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SESSÃO 2.656 – ORDINÁRIA 

08 de setembro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 08 de setembro de 2021, às 18h05min. Cumprimento especial 

à Vereadora Silvana; aos Colegas Vereadores; à imprensa, na pessoa do Rouglan; os assessores 

desta Casa; homenageado desta noite, Paulo Roberto; o ex-vereador Hermes Oliboni; as 

vereadoras e os vereadores da Melhor Idade, sejam todos bem-vindo para a nossa sessão 

ordinária. Conforme a Resolução nº 064/2015, durante o mês de setembro, no início ou no final 

da sessão, será executado o Hino Rio-Grandense. Portanto, convido os Colegas Vereadores, 

servidores desta Casa e público presente para entoarmos o Hino Rio-Grandense. (Execução do 

Hino Rio-Grandense). Inicialmente, gostaria de lembrar a todos que, em setembro de 2018, foi 

instituído no município, através da Lei Municipal nº 3.391, o Setembro Verde, mês dedicado a 

ações de inclusão social da pessoa com deficiência e, em dezembro de 2019, através da Lei 

Municipal nº 3.449, foi instituído o Setembro Dourado, mês dedicado à realização de ações de 

prevenção ao câncer infantojuvenil. 

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: 

E-mail da Secretaria de Administração e Governo, que encaminha o relatório das transferências 

de receitas recebidas pela União ao Município de Flores da Cunha relativo ao mês de agosto de 

2021, para conhecimento dos Vereadores.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Nova Redação do Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 057/2021, de autoria do Vereador 

Diego Tonet, que “Institui o “Dia Municipal dos Voluntários” no município de Flores da 

Cunha”.  

Projeto de Lei nº 060/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que “Institui no 

município de Flores da Cunha a semana Municipal de Conscientização e Combate aos Acidentes 

com Máquinas Agrícolas e dá outras providências”.  

Projeto de Lei nº 061/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que “Institui, no município de 

Flores da Cunha, o “Setembro Amarelo”, mês dedicado a ações de prevenção ao suicídio”.  

Indicação nº 262/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que viabilize a contratação de maestro (a) para a regência dos coros mantidos e/ou 

apoiados pelo Município. 

Indicação nº 263/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que realize estudo e analise a viabilidade de instalação de placas de energia 

fotovoltaica em prédios públicos de propriedade do Município de Flores da Cunha. 

Indicação nº 264/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal melhorias no estacionamento e no pátio situados atrás do salão da 

comunidade do bairro União, no município de Flores da Cunha, conforme imagens anexas a esta 

indicação. 

Indicação nº 265/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que seja providenciada a colocação de containers de lixo próximo à sede da 

Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), neste município, conforme imagem anexa a esta 

indicação. 
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Indicação nº 266/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Senhor Adalmiro da 

Silva Neto, responsável pela 2ª Superintendência Regional do Departamento Autônomo de 

Estradas de Rodagem (Daer), que, na medida do possível, providencie a manutenção da VRS-

814, que liga os municípios de Flores da Cunha e Nova Pádua. 

Indicação nº 267/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Senhor Richard Lesh 

Polo, Diretor de Infraestrutura Rodoviária do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 

(Daer), que solicite junto à Superintendência de Manutenção Rodoviária a manutenção da VRS-

814, que liga os municípios de Flores da Cunha e Nova Pádua. 

Indicação nº 268/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o conserto dos paralelepípedos ou ver a possibilidade de fazer 

a pavimentação asfáltica na rua Júlio de Castilhos, entre a rua Dom Finotti até a rua 24 de Maio. 

Indicação nº 269/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o conserto dos paralelepípedos ou ver a possibilidade de fazer 

a pavimentação asfáltica na rua Ernesto Alves, no trecho entre a rua Frei Eugênio e rua 

Canabarro. 

Requerimento nº 058/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar, em relação à frota de veículos utilizados 

pela empresa Novo Mundo na coleta de resíduos sólidos urbanos (orgânicos e recicláveis) na 

zona urbana e rural de Flores da Cunha e na coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares 

volumosos nas vias públicas e, também, seguindo as determinações das leis federais nºs 1.081, 

de 13 de abril de 1950, e 9.327, de 09 de dezembro de 1996, que dispõem sobre o uso de carros 

oficiais e sua condução e, ainda, frente a suposta utilização, pela Empresa Novo Mundo, de 

veículo de propriedade da Prefeitura Municipal de Flores da Cunha, que informe quais são os 

veículos utilizados na coleta de resíduos sólidos urbanos (orgânicos e recicláveis) na zona urbana 

e rural de Flores da Cunha e na coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares volumosos 

nas vias públicas; de quem é a propriedade dos veículos utilizados pela referida empresa; qual a 

marca, o modelo, o ano de fabricação, o chassi e qual a utilização dos respectivos veículos; se a 

empresa Novo Mundo utiliza veículos de propriedade da Prefeitura Municipal e qual o motivo e 

embasamento legal para utilização de veículo de propriedade do Poder Público; quem é o 

condutor (trabalhador) desse veículo de propriedade do Poder Público e qual é o valor mensal 

pago à empresa Novo Mundo; bem como que encaminhe cópia do contrato com a referida 

empresa, com os respectivos valores pagos. 

Moção nº 024/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Senhor Paulo Roberto Tonet, por sua repercussão musical e pelo grande 

incentivo e divulgação cultural e artística do nosso município.   

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Presidência da OAB Subseção Caxias do Sul, que solicita a cedência de uso do 

plenário desta Casa Legislativa para a realização de audiência pública acerca da falta de juiz no 

Fórum da comarca de Flores da Cunha, no dia 22 de setembro de 2021, a partir das 14:00 horas.  

E-mails do Cerimonial do Palácio Piratini, que encaminham convites para a abertura dos portões 

da 44ª Expointer, no dia 04 de setembro de 2021, às 09:00 horas, na praça central em frente ao 

Pavilhão Internacional; e para a abertura oficial da 44ª Expointer e Desfile dos Grandes 

Campeões, no dia 10 de setembro de 2021, às 10:00 horas, na Tribuna de Honra, ambos no 

Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Então encerrado a leitura do 

expediente, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 
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Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Diego Tonet. 

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

Vereadores, os servidores; a imprensa, em nome do Rouglan; o público que nos acompanha aqui 

presente também pelas redes sociais; em especial Paulo Roberto, homenageado da noite; aos 

Vereadores da Melhor Idade, o Chefe de Gabinete Daniel; e também o José Guarese, 

representando a Banda Florentina. Então faço defesa nesta noite de duas indicações que fiz junto 

ao Daer. A primeira, para o Diretor de Infraestrutura Rodoviária, Senhor Richard Lesh Polo; e a 

segunda indicação, para o Senhor Adalmiro da Silva Neto, responsável pela 2ª Superintendência 

Regional do Daer. Em ambas as indicações, solicito que os responsáveis do Daer deem uma 

atenção especial para a VRS-814, trecho que liga o município de Flores à Nova Pádua, tendo em 

vista que esta via teve o recapeamento finalizado em agosto de 2018, pouco mais de três anos, e 

já apresenta vários buracos. Em 2018, foi realizado esta obra de recapeamento que era aguardada 

há mais de dez anos. Mas fica agora o compromisso do Daer em realizar a manutenção 

constante, tendo em vista que o trecho dentro dos limites de Flores da Cunha ainda pertence ao 

Estado. E desta forma, o Município não tem como realizar as manutenções ou quando realiza, 

como foi o caso das roçadas laterais no início do ano, precisa sempre de uma autorização do 

Daer para realizar os trabalhos. Ciente da importância desta via estar em bom estado, garantindo 

segurança aos motoristas que ali trafegam, se deslocando entre os municípios, peço que seja 

realizada a manutenção com maior frequência enquanto a via não estiver oficialmente 

municipalizada. Estaremos também encaminhando um ofício nos próximos dias ao gabinete do 

Deputado Sérgio Turra, para que acompanhe de perto o processo de municipalização desta 

importante via. No mais era isso, Senhor Presidente.  

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

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

Florense; público aqui presente, em especial os vereadores e vereadoras do programa Melhor 

Idade; Paulo Roberto, homenageado da noite; José Guaresi, da Banda Florentina; Daniel 

Gavazzoni, Seu Bassani e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje trago duas 

indicações ao Prefeito Municipal sugerindo que viabilize a contratação de maestro ou maestra 

para a regência dos coros mantidos e/ou apoiados pelo Município, pois sabemos como são 

inúmeros os benefícios físicos, morais, culturais e sociais que a prática do canto do coral 

proporciona no desenvolvimento humano, tais como: desenvolvimento dos pulmões, 

flexibilidade dos órgãos de fonação, desenvolvimento do raciocínio, aperfeiçoamento do sentido 

auditivo, formação do caráter, preservação da cultura através da difusão de canções e a 

valorização do produto coletivo, promovendo convivência e o espírito mútuo. A atividade do 

canto coral exige pouco material didático e pode ser ministrada para um grande número de 

alunos ao mesmo tempo, tornando-se econômica, eficaz e introdutiva na formação musical de 

base, leitura de notas, afinação, ritmo e prática de conjunto. Outro ponto positivo é o fato de não 

haver destaques individuais nos corais, pois todo o trabalho é feito em conjunto, trazendo bons 

momentos de confraternização e alegria. A outra indicação sugere que seja realizado estudo 

sobre a viabilidade da instalação de placas de energia fotovoltaica em prédios públicos de 

propriedade de nosso Município. Com os frequentes reajustes da conta de energia elétrica, 

causadas principalmente pela crise hídrica, necessitamos buscar meios para diminuir o gasto com 

o pagamento da energia elétrica. A instalação de placas de energia fotovoltaica é uma 

possibilidade. Todo o investimento com a instalação das placas de energia fotovoltaica será 

compensada em, com o tempo. E, com o passar dos anos, trará benefício aos cofres públicos de 

nosso Município, abrindo espaço para novos investimentos. Desta forma, para contribuir com as 

boas ações desenvolvidas no município, solicitamos o atendimento às duas indicações. Obrigado 

pela atenção!   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp. 
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VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadoras, pessoas que nos acompanham essa noite; em especial, boa noite ao homenageado da 

noite, Paulo Roberto; Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni; em especial também aos Vereadores 

da Melhor Idade, que hoje iniciaram os trabalhos; Rouglan, da imprensa; e as pessoas que nos 

acompanham através do Facebook. Ocupo este espaço, Senhor Presidente, para fazer defesa à 

indicação que protocolamos nessa semana, para que o Senhor Prefeito Municipal que veja a 

possibilidade e o conserto dos paralelepípedos e ver a possibilidade de fazer a pavimentação 

asfáltica na rua Júlio de Castilhos, entre a Dom Finotti até a 24 de Maio. Através desta indicação, 

a pedido dos moradores e usuários do local, solicitamos que seja providenciar o reparo na rua 

Júlio de Castilhos, entre a rua Dom Finotti até a 24 de Maio, sendo necessária a remoção e 

recolocação dos paralelepípedos ou fazer a pavimentação asfáltica, pois o desnível de parte da 

rua está dificultando o trânsito no local. Desta forma, para contribuir com as boas ações 

desenvolvidas pelo Município, solicitamos que seja esta indicação atendida. Uma outra também, 

de número 269, que solicitamos ao Prefeito Municipal que seja providenciado também o 

conserto dos paralelepípedos e ver essa possibilidade de asfaltamento na rua Ernesto Alves, no 

trecho entre a Frei Eugênio e a rua Canabarro. Através dessa indicação, a pedido da comunidade 

em geral, solicitamos que seja providenciado o reparo na rua Ernesto Alves, no trecho entre a rua 

Frei Eugênio e a rua Canabarro, sendo necessária a remoção e recolocação dos paralelepípedos 

ou fazer a pavimentação asfáltica, pois o desnível de parte da rua está dificultando o trânsito de 

veículos no local, principalmente por ser uma via que dá acesso ao nosso hospital Nossa Senhora 

de Fátima, muito utilizado pelas ambulâncias. Então a gente sabe, Senhor Presidente, o senhor 

também já solicitou, na gestão passada, para que seja visto com carinho essa parte rente ao 

hospital aí, para facilitar o acesso também das ambulâncias. A gente sabe que carregam pessoas 

debilitadas, então a rua não ajuda muito nessa, nesse quesito, pois está às vezes com buracos e 

está desnivelado. Então solicitamos ao Prefeito Municipal que olhe com carinho, principalmente 

aí os entornos do nosso hospital. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

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

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos! 

Cumprimento os Colegas Vereadores, a Vereadora, demais pessoas já citadas no protocolo 

anteriormente, público que nos assiste em casa. Utilizo deste expediente para tratar sobre duas 

indicações de melhorias. (Exibição de imagens através da televisão). Uma delas, no bairro 

União, onde eu solicito uma máquina niveladora para consertar o pátio atrás da, do salão da 

comunidade, né, melhorando assim a, o acesso dos veículos, corrigindo algumas irregularidades 

ali e, e a roçada, né, nos, nas imediações aos, no, no redor, ao redor desse estacionamento onde a, 

a vegetação já está tomando conta e tirando o espaço dos veículos, né? São melhorias para o 

bairro União, no estacionamento atrás do, do salão da comunidade, o patrolamento, enfim, 

roçada e cascalhamento desse espaço. Outra indicação, solicitação é a colocação de containers 

de lixo orgânico e seletivo nas proximidades da, da AABB, Associação Atlética do Banco do 

Brasil, pois ali tem, além da sede campestre, tem algumas moradias nas proximidades e o 

descarte do lixo não está sendo feito da maneira correta, por não ter um local adequado, o que 

ocasiona sujeira, né, ao redor, enfim, animais que venham a, a abrir os sacos de lixo. E além 

dessa organização, a colocação dos containers ela propicia o descarte correto com a separação do 

lixo. Então, assim que possível, solicitamos aí ao Poder Executivo que disponibilize para aquela 

localidade também dois containers, um de lixo orgânico e seletivo, tendo em vista a, o descarte 

correto dos resíduos pelos moradores do entorno e, também, da associação que demanda, 

demanda um descarte correto do, dos resíduos. Era isso, Presidente. Obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado o Pequeno Expediente, passamos, de 

imediato, ao  

GRANDE EXPEDIENTE 



 

Anais 2.656, da Sessão Ordinária do dia 08 de setembro de 2021. 91 

Com a palavra Vereador Carlos Roberto Forlin para fazer uso do seu tempo. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, transfiro o meu tempo ao 

Vereador Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Cumprimento Clodomir José Rigo, Presidente 

desta Casa; Vice Silvana, o nosso Secretário Angelo, Colegas Vereadores, pessoas que nos 

acompanham nessa noite; em especial, homenageado da noite, meu amigo Paulo Roberto; os 

Vereadores da Melhor Idade que iniciaram, hoje, os trabalhos para exercer a função no período 

de um dia numa sessão; Rouglan, da imprensa; pessoas que nos acompanham através do 

Facebook; Gavazzoni, secretário, Chefe de Gabinete, sejam todos bem-vindos! Nesta noite, 

senhoras e senhores, trago à luz desta Casa e, e acredito que já tenha nos manifestado, as pessoas 

já estão sabendo, os Colegas também, e foram unânimes em nos apoiar, apresento uma moção, 

moção de congratulações ao Senhor Paulo Roberto Tonet, por sua repercussão musical e pelo 

grande incentivo e divulgação cultural e artístico do nosso município. Filho de agricultores cuja 

descendência marca origem na história da imigração italiana, responsável pelo progresso deste 

município. Desde criança, manifestou inclinação à arte musical, sonho que o levou a estudar 

música mesmo sem o consentimento do pai devido às dificuldades financeiras. Suas primeiras 

apresentações deram-se em festivais de colégio, inicialmente em cidades no interior do estado, 

onde sua voz e seu estilo próprio, e sua comunicabilidade com o público, seu carisma foram 

motivos que o levaram a atrair inúmeros fãs, fãs que o aconselharam a gravar o seu próprio 

disco. Depois do primeiro, vieram outros tantos sucessos. O cantor Paulo Roberto Tonet tem 

mais de 40 anos de carreira. Ele conquistou o país com a gravação de diversas músicas, além de 

participar de muitos programas de televisão, com abrangência nacional, sempre divulgando o 

nome do nosso município de Flores da Cunha. Então essas são as palavras da, da justificativa da, 

da moção que apresentamos nessa Casa. E, agora, um pouco, um breve relato do histórico do 

homenageado. (Exibição de imagens através da televisão). Uma criança com pouco mais de 

quatro anos de idade, fazendo seus próprios violões com bambu e crina de cavalo retirada da 

cerca de arame farpado, montando palcos com caixas de colheita de uva e engradados de vinho, 

certamente não permitiria que a distância ou a dificuldade de acesso às aulas de música o 

impedissem de lutar pelo seu desejo de ser cantor, compositor e músico. No ano de 1978, Paulo 

Roberto começou a cantar na igreja. Para as aulas de música, longas caminhadas, desde a casa 

onde morava, na Linha 60, até São Gotardo, onde pegava o ônibus para Caxias do Sul. Em 1979, 

no interior da Linha 60, Paulo Roberto Tonet buscava de todas as formas alcançar o seu objetivo. 

Encontrou no seu irmão Milton Tonet e os amigos Francisco Ravizzoni e Evaristo Casagrande, 

também da Linha 60, os parceiros ideais para iniciar a vida musical. Os instrumentos musicais e 

equipamentos para montar o primeiro grupo, o Aerosom, foram comprados com o resultado da 

venda de hortifrutigranjeiros plantados no pouco tempo livre que Paulo Roberto e o irmão 

tinham, às vezes até à noite, e sem o conhecimento do pai. Essa é a história de Paulo Roberto 

Tonet, cantor que já se apresentou em oito diferentes programas veiculados pela televisão aberta 

nacional, como Raul Gil, Adriane Galisteu, Claudete Troiano, Ed Banana, e outros, além de ter 

tido seus próprios programas de rádio. Também se apresentou por diversas vezes em eventos 

tradicionais de Flores da Cunha e região, como a Feira de Inverno, Fenavindima, Festa da Uva, 

entre outros, cantando músicas em português e italiano, com estilo romântico e ítalo dançante, 

sucesso que o levou a estar entre as músicas mais tocadas em todo o Brasil. As duas influências 

mais fortes foram, desde o início da carreira foram Raul Seixas e Sérgio Reis, além de cantores e 

compositores italianos, que causaram grande e profunda transformação no estilo adotado por 

Paulo Roberto. São 25 anos de carreira consolidada, com 18 álbuns gravados. O mais recente 

deles, Amore Secreto, é o primeiro a ser lançado nas plataformas digitais. Então é um relato 

breve, simples, mas carregado de história, carregado de emoção, carregado de trabalho, de luta e 

a gente sabe de todo o empenho que o Paulo Roberto teve. Eu, particularmente, o conheço desde, 

de jovem, pela proximidade ali de Otávio Rocha, Carvalho, Linha 60. E pude acompanhar 

também um pouco da sua história, da sua trajetória, do seu trabalho, a sua dedicação, o seu 
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empenho e a sua luta. Então o sucesso alcançado não foi mero acaso, não foi obra só do destino, 

mas também de muito trabalho e muita dedicação. Hoje então tem seu programa aqui, na rádio 

Solaris, né, Paulo, então a, os colegas também, muitos deles, a sua maioria escutam, no sábado à 

noite. E ele teve programas também em Veranópolis e em outros lugares desse país onde ele 

andou se apresentando e fazendo amizades, acolhendo talentos de nível nacional e sempre 

voltando para Flores da Cunha, sempre tendo esse olhar carinhoso por, por nossa cidade, pela 

terra onde ele nasceu e por tudo o que ele viveu junto a nossa gente. Então essa é uma 

homenagem simples que a nossa Casa pode oferecer a pessoas que, como o Paulo, divulgam o 

nosso município, levam além-fronteiras a nossa identidade, a nossa força, o nosso sotaque 

também, né, Paulo. Quem não conhece nosso sotaque aqui da serra, de Flores da Cunha? Então, 

com o Paulo não foi diferente, mas nem por isso deixou de fazer sucesso. Então acredito que esta 

Casa, hoje, presta uma homenagem justa, não só a você, Paulo, mas tantos outros talentos que 

temos em Flores da Cunha e que temos que incentivar, apresentar e trazer ao conhecimento da 

nossa cidade e da nossa gente. Então, Morgana, se puder continuar passando todo discografia, 

todos os álbuns, que, ao longo do tempo, desse 40 anos de trabalho, que o Paulo Roberto andou 

desenvolvendo, compondo, cantando, se apresentando e, hoje, trazemos a esta Casa essa 

homenagem. Temos o, um vídeo também, né, onde que ele fala de Flores da Cunha, em rede 

nacional. Então se vê que através da música também não é só pelos nossos vinhos, pelos nossos 

móveis, pelo nosso trabalho, mas também a nossa música vai para o todo o nosso país. Uma 

gravação um tanto quanto antiga, teve que se fazer uma passagem para digital, mas o que vale é 

o conteúdo. (Apresentação de vídeo através da televisão). Então esse é um pouco do histórico do 

nosso homenageado dessa noite, acabou não, não passando ali, mas em vários programas ele 

sempre mencionou Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, se falava-se do vinho gaúcho, se falava 

do vinho da serra. Então é uma, é uma forma também que a música tem de levar o nome do 

nosso município, levar a nossa gente, levar o nosso trabalho para todo esse país aqui que tem 

dimensões de continente, né? Então a nossa região também, através da música, oferece para o 

nosso país, em termo de cultura, pessoas, arte através da nossa música aqui de Flores da Cunha. 

Então solicito aos Colegas, né, a aprovação, posteriormente será votada nesta Casa, pela justa 

homenagem, pelo merecimento, pelo comprometimento, pelo respeito que ele sempre teve por 

Flores da Cunha e cá está, hoje também, para receber essa homenagem. Então o que a gente pode 

dizer é, Paulo, muito obrigado. Flores da Cunha te agradece, sempre te recebeu de, de braços 

abertos, sempre te acolheu. E você sabe que está em casa, literalmente você está em casa, porque 

Flores é a sua casa e que bom que nunca esqueceste do nosso município. Então a gente pode ser 

lembrado, sim, também pela música, pela arte e pela cultura além das fronteiras do nosso 

município, além das fronteiras do estado, espalhando por todo esse país alegria, espalhando 

conhecimento, espalhando uma cultura um pouco diferente, mas que é nossa e a gente tem 

orgulho disso. Muito obrigado, Paulo! Muito obrigado aos Colegas Vereadores! Muito obrigado 

a quem nos acompanha nessa noite! Por ora era isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Diego Tonet pra fazer 

uso da tribuna, 15 minutos.  

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

todos já citados anteriormente no protocolo, sejam todos bem-vindos! Na data de ontem, nós 

celebramos mais um sete de setembro, novamente de forma atípica, sem os desfiles cívicos e 

todo o protocolo que fazia parte da cultura da semana da pátria antes da pandemia. De forma 

adaptada a este momento, ainda assim olho para as cores verde, amarela, azul, perdão, verde, 

amarela, azul e branca que compõem nossa bandeira, e lembro com carinho deste sete de 

setembro, dia em que comemoramos a Independência do Brasil e onde celebramos com maior 

ênfase a nossa pátria amada. E falando em cores da bandeira, lembro também das cores que 

fazem parte do nosso calendário, dando destaque especial para as cores instituídas neste mês no 

município de Flores da Cunha. O movimento colorido de conscientização nasceu com o intuito 

de alertar a população sobre o perigo de algumas doenças e situações, e incentivar a preservação, 



 

Anais 2.656, da Sessão Ordinária do dia 08 de setembro de 2021. 93 

bem como a busca do diagnóstico precoce e do cuidado individual e coletivo para minimizar 

problemas que atingem a preservação da vida e do meio ambiente. Leis municipais atribuíram 

uma ou mais cores aos meses do ano, instituindo campanhas mensais temáticas. Nós vereadores, 

nas sessões da Câmara, aderimos a essas campanhas coloridas, colocando na lapela dos ternos os 

laços coloridos também como forma de valorizar a importância da conscientização. Assim, a 

nível municipal, no mês de setembro, nossas cores são verde e dourado, sem esquecer que 

setembro também é conhecido como o mês amarelo, dedicado à conscientização para a 

prevenção ao suicídio, tema que, tema este que falarei logo mais. Sobre o verde que dá cor ao 

mês de setembro, o objetivo é alertar para a conscientização de ações voltadas à inclusão social 

da pessoa com deficiência. O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é celebrado 

nacionalmente no dia 21 de setembro, e o dia foi escolhido por sua proximidade com a primavera 

e por ser, também, o Dia da Árvore, de forma a assinalar que uma sociedade acessível e inclusiva 

tem que ser sustentável em todos os aspectos. Tanto a pessoa com deficiência como as que 

possuem mobilidade reduzida, como a maioria dos idosos, ainda enfrentam muitas dificuldades 

na garantia dos direitos básicos, como também na acessibilidade, e de poder locomover-se livre 

de obstáculos físicos e arquitetônicos. Buscando incentivar a busca por melhorias, a Câmara 

instituiu em setembro de 2018, através do Decreto Legislativo nº 48, de 2018, de autoria do 

então presidente, vereador Moacir Ascari, o programa Boas Práticas de Acessibilidade. Por meio 

desta iniciativa, os estabelecimentos que adequarem suas estruturas arquitetônicas, bem como 

seus programas e serviços para possibilitar o acesso e a utilização plena das pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida, receberiam o Certificado Boas Práticas de Acessibilidade, a 

ser concedido anualmente, no mês de setembro, no período das comemorações do Setembro 

Verde. Desenvolver ações para conscientizar sobre a acessibilidade e a construção de uma cidade 

para todos é de extrema importância para a nossa comunidade. Diante disso, solicito à Mesa 

Diretora que a partir deste mês dê uma atenção especial a este assunto e realize a divulgação 

programa Boas Práticas de Acessibilidade, a fim de que em setembro de 2022 a Câmara possa 

estar premiando os estabelecimentos que promovam ações e melhorias em seus espaços físicos 

para garantir a acessibilidade. Também estarei apresentando uma indicação ao Executivo 

Municipal para que, na forma de cooperação, conceda algum benefício fiscal aos 

estabelecimentos que efetuarem despesas para adequar suas instalações às normas de 

acessibilidade e que forem premiados com o Certificado concedido pela Câmara, pois acredito 

que o Poder Público deve ser parceiro nestas iniciativas que beneficiam toda a coletividade e 

garantem à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida os meios de exercer seus direitos em 

igualdade de condições com as demais pessoas. Além da cor verde, gostaria aqui de destacar 

também a cor amarela, que simboliza o mês dedicado à conscientização e realização de ações de 

prevenção ao suicídio. Em virtude deste tema, protocolei na semana passada um projeto de lei 

para instituir o Setembro Amarelo no município de Flores da Cunha. As problemáticas 

relacionadas à questão da saúde mental tem sido cada vez mais uma constante em nossa cidade. 

É crescente o número de casos de pessoas que apresentam sintomas de transtornos psiquiátrico, 

tais como ansiedade, depressão e alteração de humor. A depressão é um transtorno mental 

comum e uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. Globalmente estima-se 

que 300 milhões de pessoas são afetadas por esta condição, que é caracterizada por sintomas de 

tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimento de culpa ou baixa estima, sono e apetite 

alterados, cansaço e falta de concentração. Quem sofre com essa condição pode também ter 

múltiplas queixas físicas sem nenhuma causa aparente. Em seu estado mais grave, a depressão e 

a bipolaridade podem levar ao suicídio. O suicídio continua sendo uma das principais causas de 

morte em todo o mundo. De acordo com as últimas estimativas da Organização Mundial da 

Saúde, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou 

câncer de mama. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Isso representa 

cerca de 800 mil pessoas por ano. Em meio a essa realidade, em janeiro de 2020, a Organização 

Mundial da Saúde declarou o surgimento de uma nova doença, a Covid-19, que mais tarde 

caracterizou-se como uma pandemia. Diante disso, houveram mudanças radicais na vida de toda 
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a população mundial e cada um reagiu de maneira diferente a essa situação estressante, fato é 

que a pandemia tem trazido prejuízos para a saúde mental das pessoas. Os motivos estão 

relacionados à impossibilidade do convívio social, o afastamento das pessoas de suas redes de 

apoio, a falta da prática de exercícios físicos e, principalmente, a comoção e luto decorrentes do 

grande número de mortos pela Covid-19. No primeiro semestre de 2021, o Ministério da Saúde 

publicou uma pesquisa que verificou que 86,5% dos brasileiros sofrem com ansiedade. Além 

disso, 45,5% desenvolveram estresse pós-traumático e 16% possuem depressão em sua forma 

mais grave, quando há risco de suicídio. Dito isso, é clara a necessidade de que sejam realizadas 

ações que tenham o objetivo de remediar tal situação. Sabemos que não será apenas uma 

campanha ou comemoração de um dia que vai resolver um problema social que já se tornou 

crônico. Contudo, mobilizar a sociedade em prol de uma causa já a faz refletir sobre o assunto. O 

Setembro Amarelo foi inspirado no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é marcado no dia 

10 de setembro, e tem como objetivo informar a população a respeito dos sintomas que podem 

levar alguém a cometer suicídio. Desta forma, acreditamos que elas estarão aptas a reconhecerem 

os fatores de risco presentes em si mesmas, ou em algum amigo ou familiar e, a partir disso, 

busquem ajuda de um profissional capacitado para determinar medidas que reduzam tal risco e 

evitem o suicídio. Além disso, o Setembro Amarelo busca sensibilizar as pessoas para com esta 

causa e incentivar o crescimento de uma rede de apoio para quem sofre com transtornos mentais, 

prevenindo assim os casos de suicídio. Assim como há alguns meses defendi a causa de doação 

de sangue e institui a criação do Junho Vermelho, acredito ser de grande importância instituir o 

Setembro Amarelo, a fim de promover ações que preservem acima de tudo o bem-estar, a saúde 

e a vida dos nossos munícipes. Desta forma, conto com a colaboração de todos os Colegas 

Vereadores para apoiarem esta causa e, também, este projeto que apresento aqui nesta noite. 

Saliento também que embora existam meses específicos para chamar a atenção sobre 

determinados temas, devemos ter consciência que todas as causas são importantes e que 

devemos sempre agir durante todos os meses do ano, de forma a construir assim uma sociedade 

saudável e responsável sobre a importância de falar sobre temas que muitas vezes passam 

batidos na correria do nosso dia a dia. Para finalizar, eu tenho um vídeo que eu separei hoje, é do 

humorista Badin, que, por incrível que pareça, ele postou hoje um vídeo mais sério, digamos, 

pro, relativo a essa causa do Setembro Amarelo, e gostaria de compartilhar com, com todos. 

(Apresentação de vídeo através da televisão). Então, só pra, só pra finalizar, acho que o 

humorista ele foi muito feliz nesse vídeo que ele fez, né, tratando de um tema muito sério. E 

como eu tinha dito, muitas vezes ele acaba passando batido. De certa forma é tratado às vezes até 

como um tabu e parece algo muito distante, só que a gente volta e meia sabe de algum caso que 

acontece dentro da nossa comunidade, né? E toda vida, né, a gente já vinha falando alguns dias 

também aqui, quando tratamos do assunto do trânsito, toda vida ela importa, toda vida ela deve 

ser tratada com carinho. Então quando a gente também puder ouvir alguma pessoa falando, 

talvez manifestando algum sintoma ou alguma, alguma atitude que remeta a esse tema, a gente 

tem que também se colocar à disposição, ouvir as pessoas e não tratar como uma brincadeira, né?  

Acho que cada um de nós temos a nossa missão também e podemos fazer a diferença na vida das 

pessoas. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar essa noite, e agradeço a todos. 

Desejo uma ótima noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra então com o Vereador Horácio 

Rech pra fazer uso da tribuna. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colega Vereadores, 

Vereadora, os funcionários desta Casa, à imprensa, aos homenageados de hoje, aos demais aí 

presentes, aos assessores e às assessoras, a quem nos acompanha através das redes sociais; 

também quero agradecer a minha família; a minha esposa, a Helena; ao meu filho, o Alex; a 

minha filha, a Kelen; meu futuro genro, o Adrian, é Adrian, né? Viu que todo mundo deu risada, 

né? Hoje comemoramos o Dia Mundial da Alfabetização. Obrigado aos professores. Parabéns, 

Diretor Vitório! Parabéns, Diretor Vitório! Dia 15 de setembro comemoramos o Dia 
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Internacional da Democracia. Ontem, comemoramos o Dia da Independência do Brasil, foi sete 

de setembro de 1822. Ficamos 322 anos sob o domínio ou reféns dos europeus. Por fim, 

conquistamos nossa independência. Cento e noventa e nove anos se passaram, muitas foram 

nossas dificuldades que enfrentamos e continuamos trabalhando muito, na esperança de dias 

melhores. Um país que conquistou sua democracia com suor e sangue. A democracia esperada 

por muito tempo pelo povo brasileiro fez com que acreditássemos no Brasil, porém não 

estávamos preparados para tal e, até hoje, existe segmentos da sociedade desprezando esta 

liberdade, confundindo com libertinagem. No mundo globalizado onde tudo está conectado, fico 

em dúvida com a palavra independência. Vamos comemorar esta data por fazer parte da nossa 

história, porém, hoje somos dependente e muito, não só da Europa, mas também da América e 

Ásia, aumentou muito nosso leque de dependência comparado a 1822. A vontade, a coragem e o 

sonho deste povo não tem fim. A vontade, a coragem e o sonho deste povo não tem fim. A 

diversidade e o entusiasmo de quem vive aqui nos faz acreditar no amanhã melhor. A 

persistência e a teimosia fez com que nos tornássemos o celeiro do mundo. Só precisamos de 

governantes que nos deixe trabalhar. Viva o povo que trabalha e que acredita que tudo pode, 

sempre pondo em evidência o dever do cidadão, esquecer um pouco a palavra direito, usada pela 

maioria há mais de 20 anos. E agora, cidadão brasileiro, quando vamos nos emancipar de 

verdade? Era isso, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado o Grande Expediente, passamos ao 

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

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei, do Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021, que “Concede Título 

de Cidadão Benemérito ao Senhor Hilário Sgarioni”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do 

resultado do parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021 está 

em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Primeiro, quero agradecer a gentileza do Colega 

Vereador Diego Tonet, que permitiu falar então em nome da bancada Progressistas, que é autora 

da homenagem, né, para o nosso amigo Hilário Sgarioni, e que hoje está nos assistindo de casa, 

que ele, ele não está muito bem de saúde, então um abração, Hilário, pra ti, fique bem logo. E o 

que falar dessa pessoa tão especial, da qual fez parte da minha vida em vários momentos. 

Começou como trabalho na Sociedade Recreativa Aquarius, depois passou pelo Lions, depois 

passou pelo partido, né? E ele também é um dos responsáveis por eu estar aqui hoje, como 

vereadora, tem a pontinha de culpa, Hilário, que está nos assistindo em casa, porque ele sempre 

colocou pra nós a política de uma forma diferente, uma política de forma correta e que sempre 

nos motivou a permanecer. Então hoje eu falo dessa pessoa muito especial pra nossa 

comunidade. E vou ler um pouquinho das atividades que ele desempenhou aqui em Flores da 

Cunha. Dentre alguns feitos realizados, destacamos que o Senhor Hilário foi idealizador da 

banda São José, quando era aluno, responsável pela implantação da rodoviária, engajado no meio 

esportivo e colaborador nas festividades do município. Também foi muito atuante nas ações 

sociais do município, estando envolvido em entidades, como o Grêmio Esportivo São Luiz, 

presidente do Grêmio Esportivo Independente, fundador da Banda Florentina, presidiu o Lions 

Clube, participou do conselho paroquial, foi diretor de obras da Prefeitura Municipal por 

diversas vezes, festeiro da festa de São Pedro e de Nossa Senhora de Lourdes, diretor social da 

Festa da Vindima, presidente da Sociedade Recreativa Aquarius, presidente do Clube dos 3LS; 

participou da direção da Apae e do Consepro. Também foi muito atuante na área política em 

Flores da Cunha. Foi subprefeito do 1º Distrito. No ano de 1973, foi secretário de Obras na 
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administração do prefeito Raymundo Paviani. Em 69, foi eleito vereador mais votado pelo PPB 

na administração do prefeito Horácio Borghetti. Em 1983, foi eleito novamente vereador pelo 

PDS. Foi presidente da Câmara de Vereadores e participou ativamente, juntamente com o 

prefeito Angelo Araldi, da compra do imóvel que pertencia aos Irmãos Lassalistas e que, hoje, é 

o Centro Administrativo Municipal. Na época, também, foi o presidente da Câmara, responsável 

por retirar a Câmara de Vereadores de dentro das dependências da Prefeitura e transferi-la para o 

primeiro andar do prédio onde atualmente estamos localizados, não, onde atualmente localizava-

se o supermercado Vermelhão. Posteriormente, com a instalação da Prefeitura no prédio 

adquirido pelos Irmãos Lassalistas, transferiu a Câmara aqui para onde nós estamos agora. Em 

1976, foi candidato a vice-prefeito pelo PDS. Foi presidente do partido PDS, PPB e PP por seis 

gestões. Atualmente é o Presidente de Honra do Partido Progressistas. Por todas essas ações, 

Hilário Sgarioni é um exemplo de pessoa trabalhadora, honesta e incansável nas causas sociais e 

políticas. Por estes motivos citados, a bancada Progressistas presta, através deste projeto de lei, 

esta homenagem ao Senhor Hilário Sgarioni, e pede o apoio dos Colegas Vereadores para 

conceder este nobre título. Era isso, muito obrigada.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021 está 

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

votação eletrônica). Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021 aprovado por unanimidade.  

Moção nº 024/2021, de Congratulações ao Senhor Paulo Roberto Tonet, por sua repercussão 

musical e pelo grande incentivo e divulgação cultural e artística do nosso município. De autoria 

do Vereador Ademir Antonio Barp, ao qual eu passo a palavra pra fazer uso da sua moção. 

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

Vereadora, pessoas que ainda nos acompanham. Apresentei no Grande Expediente o histórico, a 

vida, o trabalho, toda discografia do nosso homenageado dessa noite, o Paulo Roberto Tonet, e 

acredito que esta Casa presta uma homenagem a pessoas que se destacam no nosso município, 

que trabalham pelo nosso município, que trabalham por esta terra e com o Paulo não foi 

diferente. Já me manifestei dizendo de todo o seu trabalho, de todo o empenho que ele teve em 

divulgar a nossa cultura, em divulgar o nosso município, sempre trabalhando, mesmo à distância, 

o agora mais diretamente ligado aqui no nosso município, nunca esqueceu as suas origens da 

onde ele veio. Então acredito que esta Casa mais uma vez faz uma justa homenagem a alguém 

que trabalha por Flores da Cunha. Solicito aos Colegas que aprovem essa moção, por tudo que 

foi feito na nossa cultura, na nossa música e por que não dizer na comunicação aqui, como 

radialista, e por todo o trabalho social também que o Paulo já realizou pelo nosso município, nas 

comunidades, desde cantar nas missa, né, Paulo, cantar nas festas, muitas vezes, muitas vezes de 

forma voluntária e gratuita, espontânea, e com muito carinho, com muito respeito, com muito 

amor. Então solicito aos Colegas a aprovação dessa moção que essa Casa hoje presta ao nosso 

amigo Paulo Roberto Tonet. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção de Congratulações nº 024/2021 está em 

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

eletrônica). Moção de Congratulações nº 024/2021 aprovada por unanimidade.  

Encerrada a pauta da Ordem do Dia, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final os Projetos de Leis nºs 060 e 061/2021; para a Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos o Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 

052/2021, o Projeto de Lei nº 056/2021, a Nova Redação do Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei 

nº 057/2021 e o Projeto de Lei nº 058/2021. Passamos, agora então, às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. De imediato, eu passo a palavra ao Vereador Diego Tonet. 
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VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, público 

que ainda nos acompanha aqui presente e pelas redes sociais. Nesta última semana, celebramos a 

Semana da Pátria e eu estive presente no dia 1º de setembro, pela manhã, na solenidade onde 

foram hasteadas as bandeiras na praça da Bandeira. No sábado também, em frente à Prefeitura, 

houve o ato de entrega da chama crioula por representantes de entidades ligadas ao 

tradicionalismo e cultura gaúcha, e que ficará exposta no saguão da Prefeitura até o dia 20 de 

setembro. E, na data de ontem, sete de setembro, participei da cerimônia cívica ocorrida no 

poliesportivo e que, seguindo os protocolos da pandemia, contou com apenas algumas pessoas e 

entidades escolares do município. Destaco aqui a bela apresentação da Banda Florentina na 

execução do Hino Nacional e, também, do nosso Hino Rio-Grandense. E parabenizo as escolas 

que estiveram representadas e, também, o Poder Público, em especial a Secretaria de Educação e 

o departamento de Cultura, que esteve à frente na organização dos eventos da Semana da Pátria. 

Espero que no próximo ano possamos estar apreciando os desfiles cívicos como de costume e 

mantendo, assim, viva as nossas tradições e nosso amor à pátria. Sobre os manifestos do dia sete 

de setembro ocorridos a nível nacional, estadual e, também, municipal, saliento que vivemos 

numa democracia e que todo o manifesto que tenha objetivo claro, que defenda uma causa justa, 

que seja pacífico e que tenha como intuito principal promover o bem comum será sempre 

elogiado e muito bem visto por este vereador. Como cidadãos brasileiros devemos amar nossa 

pátria, defender esta terra de forma responsável. Afinal de contas, como políticos não somos 

donos do cargo que ocupamos, mas sim estamos tendo a oportunidade dada pelo povo através do 

voto de representá-los e buscar sempre o melhor para todos. Era isso, Senhor Presidente. Uma 

boa noite e uma boa semana. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente e os demais já citados. As 

notícias são o rascunho da história. Sábado, dia 11 de setembro, fazem 20 anos dos ataques às 

torres gêmeas, em Nova York. Aproximadamente três mil pessoas morreram e seis mil ficaram 

feridas. O 11 de setembro ficou marcado na história dos Estados Unidos e do mundo. A 

importância e a repercussão que damos às grandes tragédias não comemoramos, porém não 

esquecemos. Se invertermos os números, 09/11, de 1989, aconteceu o fato mais importante do 

século, quase ninguém lembra, poucos comentam, porque não morreu ninguém: foi a queda do 

muro de Berlim. Este acontecimento é para ser comemorado no mundo, mas ninguém lembra, 

porque não morreu ninguém. Era isso, Senhor Presidente.   

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

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

comunidade que antes eu não consegui cumprimentar aqui presente e, também, quem nos 

acompanhada de casa. Relatar um pouquinho das atividades que desenvolvemos desta semana 

como representantes do nosso povo, e uma demanda que estamos trabalhando fortemente, que é 

a questão do preço mínimo da uva. Então, conquistamos aí algo, eu tenho que deixar de ser 

modesta, porque é algo difícil que a gente conseguiu, de poder reunir o Presidente da Conab com 

os nossos representantes dos agricultores, os sindicatos e o Senador, para que essa discussão do 

preço mínimo da uva acontecesse antes de sair o preço, né, que normalmente se ia atrás de 

reivindicar depois que o preço estava definido e nunca se sentava antes pra ver porque que esse 

preço não é melhor antes, né? Então a gente conseguiu fazer esse diálogo muito, foi muito 

salutar com a Conab, ela se colocou à disposição de auxiliar nesse processo. Tem algo bem de 

entendimento que precisa ser trabalhado na nossa comunidade, principalmente com as vinícolas, 

que o preço mínimo da uva não é pra ser o preço de referência do mercado. O preço mínimo da 

uva é caso o Governo precise comprar a uva, ele vai pagar esse preço. Mas nesse preço mínimo 

não está incluso, não é o custo total de produção, ele é só o custo variável. Então fica fora desse 

cálculo o preço do custo fixo, que envolve a depreciação das máquinas, dos parreirais, os juros 

que o pessoal paga por empréstimos. Então que, quase que é 30% do valor do quilo está ali nesse 
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custo fixo e que não entra nesse cálculo. Então eles mesmo disseram pra nós, que o mercado não 

se sustenta com as pessoas pagando o preço mínimo, porque o agricultor precisa ter uma reserva 

financeira de valor pra reinvestir no negócio, senão ele está recebendo sempre a menos do que 

ele paga pra trabalhar. Então foi feito como sugestão um novo encontro, agora, sexta-feira, na 

Expointer, e nós estaremos lá, participando com o Presidente da Conab, e a Ministra da 

Agricultura também vai estar presente, e convidamos também o Legislativo de Nova Pádua pra 

nos acompanhar nessa, nessa demanda lá. E aí, a gente espera trazer então boas notícias pra 

vocês, os Colegas Vereadores e pra nossa comunidade, pois a gente sabe do empenho e da 

dedicação do nosso agricultor e quanto isso representa pra nossa economia e o quanto é 

importante eles estarem sendo assistidos nesse ponto. E, uma sugestão também que a própria 

Conab colocou é de talvez propor um preço de referência a partir do que as cooperativas pagam 

também, que possa equilibrar um pouco melhor o preço, que algumas cooperativas pagam mais 

do que as vinícolas isoladas. Então é um trabalho de formiguinha, que tem que ser feito agora, na 

questão de conscientização e informação do setor, pra que ele se una, porque um depende do 

outro, né, pra funcionar. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

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

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

Vereadora; boa noite ao público que nos assistem aqui na Câmara dos Vereadores; também 

gostaria de dar um boa noite todo especial aos que nos acompanham através do Facebook. Falar 

um pouquinho do trabalho que tivemos na semana passada, onde acompanhamos mais uma vez 

os moradores de Monte Bérico, para que o Prefeito Municipal desse um ok à construção de uma 

rede de esgoto que necessita naquela comunidade de Monte Bérico, onde há anos eles vinham 

reivindicando. E, graças a Deus, agora, Prefeito deu o aval e vai se iniciar as obras naquela 

comunidade. Também, na sexta-feira, acompanhei um grupo de famílias onde tem crianças com 

necessidades especiais. Uma delas, é que se tenha monitores nos colégio para acompanhar essas 

criança. Então o Prefeito também sinalizou que nos próximos dias irá contratar uma empresa 

para que se tenha esses monitores, acompanhando os filhos dessas famílias, que tanto necessita 

em nosso município. Também hoje, tive a oportunidade muito grande de estar acompanhando, 

né, o primeiro dia de trabalho dos Vereadores da primeira (Melhor) Idade. Vou aqui citar um, 

uns desses, desses que vão estar participando do Vereador da primeira (Melhor) Idade, que é a 

Julce Quadri, que representa o projeto Conviver; a Lídia Bisinello, que representa a Adiflores; o 

Irineu Francescatto, a Agavi, né; a Salete Garibaldi Araldi, é a Liga de Combate ao Câncer; a 

Nilva Bedin, Clube de Mães Sorriso, de São Gotardo; Maria de Lurdes, o Lions Clube; a Elvira 

Corso, Clube de Mães de São Vitor; a Salete Bispo, que representa o Cras; também temos aí o 

Hermes Oliboni, né, que vai participar também; eu acho que está faltando um, né, Vereadora, 

que, é de Mato Perso, então também... O nome? Vitório Gasparetto. Então está aí o, né, as 

pessoas que vão participar então do Vereador da, da Melhor Idade. Também gostaria de dar os 

parabéns ao nosso Vice-Prefeito Márcio, que está de aniversário hoje. Toda a felicidade e que 

todos os sonhos, os projetos dele venham, venha a ser realizado. Era isso a princípio. Muito 

obrigado e tenham todos uma boa noite! 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas 

Vereadores, Vereadora, público que se faz aqui presente, imprensa; Vereadores Por Um Dia da 

Melhor Idade, um belíssimo projeto aonde vocês têm a oportunidade de estar aqui, vivenciando 

nossos trabalhos por um dia, né, aonde a gente vivencia ao longo do nosso mandato. Posso dizer 

que também vim de um projeto como esse, me sinto muito feliz cada vez que acontece a edição 

aqui na Câmara, pois foi ali que eu tive um pontapé inicial enquanto eu era estudante do São 

Rafael e tive um forte apoio aí dos meus professores, né, pra estar fazendo esse trabalho. 

Também um complemento, Vereadora, em questão do preço mínimo da uva, uma demanda que 

tanto o Vereador Horácio, o Barp, nossa bancada do MDB trouxe a essa Casa várias vezes, 
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discutindo esses dia com pessoas da área, a gente teve um certo entendimento que não adianta 

tabelar a uva, o preço mínimo da uva, porque se tu for ver, ano passado o saco de adubo que hoje 

está 200 reais, estava 130, estava 135; o diesel não estava quatro e vinte, que hoje é pago, estava 

um preço men; o custo fixo da produção não era o mesmo que hoje, com toda essa inflação que 

teve. Então é esses pontos que quando vão discutir preço mínimo da uva tem que ser levado em 

questão! Faço uma contribuição, a senhora que vai estar à frente disso aí possa também debater 

esse assunto, porque é muito fácil tabelar o preço da uva, né? Mas tem que ver hoje os custos 

fixos, variáveis, que tem uma produção. Se o produtor conseguiu comprar os insumos no preço 

velho, ele vai ter uma produção um pouco melhor, com menos custo. Mas se ele comprou nesse 

período aqui, ele está pagando o preço cheio, sem falar no, nos imprevistos que pode ser, pode 

ocorrer durante a produção. Ele pode vim aumentar às vezes que tu vai tratar o teu, o teu produto 

e aumenta o custo. Então é um assunto bem delicado, eu acredito que deve ser levado muito a 

sério sim, porque a gente está falando do nosso produto, o nosso produto é o carro-chefe em 

Flores da Cunha, a uva, como todos os outros, né? Parabéns homenageado da noite, Paulo 

Roberto. O Barp fez uma belíssima explicação, toda a tua trajetória pela, pelo município, pelo 

estado, pelo mundo afora, levando o nome de Flores da Cunha. Quero aqui destacar também a 

uma demanda minha que foi atendida pelo Executivo, capela São Paulo, parada de ônibus. 

Espero, Vereador, que com o processo de aceleramento da municipalidade da VRS-814, a gente 

possa dar as devidas manutenções que elas merecem. Agradeço a oportunidade, Senhor 

Presidente! 

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; pessoas que ainda nos 

acompanham nessa noite. Questão do preço da uva ele é sempre importante, ele é sempre 

bastante polêmico, né, então a gente espera que a Conab, o Governo Federal, Governo Estadual, 

os nossos deputados, os senadores, todos que tem uma influência política, uma influência na 

economia desse país e no setor, as entidades que representam os nossos agricultores que também 

representam os nossos viticultores, possa se chegar a um consenso, né, que valorize o nosso 

produto, nosso principal produto, que é sempre trabalhado de maneira amorosa. Agora na, a 

gente vê na poda que está, que está quase no seu final, a gente sabe que a poda define bastante da 

safra, é uma parte que projeta a próxima safra. Então esperamos que também os resultados na 

parte econômica venham para os nossos produtores, pros nossos agricultores aqui de Flores da 

Cunha e da região. O jornal O Florense essa semana vai presentear, vai contemplar os 

homenageado do troféu Grazie, na próxima sexta-feira, no Casarão dos Veronese. Entre os 

agraciados está a Associação de Amigos de Otávio Rocha, então a gente fica feliz com, com essa 

homenagem. Esperamos continuar trabalhando pelo distrito, pela comunidade e por Flores da 

Cunha como associação, estou falando, agora, como Presidente lá da associação, representando 

aquela comunidade, a gente sente um orgulho de ser reconhecido com esse troféu, o troféu 

Grazie, que é dedicado a pessoas, a entidades que trabalham em prol do nosso município. Então 

na sexta-feira, próximo dia 10, estaremos no Casarão dos Veronese recebendo, juntamente com 

outras nove entidades e pessoas, essa homenagem do troféu Grazie. Então obrigado ao jornal O 

Florense, pela organização, pelo trabalho. E como Associação dos Amigos de Otávio Rocha, um 

agradecimento pelo reconhecimento. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa 

semana a todos! 

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

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

imprensa, aos funcionários da Casa, pessoas que nos assistem através das redes sociais, que nos 

prestigiam assistindo um pouquinho sobre nossas atividades. Quero também cumprimentar os 

Vereadores Por Um Dia da Melhor Idade, agradecer pela coragem, agradecer pela vontade de 

aprender. Quem sabe vão estar aqui, no futuro, sendo eleitos também, a exemplo do Colega 

Guga, que foi através desse projeto, um projeto parecido que ele tomou gosto pelo Legislativo e 
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está, hoje, como vereador. É importante, né, a gente saber levar lá pra sociedade o que, o que a 

gente faz aqui. E se não são, vão ser vocês os próximos, quem sabe vocês incentivem alguém da 

família, alguém da sociedade, alguém da entidade a tomar, né, o seu espaço, né, também na 

política e ajudar a contribuir aí com o desenvolvimento do município. Quero também destacar 

aqui e cumprimentar o ex-vereador Hermes Oliboni, obrigado pela presença, e também está hoje 

como Vereador Por Um Dia no projeto e estaremos conversando aí ao longo dos próximos 

encontros, né? Parabenizo também ao Paulo Roberto, pela homenagem; parabenizo o Barp, pela 

iniciativa. É um talento florense aí, né, que levou nossa cidade, o nome da nossa cidade pra todo 

o Brasil e incentiva a cultura e a arte. Falo também como artista, né? Eu sou rockeiro, mas dancei 

muito, Paulo Roberto, lá na Flowers, na Wiskeria, dançava lá também ao som do Paulo Roberto. 

E música boa é música boa. Arte e cultura ela só tende a, a melhorar nossa sociedade, né? Por 

isso que a gente está aqui, eu defendo muito isso, de incentivar cada vez mais a nossa arte, a 

nossa cultura e os nossos talentos do município. Você é um deles. Temos aqui também, hoje, o 

José Luis Guarese, que vai falar um pouco sobre a Banda Florentina, na Tribuna Livre, vai 

também com certeza falar sobre essa trajetória, sobre as necessidades que tem, sobre a 

importância, porque a arte e a cultura ela dá alegria, ela emociona, ela transforma, né, a nossa 

sociedade pra melhor, nem que seja por alguns instantes, e às vezes a gente não se dá por conta 

disso. Então, como o Diretor Vitório também falou sobre o canto, o instrumento musical, 

qualquer tipo de arte ela desenvolve a atenção, habilidades cognitivas e melhora, né? Então não 

são somente, não é somente bom pra quem assiste, mas também pra quem promove a cultura e a 

arte num geral, por isso estou sempre parceiro, contem comigo. E parabéns a todos nesta noite! 

Era isso, Presidente. Uma boa semana a todos! 

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

Presidência). Transfiro o meu tempo ao Colega Guga. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito obrigado, Colega Barp. Ainda, a título 

de contribuição da VRS-814, estive na semana passada em contato com o Deputado Estadual, o 

Búrigo, que sempre nos presta seu atendimento aqui ao nosso município, aonde ele me certificou 

que estaria, ao longo da semana, dando uma atenção especial aos trâmites da VRS, reforçando 

ainda mais o pedido do Colega. E com certeza aí, a gente possa depois dar as devidas 

manutenções. Uma estrada que tem produção, escoamento de diversos produtos, é uma rota 

muito importante do município, um braço que desloca muita gente entre o Alfredo, Capoeirão, 

São Martinho, diversas capelas, São Paulo, e muito importante também o acesso dos Bergoza, 

conforme foi falado na sessão passada durante a entrega de suas homenagens. Também 

contribuir com o Setembro Amarelo, eu tenho uma frase que eu sempre digo, tanto nos 

momentos bons quanto nos momentos ruins, lembre sempre de três coisas: tudo vai passar, seja 

no bom ou seja no ruim. E comentar um pouco do dia sete de setembro de ontem, aonde fala da 

independência, né, quando Dom Pedro, ainda Dom Pedro, ele não era Dom Pedro I, proclamou o 

grito de independência às margens do rio Ipiranga, cidade de São Paulo, e se via aquele tempo 

um forte atrito dos colonos brasileiros com o da elite portuguesa, né? Então isso demonstra a 

democracia, a forma de governar, governar junto com o povo, a liberdade de expressão do povo, 

que vocês podem ter visto no dia de ontem. Então apenas uma forma de enaltecermos a data tão 

importante pro nosso país, o nosso estado e, também, o nosso município. E pra encerrar, gostaria 

apenas de fazer uma ressalva e relembrar da praça do Imigrante. Eu estava esses dias passando 

por lá, vi que necessita de algumas melhorias, a praça. Também já relembrando, que eu lembro 

que a, o João Paulo, ex-vereador, destinou sua emenda impositiva para o restauro, à manutenção 

ou uma reformulação da praça do Imigrante, então a gente espera aí que possa ter uma atenção a 

essa, a essa emenda impositiva do ex-vereador João Paulo, que destinou no seu fim do mandato 

passado. Era isso, Senhor Presidente. Meu muito obrigado a todos e uma boa noite! 

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

Transfiro a palavra pra Colega Vereadora Silvana De Carli. 
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VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Colega Diego! Vocês viram, principalmente 

quem está nos acompanhando aqui da Melhor Idade, que nós, hoje à tarde, estivemos 

trabalhando, explicando como funciona a Câmara, tudo é cronometrado, né, a gente não tem 

tempo assim de falar tudo que gostaria de falar. Então eu pedi o espaço aqui do Colega Diego, 

pra falar um pouquinho. Contribuir com a colocação do Guga, que quando a gente falou do custo 

dessa tabela que é feita pela Conab, como é que é o processo? Agora, a Comissão Interestadual 

da Uva fez toda uma coleta de dados desses itens que compõem o preço, adubo, enfim, tudo, em 

vários municípios, cada município faz o seu levantamento. A Dieese avalia esses dados e vai pra 

Conab. Em contrapartida, a Conab também está fazendo uma pesquisa por lá e aí eles comparam 

um e outro. Só que o problema está é que a Conab, por legislação, ela não pode colocar o custo 

fixo no preço mínimo. Se ela colocasse, e como já é de praxe culturalmente usar o preço mínimo, 

ele estaria, ele estaria não tão fora, mas ele não, eles não colocam o preço fixo, então sempre vai 

ficar baixo o valor que eles colocarem como preço mínimo, por isso ele não pode ser referência. 

E falar que, uma brincadeira com o Colega Vereador Barp, que está gostando de fazer indicação 

nessa legislatura, né, Vereador? E que bom que está sendo atendido, porque o nosso Prefeito 

Municipal não tem feito diferença para os nossos Vereadores, conforme foi atendida a demanda 

do Vereador Guga, da parada, as horas máquinas de Bobcat. E agora que o Vereador Barp falou 

do asfalto ali no hospital, nós temos a emenda do Senador Heinze, que foi destinada para fazer 

asfalto ali, da Frei Eugênio até a quadra do hospital. Então que bom que estamos afinados, né, e 

fazendo o melhor pra nossa população. Desejo uma ótima semana a todos e muito obrigada!  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Senhor Presidente e os demais já citado. Quero agradecer os Colegas, os 

apoiadores, pra realmente estar passando a importância do preço da uva, do custo elevado que já 

temos em cima do adubo, enfim, de tudo que precisa pra poder chegar e produzir um quilo de 

uva. Então como que já tinha citado antes já, um bom tempo atrás, que pedia o apoio e nós todos 

precisamos realmente defender os nossos produtores, que somos os maiores produtores de uva, e 

juntamente com isso, os maiores produtores de vinho. Então sabemos que os nossos produtores 

dependem da gente e nós todos vamos estar aí buscando e defendendo sempre essa classe. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então encerrado as Explicações Pessoais, 

passamos, agora, aos Informes da Presidência. Na semana que passou, então eu estive 

representando esta Casa nos seguintes eventos: No dia 01/09, na abertura da Semana da Pátria, 

na praça da Bandeira. Estiveram presentes também o Vereador Diego, Vereador Vitório e a 

Vereadora Silvana participando da, então da abertura. No dia 04, na recepção da chama crioula 

na Prefeitura Municipal. Então quero agradecer aqui a Vereadora Silvana, a Vice-Presidência 

dessa Casa, que esteve representando então neste evento. No dia 07, então ontem, na atividade 

em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, no Poliesportivo Marcos João Pivoto. Lá 

também estavam presente então o Vereador Diego, o Vereador Vitório e Vereadora Silvana 

estavam presentes também então aí no poliesportivo. Com a maioria da nossas escolas do 

município, escolas municipais, estaduais, escolas infantis, uma comemoração um pouco 

diferente devido ao tempo, devido à pandemia, mas foi muito bonito, porque os, o Executivo, a 

nossa educação principalmente voltando às atividades normais, e sempre era de costume do 

município então fazer o desfile cívico do sete de setembro. Até na meu, no meu discurso 

comentei ontem, infelizmente este ano ele está mais uma discussão política do que a própria 

comemoração do dia da nossa independência, da nossa liberdade. Mas pra aquelas pessoas que 

puderam participar, mostrando o orgulho que a gente tem pela nossa bandeira, pela nossa pátria, 

então é importante não deixarmos passar em branco nunca. Quero também aqui parabenizar 

então a, ao Paulo Roberto, pela moção do, do nosso amigo, nosso Vereador Ademir, merecido 

pelo trabalho desenvolvido aqui na nossa comunidade, muito representativa. Que o senhor tenha 

muito êxito ainda na sua carreira. Parabenizar todos os, as pessoas que aceitaram o convite para 

representar as entidades na Vereador da Melhor Idade, que o objetivo tanto do programa 
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Vereador da Melhor Idade como Vereador Por Um Dia, que será logo em seguida, feito com os 

alunos da oitava e nono ano das escolas do nosso município, é de podermos transmitir pra 

comunidade o como é o trabalho da nossa Casa Legislativa, o dia a dia de um vereador. Pra que 

haja, não haja discussões, até eu comentei hoje, o vereador não trabalha na Prefeitura, o 

Vereador trabalha na Câmara de Vereadores, que é um órgão separado do Executivo Municipal. 

Executivo é quem executa as tarefas, é quem administra o dinheiro, a verba pública, a receita do 

Município. E nós aqui, somos fiscalizadores, os indicadores, que podemos sugerir, indicar ao 

Executivo para que faça a execução de obras e, consequentemente, a fiscalização das obras do 

Executivo. Então parabenizar todas as pessoas da nossa melhor idade, da idade da experiência. O 

mais importante da idade da experiência é trazer a contribuição de vocês, que vocês peguem lá 

na vossa comunidade, no vosso bairro, na vossa entidade e tragam até essa Casa, e depois, que 

nós possamos levar essas sugestões e indicações para o Executivo Municipal. Obrigado pela 

participação de vocês! Também quero lembrar a todos então, que amanhã à tarde, dia 09, às 

16:00 horas, haverá reunião nesse plenário, com a Secretária Municipal de Desenvolvimento 

Social, a Secretária Senhora Michele Lusa. Então todos os Vereadores estão convidados, então 

amanhã à tarde, às quatro horas da tarde. Comunicar também que, logo em seguida, após o 

término da sessão, estaremos recebendo na Tribuna Livre o Senhor José Luis Guarese, 

Presidente da Banda Florentina, que irá falar sobre a retomada das atividades da instituição, sua 

trajetória no município, bem como seus próximos projetos. Também quero aqui parabenizar o 

nosso Vice-Prefeito Márcio Rech, que está de aniversário hoje, que tenha muita saúde e muito 

trabalho também. 

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

desse dia 08 de setembro de 2021, às 19h44min. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, 

e paz e bem! 
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