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SESSÃO 2.654 – ORDINÁRIA 

30 de agosto de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 30 de agosto de 2021, às 18h14min. Um cumprimento 

especial aos Colegas Vereadores; Colega Vereadora; à imprensa, na pessoa do Rouglan; 

assessores da Casa; família Bergoza, obrigado pela presença; Carlos Cecconelo, o nosso, talvez o 

nosso maior visitante nos outros anos, voltando a visitar a nossa Casa, sejam todos bem-vindos, e 

às pessoas que nos assistem também através do Facebook, que tenhamos uma ótima sessão. 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

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 095/2021, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de julho de 

2021, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 097/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 058/2021, que “Dispõe sobre o Programa 

“Um Canteiro para Chamar de Seu” e dá outras providências”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 057/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que “Institui o 

Dia Municipal dos Voluntários no município de Flores da Cunha”.  

Projeto de Lei nº 059/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que “Denomina de rua 

Alcide Antônio Stuani, uma via pública localizada no bairro São Cristóvão, no município de 

Flores da Cunha”.  

Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 057/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco 

Dalcero, que “Institui o Dia Municipal dos Voluntários no município de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 259/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que estude a viabilidade de resolver a presença constante do mau cheiro gerado pelo 

esgoto a céu aberto em bairros de nossa cidade. 

Indicação nº 260/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que realize as obras necessárias para o recapeamento da estrada João Slaviero, 

rodovia que liga o distrito de Otávio Rocha ao travessão Carvalho. 

Indicação nº 261/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o conserto do calçamento na rua Quintino Bocaiuva, esquina 

com a rua John Kennedy, no bairro Aparecida. 

Requerimento nº 057/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa uma cópia do 

Termo de Convênio de Entidade Filantrópica com a Sociedade Beneficente Nossa Senhora de 

Fátima diante da ajuda financeira ao hospital local. 

Ofício do Vice-Prefeito de Flores da Cunha, Senhor Márcio Rech, juntamente com todos os 

Vereadores desta Casa Legislativa, que solicita à Corregedora-Geral do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul que seja providenciado, com a maior brevidade possível, o 

preenchimento da vaga de juiz titular na comarca de Flores da Cunha e, também, que estude a 

viabilidade da vinda de uma segunda vara judicial para a mesma comarca citada acima.   

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 
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E-mail do Presidente da Banda Florentina, Senhor José Luis Guarese, que solicita a cedência de 

uso do espaço da Tribuna Livre desta Casa, para explanar sobre a volta da Banda Florentina, sua 

fundação, sua atual situação e a projeção para o futuro.  

E-mail da Faders – Acessibilidade e Inclusão, que comunica a alteração no horário da cerimônia 

de abertura oficial da XXVII Semana Estadual da Pessoa com Deficiência e entrega da LEGAI – 

Lei Gaúcha de Acessibilidade e Inclusão ao Poder Legislativo, que será realizada às 10:00 horas 

do dia 24 de agosto de 2021, e não mais às 14:00 horas, como informado anteriormente, em 

função de ajuste na agenda do Governador do Estado do Rio Grande do Sul.   

E-mail do Presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para a audiência pública 

virtual sobre “O desmonte do sistema IPE Saúde, o fechamento de pontos de atendimento e a 

falta de profissionais credenciados”, no dia 1º de setembro de 2021, às 10:00 horas, através do 

link informado neste e-mail.  

E-mail da Câmara dos Deputados, que informa a transferência de recursos financeiros da União 

ao Município de Flores da Cunha relativo ao mês d e julho de 2021, para conhecimento dos 

Vereadores.  

Convite da Prefeitura Municipal de Nova Pádua e Instituto Flávio Luis Ferrarini, para a 1ª Feira 

do Livro ao Ar Livre, no dia 11 de setembro de 2021, às 14h30min, na Adega Dom Camilo, em 

Nova Pádua.  

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

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Passo a palavra para o Vereador Vitório Francisco Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

assessores e servidores da Casa; Rouglan Uliana, da coluna Ensaio Político, do jornal O 

Florense; público aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje trago a 

esta Casa a indicação que solicita ao nosso Prefeito Municipal que estude a viabilidade de 

resolver a presença constante do mau cheiro gerado pelo esgoto a céu aberto em bairros de nossa 

cidade. Com o acentuado crescimento de nossa cidade e a implantação de novos loteamentos, o 

entorno das principais bacias de escoamento de efluentes de esgoto sanitários estão com elevada 

ocupação habitacional. Mesmo com a obrigatoriedade do tratamento residencial, através de 

fossas sépticas e filtros nas edificações mais antigas, e com tratamento por estações de 

tratamento de esgoto nos parcelamentos mais recentes, sabe-se que esses efluentes não atingem 

toda purificação desejada, especialmente pela falta de manutenção e permanente limpeza das 

fossas e filtros dessas residências ou prédios que possuem um sistema mais antigo. Considerando 

esses fatos e, ainda, o aumento substancial no volume desses efluentes, face ao crescimento 

habitacional, e sabe-se que nas principais bacias o escoamento dos efluentes ocorre a céu aberto, 

ocasionando a proliferação de ratos, insetos, animais peçonhentos e mau cheiros principalmente 

em períodos de pouca chuvas, gerando inúmeros transtornos e prejuízo ao bem-estar e à própria 

saúde de nossos munícipes, estamos encaminhando a presente indicação no atendimento de 

reivindicações dos moradores dos principais bairros atingidos por esses problemas. Também 

ressaltamos que um dos bairros próximos ao canal que recebe o maior volume de efluentes de 

todo o nosso município foi contemplado com uma ciclovia e um passeio para caminhadas, 

importantes para o bem-estar e saúde de toda a nossa gente. E, agora, necessitam de medidas 

mitigadoras para a solução dos problemas acima apontados e a eliminação de imagem negativa 

para as pessoas que circulam pelo local, face ao mau cheiro e à proliferação de insetos e animais. 

Como se trata de situação de saúde pública e meio ambiente, solicitamos a devida atenção a essa 

solicitação. Obrigado, Senhor Presidente.  



 

Anais 2.654, da Sessão Ordinária do dia 30 de agosto de 2021. 68 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Vitório. Então encerrado o 

Pequeno Expediente, passamos ao  

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Passo a palavra ao Vereador Ademir Antonio Barp pra fazer uso da 

tribuna. O senhor tem 15 minutos à sua disposição. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente Clodomir José Rigo, 

Presidente dessa Casa Legislativa; Colegas Vereadores e Vereadoras, pessoas que nos assistem 

aqui nesta Casa, servidores, a imprensa, o Rouglan; Cecconelo, Bassani, que são assíduos 

frequentadores desta Casa; em especial, um cumprimento a toda a família Bergoza, 

homenageado da noite, aquela estrada que, que tem uma grande produção, a gente conhece ali 

toda a extensão da, da família Bergoza, dos Caldart e tudo, que tem os Vens, então é, é muito 

bom tê-los aqui. Ocupo esta tribuna esta noite primeiramente para falar das indicações que 

protocolei nesta semana. A primeira delas, trata e fala pro nosso Prefeito também, até algum 

tempo atrás havia meio que mencionado assim, de maneira superficial, para que seja realizado 

obras para o recapeamento e pintura da estrada João Slaviero, visando preservar e melhorar as 

condições de tráfego nesta rodovia, que liga o distrito de Otávio Rocha até comunidade do 

travessão Carvalho, mais conhecido como “Caravaieto”. Então a estrada não está tão ruim ainda, 

né, mas é uma medida mais preventiva, protetiva para, para a base, senão acaba deteriorando a 

base, aqui de uns dias então não ter que ter uma despesa maior, ter mais gastos, e sem contar que 

já consta com alguns buracos, consta com desgaste, que já faz algum tempo que foi feito aquele 

asfalto. Não que se tenha um tráfego tão intenso, mas ele acaba desgastando, a ação do tempo 

também acaba desgastando o asfalto, como a gente sabe que é de costume. Então a gente solicita 

ao Executivo para que dê uma olhada, já que estamos trabalhando na estrada que vai pra Mato 

Perso, quem sabe aproveitando também para darmos uma recapeada naquela estrada, que liga ali 

o travessão Carvalho até o distrito de Otávio Rocha. Também nessa semana, protocolamos uma 

outra indicação para que seja providenciado o conserto do calçamento da rua Quintino Bocaiúva, 

esquina com a John Kennedy, no bairro Aparecida, devido às ondulações que se apresentam. 

Então mais ali na, na junção ali das ruas ali, tem uma, uma parte ali na John Kennedy que está 

bastante comprometida, já foi feito os trabalhos aqui mais perto da, da padaria Qualitá, então a 

gente está solicitando que dessa indicação o conserto do calçamento, haja vista que, com o passar 

do tempo, o pavimento se encontra danificado, apresentando ondulações no centro da rua e 

próximo ao meio-fio e que são alvos de reclamações por parte dos moradores, motoristas que 

transitam naquela rua. Desta forma, para contribuir com as boas ações desenvolvidas pelo 

Município, solicitamos que esta indicação seja atendida, refletindo na qualidade de vida da nossa 

população. Então é mais uma solicitação que a gente traz a esta Casa e certamente também é 

preocupação do Executivo e esperamos que mais alguns dias também seja contemplado aquela 

via e o seu conserto. Também gostaria de falar sobre uma indicação que já trouxe a esta Casa, e 

já é recorrente, é uma reinvindicação, é uma sugestão lá do distrito de Otávio Rocha. Hoje 

falamos também, na reunião com o Senhor Prefeito, né, Colegas Vereadores, da preocupação que 

ele tem, todo o Executivo e toda, o Município de Flores da Cunha com a educação. Então a gente 

vê que, a importância que se tem dado também, também nas gestões anteriores para a nossa 

educação, tanto é que a gente tem um índice elevado no nosso município em relação à educação. 

Mas lá no nosso distrito de Otávio Rocha, há anos a gente vem solicitando abertura, construção 

de uma creche. É uma solicitação antiga da comunidade principalmente das famílias que têm as 

crianças pequenas cujo os pais têm que trabalhar fora e não tem onde deixar os seus filhos. É um 

tema que há muito tempo se cogita, mas que até hoje infelizmente não aconteceu. E com a 

chegada de muitas famílias, a demanda aumenta. Então temos uma, uma grande demanda de mão 

de obra também, que é proveniente, oriunda de, de outros municípios e as famílias vão chegando 

e, com isso, o problema vai aumentando e a solicitação dessas pessoas para podermos criar um 

ambiente, um, um lugar de uma educação infantil, um lugar que possa deixar as crianças para os 
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pais poderem trabalhar, desenvolver as suas atividades com segurança, sabendo que os filhos 

estão num lugar seguro, estão bem cuidados. Então a gente solicita como indicação, já também 

como, como pedido ao nosso Executivo, ao nosso Prefeito Municipal, que dê uma olhada com 

atenção, e veja a possibilidade, pois este é um projeto muito importante e necessário, pois a sua 

educação e uma educação de qualidade começa nos primeiros anos de vida da criança e, também, 

quando a família encontra apoio e segurança no dia a dia no crescimento dos seus filhos. Nessa 

Casa, hoje, teremos a aprovação, vamos apreciar a Nova Redação do Projeto de Lei nº 055, de 

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 um milhão, trezentos e sessenta. Certamente um projeto importantíssimo para a 

educação do nosso município. Então vê-se logo, com esse projeto, que a educação é algo 

importante também para o Município de Flores da Cunha. E gostaríamos que estendesse, em 

especial um pedido desse Vereador e da comunidade, para que possamos levar para Otávio 

Rocha uma creche, uma escola de educação infantil, pois como já falei anteriormente, a 

necessidade lá já é de algum tempo. Então as pessoas nos procuram, nos falam, nos perguntam. 

Já foi também já uma demanda da administração passada, já estava se trabalhando na época do 

prefeito Lídio. Quiçá usar uma parte lá da cantina Slaviero, (ininteligível) alguma finalidade 

para, para aquela, aquela construção que está também se deteriorando, e daí, e possamos assim 

aproveitar que ela está cedida para o Município, quiçá ocuparmos alguma sala, algum espaço lá 

para as nossas crianças lá do 3º distrito. Então toda vez que se fala em educação e saúde, a gente 

tem aquele olhar mais atento porque sabe da importância que tem para o nosso município. Então 

essa é mais uma indicação, mais um pedido que a gente traz aqui a esta Casa, de forma já, de 

certa forma já faz algum tempo, e algumas conversações que a gente está tendo. E acredito que, 

agora, o nosso, o nosso Executivo, o nosso Prefeito, ele está trabalhando bastante também na 

questão da educação. Já trouxe dois projetos a esta Casa, né, Vereadora, diretamente ligados à 

construção de novas escola, do núcleo e, agora também, a ampliação da escola Irmã Tarcísia. 

Então aproveitando todo esse processo que está acontecendo, quiçá que nos dê uma olhada lá pro 

3º distrito também e possa estender sim os serviços e que possa contar com os trabalhos e a 

segurança de uma creche lá e da educação infantil lá para o distrito de Otávio Rocha. Então 

contamos com esse olhar mais atento, um olhar um pouco mais atencioso para o nosso distrito lá 

em relação a esse assunto da nossa creche. Então por ora era isso. Obrigado pela atenção de 

todos. Tenhamos todos uma boa noite! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Angelo Boscari Junior.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Mais uma vez, boa noite a 

todos! Quero cumprimentar o nosso Presidente Clodo, demais Colegas Vereadores, a Vereadora, 

a imprensa que se faz presente, os servidores da Casa, as pessoas que nos acompanham de casa 

através das mídias sociais. Quero cumprimentar especialmente também a família Bergoza, que 

hoje receberá aqui a homenagem ao seu José Bergoza, denominando a estrada lá que dá acesso à 

propriedade da família, entre outras famílias, lá na capela São Paulo, São Paulino. Falo dos 

Bergoza e daquela estrada com muito carinho, porque meu avô morou lá, trabalhou na 

propriedade dos, dos Bergoza, então é muito merecida a homenagem. E quero agradecer 

publicamente aqui pela época em que vocês acolheram o meu avô lá e eu tenho lembranças boas 

da minha adolescência naquela estrada, e, agora, vai ser denominada, posteriormente aí receberá 

melhorias com certeza. É uma, uma estrada muito importante que transporta muita produção, 

produção de aviários, produção frutífera, uva entre outras, outras culturas. Então acredito que lá 

seja, é um local que necessite pavimentação asfáltica assim que for possível fazer, né? Eu sei que 

nosso Prefeito tem essa intenção. E parabéns à Vereadora Silvana pela denominação. Falar um 

pouquinho sobre a vacinação, né, é algo, é um tema que ainda deve ser debatido, acredito eu, né? 

No dia 28, 24 de agosto foi concluída a vacinação em toda a população adulta, 18 anos acima, ou 

mais, né? E os dados do vacinômetro: 22.009 pessoas receberam a primeira dose, cerca de 70% 

da população estimada, que é estimada de 31.300 pessoas; 9.611 mais 728, 9.611 já receberam a 
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primeira e a segunda dose, 728 receberam a dose única, então cerca de 33% da população já têm 

as duas doses, 10.339 pessoas. Desde o dia 25/08, Flores da Cunha liberou a imunização para 

todas as pessoas ainda não vacinadas com 18 anos ou mais. Quem ainda não fez a primeira dose 

da vacina deve se dirigir até o Centro de Saúde Irmã Benedita Zorgi, Zorzi, de segunda à sexta, 

08:00 horas da manhã às 11:30, e das 13:15 às 17:30, sem necessidade de agendamento. E quem 

ainda não se cadastrou, né, a gente faz aqui também o apelo que se cadastre, né, no, na Carteira 

Digital de Vacinação, que é um mecanismo pra auxiliar aí a, o controle. Hoje em dia a gente não, 

a gente não sabe muito onde está os nossos documentos às vezes, mas o nosso celular a gente 

sabe que está sempre junto, né? Então fizer esse cadastro eletrônico, tu vai conseguir ter acesso 

também a tua carteira de vacinação. Na quinta-feira, dia cinco de agosto, Flores da Cunha lançou 

a Carteira Digital de Vacinação, que é inédita na serra gaúcha. “Um sistema gestor que agiliza o 

processo de imunização do município. A ferramenta comunica data e local da vacinação, alerta 

para a segunda dose, gera uma carteira com o registro de todas as vacinas e está interligada ao 

banco de dados do Sistema Único de Saúde, o SUS. Futuramente a ideia é agregar as demais 

vacinas para diferentes tipos de doenças”, ou seja, a gente está digitalizando cada vez mais os 

nossos documentos. Então é importante, quem não fez, ou quem já fez auxiliar os familiares, 

principalmente quem tem um pouco mais de idade, pra que tenham mais esse mecanismo, né, 

que vem ajudar aí no controle da, da nossa carteirinha de vacinação. “A Carteira Digital de 

Vacinação visa otimizar o processo de imunização por meio de tecnologia, a partir do cadastro 

dos munícipes e o sistema irá facilitar os dados e contatar cada grupo no momento certo de 

receber a vacina, identificando o horário e o local da aplicação. Flores é o primeiro município 

da serra a lançar uma ferramenta com diversas funções como a carteira digital”. Então, deixo 

aqui também essa, essa informação, né, pra quem quiser fazer esse cadastro aí, é importante 

também. Falando um pouco em educação, hoje iremos votar aí então a abertura deste crédito 

especial, né, para a reforma da Escola de Educação Infantil Irmã Tarcísia, né? Na semana 

passada, a gente acabou pedindo vistas do projeto, mas nada com, nenhum, não tendo o intuito 

de barrar nada, simplesmente para que a escola dirimisse algumas dúvidas com a Secretaria. 

Todos entendem, tanto nós Vereadores, como o Prefeito, como o Secretário, como as professoras 

e a direção da escola de que a gente precisa é estar preparado pra demanda de alunos, dar 

atendimento às nossas crianças e principalmente crianças que estão vindo para o município 

através da imigração de pessoas. Flores da Cunha é um município próspero e recebe sempre 

muitas pessoas todos os anos, que vêm pra cá trabalhar e elas trazem crianças e a gente tem que 

dar atendimento. Então esse crédito vai servir pra ampliação da escola, hoje é um local 

estratégico, porque se encontra perto do bairro União, bairro União é o maior, que mais vem 

crescendo no município, muito também por causa dos núcleos habitacionais que ali estão sendo 

construídos e a gente precisa então aproximar a escola do, do munícipe. Compactuo da ideia do 

Colega Ademir Barp, de horizontalizar o município, construir mais escolas de educação infantil. 

É uma necessidade, não só Otávio Rocha, acho que Otávio Rocha tem uma grande demanda, 

mas também o bairro Nova Roma, bairro São Gotardo, vem numa crescente demanda por vagas 

na educação infantil. E hoje, o Município dá transporte pra todos os alunos do município, seja 

educação infantil ao ensino superior. Isso foram méritos aí de todos os nossos governantes, que 

sempre pensaram na educação como prioridade. Damos transporte, mas sim devemos pensar aí, 

projetar pro futuro, aproximar a escola do morador também pra que o aluno tenha um pouco 

mais de tranquilidade pra chegar até a escola, não precisar acordar tão cedo, chegar em casa tão 

tarde. E, no futuro, como a expansão do município é grande, devemos pensar sim em construção 

de novas unidades de educação principalmente educação infantil. Sei que o nosso Prefeito 

também pensa nisso, já nos colocou que, que irá projetar pro futuro aí novas unidades escolares 

estratégicas, né, onde realmente exista demanda, né, porque a gente precisa dar condições onde é 

necessário. Flores da Cunha vem muito bem aí em educação, saúde, a gente sabe disso. Mas 

enquanto legisladores e liderança, a gente tem que estar instigando isso, cobrando, ouvindo a 

comunidade e buscando essas melhorias. Vamos ser parceiros do município e buscar também, 

junto aos, aos entes federais aí, os deputados pra que venham verbas também pra educação, né, a 
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gente possa incrementar isso e construir novas escolas, porque a educação é a base de tudo. Eu 

sempre serei favorável à educação, como também agora sou favorável a projetos que envolvam 

esportes no novo núcleo educacional que será construído junto ao Cemel, a gente tem que buscar 

sempre projetos pra educar a nossa, nossas crianças através do esporte, através da cultura e a 

educação como um todo. Então, já adianto aqui, que serei favorável a esse projeto de hoje, e 

vamos trabalhando aí para que no futuro sejam construídas novas escolas, né, seja Otávio Rocha, 

Nova Roma, São Gotardo, bairro Pérola, locais que realmente necessitam. Então era isso por 

hoje. Mais uma vez parabéns aí à família Bergoza, pela homenagem. E eu agradeço pela atenção 

de todos. Muito obrigado e boa semana! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Angelo! Eu passo a 

Presidencia então à Vereadora Silvana para mim fazer o uso da tribuna. 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Vereador Clodomir José Rigo, por 15 

minutos. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então, mais uma vez, boa noite, Presidente Silvana, 

Colegas Vereadores. Uma segunda-feira finalizando o mês de agosto, já se passaram oito meses, 

a pandemia dando sinais de que ela vai nos deixar, mas não precisamos, não podemos relaxar, 

né, precisamos continuar ativos, se vacinando. Infelizmente, né, Vereador Angelo, muitos, 

muitas pessoas que a gente conhece estão hesitando em se vacinar. Mas com a, a pressão dos 

amigos, da família, esperamos que todos consigam fazer essa vacina pra que a gente consiga se 

livrar desse, podemos dizer esse maldito vírus que nos assola, né, já há quase um ano e meio ali, 

atrapalhando as nossas vidas, impossibilitando que as pessoas possam trabalhar, possam se 

locomover, possam se encontrar, festejar a vida. Mas queira Deus que logo isso tudo acabe. 

Quero também pegar um gancho em cima das palavras dos Vereadores que me antecederam, 

Vereador Angelo, Vereador Ademir, com relação à educação. Por muito tempo, por pensamentos 

da equipe gestora, sempre foi o intuito de centralizar, trazer próximo da casa, do município pra 

um melhor atendimento das escolas, da nossas crianças. E hoje, com a expansão das 

comunidades, hoje também vi uma reportagem, um levantamento do IBGE, Flores da Cunha, no 

último ano, aumentou setecentos e trinta e alguma coisa de habitantes, então mais de setecentos 

habitantes, novos habitantes em Flores da Cunha. E isso reflete diretamente na nossa sociedade! 

Como foi falado, São Gotardo hoje é um polo industrial, pela proximidade de Caxias, mão de 

obra. Pro conhecimento de vocês, nós temos mais de 50 empresas localizadas em São Gotardo. 

Nós temos o distrito de Otávio Rocha, que é um distrito muito produtor e demanda de mão de 

obra, a mão de obra vem de fora pra trabalhar e precisa um local pra deixar as crianças. Nova 

Roma não é diferente, é um, talvez um dos bairros que mais está se estendendo pela, pelos novos 

loteamentos, novas construções, e também carece sim então do Poder Público descentralizar o 

estudo, o nosso estudo, a nossa escola, de levar mais perto da, dos bairros. Talvez não seja por 

construção própria, e aqui então estamos até usando esse canal pra divulgar à iniciativa privada. 

São Gotardo é uma comunidade que está aberta à iniciativa privada, que quiser se instalar, 

instalar na nossa comunidade uma creche, dentro dos requisitos que são exigidos, né, até que o 

Poder Público possa, amanhã ou depois, construir. Mas, caso contrário, a iniciativa privada 

investe nessa escola e o Poder Público vai lá e compra a vaga. Também é uma maneira de o 

Poder Público apoiar, ficando mais perto de casa, as pessoas vêm de Caxias, de outros 

municípios pra trabalhar, já deixa a criança na creche e, no final do dia, recolhe e voltam para 

casa, esse é o objetivo. Mês de agosto encerrando, que nem eu falei, todo, todos os meses a gente 

tem datas comemorativas, né? A semana passada tivemos o Dia do Soldado, dia 25; tivemos o 

Dia do Voluntariado, que é importante nos dias de hoje; temos o Agosto Lilás, que é o mês de 

combate à violência contra a mulher. A pandemia acrescentou bastante os números de violências 

domésticas, brigas de famílias, pai e filho, marido e mulher, vizinhos, a situação está estressando 

muito as pessoas, falta de diálogo. E hoje então nós temos, talvez os senhores não saibam, o Dia 

Nacional do Perdão. O perdão é uma palavra importante, é uma ação importante, um gesto 
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importante das pessoas grandiosas, das pessoas humanas, que havendo o perdão muitas vezes se 

evita uma discussão, uma briga, um desentendimento. O perdão você pode perdoar, mas você 

não precisa esquecer, você perdoa pra evitar um constrangimento maior, mas é uma ação muito 

boa pro ser humano. Então eu quero trazer aqui pra vocês um relato desse Dia Nacional do 

Perdão. Em 2017, então foi sancionada a Lei 13.437, que institui o Dia Nacional do Perdão, 

comemorado no Brasil neste 30 de agosto. E talvez você pergunte: Para que ter um dia dedicado 

ao perdão? De onde surgiu essa ideia? Qual a motivação e a efetividade desta lei? Por vezes, nós 

reclamamos que tem muitas leis que a gente faz, nós legisladores, e que elas não são cumpridas, 

que elas não são executadas, criamos só número na nossa legislação, né? Mas, nesse caso aqui, 

eu vou explicar o motivo que foi feita essa lei. Para entender um pouco da motivação desta lei, 

preciso primeiro citar o nome da autora do texto do Projeto de Lei, PLC 31/2015, a Deputada 

Federal Keiko Ota, que justifica como objetivo propor uma reflexão sobre o tema, além de 

ressaltar a luta de diversos movimentos sociais e parentes por justiça. Recorrendo a um fato que 

aconteceu em agosto de 1997, talvez fique mais clara a motivação desta lei. Ives Ota, aos oito 

anos, foi sequestrado em casa, na zona leste de São Paulo. E, por ter reconhecido um dos homens 

que fazia bico como segurança em uma loja da família, o garoto foi morto na madrugada do dia 

seguinte. Mesmo após a execução, o grupo continuou negociando o resgate. Os três envolvidos 

no caso foram presos e condenados. Fundou-se então, em setembro de 1997, o Movimento da 

Paz e Justiça Ives Ota, uma ONG sem sectarismo religioso, com objetivo de estender-se a todos 

os interessados numa sociedade pacífica, onde cada um se conscientize de que somente através 

do perdão a verdadeira paz se instala em sua vida. Masataka Ota, pai de Ives, em uma entrevista 

no ano de 2001, afirmou: “Acho que perdoar não é dizer: Soltem os assassinos do meu filho. 

Perdoar é tirar o ódio de dentro de você. Então perdão é uma coisa e justiça é outra. A justiça 

tem de ser cumprida”. Nós, seres humanos, podemos ter dificuldades para perdoar e, assim, 

acabamos presos às lembranças que nos causam sofrimento e, por isso, sentimos dores que se 

expressam de alguma forma, seja no corpo ou na mente. Trabalhar o perdão significa resgatar o 

bem-estar subjetivo do indivíduo, livrando-se da dor causada pelos sofrimentos e liberando-se 

para promover melhor qualidade de vida. Digo qualidade de vida, pois já é sabido que o perdão 

está associado com benefícios físicos e psicológicos, e que depressão, dores musculares, dor de 

cabeça, ansiedade, gastrite, úlceras, problemas cardiovasculares, doenças alérgicas, podem estar 

relacionadas às dificuldades de perdoar. Parece estranho, mas vamos compreender melhor o 

perdão tendo a noção justamente do que o perdão não é. O perdão não é aceitar a ofensa e 

tampouco concordar com a atitude do transgressor. E o principal, o perdão não é uma forma de 

evitar que o transgressor seja punido. Podemos perdoar alguém e, mesmo assim, concluir que o 

que o outro fez não foi justo e ele deve ser punido na esfera jurídica, se for o caso. Perdoar não é 

esquecer, pois você pode se lembrar mesmo após ter perdoado, mas terá cessado o ressentimento 

em relação ao fato ou à pessoa. Ao se perdoar, não é preciso se reconciliar com o outro, mas 

conviver com ele. O indivíduo que compreender o que é o perdão estará se livrando de um fardo 

desnecessário que poderia se arrastar por toda a sua existência. Perdoar é algo que faz por si 

próprio e não pela pessoa que o ofendeu. Abrir mão de emoções negativas que te fazem sentir 

mal está no centro da questão do perdão, e não sua relação com o outro que causou o 

desconforto. Perdoar é uma escolha consciente. E acredite, o perdão não é um atributo divino, é 

um atributo humano, é uma decisão que você usa a sua razão, do seu cognitivo. Se você decide 

trocar seu pensamento, resinificar, você se desvincula daquelas emoções que te incomodam. E 

isso não precisa ser simples, pode sim levar um tempo e exigir certo empenho. Lembre-se, 

perdoar não é sobre o outro, é sobre você. Perdoar é abrir a porta das possibilidades. Perdoar não 

dispensa a prática da justiça. Em alguns casos, é preciso manter uma distância saudável de 

alguém que não é cuidadoso com você, nem com os seus sentimentos. E isso também é 

libertador. Há cônjuges que traem, pais violentos, crianças vítimas de abuso, sócios desonestos, 

amigos caluniadores e até famílias que perderam entes queridos assassinados. O perdão é sempre 

uma ação sobrenatural. Espero que a cada ano mais pessoas tomem consciência da lei que 

instituiu o Dia Nacional do Perdão, pois muito dos crimes cometidos são causados por ódio e 
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vingança. O objetivo é chamar a atenção da sociedade sobre a necessidade do combate à 

violência e da promoção da cultura da paz. Essa lei demonstra que com força e determinação a 

dor pode se transformar e levar paz para as outras famílias. Para Mauricio de Souza, o Dia 

Nacional do Perdão é uma oportunidade para as pessoas refletirem sobre o respeito a pontos de 

vistas diferentes. A beleza da democracia está na possibilidade de as opiniões serem expostas 

sem resultar em violência. O Dia Nacional do Perdão é divulgado por meio de campanha Agosto 

Violeta, semeando o perdão, colhendo a paz. Em várias cidades do país, os principais 

monumentos, prédios públicos e viadutos foram iluminados com a cor violeta. O Brasil tem 

vivido momentos conturbados, com a falta de amor, compaixão, altruísmo e empatia ao próximo. 

Pessoas estão se amargurando e brigando umas com as outras por motivos banais. Espalham 

discursos de ódio nas redes sociais por se sentirem protegidos por trás de uma tela. Mas há 

pessoas que anseiam o bem, mesmo àqueles que lhe ferem o coração. Então eu quis trazer hoje 

essa mensagem para nós devido ao nosso momento atual, né, que a gente vê, escuta, assiste todos 

os dias essa divergência de opiniões, e muitas delas resultando em ações de uma pessoa contra a 

outra, de um ser humano contra o outro, de uma família contra a outra, né? Então para nós 

refletirmos e levarmos para a nossa vida, que o perdão faz parte do ser humano também. 

Agradeço a atenção de todos! Tenham uma boa noite! Obrigado! 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Retorno à Presidência ao Colega Vereador Clodomir 

José Rigo. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora Silvana! Então passamos, 

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

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 051/2021, que “Denomina de estrada José Bergoza uma via 

pública localizada no Travessão Camargo, Capela São Paulo, no município de Flores da Cunha”. 

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 

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

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 051/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, solicito o tempo de autor de 

projeto. (Assentimento da Presidência para o tempo de cinco minutos). Obrigada, Senhor 

Presidente. Boa noite, Colegas Vereadores, a comunidade que nos acompanha pelas redes 

sociais; em especial, à comunidade aqui representada pelos Bergoza, né, na nossa comunidade 

tão importante do travessão Camargo, que hoje vamos homenagear através desse projeto de lei. 

Eu começo falando da importância de homenagear as pessoas. Não é porque é um projeto de lei 

de denominação de rua que ele não seja também uma forma muito importante de dar valor às 

pessoas que contribuíram muito pra nossa comunidade. E falar um pouquinho da comunidade do 

travessão Camargo então, que hoje lá se constitui 55 famílias na, ao longo do percurso de três 

quilômetros, que tem uma produção muito importante também e significativa pro nosso 

município. Lá circulam dois milhões e quatrocentos mil quilos de uva que são produzidos, um 

milhão e trezentos mil frangos/ano também que passam por essa comunidade, tem cantina com 

produção aí de um milhão de litros de vinho, eles possuem também fábrica de móveis, produção 

de morangos. Então tudo isso, né, começou também com o seu José Bergoza, que se instalou 

nessa comunidade e que tem os seus descendentes até hoje, residindo lá. E relato, agora, um 

pouquinho então da história também do seu José Bergoza. (Exibição de imagens através da 

televisão). O José, filho de Luciano Bergoza e Maria Leonardi, nasceu em oito de setembro de 

1903, na 3ª légua da antiga colônia Caxias. José frequentou a escola, aprendeu a ler, a escrever e 

fazer contas. Ainda jovem, saiu da casa paterna, em Caxias do Sul, na busca por uma vida 
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melhor e estabeleceu-se em Flores da Cunha. O trabalho duro e a dedicação renderam frutos e, 

ainda solteiro, José conseguiu adquirir um lote rural no travessão Camargo, em Flores da Cunha. 

Nas terras, havia algumas casas e um antigo moinho, que posteriormente foi desativado. Como 

era de costume à época, de um lado estava a casa que servia como cozinha e, do outro, a 

residência que abrigava os dormitórios e a cantina para a fabricação de vinho. Estabelecido nas 

novas terras, José conheceu a jovem Tereza Guarese, nascida em cinco de abril de 1905, na 

comunidade do travessão Sete de Setembro, a pouca distância de onde José havia se 

estabelecido. Casaram e tiveram os filhos Valdemar Antonio Bergozza, Valdira Bergozza 

Barcaro; o Astrogildo, que está aqui hoje, nessa noite; Valdomiro Bergozza e Ernestina Bergozza 

Pavan. Com o passar dos anos, Tereza passou a sofrer com problemas do coração e José chegou 

a construir na propriedade uma gruta em honra a Nossa Senhora de Lourdes, rogando pela 

intercessão da saúde da esposa. José, sempre disposto a ajudar com o desenvolvimento 

comunitário, auxiliou de muitas maneiras a capela. Ajudou na construção da antiga capela do 

São Martinho. Por seu espírito comunitário, também auxiliou na construção do campanário da 

Igreja Matriz, ajudando no carregamento de pedras para sua edificação. E quando foi convidado 

para contribuir financeiramente com a construção do hospital Nossa Senhora de Fátima, também 

se prontificou. Mesmo com dificuldades financeiras, depois de uns dias da visita, José adquiriu 

uma cota, unindo-se a outras pessoas para a edificação da primeira ala da instituição. Os frutos 

da sua contribuição pra saúde na comunidade florense não chegaram a ser vistos por José. Ele 

faleceu um ano antes da inauguração oficial do hospital Fátima, em 25 de maio de 1959, aos 56 

anos. Cinco anos antes, em oito de agosto de 1954, já havia sofrido um duro golpe com o 

falecimento da esposa Tereza, aos 49 anos. Depois do falecimento do patriarca, os três irmãos 

que ainda estavam na casa paterna, encorajaram-se e mantiveram a propriedade até que 

formassem, cada um, sua família. José e Tereza foram sepultados no cemitério da comunidade 

do travessão Martins, em Flores da Cunha. Os filhos de José, Valdomiro Bergozza (in 

memoriam) e Astrogildo Bergozza permaneceram residindo na localidade, bem como seus netos 

José Idalino, Ivanir, Itacir, filhos de Valdomiro; e Mauro, Vilson, Daniel aqui também presente e 

Gabriel, filhos de Astrogildo. Também permanecem residindo no local até a presente data os 

bisnetos a Jéssica, o Luciano, a Débora, o Bernardo, a Maísa, o Moisés e Josué, descentes de 

Astrogildo; além dos bisnetos Elton, Renata, Mateus, Jonatas aqui presente, o Joel e a Larissa 

aqui também presente; e os trinetos Atílio, Benjamin e Aurora, descendentes de Valdomiro. 

Então uma história muito linda, que hoje estamos valorizando aqui, do seu José Bergoza, para 

uma comunidade também muito pujante do nosso município, que, né, Seu Antônio Mioranza 

também presente aqui na sessão, o ano que vem receberá então o tão sonhado asfalto para coroar 

aí todo esse trabalho dessa comunidade. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada!  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público que se faz aqui presente, imprensa, Mioranza, família Bergoza, o Bassani; 

boa noite muito especial à família Bergoza, aonde terá o nome do seu José estampado naquela 

estrada, o DNA daquela estrada. E, da mesma forma, Daniel, o carinho que eu tenho pelo 

Tcheca, né, visito algumas vezes no ano aquela família e sei da, da alegria e da emoção que está 

sendo, hoje, pra vocês. E, da mesma forma, Vereadora, parabéns por ter a oportunidade de ter 

colocado, denominado a via com o nome dos Bergoza. E tão importante, Bergoza, quanto o 

nome do patriarca da família de vocês, sim, levar a qualidade de vida, levar o asfalto, o 

escoamento da produção, que é o que vocês precisam lá também, pra que tudo ocorra da melhor 

maneira possível. Era o que continha para hoje, Presidente. Muito obrigado!   

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, pessoas que ainda nos acompanham, já citadas; em especial, ao companheiro Antônio 

Mioranza, seja bem-vindo, companheiro de Lions, nesta noite; em especial, à família Bergoza, 

família muito querida aí e a gente vê pelo histórico da Vereadora. Parabéns, Vereadora, pela 

iniciativa e pela autoria do projeto. Com certeza é uma estrada que traz muita produção, que traz 

muita pujança, muita renda pro nosso município, muito desenvolvimento. E, agora, eternizada 
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com o nome de um dos seus fundadores nas comunidades, fica ali pra sempre a marca de alguém 

que lutou pra desenvolver, pra trabalhar, porque a gente sabe como foram difícil os primeiros 

tempos da imigração. Então quando a gente chega nessa Casa e ouve esses históricos da nossa 

gente, a gente dá até uma certa emoção porque a gente se volta para nós mesmo e a gente sabe de 

toda a história das nossas famílias nessa história de luta, de trabalho, de garra, de sofrimento que 

foi desenvolvimento ao longo do tempo. Então nada mais justo que prestar essa homenagem a 

alguém que trabalhou, se envolveu na comunidade e tem sim as suas raízes e a sua descendência 

continua até hoje, mantendo o seu legado, mantendo a frente da propriedade e continuando todo 

o trabalho que foi começado lá atrás. Então parabéns para a família Bergoza e somos favoráveis 

sim a este projeto porque homenageia pessoas idôneas, pessoas trabalhadoras do nosso 

município que se envolveram tanto para trabalhar, para desenvolver, para fazer do nosso 

município cada vez melhor. Então não é, se a gente hoje está nesse patamar, se está nesse 

desenvolvimento porque alguma coisa aconteceu de luta lá atrás. Então parabéns novamente à 

família Bergoza e sou amplamente favorável ao projeto. Muito obrigado!  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Presidente, Colegas 

Vereadores, público que nos assiste. A denominação de vias públicas ela proporciona aí aos 

moradores que tenham o endereço correto, facilita na organização urbana do município, urbana e 

rural, no caso é uma estrada, né, dando um endereço para as propriedades, para os negócios 

agrícolas ou não que existem nela. Isso facilita e organiza, né, o nosso município como um todo, 

dando uma identidade para o local. Quanto à homenagem, né, a denominação, o nome escolhido, 

acho que faz, que é uma justa homenagem, um pioneiro, alguém que trabalhou muito pelo 

desenvolvimento da comunidade, então nada mais justo que colocar o nome de alguém que 

trabalhou por aquele local, né, e sendo o seu José Bergoza. Então sou amplamente favorável a 

esse projeto, Presidente.   

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

Vereadora, público que se encontra aqui nessa noite. Fui o relator desse, desse projeto muito 

importante, né, pra nossa comunidade, especialmente pra comunidade de, de São Paulino, né? E 

dizer o quanto fiquei feliz, sabe, nessa, com esse projeto, pois vendo a história do seu José, sabe, 

deixando um legado muito importante para o nosso município. E, tchê, o cara morreu com 56 

anos, né? Uma pessoa assim tinha que viver no mínimo 100 anos, né, pelo trabalho que fez, 

tendo pouco tempo de vida, né? Uma pessoa assim, que nem diz o meu pai, não dá em touceira, 

né? Então meus parabéns à família, né, Bergoza! Meus parabéns à Vereadora, por esse projeto 

tão importante, né, para aquela comunidade, em especialmente pra família Bergoza. Feliz 

mesmo, acho que uma pessoa assim deveria ter no mínimo vivido 100 anos pelo, pelo empenho 

que se teve em fazer o nosso município ser o que é hoje e, também, deixando um legado tão 

bonito para a família Bergoza. Estão de parabéns! Muito obrigado!  

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadores; em 

especial, à família Bergoza; parabéns também à Silvana pelo projeto. Acredito que é um projeto 

muito bonito. Muitas vezes nós Vereadores somos até criticados um pouco porque fizemos só 

projetos com nome de ruas, de estradas, mas eu acredito que é muito importante principalmente 

pra família a gente registrar essa, marcar esse nome nessa estrada, né, que ela passa agora ter o 

nome do patriarca da família. E com certeza isso, além de trazer a dignidade pra família que ali 

mora, que nem o Colega Guga falou sobre a possibilidade de ela ser pavimentada e, agora, ter 

um endereço físico também pra, pras residências que ali moram, acima de tudo eterniza e torna 

mais vivo ainda a cultura, a história da família do, dos antecedentes que estiveram ali antes. 

Então acredito que esse marco cultural também é importante. A gente precisa registrar, assim 

como os Colegas disseram, todo o esforço, tudo aquilo que o seu José fez em vida, apesar de ter 

vindo falecer um pouco jovem, a gente diz, mas ele muito contribuiu no pouco tempo de vida 

que esteve aqui com, com vocês, né, enfim. A gente viu pelo, pelos dados ali, pela história da 

família, aquilo que ele fez junto ao hospital, nem podendo estar presente no momento da 
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inauguração, mas com certeza o esforço dele está presente até hoje, né? Então parabenizo a 

família, em especial também à Silvana, por esse projeto. Sou amplamente favorável. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Boa noite, Senhor Presidente; Vereadores, 

funcionários da Casa, os demais aqui presentes; e principalmente à família Bergoza, por seus, 

hoje homenageada com muito méritos, sendo pessoas do interior, assim como que o Guga tem 

colocado, muito bem colocado, merecedores, merecedores daquilo que estão sendo 

homenageado por ti, Vereadora. Então sabendo também da importância que faz, que vocês já 

estão tudo em andamento a respeito do asfalto, a importância que vai ter pro pessoal do interior. 

Sou totalmente favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então passamos a, o Projeto de Lei nº 

051/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. 

(Processo de votação eletrônica). O Projeto de Lei nº 051/2021 aprovado por unanimidade.  

Nova Redação do 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”. 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 055/2021 está 

em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, como Líder de Governo, justifico 

então essa abertura de crédito devido à necessidade de ampliarmos as vagas de educação infantil 

no nosso município, a demanda é muito grande, nem as escolinhas particulares mais estão dando 

conta pra quantidade de pessoas que estão vindo morar em Flores da Cunha. Eu sou prova disso, 

de muitas que vem nos procurar também, que chegam na cidade somente com a roupa do corpo, 

e se estabelecem, conseguem apoio da nossa comunidade, que sempre é muito solidária. Mas 

isso afeta diretamente, né, nas estruturas do município. Então ali no local onde tem agora a 

creche Irmã Tarcísia, também está pra ser concluída o ano que vem o condomínio habitacional, 

com mais famílias que também irão residir ali e vão precisar também da escola. Então essa 

abertura de rubrica vai ser pra ampliação da Irmã Tarcísia e contendo cinco salas de aula nova e, 

também, o auditório pra atender a essa demanda, como eu falei. E sem dúvida, né, investimento 

em educação é fundamental e estamos sempre apoiando essas iniciativas do nosso Poder Público.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, as escolas são 

instituições imprescindíveis para o desenvolvimento e para o bem-estar das pessoas, das 

organizações e das sociedades. É nas escolas que a grande maioria das crianças aprendem uma 

diversidade de conhecimentos e competências que dificilmente poderão aprender noutros 

contextos. Todo investimento que for realizado pelo Poder Público Municipal para possibilitar 

que mais crianças sejam atendidas em um ambiente seguro e apropriado e que seus pais possam 

trabalhar com mais tranquilidade em busca do sustento da família, sou favorável. Já aprovamos o 

projeto do Núcleo de Extensão Escolar e, hoje, aprovaremos a ampliação da Escola de Educação 

Infantil Irmã Tarcísia. É uma solicitação deste Vereador, e acredito que os demais Colegas, que 

seja encaminhado o quanto possível a esta Casa novos projetos de construções de escolas de 

educação infantil nos distritos de nosso município, mantendo as crianças próximas das famílias e 

gerando senso de pertencimento. Esta é minha contribuição para o projeto ora em discussão. 

Obrigado, Senhor Presidente.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: A título de contribuição, também falando desse 

projeto, acredito ser muito válido, Vereadora, Governo, né, até mesmo pela questão dos prédios 

populacionais aqui em cima, acredito que esse pessoal de baixa renda, que necessitam desse, das 
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vezes acompanhamento até do próprio Cras, ter a escola perto, saúde, o Centro Administrativo é 

muito válido e muito bem colocado. Também ressalto aqui que a Administração Pública de 

Flores da Cunha teve grande destaque nos último oito anos, 2013-2020, pela qualidade do 

ensino, alcançado todos os índices de desenvolvimento da educação básica, o Ideb, saltando para 

a média de 7,1 nos anos iniciais. Esse foi o resultado dos investimentos da formação dos 

professores, na implementação de projetos educacionais, como o turno integral, e na 

infraestrutura das onze escolas municipais. O Município também se preocupou com o lazer e a 

cultura, com a construção de restauros de prédios tirados do papel antigo, sonhos da comunidade, 

como foi o ginásio poliesportivo, a Casa da Cultura e o Casarão dos Veronese. A título de 

contribuição e justificando o meu voto favorável à ampliação da nossa creche, vendo-se também 

a necessidade acredito dos 25% que precisamos atingir investimentos na educação, sou 

favorável, Senhor Presidente. E muito obrigado!    

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, complementando 

também a fala dos Colegas e aquilo que o Vereador Angelo, também Clodo falou na tribuna, 

acredito que o município que tende a crescer muito na questão de indústrias e, também, com a 

expansão dos vários loteamentos, se faz necessário o investimento em infraestrutura e educação. 

Nenhum município vai conseguir crescer de forma digna se não pensar também nas famílias e 

nas crianças, então acredito que esse projeto ele vem em boa hora. Hoje mesmo, na reunião com 

o Prefeito, ele nos relatou que várias vezes foi tentado zerar as vagas de creche, né, e sempre que 

quase se chega próximo a zerar, a demanda vai crescendo, a demanda vai crescendo e nunca se 

atinge o zero de fato, né? Então acredito que mais essa medida, com essa nova escola, vamos 

chegar cada vez mais próximo a este, a este tão sonhado momento, né, que é zerar as, as vagas de 

creche em nosso município. Então sou favorável também e acredito que vem em muita boa hora.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, esse crédito 

adicional especial no valor de um milhão, trezentos e sessenta mil reais será utilizado para a 

reforma da Escola de Educação Infantil Irmã Tarcísia e contempla aí cinco novas salas, pelo que 

nos foi passado, salas de aula e um auditório. Acredito que seja muito importante, né, esse 

investimento nessa escola, que é referência da educação infantil municipal e está localizada em 

um local estratégico, próximo ao Centro, próximo ao bairro União, que é o bairro que deve ter o 

maior crescimento habitacional no município. Portanto sou favorável, todo investimento à 

educação ele é importante e devemos sim pensar pro futuro novas plantas, novas escolas. Mas 

neste momento, pra suprir a demanda principalmente de pessoas que vem de fora, não querendo 

ser repetitivo, mas é importante que seja feito o quanto antes para que a gente possa então dar 

atendimento pras crianças. Dessa forma, sou amplamente favorável a esse projeto, Presidente.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, também quando se trata de 

educação, criança, o futuro que a gente espera, sou totalmente favorável a esse, sou totalmente 

favorável aí.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas 

que nos acompanham ainda nessa sessão, dizer de que me manifestei na tribuna sobre essas vaga 

nas creches, a gente sabe que é decorrente do aumento da nossa população, da procura que está 

tendo essas vagas. Então esse problema já, já vem de anos e todo administrador ele vai 

implementando, vai trabalhando para que seja sanado pelo menos esse, esse problema. O Senhor 

Presidente lembra quando a gente era da, na gestão passada era da Comissão da Saúde, fomos 

visitar a obra que estava sendo da ampliação da, da creche Irmã Tarcísia, então apreciamos 

naquela época, aprovamos nesta Casa e, agora, estamos novamente aprovando essa, esse crédito, 

dessa abertura de crédito para mais um bloco a ser construído naquela, naquela creche. Então a 

gente vê que é crescente e é urgente sempre o problema das vagas nas nossas creches. Então a 

gente é favorável porque a gente sabe que é necessário. E esperamos que se estenda, que nem foi 

falado por, por vários Colegas também e por mim também na tribuna, que se estenda a outras 
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comunidades que também necessitam desses serviços para as pessoas. Então sou amplamente 

favorável, Senhor Presidente.     

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nova Redação do Projeto de Lei nº 055/2021 está 

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

votação eletrônica). Nova Redação do Projeto de Lei nº 055/2021 aprovada por unanimidade.  

Então encerrada a Ordem do Dia, ainda em tempo, quero cumprimentar aqui a Senhora Paula 

Cavagnolli, Presidente do PDT, seja bem-vinda. E eu encaminho para a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 057/2021 e o Substitutivo nº 01 ao 

mesmo projeto e os Projetos de Leis nºs 058 e 059/2021; para a Comissão de Finanças e 

Orçamento o Projeto de Lei nº 056/2021; e para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos o pedido de Tribuna Livre solicitada pela Banda 

Florentina de Flores da Cunha. Passamos, agora então, às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, funcionários dessa Casa, a imprensa, o Rouglan, mais uma vez a família Bergoza, 

Cecconelo, a Paula, o nossos assessor, as assessoras. Hoje o que venho comentar é a respeito da 

privatização da Corsan. Hoje, assembleia extraordinária convocada pelo Presidente da Famurs, 

Eduardo Bonotto, a venda não é unanimidade entre os prefeitos. O Governo precisa de 28 votos 

para aprovar a venda. A posição dos prefeitos é fundamental na decisão dos parlamentares. 

Pergunto: Esta venda vem de encontro aos interesses do Governo ou atende as necessidades do 

povo gaúcho? Era isso, Senhor Presidente.  

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

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, demais público já 

citado nesta noite. No último final de semana estive visitando algumas famílias do interior, todas 

muito empenhadas com o trabalho de poda que está bastante acelerada. E uma das grandes 

preocupações do pessoal do interior é sobre a questão das estradas, tendo em vista que dentro de 

alguns meses, estaremos nos encaminhando para uma nova safra da uva, dentre outras produções 

também. E hoje pela manhã, estive falando com a Vereadora Progressista, a Giseli Boldrin, lá de 

Nova Pádua, que também se demonstrou preocupada com a situação da estrada que liga Flores à 

Nova Pádua, e que começou a apresentar diversos buracos, sendo que o trecho dentro do 

município de Flores ainda pertence ao Estado, tendo sido reformado há pouco, há poucos anos, 

mas já apresenta necessidade de manutenção. Diante disso, conversei com a Vereadora Giseli, lá 

de Nova Pádua, para nos mobilizarmos enquanto vereadores de Flores e também Nova Pádua, 

para cobrarmos dos órgãos competentes junto ao Estado as devidas melhorias. Também estarei 

protocolando, conversei também essa tarde com o assessor de um deputado, solicitando 

celeridade no processo de municipalização do trecho da estrada que pertence a Flores da Cunha. 

Ainda, na última semana, estive conversando também com o Secretário de Turismo, o Paulo; 

também com o Presidente da CDL, Jásser Panizzon, sobre o tema do comércio ambulante, um 

dos temas que faz parte do novo Código de Posturas. Então a finalidade é que a gente tenha um 

melhor entendimento para que sejam feitas as adequações necessárias para este projeto que está 

em tramitação. Também, a Comissão Especial da Água, composta por mim, pelo Vereador 

Vitório e Angelo, esteve na última semana iniciando através de uma reunião um planejamento 

para criar uma campanha de conscientização sobre a água, sobre o uso adequado. E, no último 

sábado, tive a oportunidade de conversar com o gerente da Corsan, o Senhor Adriano, onde 

relatei a iniciativa e ele também se demonstrou muito parceiro e se colocou à disposição para 

também trabalhar na questão do uso adequado da, e consciente da água, para evitarmos então que 

no futuro, nos próximos meses, sejam necessários então a realização de talvez racionamentos, ter 

que fazer racionamento e algumas medidas maiores também na questão da água. Na última 
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semana, também no dia 24 de agosto, como o Colega citou, o Angelo, após sete meses a gente 

teve, atingiu, o município atingiu então a faixa de, dos 18 anos da população totalmente vacinada 

com a primeira dose. É um fato que a gente precisa comemorar e acredito que todos que também 

ainda não buscaram a vacina, que vão até o posto e que façam então o seu agendamento, que 

busquem. Ainda existem algumas doses para isso. Concluo depois na Declaração de Líder.  

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

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

tivemos a visita do Secretário de Articulação e Apoio aos Municípios do Governo do Estado, 

Luiz Carlos Busato, em Flores da Cunha. Na ocasião, juntamente com sua equipe, estivemos 

reunidos com o Prefeito Municipal e o Vice onde foram discutidas e apresentadas algumas 

demandas do município junto ao Secretário de Estado. Também, estivemos na escola estadual 

Antônio Soldatelli, nesse mesmo dia, no bairro Nova Roma, para prestigiar a destinação da 

emenda de 100 mil reais, de iniciativa da Deputada Fran Somensi, do Republicanos, para a 

construção da cobertura da quadra de esportes daquele colégio. Também na, na quinta-feira 

então, estivemos juntamente com o Vice-Prefeito Márcio Rech, reunidos no Palácio da Justiça, 

em Porto Alegre, com a desembargadora Dra. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak e com o juiz 

corregedor Dr. Luis Antônio de Abreu Johnson, para tratar do preenchimento de vaga de juiz 

titular em aberto e pleitear a abertura de uma segunda Vara para a nossa comarca de Flores da 

Cunha. Hoje são mais de quatorze mil processos acumulados que precisam ser despachados para 

dar o devido atendimento à população local, assim como empresas e outros órgãos envolvido. 

Também na quarta-feira, visitamos com a nossa Comissão do Idoso, eu e a Vereadora Presidente 

da Comissão, a Silvana De Carli, também o Vereador Vitório, o município de Farroupilha e 

também o município de Garibaldi, para ver a, as políticas públicas que é feito naquele município 

para o idoso, pra nós também ter uma ideia de como nós vamos, né, trabalhar essa questão em 

nosso município. Também gostaria de citar que no último dia 25, na quarta-feira passada, foi o 

aniversário de 16 anos do nosso partido Republicanos. E vou fazer uma fofoquinha aqui, espero 

que ele não fique muito brabo, quero citar aí que o nosso partido, nosso saudoso Vice-Presidente 

José de Alencar e o seu Toni Mioranza, que hoje se faz aqui presente, numa visita que fiz a 

empresa, ele me levou no escritório e lá ele tem uma foto bem grande do José de Alencar, que 

diz ele que eram amigos. Então era isso, Senhor Presidente. O meu muito obrigado  a todos e 

tenham todos uma boa noite!  

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente. Também falar, né, que 

nem o Colega Vereador Luizão falou sobre a nossa visita em Farroupilha e Garibaldi, com a 

Comissão do Idoso, foi muito legal, tivemos aí muitas informações pra acrescentar e, também, 

entendermos bem o processo esse de serviço de convivência para os idosos, então estamos 

evoluindo muito nesse assunto. Teremos uma reunião com o nosso Prefeito Municipal pra 

apresentar os trabalhos da comissão e relatar todo esse, essas visitas, o que nós tivemos de 

informação lá. Na quinta-feira, também tivemos uma reunião aí de quase três horas na 

Assistência Social, com a equipe do Cras, toda equipe técnica, entendendo todos os serviços de 

convivência do Município, elas explicaram como é que é o trabalho de acolhimento das pessoas, 

das famílias que estão em situação de vulnerabilidade, então muito importante. Muita demanda 

tem ainda pra ser atendida no município e pra isso precisamos também de aumento de pessoal, 

mas as coisas vão se, se organizando. E o importante é a gente saber também pra explicar pra 

população que nos procura como acessar esses serviços, ter essas informações. E agora, na 

quinta-feira, então eu consegui uma agenda, através do Senador Heinze, com a Conab, então vão 

participar dessa reunião a Comissão Interestadual da Uva, os sindicatos aqui de Flores da Cunha, 

Bento com, diretamente o Presidente da Conab, pra tratar sobre o preço mínimo da uva. E, na 

próxima semana, então a Ministra da Agricultura vai estar na Expointer e a gente está pleiteando 

também um encontro lá com ela, com o pessoal da uva, pra questão mesmo do preço mínimo 
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avançar e dar qualidade, né, pra, pro nosso produtor, que o preço seja no mínimo, né, o custo 

efetivo dele o preço mínimo, que hoje não é menos, só, ele só computam no valor o custo 

variável e não colocam o custo fixo na hora de fazer o preço mínimo, e que já é defasado em 

relação ao nosso mercado. Essas foram algumas atividades da semana. Na semana que vem 

então teremos aí a semana da Pátria, todos convidados a participar então das atividades aí que 

são em favor do nossa, da nossa nação. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Angelo.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Presidente, Colegas 

Vereadores, pessoas que ainda nos assistem. Falando também em nome da Comissão da Água 

sobre alguns assuntos, nos últimos dias aí o abastecimento de água no município voltou a ser 

feito sem ao auxílio de caminhões-pipa, né, isso se deu devido a uma série de ações aí, entre elas 

a contenção de vazamentos, onde a Corsan nos relatou que nos primeiros, nos últimos dias 

acabou contendo aí mais de 70 vazamentos. E, agora também, a Prefeitura acabou cedendo um 

poço artesiano, que é no nosso estádio Homero Soldatelli, para dar, para auxiliar aí no 

abastecimento. Então, por ora, não estamos mais recebendo água através de caminhões-pipa, o 

abastecimento está normalizando. Mas sim, devemos continuar, né, com esse plano de 

conscientização pra economia de água, esperando aí o verão chegar, que é uma época onde 

demanda mais desse recurso natural e, também, esperando que, né, as chuvas colaborem, né, mas 

mesmo assim é necessário a gente conscientizar a nossa população que a água começou a ser um 

problema em Flores da Cunha e a gente tem que cuidar dela para que não falte, né? Quero 

cumprimentar aqui a Paula Cavagnolli, Presidente do PDT, que conduziu a nossa convenção no 

último sábado, onde elegemos a nova comissão executiva e o novo diretório. Temos como 

presidente eleito o ex-vereador e ex-secretário da Saúde, Moacir Matana, que vai conduzir os 

trabalhos do PDT nos próximos dois anos. E estamos aí à disposição dele também com os vices, 

né, o Vilson Romitti e o Leandro Morsolin, serão os vices que irão trabalhar junto do Matana e 

eu também, como vereador, estarei auxiliando, né, nessas questões partidárias para continuar aí o 

trabalho do PDT no município. Agradecer a Paula pela, pelo trabalho enquanto presidente, ela 

vai se licenciar por um período aí, mas logo ela volta nos ajudar. Nas horas difíceis, ela é a 

guerreira aí que está empunhando a bandeira. Muito obrigado, Paula! Obrigado a Júlia também, 

por, por organizar toda a convenção no último sábado. No mais era isso, uma boa semana a 

todos! 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

quero parabenizar a todos e a todas que se dedicam à causa do voluntariado comemorado no dia 

28 de agosto. Sem dúvida, o serviço voluntário é um importantíssimo instrumento para a 

construção de uma cultura de paz, amor ao próximo, multiplicação do bem, empatia, formação 

de uma rede de crescimento muito com seres humanos melhores e mais felizes. Muito obrigado, 

voluntário e voluntária, pelo seu esforço, trabalho e dedicação! Quero também registrar, a 

exemplo do que fizeram os meus Colegas Vereadores Angelo e Diego, que estivemos reunidos 

do dia 26 de agosto, juntamente com a assessora, Dra. Morgana, e a assessora de Imprensa, a 

jornalista Shamila Carpeggiani, para discutir formas de elaborar campanhas de conscientização 

da nossa comunidade para o uso consciente da água. A boa educação nos leva a difundir que 

economizar água é uma ação de todos e de forma permanente. Também, gostaria de aproveitar a 

oportunidade para parabenizar a família Bergoza. Vejo os alunos ali da escola São Rafael, os 

seus netos acho que são, né, que estão aqui presentes. E pelo histórico apresentado pela nossa 

Vereadora Silvana, muito merecido a homenagem ao avô de vocês, pelo belíssimo trabalho 

idealizado na caminhada da família Bergoza. A gente sempre sabe aonde tem um esteio forte, 

aonde tem um pilar de sustentação, a família todo ao seu redor triunfa com sucesso e grande 

empreendimento. Sucesso a vocês e que sejam felizes! E muito obrigado pela colaboração e pelo 
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trabalho da família Bergoza para o crescimento do município de Flores da Cunha. Obrigado pela 

atenção e uma boa semana a todos e a todas! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Ademir. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas 

que nos acompanham. Há algum tempo atrás, trouxe à luz desta Casa a ideia desse, protocolar 

um projeto, se fazer um projeto sobre os acidente das máquinas agrícolas. Então estarei 

protocolando nessa semana projeto de lei que institui a Semana Municipal de Conscientização e 

Combate aos Acidentes com Máquinas Agrícolas no município de Flores da Cunha e dá outras 

providências. Então é um projeto também que, baseado no projeto do Velocino Uez, lá de Caxias 

do Sul. Estamos trabalhando com o Sindicato de Flores da Cunha, Olir Schiavenin, o Senar e o 

Finger, que é o responsável. A gente tem mantendo contato ainda no ano passado sobre essa 

preocupação dos acidente com as máquinas agrícolas. Agora se intensifica os tratos culturais nas 

nossas videiras, nas nossas culturas no pêssego, na ameixa, então a gente sabe que o nosso relevo 

e às vezes propicia esse tipo de acidente. Então a nossa preocupação com todo o trabalho dos 

nossos agricultores. Então a Semana Municipal tem por objetivo melhorar as condições de 

trabalho e segurança do meio na, por meio da educação e conscientização da comunidade. É 

importante o diálogo com a população sobre os problemas dos acidentes, objetiva, ainda, 

colocarem em pauta o tema de segurança dos nossos agricultores. É oportuno destacar a 

necessidade de orientar a comunidade, fornecendo-lhe conhecimentos básicos sobre a utilização 

das máquinas agrícolas. O trabalho na zona rural exige cuidados para proteger os trabalhadores 

nas diversas tarefas desempenhadas diariamente. São inúmeros os riscos existentes nas 

atividades rurais, por isso, trabalhar com segurança é fundamental. Um dado preocupante e triste 

é que a serra gaúcha registrou sete morte por acidentes com máquinas agrícolas no interior, em 

2020. O número representa um aumento substancial em relação a todo o ano de 2019, quando 

foram dois casos. Então houve esse aumento, então a gente está pensando em protocolar. E, 

durante essa semana, a gente faria cursos com maquinários, com pessoas ligadas a todos os 

fornecedores de máquinas para as orientações como trabalhar com mais segurança. Então 

estaremos protocolando nesta semana, Senhor Presidente e Colegas Vereadores. Por ora era isso. 

Uma boa noite e uma boa semana a todos. 

VEREADOR DIEGO TONET: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência). 

Senhor Presidente, então reforçando um pouco as palavras do Vereador Vitório, também do 

Senhor Presidente quando falou na tribuna, gostaria de lembrar então também que no dia 28 de 

agosto a gente comemorou o Dia Nacional do Voluntário. E desta forma, queria fazer um 

agradecimento a todas as pessoas do nosso município que realizam trabalhos voluntários nas 

mais diversas áreas, contribuindo com seus talentos e dedicando um pouco do seu tempo para 

alguma nobre causa. Então a todos os voluntários de Flores da Cunha, meus sinceros parabéns! E 

queria só citar também um fato inusitado, na última semana eu, eu comentei aqui nesta Casa que 

era contrário às lombadas eletrônicas, né, e isso não quer dizer que eu seja contrário, que no 

lugar das lombadas eletrônicas não se tenha nenhuma ferramenta, precisa sim ter uma 

ferramenta. Porém, na noite de ontem, na estrada que vai à Nova Roma, nós tivemos uma colisão 

frontal entre dois veículos justamente onde tem uma lombada eletrônica. Não que a gente não 

sabe aqui os motivos reais do, do fato ocorrido, mas nos mostra que mesmo havendo uma 

ferramenta que mexe muitas vezes no bolso de, do infrator, ali aconteceu uma colisão frontal, 

né? Não teve vítimas fatais, pelo que eu ouvi, mas aconteceu uma colisão. Então acredito que 

sim, as ferramentas são necessárias, todas elas são bem-vindas, mas sempre a gente deve ter um 

olhar de utilizar a melhor ferramenta, um estudo adequado com certeza e sempre a vida em 

primeiro lugar, como o Vereador Colega Vitório falou, eu acredito que não podemos botar valor 

em uma vida, né? Se for gasto um pouco a mais, que seja feito. Mas essa é a minha contribuição, 

eu acredito que acima de tudo, como motoristas e cidadãos, também precisamos ser conscientes 
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cada vez mais no trânsito para evitar perdas, né, pra evitar não só materiais, mas de vidas 

também. Era isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos!   

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

Presidência). Obrigado, Presidente! Transfiro o meu tempo ao Colega Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito obrigado, Vereador Barp. Mais uma vez 

muito boa noite a todos! Estive na semana passada, inclusive Vereador Diego, conversando com 

a Administração a respeito da municipalidade da nossa VRS-814, muito bem colocado. Acredito 

que está devagar, as coisas não está acontecendo. Já faz mais de oito meses, com certeza, que o 

projeto foi aprovado nessa Casa, por unanimidade, onde todos foram favoráveis. E infelizmente, 

até o prezado momento, a gente não foi contemplado, né? Quanto a, os buracos hoje no asfalto já 

são inúmeros principalmente em curvas, e aonde o senhor coloca a sua preocupação, também é a 

da bancada. E justamente que falando dessa via, eu me lembro muito bem da saída dos Bergoza, 

aonde necessitaria de algum, algum acesso um pouco modificado, algum trevo, alguma coisa que 

viesse facilitar a saída de quem sai da estrada deles e venha sentido ao Centro do município. E, 

da mesma forma, quem vem do município, que acessa a Antônio Romano, é muito difícil, é uma 

dificuldade enorme pra acessar essas vias, então fica aí na, registrado. Quando, quando esse 

projeto for municipalizado, a primeira coisa acredito que a Municipalidade deve fazer é tapar 

esses buracos com certeza, mas sim pensar nessa saída pros Bergoza. Falando outros, a rota 

turística que compreende o Alfredo, a vinícola dos Mioranza que está ali na frente, então é 

importante, isso aí é muito importante a gente ter a municipalidade dessa via pra podermos sim 

dar a devida manutenção, a Administração dar a devida manutenção pra essa via. Então só 

reiterando a, as indicações do meu Colega Vereador Barp quanto à creche de Otávio Rocha, 

alguma que vem aumentar a educação naquele distrito, acho muito importante e muito válido, 

Vereador! Sei que é uma demanda que o senhor batalha, busca diariamente e com certeza aí 

acredito que o senhor terá êxito e conseguirá essa demanda. Também reiterando, fortalecendo o 

Colega Luizão semana passada, fez aí, recolheu as assinaturas, o Marcelo, assessor dele também, 

pra mais um juiz da comarca aqui de Flores da Cunha, quanto o volume de processos e a questão 

que viemos enfrentando hoje, acredito ser válido, Vereador, assinei com muito gosto. Parabéns 

pela tua iniciativa e acredito que todos Colegas foram unânimes nessa, nessa decisão, mas sim 

salientando que a gente está junto nessa também. Era isso, Senhor Presidente. Fica aí o meu 

muito obrigado. 

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

da Presidência). Gostaria só de complementar as informações sobre a VRS-814, que Nova Pádua 

conquistou isso já há um bom tempo, né? Então se Flores da Cunha, na época, também tivesse 

seguido o mesmo caminho, talvez nós teríamos já essa estrada sob responsabilidade do 

Município. Hoje o Município não pode fazer nenhuma benfeitoria naquele local, não pode tapar 

o buraco ou não pode fazer um acesso. Então quando estivemos em Porto Alegre, ali no início do 

ano, conseguimos que fosse colocado em pauta a municipalização da estrada que liga Otávio 

Rocha e prontamente fomos atendidos. Então esse processo ainda está na Casa Civil da nossa 

VRS-814. Como o Vereador Diego falou, estamos sempre cobrando para que seja colocado logo 

na Assembleia. E quando chegar lá, nós teremos também o apoio dos deputados para que seja 

votado o quanto antes. E no acesso ali, inclusive quando estávamos fazendo a obra na Antônio 

Romano, o Secretário de Obras, o Lucas Carenhato nos falou de um projeto que tem previsto ali 

pra acesso daquelas comunidades pra, pra saírem na via, porque ali é um local bem perigoso 

mesmo. Inclusive nós tínhamos pedido até que fosse removido um pouco daquela terra do 

barranco ali, pra dar maior visibilidade, mas nem isso também o Município pode fazer porque 

está na faixa de domínio. Então a gente aguarda também ansioso pra que o Governo passe essa 

estrada pro Município e ela tenha a responsabilidade de fazer a manutenção e as melhorias que 

precisam ali. Era isso. Muito obrigada!  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado as Explicações Pessoais, passamos aos 

Informes da Presidência. Gostaria de lembrar que na próxima quinta-feira, dia 02 de setembro, às 

17h30min, haverá sessão plenária extraordinária 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. Informar também que a sessão ordinária da próxima segunda-feira, dia 

06 de setembro, será transferida para o dia 08, na quarta-feira, em virtude do feriado de 07 de 

setembro. Na semana que passou, estive representando esta Casa nos seguintes eventos: Então no 

dia 25, juntamente com o Vereador Ademir, estivemos lá em Otávio Rocha, na inauguração de 

uma nova agência do Sicredi. No dia 27, participei, lá em Antônio Prado, da reunião do 

Parlamento Regional da Serra Gaúcha, realizada na Câmara de Vereadores de Antônio Prado. Na 

edição deste mês, os parlamentares trabalharam na elaboração do estatuto do parlamento, além 

de debater a concessão dos pedágios e a privatização da Corsan. Comunicando também que 

amanhã, então dia 31/08, é o último dia para as entidades indicarem representantes no programa 

da Melhor Idade. Então amanhã, dia 31, as entidades que ainda não apresentaram os seus 

representantes, tem o prazo pra fazer a inscrição. Recebi também aqui um, um agradecimento do 

Executivo Municipal, agradecendo essa Casa, os Colegas Vereadores, por ter mais uma vez 

aceitado, aprovado o projeto para a construção e ampliação da, do novo, lá nas salas na Irmã 

Tarcísia, igual ao que foi feito há quinze, vinte dias atrás, que nós aprovamos a construção do 

Núcleo Escolar, dois projetos importantes dessa Administração. Também avisando que ele está 

continuando o processo de execução na escola São José, que foi começado no ano passado, ele 

está dando a continuação e, também, na escola Rio Branco, lá na Linha 100, a construção do, do 

ginásio de esportes. Então tudo isso são obras que o Executivo está trabalhando esse ano com a 

ajuda dessa Casa, que prontamente os Colegas todos nós aprovamos e liberamos para que o 

Executivo pudesse fazer.  

Agradecendo então a presença de todos, a proteção de Deus, eu declaro encerrada a sessão 

ordinária desse dia 30 de agosto de 2021, às 19h55min. Tenham todos uma boa noite, uma boa 

semana, e paz e bem! 
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