né,
ter todo aquele cuidado que se precisa ter, dali a pouco elas vão se sentir incentivadas e consumir
aquilo que elas estão cultivando, né? Então vem um projeto muito bacana onde já sentamos com
o colégio, com a diretora e os professores do colégio Frei Caneca, que deram total apoio,
respaldo para que nós pudéssemos implementar esse projeto, né? E nós temos aí um projeto que
também faço parte, que é o Amigos de Flores, muito de vocês conhecem, que nós adotamos o
colégio Frei Caneca pra fazer toda a parte de jardinagem e, também, agora, com esse projeto
piloto da horta, né, que vai ser uma horta didática, né, onde todos os alunos, todas as séries vão
poder estar tendo o seu período pra ir lá cultivar, cada série vai ter a sua devida cultura pra, pra
plantar, pra limpar, né? E nós temos aí, dentro do projeto, várias pessoas e queridas que vai nos
auxiliar. Nós temos o Fabinho, temos a Daiane, também o Silas que faz parte, que vai nos
auxiliar bastante, a Justina, a, acho que era isso, pessoal que está aí hoje. Então assim, nós
queremos fazer com que as criança do nosso município venham levar esse projeto pra casa, não
simplesmente fazer no colégio, mas que elas venham levar a ideia pra casa, né, pra que os pais
também vem se sentir incentivados pra cultivar alimentos, né, sem agrotóxicos, o nosso projeto é
esse. Vamos ter sistema de compostagem, vamos tratar a questão de ligação com água da chuva,
não vamos utilizar a água, vai ser uma horta orgânica, né, então pra vocês ter que, uma ideia.
Também queremos levar esse projeto mais adiante. Vamos sentar, conversar com o Secretário
da, de Educação, né, do nosso Município, também a Secretária da Agricultura, pra que também
eles venham nos dar um suporte para que esse projeto não venha a ficar exclusivamente num
colégio, mas que vem se estender em outros colégios do nosso município. Claro, o, o nosso
projeto vai ter sempre um acompanhamento nosso, nós sempre vamos estar acompanhando, né,
com a Diane, que é especialista da área, né? Não adianta nós criar algo e sem acompanhamento
técnico, né? Então pode ter certeza que o projeto não vai à frente se nós não tivermos um, um
acompanhamento técnico e nós vamos ter esse suporte aí então da Diane e, também, do, do nosso
amigo, o Rafael Garibaldi. Então creio que esse projeto vai ser um projeto muito benéfico para o
nosso município, não é para as escolas, mas é sim para o nosso município, né, porque elas vão
estar levando a ideia pra casa, né, de uma alimentação mais saudável. Todo o colégio vai, vai ser,
ser beneficiado onde vamos procurar a merenda do colégio estar sempre incluído, né, as, as
verduras, né, e os legumes dessa horta. Também queremos fazer um plantio de, de árvores
frutíferas ali da, nesse colégio, pois é um colégio bastante grande, que tem espaço suficiente para
que, né, a gente venha cultivar umas plantas frutíferas também. Então gostaria de passar esse
recado pros senhores e senhoras. E dizer que me sinto muito feliz, por tê-los todos vocês hoje,
aqui na nossa Casa, que é a casa do povo, né? Isso só nos fortalece e fortalece a democracia do
nosso município. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado pela oportunidade. E tenham todos
uma boa noite!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra a Vereadora Silvana De Carli.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite a todos! Boa noite, Senhor Presidente;
Colegas Vereadores, a todos que estão aqui hoje, né, nesta Casa Legislativa, sejam todos bemvindos! E a gente fica muito feliz com a presença de vocês. Nos motiva também cada vez mais a
desempenhar melhor o nosso trabalho. Hoje eu quero começar falando sobre a nossa Comissão
do Idoso, criada aqui na Câmara, da qual fazem parte os Colegas Vereadores Luizão, Horácio e
Vitório, e na qual estou como Presidente. No primeiro momento, a gente iniciou esse trabalho
ouvindo as entidades, ouvindo a comunidade, todas as pessoas envolvidas com o tema idosos. E
está prestes a começar a dar os frutos a nossa comissão, sabe, então eu fico bem feliz em
compartilhar com todos esse trabalho, que é fundamental pra nossa sociedade, pensar e valorizar
o idoso de Flores da Cunha. Por um bom tempo, acho que esse assunto ficou em stand-by, e nós,
dentro da Comissão, estamos muito motivados, né, Diretor Vitório, para que isso se concretize
na nossa cidade, que o idoso tenha o seu espaço respeitado. E quero relatar um pouquinho então
do que nós já fizemos. A Comissão está no momento de ouvir, né, buscar subsídios e
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informações de tudo que já foi feito na nossa cidade. Então começamos ouvindo a Adiflores, as
suas demandas, reivindicações; o Conselho Municipal do Idoso, da qual é o representante oficial
dos idosos; a Secretaria de Saúde, pra saber como funcionam os serviços, atendimentos para os
idosos; a Assistência Social também, que possui diversos serviços que atendem os idosos através
do CRAS, do CREAS. Ouvimos também o Sindicato Rural na nossa cidade, da qual leva as
demandas também do agricultor, do idoso que mora no meio rural. Ouvimos também a Paróquia
Nossa Senhora de Lourdes, o trabalho que os freis também fazem de visitar os idosos em casa. E
uma fala aqui do Frei André foi muito importante, que ele nos trouxe uma demanda, que os
idosos, hoje, se sentem muito sozinhos, né, estão sozinhos em casa, e se de alguma forma a gente
pudesse ajudar nesse sentido de levar, né, alguém pra ouvi-los, né, algum momento, e estamos
pensando numa, em alguma ação nesse sentido. Também esteve presente aqui o Lions, através
do companheiro leão, o Darci, explanando sobre projetos internacionais que também destinam
recursos. E hoje, né, com a grata surpresa aí do Seu Pelizzer, que nos acompanha aqui, hoje, na
sessão, também muito obrigada pela sua presença, relatou todo o trabalho que desenvolveu junto
à Adiflores quando foi presidente por oito anos, a qual já lhe parabenizo, né, Pelizzer, por toda a
dedicação e por levantar essa bandeira muito importante aqui no nosso município. E, como
mesmo ele disse, estavam sozinhos, né, Pelizzer, agora estamos juntos pra conseguir o que
realmente o nosso idoso merece. E, na fala do Seu Pelizzer, ele comentou algumas coisas bem
importantes, que eu quero compartilhar com vocês, que às vezes as pessoas não se dão conta da
importância que tem o idoso na sociedade. Além da sua experiência, de toda a contribuição que
ele pode dar pra todos nós, tem a parte econômica também, que muitos idosos são os que
sustentam a família hoje. E aí, ele nos trouxe algumas informações com relação às
aposentadorias e pensão que hoje o município gera de economia dessas pessoas que recebem.
São os dados da Fetapergs, né, referente ao ano de 2020. Então nós temos hoje, pelo IBGE, uma
população estimada de 31 mil pessoas, e nós temos hoje, em número de aposentadorias e
pensões, aqui no município, 8.137, quase um terço, né, da população. Os valores dos benefícios
emitidos, né, por a, por esse número de pessoas chega a doze milhões, quinhentos e sessenta e
nove mil, que geram de movimentação da economia aqui no nosso município no mês de
dezembro de 2020. E o valor do ano todo de 2020: cento e quarenta e nove milhões, trezentos e
trinta e sete mil. É um valor considerável, né, que movimenta a nossa economia e que mantém
muitas famílias. Então, levando-se também em conta isso, é mais um argumento que a gente tem,
pra junto ao Executivo, pedir que Flores da Cunha tenha um espaço merecido para os idosos, que
é o centro de convivência para os idosos. E, enquanto Câmara, temos algumas outras ações
também, que vão acontecer no mês de outubro, que é o mês do idoso. Nós temos uma lei
municipal que determinou o mês de outubro como o mês do idoso, e uma é a, o Vereador da
Melhor Idade. E nós estamos tendo, agora, a divulgação pras entidades se inscreverem e
participarem. Então eu queria falar aqui também na tribuna, que se tem algum idoso que esteja
assistindo, né, ou que esteja aqui alguém conhecido, né, que indique através de uma entidade
para participar desse programa. Muitas pessoas ainda estão com receio de sair de casa devido à
pandemia, e principalmente os clubes de mães eles já nos posicionaram que não vão mandar
representante, mas algumas outras entidades já confirmaram. Então a gente gostaria de manter o
programa vivo, né, e pra isso a gente pede o apoio também, se conhecerem algum idoso que
tenha vontade de participar desse programa aqui na Câmara, a gente vai ter todos os cuidados,
todos os protocolos seguidos de segurança pra isso. E também está sendo organizada pela nossa
Comissão uma cartilha onde vai constar todas as informações e será distribuída para os idosos de
Flores da Cunha. Nessa cartilha, nós vamos ter informações sobre o envelhecimento ativo e
saudável. E nessa parte eu estou conseguindo dar uma contribuição também, pois estou fazendo,
agora, uma pós-graduação em gerontologia, que estuda o envelhecimento do idoso, então fui
buscar também conhecimento pra oferecer aqui para o nosso trabalho na Câmara. E nessa
cartilha vão ter essas informações, vão ter os direitos dos idosos ali, mais algumas leis também
que já foram feitas aqui pelo Legislativo; vamos ter telefones úteis, vamos ter os serviços que a
saúde oferece pros idosos, como acessar os serviços, os serviços da assistência; vamos ter aí
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também dicas de como o idoso não cair em golpes, porque ainda existem muitos golpes contra os
idosos. E a própria advogada, hoje, né, Pelizzer, nos falou, a Ciane, de como existe, né, pessoas,
não sei nem que adjetivo, que estão, assim, totalmente, né, à mercê desses bandidos e que não
tem onde buscar informações. E, nesta quarta-feira, então a Comissão irá fazer duas visitas a dois
municípios vizinhos, vamos trocar experiências então com Farroupilha e Garibaldi, conhecer um
pouco de como é feito o serviço de atendimento aos idosos nessas duas localidades. E eles foram
bem receptivos, né, pra nos auxiliar nesse sentido. Irá acompanhar então os Vereadores da
Comissão, a Secretária da Assistência Social, a Michele Lusa, e também representantes da
Adiflores irão conosco fazer essa visita. Então esse seria um pouco do resumo, assim, do que a
gente está fazendo. E eu acho que é uma comissão que vai dar resultados, né, Colegas, com
certeza eu acho que vamos ter frutos positivos, além de se levantar o assunto, né? Nós
precisamos falar do idoso, nós precisamos falar dos direitos dos idosos, nós precisamos falar que
os idosos têm que ter o seu espaço respeitado, que o mercado de trabalho vai precisar inserir
cada vez mais os idosos, pois a mão de obra está cada vez mais escassa e essas pessoas têm
muita experiência, muito a contribuir ainda com nós. E, agora, eu quero falar um pouquinho
então da semana, né, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que
nesse ano tem o tema: “É tempo de transformar conhecimento em ação”. E, na época que
visitamos enquanto super comissão, a APAE, pudemos prestigiar lá o trabalho dessa entidade
importante no nosso município, conhecer como é desenvolvido o trabalho e principalmente
entender que a gente precisa ainda quebrar alguns paradigmas na nossa cidade. As pessoas
precisam também ver com outros olhos principalmente no mercado de trabalho, né, Maria?
Também ali é um local onde a gente precisa pensar e inserir cada vez mais as pessoas. Então,
aqui no folhetinho que a Maria nos trouxe, ela fala que esse tema, né, escolhido, ele aponta para
o fato que, hoje, o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo no que se refere à
garantia dos direitos das pessoas em situação de deficiência. No entanto, na prática, a maior parte
do que se assegura na lei não é acessível para todos. Em um país com dimensões territoriais de
continente, as desigualdades das condições de vida são evidentes, bem como a marginalização
social de determinados grupos que, por sua condição de vulnerabilidade, necessitam de apoios
especializados para a superação das barreiras que impedem o exercício pleno da sua cidadania.
Este ano então nos propomos a provocar o debate nacional, levando às pessoas em situação de
deficiência intelectual e múltipla conhecimento sobre os direitos a partir de conteúdos acessíveis
sobre transporte e moradia, acesso à educação, saúde e assistência social, pensando em como
assegurar esses direitos se efetivem na vida diária. A Maria depois irá falar aqui pra nós sobre a
programação então que a Apae aqui de Flores está, desenvolveu. Ontem nós pudemos
acompanhar o pedágio, que foi realizado com o apoio da, do Lions e do Rotary, são entidades
importantes que estão sempre juntas à Apae e apoiando. E, agora, nós vamos passar um vídeo
então, inclusive o Vereador Diego foi que ajudou também voluntariamente a Apae na sua
elaboração, pra depois a Maria também usar o espaço aqui no intervalo. (Apresentação de vídeo
através da televisão). Essa seria a minha contribuição pra essa semana. Agradeço a atenção de
todos e desejo então uma ótima semana! Muito obrigada!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrado o Grande Expediente. (Intervalo
de cinco minutos para organização da pauta da Ordem do Dia).
ORDEM DO DIA
Em pauta, a Nova Redação do Projeto de Lei nº 055/2021, que “Inclui o 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”.
VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente!
(Assentimento da Presidência). Invoco o artigo 149, do Regimento Interno, inciso 5, para pedido
de vistas desse projeto.
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Qual seria a justificativa?
VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para que nós Vereadores
possamos nesse, durante esse período, discutir um pouco melhor a, o projeto e a aplicação desses
recursos. O prazo de cinco dias.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então, eu coloco em votação (Presidente quis
dizer: em discussão), agora então, o pedido de vistas ao (Nova Redação do) Projeto de Lei nº
055/2021. (Nenhuma manifestação). Então o pedido de vistas da Nova Redação do Projeto de
Lei 055/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não.
(Processo de votação eletrônica). Então o pedido de vistas à Nova Redação do Projeto de Lei nº
055/2021 aprovada por unanimidade.
Então, não tendo mais pauta na Ordem do Dia, quero comunicar aos Colegas Vereadores,
conforme ofício nº 094, do Poder Executivo Municipal, eu convoco sessão plenária
extraordinária para o dia 02 de setembro de 2021, às 17h30min, para discussão e votação do
Projeto de Lei Complementar nº 004/2021, que “Institui o Regime de Previdência Complementar
(RPC) no âmbito do Município, das suas autarquias e fundações, fixa o limite máximo das
aposentadorias e pensões concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), de que
trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência
complementar e dá outras providências”. Conforme justificativa do Prefeito Municipal, a
realização de sessão plenária extraordinária para votação deste projeto de lei se faz necessária,
tendo em vista que o prazo para instituir no município o Regime de Previdência Complementar,
conforme Emenda à Constituição Federal nº 103/2019, se encerra em 12 de novembro deste ano
e há necessidade de realizar processo licitatório para contratação da entidade que irá administrar
o plano de benefícios instituído pela referida lei, o que torna o prazo de dois meses um pouco
curto para implantação da lei, caso haja algum contratempo no processo licitatório. Esta
Presidência marcou a data de 02 de setembro para a realização da sessão plenária extraordinária
para que as comissões pertinentes, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a
Comissão de Finanças e Orçamento, concomitantemente, tenham o prazo de 10 dias, que é o
prazo regimental para a tramitação em regime normal dos projetos, para emitirem seus pareceres.
Sendo assim, então eu encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o
Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 052/2021, o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021, o
Projeto de Lei nº 056/2021 e a Subemenda nº 01 à Emenda Aditiva nº 03 ao Projeto de Lei
Complementar nº 008/2020. Passamos, agora então, às
EXPLICAÇÕES PESSOAIS
Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Luiz André de Oliveira.
VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Mais uma vez, boa noite a todos! Gostaria de
parabenizar o jornal o Florense, pelas matérias que ele vem fazendo que, do nosso município,
que é Comunidades e Bairros, enaltecendo as virtudes e, também, as demandas desses locais e
comunidades. Também, gostaria de salientar, que na próxima quinta-feira, estarei em Porto
Alegre, junto com o nosso Vice-Prefeito Márcio, na, em uma agenda com a Corregedoria do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para pleitear o preenchimento da vaga em aberto de
juiz titular na comarca de Flores da Cunha, que desde fevereiro do presente ano, o que será
realizada aí então, na próxima quinta-feira, essa agenda aí que nós conseguimos junto, né, com a
procuradoria então, Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, fazendo com
que, né, eles venham se sensibilizar e nos, nos trazer um juiz aqui no nosso, um juiz titular no
nosso, nosso município. Também pleitear pra que venha a ser criado a 2ª Vara, né, em nosso
município, pois tem muitos processos atrasados. Estive conversando com o pessoal do Fórum,
diz eles que são mais de 14 mil processos parados e de pessoas que ali estão tentando, né, em
torno de dez anos, fazer com que seus processos venha a ser julgados e até agora nada. Então nós
queremos fazer esse trabalho em conjunto, né? Vamos elaborar um documento pedindo isso a
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eles, e vamos ali ter um espaço para que os Senhores Vereadores também contribuam, ajudam,
né, com suas assinaturas, para que nós tenhamos mais forças para que isso venha acontecer em
nosso município, que a população está gritando, precisando desse juiz. 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,
demais já citados nesta noite. Então, na última semana, estive acompanhando a Conferência da
Cultura, que iniciou na quarta, dia 18, se estendeu até sexta, dia 20, com excelentes palestrantes e
importantes temas, e que elencou as principais diretrizes voltadas para o Plano de Cultura nos
próximos anos, destacando que a conclusão da Casa da Cultura foi eleita como a prioridade
dentre os temas votados. Agradeço a Nata Francisconi, diretora do departamento de Cultura, em
seu nome, todos os que trabalharam nesta importante conferência. Também, no dia 18, estive
acompanhando, através da live, a Conferência Municipal de Assistência Social, onde também
foram debatidas algumas demandas importantes. Em nome da Secretária de Assistência Social, a
Michele, parabenizo e agradeço todos aqueles que conduziram tão bem este evento. No sábado,
dia 21, acompanhei, através da transmissão, a coroação das embaixatrizes lá da Fecouva de
Otávio Rocha, um importante evento que irá eleger em breve suas soberanas e que com certeza
irão, juntamente com a comunidade de Otávio Rocha, realizar uma belíssima festa. Também
queria agradecer o pessoal do jornal O Florense, que esteve me entrevistando na quarta passada,
para falar um pouco sobre o bairro Aparecida, entrevista esta que faz parte do quadro
Comunidades e Bairros; e também a Rádio Solaris, que esteve nos oportunizando como
vereadores, para falar um pouco dos trabalhos como vereador. Também queria citar aqui o
trabalho, o excelente trabalho do Poder Executivo, que esteve finalizando, na última semana, a
sinalização das vias recém pavimentadas da Linha 100, estradas importantes e que careciam de
manutenção e que ainda, no início deste ano, eu estive em contato com alguns moradores, que
agora demonstram, se demonstram muito satisfeitos pelo trabalho realizado nestas localidades.
E, para finalizar, agradeço também o Poder Executivo, que esteve solicitando, junto ao Governo
do Estado, a equiparação das vacinas contra a Covid e, deste modo, o Município recebeu uma
quantidade maior de doses para hoje, na data de hoje, realizar a vacinação da população com 21,
22 e 23 anos e, provavelmente amanhã ou nos próximos dias, seguirá a vacinação da primeira
dose, chegando até os 18 anos. Queria lembrar também que ontem, nós tivemos a convenção do
Partido Progressistas, parabenizar então o presidente eleito, o Clodo, partido da executiva do
Partido Progressistas; a Silvana, presidente da Mulher Progressistas; e do PP Jovem, o Samuel da
Silva, nosso representante e presidente do PP Jovem. Depois tenho mais um assunto, concluo na
Declaração de Líder.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Horácio Rech.
VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente,
Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, à imprensa, o Rouglan, aos demais aqui
presentes, a quem nos assiste através das redes sociais. O que eu tenho pra comentar a respeito
de hoje, que na semana passada eu já comentei, que havia as máquinas na região do, de São
Caetano. Então eu realmente estive ouvindo os moradores, a importância, o valor de ter estrada
de qualidade aonde que eu citei que fosse dado andamento, como que já estava próxima, ali no
travessão Gavioli, que já o pessoal vem pedindo a necessidade de um patrolamento, aonde que
me falaram que realmente aconteceria, infelizmente não aconteceu. Então hoje, venho pedir à
Secretária de Obras que atenda aqueles moradores, aqueles produtores, para que seja feito o
patrolamento daquela região. Também eu estive passando ali na estrada que dá acesso Santa
Barbara à Nova Roma, aonde que se faz necessário a, o patrolamento. Lá, o pessoal está pedindo,
então venho pedir ao pessoal da Secretária de Obras que dê uma passada lá, que dê uma
analisada, que realmente o pessoal de lá precisa. Então assim que for atendido, quero agradecer,
Anais 2.653, da Sessão Ordinária do dia 23 de agosto de 2021.

60

porque realmente o pessoal, os moradores, os agricultores precisam e hoje precisamos dar
estrada de qualidade aos nossos agricultores. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Dalcero.
VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, na quinta-feira, dia 19
de agosto, a Comissão da Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos
esteve em visita ao CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Na oportunidade, conhecemos as
dependências e os serviços prestado pelo órgão. O CAPS é um serviço de saúde, de caráter
aberto e comunitário, constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica
interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno
mental, incluindo aquelas com necessidades decorrente do uso de álcool e outras drogas em sua
área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial. Também
quero informar aos Colegas Vereadores e o público que nos escuta, que por enquanto a nova
matriz curricular não será implantada nas escolas estaduais de Flores da Cunha, devido à falta de
professores nas escolas, como já era previsto. Segundo a 4ª Coordenadoria Regional de
Educação, de Caxias do Sul, a mudança só será concretizada nas escolas de Flores da Cunha
quando o Estado conseguir contratar novos professores nas disciplinas de língua portuguesa e
matemática. 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 novamente aqui todos que nos acompanham
também pelas redes sociais. Relatar um pouquinho da atividade durante a semana, que ela foi
bem intensa principalmente de conferências, né, Colega Vereador Diego? Também participei da
Conferência da Cultura, ótimas contribuições foram dadas, pena que só dez foram priorizadas.
Mas conforme eu conversei com a diretora de Cultura, a Natalina, as de mais de dez também vão
sendo colocadas em práticas no decorrer da administração, mas aquelas ficam elencadas como
prioridades. Também, da Assistência Social, a Conferência, é o, no seu terceiro encontro foram
votadas as prioridades. Parabenizar a comunidade do meu bairro São José, pelo excelente bucho
que foi feito, né, nesse final de semana. E é a primeira ação que eles fazem, essa de pegue e leve,
e se surpreenderam pela procura das pessoas e foi bem legal, então eles pretendem fazer mais
dessas ações. Pra ver que as pessoas estão querendo mesmo que voltem as atividades. Também
fomos entrevistadas pela rádio Solaris, pra falar um pouquinho do mandato, a gente agradece a
oportunidade. E assumimos o compromisso então, o desafio de levar às mulheres progressistas a
inspirá-las a participarem da política, como eu disse ontem na posse, lugar de mulher é onde ela
quiser e tem lugar pra mulher na política também. Então, vamos lá motivar mais mulheres a
participarem, se engajarem. É inadmissível que Flores da Cunha tenha tido, até hoje, só três
mulheres vereadoras, com tantas mulheres capazes que nós temos em nossa sociedade. Então o
compromisso é de que movimentemos esse cenário aqui na nossa cidade, pra mais mulheres
participarem e termos mais mulheres aqui na Câmara de Vereadores. Era isso. Agradeço e uma
boa semana a todos!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Carlos Roberto Forlin.
VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores,
público que ainda que se faz aqui presente a noite de hoje. Venho aqui apenas comentar sobre o
final de semana de muito trabalho, estive percorrendo o nosso interior. Cada vez que eu vou pro
interior, eu fico mais feliz ainda, vejo a qualidade de vida estampada nas estradas do nosso
interior, a felicidade do produtor em poder escoar seus produtos e, sim, dizer mesmo que é
qualidade de vida, conforme o Vereador Horácio já salientou em muitas de suas falas. Estive
visitando a obra Otávio Rocha a Mato Perso, está ficando muito bom, temos muito trabalho
ainda pela frente. Mas gostaria apenas de fazer um adendo, que vi que seria muito necessário ter
a, quem liga a capela do “Caravaieto” ali até a, que liga Otávio Rocha a Mato Perso, uma
importante estrada que necessitaria da pavimentação asfáltica, por ter um dos pontos turísticos aí
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da família Gelain, onde vem ônibus, excursões de todo o Brasil e muitas vezes o ônibus não
consegue descer naquela via. Então hoje o asfalto seria muito bem, seria muito bem-vindo pra
aquela localidade também. Gostaria apenas de falar que estive visitando, no sábado de tarde, a
Linha 100, uma indicação deste Vereador, da repavimentação, estavam fazendo a pintura de
ligação. E, da mesma forma, na capela São Paulo já tinham concluído a pintura de ligação,
apenas ficou ainda a parada de ônibus que foi solicitado dia 20 de julho, por este Vereador, que
ainda não foi colocada de pé. A gente aguarda aí que nos próximos dias possa ser colocado pra
usufruir, pra população poder voltar a pegar o ônibus aí na parada, ela está infelizmente deitada,
ainda permanece no mesmo local. Então só fazer mais esse pedido aí aos Colegas Vereadores,
bancada do Governo, nos ajudem mais com esse pedido. Era isso, Senhor Presidente. Muito
obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp.
VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; Colegas Vereadores,
pessoas que ainda nos acompanham. Com certeza, Colega Guga, a estrada que, que vai da
comunidade do travessão Carvalho até a colônia de férias Gelain, ela é importante e, por vezes,
sempre foi pauta de assuntos quando se tratava de pavimentação que o interior, e levar esses
asfalto para as comunidades, os empreendimentos, que são necessários. Então sempre estaremos
também trabalhando pra isso, para que aquilo aconteça aquela pavimentação até, no mínimo até
a colônia de férias Gelain. Senhor Presidente, no sábado, eu estive com o senhor também, eu
enquanto Presidente da Associação dos Amigos de Otávio Rocha, na coroação das
embaixatrizes, na vinícola Gazzaro. Uma cerimônia bonita onde as candidatas, as postulantes ao
cargo de rainha e princesas, se fizeram presentes com toda a comunidade, com pessoas ligadas
ao setor vinícola e a cultura do nosso município. Então parabéns ao Michael, que é o Presidente
da Fecouva, e a toda a sua equipe pela organização. E com certeza, em outubro, teremos a
escolha e, em fevereiro, a festa que era pra ter acontecido em 2021, mas acabou não
acontecendo, então acontecerá com certeza com mais sucesso ainda em 2022. Ontem também,
por fazer parte do clube de serviços, o Lions, estive, como todos os anos a gente realiza o
pedágio pra Apae, então estive na comunidade de Otávio Rocha, juntamente com os colegas,
também o Zeca Molon, que faz parte do Lions, e outras pessoas que nos ajudam sempre.
Estivemos trabalhando o dia inteiro, lá na, na comunidade de Otávio Rocha, para arrecadação de
recursos para essa entidade importante do nosso município, que é a Apae, juntamente com, com
o de serviço Lions e o Rotary e o Leo Clube. Também hoje então tivemos uma das primeiras
reuniões, o encontro aqui nesta Casa, com, juntamente com os Colegas da Comissão da, que trata
dos pedágios, as concessões das rodovias, do bloco 3 aqui do nosso, nosso município, aqui em
Flores da Cunha, da nossa região. E o professor Roque Zim esteve nos trazendo informações e
principalmente números relativos aos pedágios que serão implantados ou os existentes
atualmente. Então foi também a presença importante do Paparico, Deputado Estadual, e as
contribuições sempre são importantes que chegam a esta Casa e, agora, na nossa comissão. Com
certeza teremos trabalho pela frente, dada a importância e o tempo que urge sobre todo esse
projeto, um projeto longo, extenso, que por trinta anos está sendo apresentado. Então
acreditamos que temos, sim, que trabalhar com rapidez e mostrar as nossas reivindicações e o
nosso descontentamento com, com certas imposições, que talvez o Estado venha nos oferecer.
Por ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!
VEREADOR DIEGO TONET: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência).
Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Apenas comentando, na semana passada, quando estive
na tribuna falando do trânsito, que me coloquei contra, né, Colega Vereador Vitório, sobre a
instalação de novas lombadas eletrônicas, eu acredito que sim, nenhuma vida tem, pode se
colocar preço, isso a gente, não há discussão sobre isso. Mas quando falo que sou contra as
lombadas eletrônicas é por alguns motivos, que falando também com o departamento de
Trânsito, aqui de Flores, me levam a crer alguns números ali, não somente que elas oneram o
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Poder Público hoje, através da captação das multas, através delas elas não se pagam, mas tem
outros motivos, né? Um deles, por exemplo, que as lombadas, hoje, elas têm um limite de
velocidade de 40 km/h e mais uma tolerância, então é possível passar até 47, sem tomar a multa.
O que hoje, uma lombada eletrônica, é quase impossível alguém passar a quase 50 km/h, né, uma
lombo-faixa, aliás, então acredito que existem outras ferramentas sim. E até um exemplo disso,
algumas delas que foram instaladas há muito tempo no nosso município, já foram substituídas
por outras ferramentas, o que me leva a crer que algumas das existentes também possam ser
substituídas. E um dos dados que também o departamento de Trânsito nos passou, cerca de 70%
das multas que acontecem hoje são de pessoas que moram no nosso município, então não são
pessoas que desconhecem esses pontos e, mesmo assim, elas passam acima da velocidade. Então
não, pra mim não é uma ferramenta totalmente eficaz para evitar que alguma pessoa seja
atropelada, existem outras ferramentas melhores. Então era essa a minha contribuição e sou a
favor da vida também, acredito que todas as ferramentas que venham pra auxiliar no trânsito são
importantes. Obrigado!
VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder.
(Assentimento da Presidência). Boa noite a todos, Colegas! Gostaria de destacar e cumprimentar
aqui a Paula Cavagnolli, Presidente do PDT; agradecer pela presença do hospital Fátima, na
pessoa da Olga e da Andreia, que prestarão também as contas do hospital em breve, agradeço
pela presença. Na semana passada, como o Vereador Vitório disse, estivemos com a Comissão
visitando o CAPS, né, entendendo um pouco sobre a entidade, o tratamento psicossocial, que é
muito importante, e vimos que tem uma demanda grande também. Agradecer a entidade pelo seu
trabalho e, e ver que Flores da Cunha está desempenhando um bom papel também nesse sentido.
Estive participando da Conferência de Cultura, pude também lá contribuir com algumas
sugestões, esperamos que esse Plano de Cultura possa ser executado quase na sua totalidade. Eu
sei que são muitas demandas, muitas ideias, mas o departamento de Cultura também vem
fazendo um ótimo papel. Dizer aqui também, que concordo muito com o, com o pronunciamento
do Vereador Horácio, aquela estrada que liga Nova Roma à Santa Barbara é uma estrada muito
importante, por ali transitam veículos que vão das famílias que moram e de, de empresas, né?
Temos por ali um frigorífico grande, temos vinícola, vinícola acho que não, mas cervejaria,
temos agora um novo empreendimento turístico. Aquela estrada não só acho que precisa de
manutenção, mas também uma pavimentação asfáltica, e sei que ao longo do tempo aí a
Administração também poderá executá-la. E estamos aí à disposição, né, durante a semana
convoco aí os Colegas da Comissão de Educação pra que a gente possa debater também sobre
essa, o projeto que votaremos na próxima semana, conversando aí com o nosso Prefeito só pra
esclarecimentos aí que surgiram, dúvidas ao longo da semana. No mais era isso, agradeço. Uma
boa semana a todos!
VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Para Declaração de Líder. (Assentimento da
Presidência). Transfiro o meu tempo ao Colega Vereador Vitório.
VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, eu também gostaria
de me manifestar a respeito, que estive participando da, da Conferência da Cultura, participei de
alguns encontros ali, observei uma dedicação muito grande da Nata, e gostaria de parabenizar ela
pelo trabalho que tem desempenhado na, no departamento de Cultura. Vereador Diego, eu acho
que eu e você pensamos da mesma forma, no sentido de que a lombada eletrônica ela não, ela
tem esse cunho preventivo que a gente precisa entender que ela faz uma função importante para
salvar vidas. E eu, como cidadão, penso que não tem valor que, seja por mais que o Prefeito ou
que Prefeitura tenha que investir valores, mais do que a lombada ela recolha no final, se salvou
uma vida, já fez sentido ela estar ali. Então eu só quis fazer essa colocação nesse sentido, de
dizer de que a lombada eletrônica tem o sentido preventivo e ela, por estar ali, um técnico deve
ter estudado e ter visto que seria o melhor lugar ali. Então eu quero enfatizar o meu ponto de
vista de que, sim, que nem eu comentei no Grande Expediente, podemos discutir o valor, o local,
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mas a sua importância eu acho que ela fica bem pontuada, porque se nós não colocarmos um
instrumento que doa no bolso do cidadão, haja visto o exemplo que eu comentei. Nós temos
várias faixas de pedestre pintadas nas ruas de nosso município, e a gente infelizmente vê os
nossos motoristas não respeitar isso. E por que que não se respeita isto quando tem um pedestre
atravessando a via? É porque não tem um, um instrumento ali que multe esse cidadão, esse
motorista! Então eu só quis trazer essa contribuição pro debate da questão das lombadas no
sentido de favorecer a que haja, digamos assim, uma empatia e que haja uma visão de que a vida
humana ela é muito importante pra nós. Muito obrigado!
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Para Declaração de Líder de Governo. (Assentimento
da Presidência). Comentar um pouco da, do pedido do Vereador Guga sobre a parada de, de
ônibus lá da Linha 100, logo que, sim, Linha 100 à Antônio Romano, que está no chão, né?
Então nós, desde o período que concluiu a obra, está tendo um contratempo com um morador na
instalação da parada. Então é algo que a comunidade e a Prefeitura já teria resolvido, mas está
tendo um, estamos tratando com um diálogo ainda, na melhor forma pra poder aquilo lá voltar ao
seu local. Agora, nesses últimos dias, foi descarregado uma carga de esterco no lugar onde que é
pra colocar a parada. Então, nos próximos dias, vai ser resolvido. De acordo com o Secretário,
está tendo um diálogo pra que isso logo se resolva, mas não é uma questão só que depende da, do
Executivo, né? Se fosse, ela já estaria no lugar. E dizer que a Administração Pública tem se
esforçado muito em dar qualidade aos nossos agricultores, e nosso Prefeito anunciou ontem pra
nós, na nossa convenção, que a expectativa é desse ano entregar 15 quilômetros de asfalto. Então
certamente nem tudo foi feito, né, nos outros anos, tem muito asfalto ainda por fazer! E que bom
que a gente possa continuar fazendo asfalto. Então essa é a minha contribuição. Muito obrigada!
VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Para Declaração de Líder. (Assentimento da
Presidência). Senhor Presidente e os demais ainda aqui presentes. Faço parte da Comissão
Pedágio, o qual meu amigo aí, o Vereador, o Barp, também estamos junto. Quero agradecer o
Vereador Forlin, por me apoiar, e o Vereador Angelo, por estar ali apoiando aquilo que eu tenho
colocado. Tivemos hoje à tarde, como o próprio Barp também já citou, a reunião às 15:00 horas,
com o professor Roque Zim, fez cálculos com valores atuais e projetados. Também tivemos a
presença do Deputado Paparico, o qual solicita que haja um desconto no IPVA de quem paga
pedágio. Também abriu o seu voto, é contra os pedágios principalmente do prazo do mesmo. Era
isso, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então encerrado o Explicações Pessoais,
passamos, agora, aos Informes da Presidência. Na semana que passou, então estive
representando essa Casa nos seguintes eventos: Na quarta-feira, dia 18, pela parte da manhã,
então eu participei da abertura da Conferência Municipal da Cultura e, no final da tarde, também
na 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. No dia 20, na sexta-feira, juntamente com o
Executivo, então eu participei do recebimento da centelha da 84ª Corrida do Fogo Simbólico da
Pátria 2021. A chama foi recepcionada no pórtico de acesso sul e escoltada até a Prefeitura
Municipal por cavaleiros e pela Brigada Militar. A Corrida do Fogo Simbólico da Pátria é
promovida pela Liga da Defesa Nacional e, neste ano, tem como tema no país o Hino Nacional
Brasileiro. Também então no sábado, juntamente com o Colega Ademir Barp, estive lá
participando da, lá em Otávio Rocha, do lançamento da 14ª Festa Colonial da Uva e do
Moranguinho e a coroação das embaixatrizes. A Fecouva será realizada de 11 a 20 de fevereiro
de 2022. O tema da festa: “Traços e cores, um brinde de sabores”, foi escrito pelo estudante
Deyvid Trentin, de 16 anos, morador de Otávio Rocha. Queria destacar também que nessa
semana nós, em alusivo ao mês Agosto Lilás, então nós colocamos a iluminação na nossa
entrada da Câmara de Vereadores, alusivo ao mês de combate à violência contra a mulher. Então
todos os meses nós estaremos colocando, conforme o mês que tiver a cor determinada para
iluminar a nossa Casa. Também queria dizer aos Colegas, que na tribuna da semana passada eu
comentei aqui que toda verba federal que vem para o nosso município, ela tem que ser muito
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bem aceita. Um comentário hoje sobre as, os pedidos que a gente faz de infraestrutura, de
pavimentação se deve a isso, que nós possamos sim trazer essas emendas pro município destinar
pra essas novas obras que os moradores estão requisitando. Então a importância das emendas
elas se fazem cada vez mais, mais destacada na nossa comunidade. Antes de encerrar, só queria
destacar aqui a presença do nosso vice, vice-prefeito não, nosso Subprefeito de Otávio Rocha,
Senhor Bruno Debon, obrigado pela sua presença.
Então encerrando a sessão de hoje, agradeço a presença de todos, a proteção de Deus e declaro
encerrada a sessão ordinária desse dia 23 de agosto de 2021, às 19h55min. 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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