SESSÃO 2.657 – ORDINÁRIA
13 de setembro de 2021
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa
sessão plenária ordinária desse dia 13 de setembro de 2021, às 18h06min. Cumprimento especial
à Colega Vereadora Silvana, aos demais Vereadores, às escolas aqui representadas do Horácio
Borghetti e da Professor Targa, assessores da Casa, à imprensa, e todos que nos acompanham
através do Facebook da Câmara de Vereadores, sejam todos bem-vindos nessa segunda, início da
nossa Semana Farroupilha. Conforme 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, eu gostaria de lembrar a todos, que em
setembro de 2018 foi instituído no município, através de 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:
Ofício nº 099/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 016/2021 e encaminha o
memorando nº 474/2021, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que informa sobre a
data oficial da criação ou fundação das escolas do município de Flores da Cunha, em atenção ao
requerimento nº 056/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero.
Ofício da Equipe de Saúde Mental da Secretaria da Saúde, que divulga a campanha do Setembro
Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, e encaminha o Guia Intersetorial de Prevenção
ao Comportamento Suicida em Crianças e Adolescentes, para conhecimento dos Vereadores.
EXPEDIENTE DE VEREADORES:
Indicação nº 270/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito
Municipal que, após a municipalização da VRS-814, sejam planejados e construídos acessos às
vias vicinais para acesso às famílias locais e demais comunidades.
Requerimento nº 059/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer o envio de
um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa se o Poder
Executivo Municipal já nomeou um encarregado para a proteção de dados, quem é a pessoa
nomeada e qual sua formação e, em caso negativo, se está tomando providências nesse sentido;
se o Poder Executivo Municipal já fez ou iniciou o mapeamento dos processos que envolvem
tratamento de dados pessoais; para quais fornecedores, terceiros e órgãos do Poder Público de
outras esferas o Poder Executivo Municipal transfere, transmite ou dá acesso aos dados pessoais
em sua posse; se os dados pessoais tratados pelo Poder Executivo Municipal, sejam de
servidores, contribuintes ou de outros cidadãos usuários de serviços públicos oferecidos pelo
Município, estão armazenados em servidor próprio ou terceirizado; quais são os mecanismos de
segurança utilizados para garantir a integridade, confidencialidade, autenticidade e
disponibilidade desses dados; quais são os mecanismos adotados para o controle de acesso a
esses dados por parte dos servidores; se são guardados registros desses acessos e quais são as
informações constantes desses registros; se o Poder Executivo Municipal tem conhecimento da
ocorrência de algum vazamento dos dados sob sua guarda; se já elaborou ou está elaborando
Relatório de Impacto de Proteção de Dados; se já estruturou ou está estruturando canal de
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atendimento aos titulares de dados pessoais; se já elaborou ou está elaborando Plano de Resposta
a Incidentes referente aos incidentes envolvendo dados pessoais; se estão sendo oferecidos aos
servidores cursos e treinamentos de capacitação acerca da proteção de dados pessoais; e se as
exigências legais em relação à proteção de dados pessoais estão sendo plenamente atendidas ou
qual o prazo previsto para a conclusão das respectivas exigências legais.
Moção nº 025/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que apresenta Moção de
Congratulações à diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Targa, Senhora
Andreia Pegoraro, extensiva a todos os funcionários, professores, alunos e colaboradores, pelos
60 anos de fundação da escola.
Moção nº 026/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que apresenta Moção de
Congratulações à diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Horácio Borghetti,
Senhora Fabiana Simonaggio, extensiva a todos os funcionários, professores, alunos e
colaboradores, pelos 70 anos de fundação da escola.
EXPEDIENTE DE DIVERSOS:
E-mail da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva do Ministério da Cidadania, que
responde o ofício da Câmara nº 112/2021, que trata da moção de apoio à agricultura e à pecuária
familiar do Rio Grande do Sul, de autoria do vereador Bertinho Piccoli.
E-mail do Núcleo de Comunicação e Arquivo do Daer, que informa que o pedido foi protocolado
sob o nº 21043500276860 e que o mesmo poderá ser acompanhado pelo link informado a este email, em atenção ao ofício da Câmara nº 187/2021, que trata da indicação nº 267/2021, de
autoria do Vereador Diego Tonet.
E-mail da 2ª Superintendência Regional do Daer, que responde o ofício da Câmara nº 186/2021,
que trata da indicação nº 266/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, e informa que assim
que possível será atendida a solicitação de manutenção da VRS-814.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Então, depois de lido o
expediente, passamos ao
PEQUENO EXPEDIENTE
Com os vereadores inscritos. Eu passo a palavra ao Vereador Carlos Roberto Forlin.
VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito boa noite, Senhor Presidente; Colegas
Vereadores, Vereadora, público que se faz aqui presente, lideranças escolares, imprensa e todos
que acompanham a sessão pelo Youtube. Quero aqui fazer defesa, Senhor Presidente, à indicação
protocolada no decorrer da semana passada, que vem de encontro à VRS-814, aonde é uma
batalha pra fazer a municipalização da mesma. E deixo aqui registrado nessa Casa, nesses anais,
a preocupação nos acessos, tanto pras famílias locais, acessos vicinais que necessitam de uma
atenção do Poder Público em relação ao trânsito que vem no decorrer daquela via, uma via muito
importante aonde é um, um meio, um braço, aonde tem bastante fluxo de veículos, produção,
então não podemos deixar de, de fazer esse apontamento, essas melhorias que a via aí pode vim,
e já necessita, mas pro futuro serem realizadas. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Não tendo mais inscritos para o Pequeno
Expediente, passamos, de imediato, ao
GRANDE EXPEDIENTE
Com os vereadores inscritos. Eu passo a palavra ao Vereador Luiz André de Oliveira pra fazer
uso da tribuna, 15 minutos.
VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente; Vereadora,
Vereadores; um boa noite todo especial ao pessoal do colégio Horácio Borghetti, também do
colégio Professor Targa, é uma alegria muito grande vê-los aqui, né, nessa noite, né,
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contribuindo, né, com a democracia. Sei que é uma, uma moção que vocês vão receber nesse dia,
mas é de extrema importante que também nos outros, nas outras sessões que se haja também um
plenário assim cheio, né, para que possa ver o trabalho desenvolvido dos vereadores, né?
Também quero dar um boa noite todo especial à imprensa, aos colaboradores da Casa, aos
assessores. E também, gostaria nesse dia falar sobre algo que tenho acompanhado durante muitos
dias desse meu mandato, que são as famílias que tem me procurado. Famílias essas que tem
crianças, Senhor Presidente, que não consegue ter a inclusão nos colégios, eles não conseguem
ter monitores para que essas crianças venham estar dentro do, do colégio, né? Então gostaria de
fazer, né, um apelo, né, para o nosso Poder Público, que, né, venha criar mecanismos para que
essas crianças possam estar dentro do colégio. Tenho me reunido com essas famílias, buscando
também intermediação junto ao Poder Público, com nosso Prefeito, onde ele já nos, nos deu uma
notícia muito importante, de que nos próximos dias está sendo contratada uma empresa, para que
essa empresa venha ter, né, esses monitores, para que essas famílias venham ter seus filhos no
colégio. Acho que é de extrema importância que isso aconteça em nosso município, porque
criança, né, tem que ter a sua educação, uma educação inclusiva dentro dos colégios, né? Então
temos lutado bastante nesta questão, para que essas famílias venham ser amparadas pelo Poder
Público. Também trago hoje, nessa, nessa tribuna, um assunto muito importante no nosso
município, que é a questão de saúde, as cirurgias que são pelo SUS. Têm muitas pessoas, muitas
famílias que estão sofrendo, e sofrendo muito na questão de cirurgias no nosso município. Tenho
conversado com diversas famílias, pode ser que pra muitos pode pegar de surpresa, mas nós
temos famílias aí que estão esperando por cirurgia em torno de dez anos, e é muito tempo! Não
podemos admitir uma situação dessa forma! Tenho trabalhado forte nessa questão. Se não dá pra
mim, por um lado eu não posso ficar parado, eu não estou aqui, não fui eleito pra chegar as
demandas até mim e eu ficar parado, né? Então tenho trabalhado forte, se não dá de um lado, a
gente procura do outro. Temos uma situação nessa semana que tive que, semana passada,
desculpa, que tive que entrar em contato até com um, com um deputado nosso, para que ele
também venha fazer força para que nós possamos não solucionar, mas diminuir, né, essa, essa
fila de espera. Então acho que é sobre, é sobre-humano, né, pessoas estar esperando há dez anos
uma cirurgia. Também chegou a meus, ao meu conhecimento, também procurei ir atrás, ver se
realmente era verdade, pessoas que estavam ali numa fila de espera de ressonância, Senhor
Presidente, há mais de dois anos. Então, nossa, dá tempo da pessoa, né, partir dessa pra melhor e,
e que não, não foi feito, né, praticamente, praticamente nada. Então eu levanto essa situação,
sabemos que o Município tem uma parcela muito pequena nessa questão, né, porque é um, é a
nível SUS, mas que nós temos que fazer a nossa parte, ir atrás. Esses casos que são bastante
emblemático, de muito tempo, nós temos que mexer com poderes maior, para que nós possamos
atender essas famílias, né, porque a gente só não vai sentir fortemente essa situação se não
acontece em nossas famílias, né? A partir do momento que acontece em nossas famílias, a gente
vai, pode ter certeza que a gente vai, vai sentir muito mais e com certeza nós vamos dar os
nossos pulinhos, vamos mexer de um lado para o outro, para que venha a ser solucionado, né?
Então, graças a Deus, uma família que a gente procurou ajudar, já tivemos a notícia de que nos
próximos dias está sendo realizada essa cirurgia. Uma criança que já teve perca de 40% do
pulmão esperando uma cirurgia. E se essa cirurgia não viesse logo, ela teria mais quatro anos de
vida, né? Então, imagina pra uma mãe ter uma notícia de que uma cirurgia, Senhor Presidente,
custando em torno de 80 mil reais, né, correndo o risco, né, de se perder um filho por 80 mil
reais. Então, né, graças a Deus, graças ao empenho, né, desse nosso deputado, que também, né,
nos ajudou para que essa cirurgia viesse ser, sido feita. E que, né, a gente possa levar ao
conhecimento de vocês, dos Nobres Vereadores, para que também, né, chegando até os senhores
uma demanda que está ali há muito tempo, por espera, que a gente possa fazer também um
trabalho nesse segmento, né, mexer com autoridades maiores para que venha a ser realizada. E
pode ter certeza que essas pessoas que a gente não vira as costas, a gente procura, né, oferecer o
nosso trabalho, a nossa ajuda, jamais elas irão esquecer, jamais, pode ter certeza disso. Então
gostaria de deixar essa a minha contribuição nessa noite, né? E agradecer a presença mais uma
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vez dos senhores e senhoras. E que tenham todos uma boa noite e uma boa semana! Muito
obrigado, Senhor Presidente!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Eu passo, agora, a palavra então à Vereadora
Silvana pra fazer o uso da tribuna.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadores; a
toda a comunidade escolar que se faz presente aqui hoje, na nossa Câmara, é um prazer recebelos, direção, professores, alunos. É muito bom, como o Vereador Luizão falou, ter a Casa cheia.
Só nos motiva cada vez mais a fazer melhor o nosso trabalho. E gostaria de compartilhar com os
Colegas Vereadores e com vocês, e quem nos assiste em casa, de um avanço muito grande que
conquistamos aí, na sexta-feira, durante a Expointer, com relação ao preço mínimo da uva do
nosso município. Não podia deixar de falar, apesar de já ter comentado sobre esse assunto aqui
na tribuna, mas o momento que, que aconteceu na sexta-feira foi muito importante inclusive aqui
para o nosso município. Então há algum tempo a gente tem articulado esse assunto com
deputados, com a Conab. (Exibição de imagens através da televisão). Ali nessa foto, temos aí o
Presidente da Conab, no meio, que é o Guilherme Ribeiro, esteve presente conosco então na, no
encontro o Olir Schiavenin, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; e o Joel Panizzon,
que ele é Vice-Presidente da Cooperativa e, também, representante da Fecovinho. Então tivemos
a oportunidade de falar pessoalmente para a nossa Ministra da Agricultura Tereza Cristina sobre
as questões da, que afetam aqui os nossos agricultores, que é preço mínimo da uva, que é
recorrente toda a safra a essa discussão. Então essa foi uma, uma reunião que foi conseguida
junto com a, o pessoal da Comissão Interestadual da Uva, que o Presidente é Cedenir Postal e o
Olir é Vice. E ali, nesse encontro, eles apresentaram as deficiências, né, do setor, o porquê que o
preço mínimo da uva não, não cobre os custos de produção do nosso agricultor. Se tu quiser
passar o, esse videozinho, Marina, daí depois eu continuo a explicação. Acho que é legal daí, das
falas do próprio Cedenir vocês entenderem. (Exibição de vídeo através da televisão). Então ali
foi entregue a questão do preço mínimo. Daí a Ministra, né, como ela é uma pessoa muito
conhecedora da área, ela disse assim: Quem sabe vamos pensar fora da caixinha. Então ela
propôs duas alternativas muito legais pro setor e que com certeza vão ser implementadas pela
equipe dela. A primeira então, eu quero mostrar a planilha do preço do custo da uva, Marina, pra
gente entender o porquê que tem que pensar fora da caixinha. (Exibição de imagem através da
televisão). Essa é a planilha que a Comissão Interestadual da Uva ela apresenta todo ano para a
Conab, que é a agência que define o preço mínimo da uva, e depois passa para Ministério da
Agricultura, e da Economia que define. Você tem como ampliar ela? Será que o pessoal enxerga
assim? O que que compõe então um preço, né, um custo? Pode ser da uva, pode ser de um
móvel, pode ser de qualquer coisa. Ele tem custos de produção, são custos variáveis, né, e
também custos fixos. Hoje, pra ti produzir um quilo de uva ela custa para, então máquinas e
implementos, mão de obra, adubos, defensivos, transporte, Proagro que normalmente todos os
agricultores tem, juros, seguro agrícola. Isso dá um custo variável de 1,34 reais. Aí, vem o custo
fixo, que é aquilo que o agricultor tem sempre independente se a produção der certo ou não, que
é a depreciação das máquinas, os implementos, parreiral, juros, renda da terra e o juro de
implementação de, do parreiral. E aí, custa mais 036, totalizando 1,70; seria o preço que custaria
para o produtor produzir um quilo de uva. A Conab ela não coloca no preço mínimo o custo total
que está ali, o custo fixo, perdão, que está ali como trinta e seis centavos. Então a Conab sempre
vai sugerir pro Ministério da Agricultura o valor de 1,34 se fosse baseado nos dados obtidos pela
Comissão da Uva. Então sempre vai ficar abaixo do valor que o agricultor merece receber por
essa uva. Então ela disse assim, o preço mínimo ele é um preço se o Governo for comprar a uva,
se acontecer alguma, algum desastre, enfim, tenha que comprar uva, não, não tem mais como
vender pra vinícola, enfim, pra não se perder o produto. Então, ela disse assim: Vamos fazer um
preço de referência pro mercado. Já que o mercado não consegue perceber que quem define as
regras do jogo, né, o próprio mercado, vendedor e comprador, e que esse preço não pode servir
como referência, o preço mínimo, eles vão fazer um estudo pra essa próxima safra, um preço de
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referência baseado também no que as cooperativas pagam. Então vai ser feito dentro da, do
Ministério agora, junto com a Conab esse valor pra divulgar. Então vai ser divulgado essa tabela
e vai ser divulgado também o preço de referência para o agricultor se relacionar com a vinícola e
fazer a venda do seu produto. E outra questão importante que foi conseguida nessa reunião, é que
o Joel apresentou ali uma demanda então pra, pras cooperativas elas precisam fazer
financiamentos pra pagar esse, essa uva quando eles entregam na safra, ninguém, maioria não
tem esse montante, né, de dinheiro, Vereador Ademir, pra pagar ali, à vista, a uva que chega.
Então eles fazem o financiamento e o limite dos financiamentos do Pronaf é de 15 milhões, que a
nossa cooperativa aqui em Flores ela não chega a 20% do que ela paga de uva, ela paga quase 70
milhões de uva de toda a região. Então a Ministra também falou, que eles vão poder ofertar uma
linha de crédito específica para a uva, específica então para as cooperativas. Essa linha de crédito
ela será utilizada então na compra da safra, com prazo de 12 meses, para o capital de giro até à
venda do produto final. Então essa é, eu gostaria de colocar pra vocês um resumo do que foi o
nosso encontro lá e das demandas que a gente conseguiu encaminhar e, também, o que eles nos
posicionaram. Agora, a gente vai ficar em cima cobrando, né, a Comissão Interestadual da Uva
vai se reunir agora, com a Conab, em Porto Alegre, pra ver o andamento dessa, desse preço de
referência, pra construir junto, né, participar disso. E a gente espera então que o nosso agricultor,
né, Vereador Horácio, seja valorizado porque ele merece, né, é ele que coloca aí, dá o sustento
para a nossa economia também. E também, queria aproveitar o momento pra trazer outra
informação aqui pros Colegas Vereadores sobre a Expointer. Então como estivemos lá, né, como
todo mundo fala, o agro não parou, né, o agro é responsável aí por comida na nossa mesa durante
a pandemia. E essa Expointer então foi um desafio lançado e o Governo abraçou de realizar o
evento presencial. Estivemos lá, podemos presenciar todas questões de segurança, tinha, tinha
um pessoal circulando, verificando se estava com a máscara, se tu baixava um pouquinho,
respirar, eles já te chamavam. E aproveitamos então para prestigiar os nossos dois produtores de
Flores da Cunha que estavam presentes lá no, na Agricultura Familiar, que é um pavilhão da
Agricultura Familiar. Então ali tem o suco de uva da Mata Nativa, que é lá de Mato Perso, então
ele não pode estar presente porque ele estava com Covid, então ele teve que pedir ajuda lá do
pessoal pra cuidar do espaço dele. E o Mascarello então, que ganhou inclusive uma premiação, a
Adega Mascarello, com o vinho tinto no segundo lugar. Então foi movimentado aí nessa
Expointer: um bilhão e seiscentos mil reais. E também, tivemos aí na Agricultura Familiar, que a
maioria das pessoas quando participavam, aqui de Flores da Cunha, iam para esse espaço, nessa
feira só tivemos dois participantes, o faturamento do pavilhão da Agricultura Familiar chegou a
dois milhões e oitocentos mil. Foi um pouquinho mais da metade do faturamento de 2019, apesar
do público visitante ter sido reduzido seis vezes em relação à feira dos dois anos atrás. No setor
de máquinas e implementos agrícolas, o mais rentável do evento, o volume de negócio bateu R$
um milhão e quatrocentos mil, um bilhão e quatrocentos mil. Ali tinham 228 expositores. Então
deu pra, deu pra perceber que os eventos têm a possibilidade de retomarem sim, com todos os
cuidados, porque a economia depende disso também pra girar, além de ser também um cartão de,
de visita para o nosso estado, pra o nosso potencial da nossa agricultura. Tenho mais três
minutos pra falar, e tenho mais outra informação então, agora, que vocês devem saber que está
tramitando em Brasília a alteração do, do Imposto de Renda, que vai afetar todos nós inclusive
pessoas físicas. A tabela está desatualizada desde 2005. Hoje, o valor de quem tem que descontar
Imposto de Renda é acima de R$1.900,00 (mil e novecentos reais). Pela atualização, esse valor
teria que ser de quatro mil e quinhentos, mas o Governo está propondo R$2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais). Então só vai pagar Imposto de Renda quem ganhar acima de dois mil e
quinhentos. O problema é que o Governo nunca perde, né? Então quem vai perder vai ser o
Município, vai perder um valor de dois milhões, no ano, em função desta alteração, que é o,
deixa de ganhar, né, por causa do cidadão que paga, daí o Município também não recebe. Mas,
em contrapartida, a gente tem o valor girando na economia local aqui, através dessas pessoas que
não descontam tanto o Imposto de Renda. Mas uma coisa positiva foi, que a gente viu nessa lei,
que vai poder aumentar as deduções para doações de empresas que querem fazer para os fundos,
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como é o Fundo do Idoso, da Criança e do Adolescente; também projetos desportivos e
paradesportivos, por meio da lei de incentivos aos audiovisuais, para programas de saúde contra
o câncer e a favor de pessoas com deficiência. Então o valor que era de 1% que a empresa
poderia deduzir mensalmente para esses fundos, agora, passa para 1,87. Então essa é uma das
coisas positivas, né, e a gente fica ainda esperando que essa tabela seja atualizada de acordo à
realidade nossa, porque sempre quem paga mais são os que ganham menos, né, os ricos nunca
pagam mais. Então quero agradecer a atenção de todos por estarem aqui, nos ouvindo, nos
colocando também o nosso trabalho. E desejar uma ótima semana a todos! Obrigada!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Passo a palavra, agora, ao Vereador Vitório
Dalcero pra fazer o uso da tribuna.
VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas
Vereadores, assessores e servidores da Casa, imprensa; um cumprimento especial à diretora
Andreia Pegoraro e, em seu nome, cumprimentar toda a comunidade escolar da escola Professor
Targa; um cumprimento especial também à diretora Fabiana Simonaggio e, em seu nome,
estender os cumprimentos a toda a comunidade escolar da escola Horácio Borghetti; demais
pessoas aqui presentes e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje, vou usar esse
espaço para congratular duas escolas estaduais, que durante o mês de setembro estão
comemorando a sua fundação ou criação. Inicialmente vou falar da escola Professor Targa e, em
seguida, da escola Horácio Borghetti. Enquanto eu estiver lendo o histórico das duas escolas, no
telão está sendo projetado um pequeno vídeo produzido pelas escolas. (Exibição de imagens
através da televisão). Ao estender as congratulações à diretora da Escola Estadual de Ensino
Fundamental Professor Targa, Senhora Andreia Pegoraro, estendo aos professores, funcionários,
alunos, pais, CPM, Conselho Escolar e demais colaboradores, pelos 60 anos de fundação da
escola. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Targa foi criada em 28 de setembro
de 1961, denominada Grupo Escolar nos Subúrbios. Na época, desenvolvia suas atividades num
antigo prédio na rua Ernesto Alves. De 11 de abril de 1969 até junho de 1971, desenvolveu suas
atividades no turno da tarde, nas dependências do educandário São José. Em 27 de junho de
1971, foi inaugurado o novo prédio e, em 24 de janeiro de 1972, a escola passou-se a se chamar
Grupo Escolar Professor Targa, em homenagem ao primeiro professor nomeado de Flores da
Cunha, senhor Jacinto Targa. Em 13 de setembro de 1979, devido a um decreto da Secretaria
Estadual de Educação, a instituição passa a se denominar Escola Estadual de 1º Grau Incompleto
Professor Targa. Mais tarde, em março de 2001, quando passou a atender os alunos até a 8ª série,
passou a denominar-se Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Targa. Atualmente, a
escola mantém ensino fundamental de nove anos de duração, atendendo alunos do 1º ao 9º ano
do ensino fundamental. Possui doze turmas no total, atendendo estudantes do 6º ao 9º ano, no
turno da manhã; e do 1º ao 5º ano, no turno da tarde. A escola possui 278 alunos, 16 professores,
uma coordenadora pedagógica e cinco funcionárias. Fazem parte do quadro de colaboradores da
escola a professora Andreia Pegoraro, a diretora; e as professoras Fernanda Ferrarini e Andréa
Carvalho, vice-diretoras. Contam também com o apoio do Conselho Escolar, através do
Presidente, Senhor Roberto Guarese; e do CPM, através da Presidenta, Senhora Jussara Zanin. A
Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Targa tem por base uma educação
democrática e humanística, partindo da realidade onde está inserida, numa proposta pedagógica
que favoreça a construção de aprendizagens significativas, para que o educando adquira espírito
crítico e participativo, o que o torna um cidadão consciente, capaz de interagir e intervir na
sociedade e no mundo do trabalho. A escola tem como objetivo a integração com a comunidade
escolar, visando motivar e efetivar a permanência do aluno na escola, atuando no sentido do
desenvolvimento do ser humano, de suas potencialidades, habilidades e competências. A escola
busca a melhoria na qualidade de ensino, através de projetos integradores e interdisciplinares,
onde os estudantes possam desenvolver atitudes de respeito, responsabilidade e cooperação,
como também a sua capacidade crítico-reflexiva frente às questões político-social-cultural,
descobrindo-se, assim, como agentes do conhecimento. Um dos projetos integradores
Anais 2.657, da Sessão Ordinária do dia 13 de setembro de 2021.

108

desenvolvidos anualmente na escola é o projeto “Targa faz Arte”, o qual conta com o
envolvimento de toda a comunidade escolar. A cada ano, um tema diferente é escolhido para o
projeto, que é desenvolvido de forma integrada, criativa, diversificada e interdisciplinar. Ao
término do projeto, as turmas realizam a culminância deste, através de diversas apresentações
artísticas para a comunidade escolar e convidados. Devido ao momento pandêmico que estamos
vivendo, neste ano em que a escola comemora seu aniversário de 60 anos, está sendo
desenvolvido um projeto intitulado “Minha Escola, Minha História”, com o objetivo de reforçar
a identidade e a relação de pertencimento, incentivando a capacidade de intervenção na realidade
por meio da realização de atividades que investiguem a história da escola e fortaleçam a
autoestima da comunidade escolar, propiciando um ambiente acolhedor em que os alunos
possam aprender melhor e construir um conjunto de valores ideais para o seu pleno
desenvolvimento cognitivo e afetivo, culminando na produção de portfólio com áudios, fotos,
vídeos, histórias e outros textos sobre a escola e a sua comunidade. Deste modo, reconhecendo a
importância desta instituição para os destinos de nosso município, essa Casa Legislativa se
associa à comemoração, oportunidade em que se congratula com todos os colaboradores da
instituição, pelo excelente trabalho até aqui desenvolvido em benefício da sociedade regional.
Parabéns à direção, professores, funcionários, alunos e todos aqueles que fizeram parte e que
fazem parte da escola Targa atualmente, por toda luta e vitórias conquistadas! Então esse foi o
histórico da escola Professor Targa. Mais uma vez, gostaria de parabenizar essa escola, pela
bonita caminhada que tem feito no nosso município. E que continue, ainda, a desenvolver o seu
trabalho em prol da educação de todo o nosso município. Passo, agora então, para a escola
Horácio Borghetti. Ao estender as congratulações à diretora da Escola Estadual de Ensino
Fundamental Horácio Borghetti, Senhora Fabiana Simonaggio, estendo aos professores,
funcionários, alunos, pais, CPM, Conselho Escolar e os demais colaboradores, pelos 70 anos de
fundação da escola. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Horácio Borghetti foi criada pelo
decreto nº 2.365, de 06 de setembro de 1951, e denominada de Escola Rural da Cooperativa de
São Pedro. Em 29 de junho de 1979, através da portaria de reorganização e designação nº
28.956, passa a chamar-se Escola Estadual de 1º Grau Incompleto Horácio Borghetti. No dia 23
de fevereiro de 2001, através da portaria de reorganização e designação nº 00064, recebeu a
denominação de Escola Estadual de Ensino Fundamental Horácio Borghetti. Localiza-se
próximo à RS 122, Km 92, travessão Garibaldi, São Cristóvão, Flores da Cunha. Com
funcionamento em dois turnos, atendendo 120 estudantes em seis turmas, do pré ao 5º ano do
ensino fundamental, oriundos principalmente do bairro São Cristóvão e São Pedro, a escola
oportuniza aos alunos, quando possível, sala de informática, sala de vídeo, sala de jogos,
parquinho e biblioteca. Atualmente é diretora da escola a professora Fabiana Simonaggio;
supervisora, a professora Miria Dalla Santa da Silva; oito professoras e três funcionárias. Conta
com a colaboração da Presidente do Conselho Escolar, Senhora Shaitta Adami Novaes, e da
Presidente do CPM, Senhora Renata Jaques Borges. A escola busca uma educação que prepara o
aluno para o exercício da cidadania, superação de conflitos e busca de soluções direcionando na
formação de valores morais e éticos. Esse ano, por tratar-se de escola do campo, vem priorizando
o projeto “Horta Cantinho Verde da Horácio”, que tem como objetivos principais reconhecer a
importância do cultivo de alimentos por meio da prática na horta e promover conhecimentos que
favoreçam o pensar e o agir cujos valores são alicerçados na lei da natureza. Escola é uma
instituição imprescindível para o desenvolvimento e para o bem-estar das pessoas, das
organizações e das sociedades. É na escola que a grande maioria das crianças aprende uma
diversidade de conhecimentos e competências que dificilmente poderão aprender noutros
contextos. Deste modo, reconhecendo a importância desta instituição de ensino, esta Casa
Legislativa se associa à comemoração dos seus 70 anos de serviços, direcionado para uma
educação de qualidade e na busca da formação de cidadãos, oportunidade em que se congratula
com os colaboradores da instituição, pelo excelente trabalho desenvolvimento até hoje e em
benefício da sociedade regional. Parabéns à direção, professores, funcionários, alunos e todos
aqueles que fizeram parte e que fazem parte da escola Horácio Borghetti atualmente, por todo o
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empenho e dedicação! Então também, mais uma vez, enquanto termina dá pra colocar o
audiozinho, se tem aí? (Exibição de vídeo através da televisão). Também então, meus parabéns
mais uma vez à escola Horácio Borghetti, pela bonita caminhada durante esses 70 anos de
atividade no nosso município. Que vocês continuem com essa força em levar aos nossos
estudantes o conhecimento necessário para o desenvolvimento pleno da cidadania deles. E é isso
que nós precisamos, formação de pessoas, de cidadãos e cidadãs críticas nesse contexto que a
gente vive na sociedade atual. Meu muito obrigado a todos pela atenção! Até uma próxima!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado então o Grande Expediente, passamos
ao intervalo de cinco minutos para a organização da pauta da Ordem do Dia. (Intervalo).
ORDEM DO DIA
Em pauta, o Projeto de Lei nº 056/2021, que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar por
prazo determinado, servidores para exercerem as funções de Agente Comunitário de Saúde e
Agente de Combate às Endemias, visando atender necessidade temporária de excepcional
interesse público”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das
comissões em que o projeto tramitou.
VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças
e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços
Públicos e Direitos Humanos: Favorável.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 056/2021 está em discussão.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse projeto então da Secretaria de Saúde, ele visa
atender então a continuidade dos serviços relacionados ao controle da dengue aqui no nosso
município. Os agentes que estão aí, eles estão em formato de contrato emergencial, que vai
findar nos próximos meses. E como a gente ainda não pode chamar os concursados, tem que
fazer novamente então contrato emergencial pra chamar esse pessoal pra trabalhar. E também, o
cargo de agente comunitário de saúde também tem, eles têm a..., tem a prova do concurso, só que
não dá pra nomear aí devido à Lei 173, então por isso vai ter que ser feito o contrato
emergencial. E a gente tem a demanda aí de dois agentes comunitários de saúde para cada duas,
para cada UBS. Então é importante que os Colegas Vereadores aprovem esse projeto pra que o
trabalho de campo aí dos agentes, principalmente no interior, da saúde, estratégia da saúde da
família não seja prejudicada e, também, dos agentes de combate às endemias aqui na, na nossa
cidade. Era isso, Senhor Presidente. Obrigada!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 056/2021 está em votação. Os
Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica).
Projeto de Lei nº 056/2021 aprovado por unanimidade.
Moção nº 025/2021, de Congratulações à diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental
Professor Targa, Senhora Andreia Pegoraro, extensiva a todos os funcionários, professores,
alunos e colaboradores, pelos 60 anos de fundação da escola. De autoria do Vereador Vitório
Francisco Dalcero, ao qual eu passo a palavra pra fazer a defesa da sua moção.
VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores;
em especial, a comunidade da Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Targa. Segundo
o sociólogo e escritor Jean Piaget, a principal meta da educação é criar homens que sejam
capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que as outras gerações já fizeram,
homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar
mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo o que a elas se propõe.
Nos seus 60 anos de caminhada como instituição de ensino, a escola estadual Professor Targa
tem desenvolvido nos seus estudantes o espírito crítico e participativo, tornando um cidadão
consciente, capaz de interagir e intervir na sociedade e no mundo do trabalho. Deste modo,
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reconhecendo a importância da escola Professor Targa em nosso município, esta Casa
Legislativa se associa à comemoração e se congratula com a direção, professores, funcionários,
estudantes, pais e colaboradores desta instituição de ensino. Ante ao exposto, postula-se pela
aprovação da presente moção de congratulações. Obrigado pela atenção!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 025/2021 está em votação. Os
Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica).
Moção nº 025/2021 aprovada por unanimidade.
Moção nº 026/2021, de Congratulações à diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental
Horácio Borghetti, Senhora Fabiana Simonaggio, extensiva a todos os funcionários, professores,
alunos e colaboradores, pelos 70 anos de fundação da escola. De autoria do Vereador Vitório
Francisco Dalcero, ao qual eu passo a palavra fazer a defesa da sua moção.
VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores;
e em especial, a comunidade da Escola Estadual de Ensino Fundamental Horácio Borghetti.
Segundo a escritora Ivone Boechat, as crianças não desistirão de brincar de roda, de jogar peteca,
de pular amarelinha e nem rejeitam a história dos Três Porquinhos, do Patinho Feio ou da Branca
de Neve, elas precisam das histórias. A ficção educa tanto quanto a realidade. A escola é um
espaço imprescindível para o desenvolvimento e para o bem-estar das nossas crianças. Nos seus
70 anos de caminhada como instituição de ensino, a escola Horácio Borghetti tem buscado uma
educação que prepara o aluno para o exercício da cidadania, superação de conflitos e busca de
soluções, direcionando na formação de valores morais e éticos. Desse modo, reconhecendo a
importância da escola estadual Horácio Borghetti em nosso município, esta Casa Legislativa se
associa à comemoração e se congratula com a direção, professores, funcionários, estudantes, pais
e colaboradores desta instituição de ensino. Sendo assim, solicito aos Nobres Vereadores a
aprovação da presente moção de congratulações. Obrigado pela atenção e uma boa semana a
todos e a todas!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção de Congratulações nº 026/2021 está em
votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação
eletrônica). Moção nº 026/2021 aprovada por unanimidade.
Encerrada a Ordem do Dia, eu encaminho para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura,
Serviços Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 059/2021.
Conforme o artigo 117, do Regimento Interno, e conforme o Decreto Legislativo nº 061/2021,
convoco sessão solene para entrega do título de Cidadão Benemérito ao Senhor Hilário Sgarioni
para o dia 30 de setembro de 2021, às 19:00 horas. Passamos, agora, às
EXPLICAÇÕES PESSOAIS
Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Diego Tonet.
VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colega Vereadora, Vereadores,
assessores, a imprensa, público que nos acompanha aqui presente também pelas redes sociais;
meu cumprimento especial a todos os representantes da escola estadual Professor Targa, da
Horácio Borghetti também, bem-vindas e que bom também ver a Casa cheia, né? Muito feliz de
minha parte, acho que dos Colegas também, de, de ver todos vocês aqui. Inicialmente eu queria
agradecer a oportunidade então de no último final de semana estar representando a Câmara de
Vereadores na 1ª Feira do Livro ao Ar Livre, que ocorreu lá na Dom Camilo, em Nova Pádua.
Foi um evento muito bonito, que não só incentivou a cultura, mas também o hábito, não só a
cultura e o hábito da leitura, mas também contou com a exposição de artes, pinturas e música de
talentos locais. O evento teve o lançamento do livro “Depois da Chuvarada” e, também, a
exibição do curta-metragem “O Menino da Terra do Sol”, no formato drive-in, obras estas que
fazem referência ao escritor Flávio Ferrarini. Parabenizo o Poder Público de Nova Pádua, através
do Prefeito Danrlei Pilatti, também os Vereadores; o patrono da feira, da Feira do Livro, Gustavo
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Martins; e os voluntários do Instituto Flávio Ferrarini e a Associação Cultural Paduense que tão
bem organizaram este evento. Na última semana, tive a resposta da 2ª Superintendência do Daer
sobre a indicação que fiz, solicitando manutenções da VRS-814, onde mostraram estar cientes da
causa e, também, sinalizaram sobre o andamento do processo de municipalização. Bem
importante, que nem o Colega Guga falou, acredito que a gente deve sim ter um olhar especial
pra isso, né? Aqui, eu quero só fazer um parênteses, né? Em 2019, eu estive numa oportunidade
num evento em Nova Pádua e, na época, falando com o então prefeito Ronaldo, ele mostrou, na
época ele falou sobre a municipalização, visto que o trecho de Nova Pádua, hoje, é
municipalizada. A única dúvida que fica, né, na, na administração na época houve interesse da,
por parte de Flores da Cunha também, e se houve, quais as dificuldades que foram encontradas
na época, né? Seria bom talvez, né, o Colega também, os Vereadores mostrarem isso pra nós, pra
que a gente consiga de alguma forma somar esforços e, e de alguma forma também encontrar
essa solução. E falando em municipalização, na última sexta-feira, representantes do Daer então
oficializaram, em reunião, a entrega da municipalização da ERS-9050, que liga Flores à Otávio
Rocha. E queria aqui salientar que em abril desse ano, eu e a Vereadora Silvana estivemos na
Assembleia Legislativa, a gente fez esse pedido pra que fosse colocado na pauta o projeto de lei
e, na época, foi entregue a solicitação ao presidente da Câmara... Concluo na Declaração de
Líder.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Horácio Rech.
VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora,
funcionários da Casa; aos homenageados de hoje, um parabéns às escolas Targa e o meu tocaio
Horácio; à imprensa, aos demais aqui presentes, os assessores, as assessoras e a quem nos
acompanha através da redes sociais. Semana Farroupilha, consta no calendário brasileiro oficial
de datas, de 13 a 20 de setembro, semana comemora o desfile em homenagem a líderes da
Revolução Farroupilha, relembra a Guerra dos Farrapos contra o império, de 1835 a 1845,
iniciou dia 20 de setembro. E o dia 20 de setembro é comemorado o dia do Gaúcho. Neste dia, a
província de São Pedro declarou guerra contra o império, por causa dos altos impostos cobrado
pelo charque. Em primeiro de março de 1845, o governador Bento Gonçalves assinou o trato de
Ponche Verde, era o fim da Guerra dos Farrapos. Somente em 1996, o 20 de setembro foi
oficializado como o dia do Gaúcho. Curiosidade do vocabulário gaúcho: taura: homem forte,
valente e destemido; chiru: caboclo de pele morena, mestiço índio; xiru com xis: peão, amigo ou
parceiro; chinoca: é mulher do peão; china: mulher que viajava acompanhando os homens pelo
pampa, trabalhando como prostituta; guasca: caipira, habitante da roça e tira feita de couro cru.
Obrigado, Senhor Presidente.
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Luiz André de Oliveira.
VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, só gostaria de destacar o
recurso pago de 300 mil reais, no dia três de setembro, que foram destinados para a saúde do
nosso município, através de emenda parlamentar do Deputado Carlos Gomes, bem como o
anúncio de recursos também, e já pagos e destinados também pelo nosso deputado, por emendas,
do ano passado, para 34 municípios do nosso Rio Grande do Sul, sendo 32 destinados para a área
da saúde e dois para a área de infraestrutura. Também gostaria de falar que dia nove de setembro,
na quinta-feira passada, foi o dia do Administrador, né, deixar aqui meus parabéns a eles.
Também, no dia 10 de setembro, sexta-feira, dia mundial de prevenção ao suicídio, data essa
muito importante que devemos, né, trabalhar forte também em cima disso. Era isso, Senhor
Presidente. Meu muito obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra a Vereadora Silvana De Carli.
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, gostaria então de falar de algumas
atividades que aconteceram na semana. Então, com alegria, tivemos a abertura do programa
Vereador da Melhor Idade, foi recebido aqui nove idosos que vão participar desse processo
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conosco nesse mês e vai culminar com a sessão solene no dia sete de outubro. Está sendo bem
legal o envolvimento. E falando um pouco do tema idosos, na semana também estive reunida
com duas professoras da Universidade da UCS, que são integrantes do Instituto da Longevidade
então, que estão trabalhando especificamente nesse assunto. E hoje, em reunião com a comissão,
com o Prefeito, né, a Comissão do Idoso, que é composta por mim, o Vereador Luizão, o
Vereador Horácio e o Vereador Vitório, ele sinalizou que a gente pode fazer alguma coisa
também com esse instituto através da, das nossas escolas, uma palestra que a gente vai promover
no mês de outubro em relação ao mês do idoso. E nessa reunião também com o Prefeito, a gente
explanou todas as atividades que a comissão fez até agora, todas entidades que a gente ouviu,
todas informações que coletou pra contribuir na construção aí de políticas públicas para os
nossos idosos. Como já é de conhecimento, o ano que vem inicia a construção do Centro de
Convivência, que vai atender idosos, crianças, adolescentes e adultos. E também, nós vamos ter
aí, agora, no mês de outubro, um trabalho da comissão também com a entrega de uma cartilha
com todas as informações sobre os idosos do nosso município. E também, tive a alegria de ser
convidada aí pelo pessoal da, que adquiriu a Cooperativa Nova Aliança, pra construir um hotel
lá. Então vai ser um complexo bem legal, uma questão turística aí muito importante pro nosso
município que está nascendo, vai ter hotel, flat, vai ter praça, vai ter museu do vinho, vai ter
também dois, dois restaurantes, salas comerciais. E tem o envolvimento da comunidade muito
importante, porque estão adquirindo os apartamentos, quem quiser comprar, tiver dinheiro pra
investir lá, pode comprar um apartamento e ser dono desse hotel também e, depois, recebe em
cima da, dos aluguéis. E a gente vê aí que para a nossa cidade vai ser um marco bem legal pro
desenvolvimento turístico e vai atrair muitas pessoas. Então fiquei bem feliz. E eles também
pediram pra utilizar a Tribuna pra vir apresentar pra todos os Vereadores o projeto. Então eles
vão fazer a inscrição também para, nos próximos dias, virem à Câmara mostrar pra toda a
comunidade o projeto que eu divulguei lá no meu Face, tem o videozinho pra quem quiser
assistir de como vai ser. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Ademir Barp.
VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente; Colegas Vereadores,
Vereadoras, às pessoas que nos acompanham; os homenageado da noite, a escola Professor
Targa, pelos 60 anos; a escola Horácio Borghetti; parabenizar o Colega Vitório, pela moção,
sabemos da importância que a educação tem no nosso país e, também, no nosso município.
Então essas duas escolas tradicionais, de uma história bonita de educação, de trabalho, de
formação de crianças e cidadãos. Então parabéns, sejam todos bem-vindos a nossa Casa.
Também às pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Senhor Presidente, Colegas
Vereadores, pessoas que nos assistem, na última sexta-feira, então tivemos no Casarão dos
Veronese, esse marco da, da imigração italiana na nossa região, o troféu Grazie, que é
promovido pelo jornal O Florense. Então foram homenageados naquela noite, naquela
oportunidade, com o troféu Grazie o Senhor Alberto Walter de Oliveira, Claudino Caetano
Muraro (in memorian), Fátima Caldart Galiotto, Faustino Bisinella, Ivo Gasparin, Maria Rizzotto
Boz, Maurício Pauletti, Remo Luis Coloda (in memoriam) também. E como as entidades então a
Associação Produtoras de Arte e Cultura de Flores da Cunha, a APAC; Associação de Amigos
de Otávio Rocha, Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima e a Upeva, União Pela Vida
Animal. E também, foi homenageado o diretor do jornal, o Carlos Paviani, com o troféu Grazie,
juntamente com o Colega Presidente Clodomir Rigo, estivemos representando esta Casa e vimos
a bela cerimônia e a emoção dos homenageados, porque se viu naquelas pessoas sua história, sua
vida e tudo que eles ofereceram pelo nosso município. Então foi um momento marcante. E como
sociedade florense, o agradecimento a todas essas pessoas. Então é mais um marco, é mais uma
história que se escreve no nosso município através dessas pessoas. Tantos outros também teriam
que ser homenageado, que tanto fazem para o nosso município. Nessa oportunidade, foram esses
os homenageado. Então, a todos eles, nosso muito obrigado. E grazzie por tudo que eles fizeram
por nossa sociedade florense. Por ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Angelo Boscari Junior.
VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos! Quero
também cumprimentar as direções das escolas, direção e professores da escola Professor Targa, e
direção e professores da escola Horácio Borghetti. Dizer que é uma bela história, uma justa
homenagem pelos 60 e 70 anos. Mas a gente tem que aqui agradecer aos profissionais que
mantém a instituição em pé, que são a direção e os professores, então muito obrigado pelo
trabalho de vocês! Continuem com, com força e garra, porque professor é, é a profissão acho
mais importante que existe, que ela forma as outras profissões e precisamos muito de vocês.
Apesar das diversidades, sei que não é fácil, né, lidar na educação pública no, no Brasil, mas a
gente agradece e pede que vocês continuem ensinando nossas crianças em nossa comunidade.
Muito obrigado pela presença e parabéns! Na semana passada, eu estive em algumas
conversações, reuniões com pessoas da comunidade. Uma delas foi um encontro que tive com o
Vereador Tiago Brunet, de Farroupilha, ele que também é médico, né, e um dos assuntos foi o
consórcio entre municípios para uso da saúde, né, enfim, atendimentos em hospitais, né, levando
em consideração que Flores da, que Farroupilha é nossa referência em ortopedia e traumatologia,
né? A gente conversou um pouco sobre a, o modelo de consórcio, ele ficou de buscar também
maiores informações sobre os consórcios, para que a gente possa contribuir aí também, buscando
alternativas pra manutenção do nosso hospital, porque existe, né, algumas dificuldades na nossa
saúde. Sabemos aí da, né, das dificuldades que o SUS enfrenta, né, muito bem abordado pelo
Colega Luizão, mas a gente precisa pensar aí no futuro o nosso hospital, né, pra tentar dar
manutenção a ele e atender melhor também a nossa comunidade. Também, na semana passada,
eu acabei conversando um pouco com nosso Secretário da Educação e questionei sobre o modelo
da escola cívico-militar que está, que foi instaurado na escola Tancredo Neves, no bairro União,
e ele nos, me passou que o militar da reserva foi designado nesta semana e, nos próximos dias,
vai começar a atuar junto à escola. Ele irá monitorar entrada e saída, além de fazer algumas
atividades com alunos no recreio. Basicamente é isso, né, nada com cunho pedagógico, apenas
algumas noções de disciplina ou algo assim. Então os alunos vão ter esse militar nos próximos
dias lá, será pago aí pelo Município esse profissional, né, nesse modelo escola cívico-militar, que
foi instaurado ainda no ano passado, mas só agora que vai, esse profissional vai começar a atuar.
Também conversei com a diretora de Cultura na mesma oportunidade, falando um pouquinho
sobre o Fundo Municipal da Cultura e tentando buscar aí mecanismos pra que a gente possa
fomentar esse fundo através de recursos não só municipais, mas também aqui da Câmara de
Vereadores, através de emenda impositiva, e vamos estar aí analisando a lei para que isso possa
ser feito dentro dos conformes. No mais era isso. Agradeço a presença de todos, agradeço a todos
aqui hoje e tenham todos uma boa semana. Obrigado!
PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Carlos Roberto Forlin.
VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito boa noite, Senhor Presidente, mais uma
vez; parabéns a todos homenageados dessa noite, tanto a escola Horácio Borghetti quanto o
Professor Targa; parabéns, Diretor Vitório, por lembrar do trabalho dos nossos professores, os
nossos educadores em nosso município. É um, uma homenagem muito bonita, que eles podem
estar hoje aqui recebendo das mãos da Câmara de Vereadores. Apenas a título de contribuição,
juntamente com a Vereadora que está trabalhando em prol do preço mínimo da uva, gosto de
comentar, sempre falo, ainda mais nesses atuais momentos, a questão de olhar o antes pandemia
e um depois. Não que já tenha passado, mas só que nesse entretempo que podemos calcular um
ano e meio, dois, muita coisa se mudou, como o preço do saco do insumo, o diesel. Pra quem
produz, fazendo um pequeno cálculo, se vê que muitos dos produtos defensivos agrícolas tenham
dobrado de preço, acarretando ainda mais o custo de produção fixo do nosso produtor, né? E
também, levando em consideração outras questões, como o clima, a geada, pérola da terra, pode
ter a questão mesmo da mufa que, agora, com o clima chove, depois vem o sol, é tratamentos
que vai. E dependendo da quantidade da, de videiras aí, de hectares, é uma questão também que
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vai na ponta da caneta, né, tudo é questão de cálculo. Então muito importante, Vereadora, a gente
fazer esses cálculos. Hoje, quanto à questão também do preço, as linhas de crédito, acredito o
produtor tem alguns que estão recebendo em doze parcelas, né, às vezes tu não consegue se
programar, que é investido um valor, tu investe em cima daquilo ali e tu está recebendo em doze
parcelas. Claro, até sete, todo mundo consegue quitar, mas doze parcelas aí infelizmente às vezes
o produtor que se programa pra fazer um investimento, trocar um trator ou algo do gênero,
infelizmente acaba ficando pra outros anos, né? Também comentando do, a sua dúvida, Colega
Vereadora, eu acredito que não teve problema nenhum, porque até mesmo o projeto foi
encaminhado na, durante a administração, né? Talvez se teve um entendimento, Nova Pádua teve
a sua, teve a sua concessão e, logo após, Flores da Cunha encaminhou, inclusive todos os
vereadores, o Presidente da Casa, o Vereador Barp, esse projeto tramitou na Casa e foram todos
favoráveis, né? Então fique, se eu pude te responder ou talvez, agora, fica a minha pergunta, né?
Hoje, o Prefeito César Ulian foi vereador na gestão passada e, hoje, é prefeito. Vocês estão
encontrando alguma dificuldade pra municipalizar isso? Fica aí a minha questão também então.
Muito obrigado!
VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Para Declaração de Líder. (Assentimento da
Presidência). Obrigado, Presidente! Colegas Vereadores, ainda em tempo, trazer algumas
informações, algumas sugestões também. Foi, na questão do, do preço da uva, a gente sabe da
dificuldade que se tem a cada ano, quando começa no dia primeiro de julho a abertura da safra
pro ano seguinte, que seria o ano de 2022, então começa essas entidades, começa a mobilização.
Acredito que cada ano tem se dados mais precisos, mais fortes para se chegar a um denominador
comum que possa ser um complemento desses preços para os nossos agricultores, ou algo a
contento, ou algo que nos, que venha a manter e incentivar ainda a nossa viticultura na nossa
região, principalmente aqui em Flores da Cunha. Então a gente sabe que todos os insumos são
dolarizados, passam por, por questões financeiras altas. E, que nem o Colega falou, os preços
praticamente dobraram, alguns triplicaram conforme o insumo a ser utilizado. Então muito tem
que se ver nessa questão para se poder chegar a um preço bom, um preço que realmente
gratifique os nossos agricultores. Quanto aos empréstimos, acredito, né, Colega Vereadora,
também esses financiamentos para as indústrias poderem fazer o pagamento aos agricultores,
sempre se trabalhou com o IGF, né, acredito que seja uma outra linha agora, de um crédito mais
facilitado então também para as nossas indústrias facilitarem a vida dos nossos agricultores.
Também na questão da, da estrada de Otávio Rocha, a gente recebe com alegria essa notícia,
para que Flores da Cunha, agora sim, como, como provedora dessa estrada, possa sim dar a
manutenção e fazer os reparos necessários também para essa estrada, a 9050. E quanto à 814, a
gente sabe que passou por esta Casa o projeto, e não vejo que houve dificuldades, acredito sim
que houve uma certa morosidade na questão estadual para se passar para a Municipalidade essa
estrada. Acredito que isto, os trâmites estão acontecendo como estavam acontecendo
anteriormente. Nova Pádua conseguiu um pouco antes, acredito com uma questão de um pouco
de tempo, porque todos os trâmites foram de um momento ideal, num momento propício. E se
houve alguma demora até então, é por causa também acredito não por falha de, de trabalho aqui
do nosso Município, mas sim na esfera estadual. Então era isso, Senhor Presidente. Uma boa
noite e uma boa semana a todos!
VEREADOR DIEGO TONET: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência).
Senhor Presidente, Colegas Vereadores, agradeço o retorno, né? Assim como também nos foi
passado pela Superintendência ali do Daer, na resposta que eu tive do, da indicação que eu tinha
feito na última semana, a gente sabe que ele, hoje ele se encontra na Casa Civil, né, e está parado
há um bom tempo, assim como estava também a questão da estrada de Otávio Rocha. E quando
eu e a Silvana estivemos em abril lá, a gente pediu então pra anteciparem, para darem mais
celeridade e, graças a Deus, agora também, com a nossa contribuição, acredito, né, Silvana, nós
conseguimos então municipalizar essa via, que agora sim vai poder estar recebendo
investimentos. Então eu peço também pros Colegas, que a gente continue a se esforçar, né? Se
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talvez, a gente sabe que hoje está com o Estado, depende do Estado também isso, não depende
mais só do, do município, mas todo o esforço que a gente fizer agora, vai fazer a diferença pra
que a gente consiga municipalizar a estrada de, que vai à Nova Pádua. Eu queria citar também,
que hoje pela manhã, estive visitando o CAPS Florescer, aqui de Flores, onde fui atendido pela
psicóloga e coordenadora Gislaine Toscano, e onde me explicou sobre as atividades
desenvolvidas e onde pude sanar dúvidas e trocar ideias sobre o Setembro Amarelo, como o
Colega Luizão também comentou, que trata sobre o mês de ações de prevenção ao suicídio, e na
qual eu protocolei um projeto que está em tramitação e que institui esse mês no município.
Agradeço à Gislaine pela oportunidade. Ela também nos deixou um material que já compartilhei
com os Colegas, que é um folder informativo sobre o Setembro Amarelo. E então, que a gente
possa em breve, quando o projeto também estiver passando aqui por nossa apreciação, que a
gente possa aprovar essa causa. A gente sabe que toda vida importa, né, e a gente precisa olhar
com carinho pela, pra, pela saúde do, da nossa comunidade aqui de Flores da Cunha. Por ora era
isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos!
VEREADORA SILVANA DE CARLI: Para Declaração de Líder de Governo. (Assentimento
da Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores e a comunidade que ainda nos prestigia,
na função de Líder de Governo, nós temos também que dar satisfação à comunidade do que o
Poder Executivo está fazendo e das vezes algumas coisas que não conseguem andar como a
gente gostaria. E uma delas é a estrada velha, que de novo estamos com problema lá, de
pagamento, então a obra está lenta. Temos ainda pra receber da emenda, né, do Osmar Terra, um
milhão e seiscentos mil pra serem pagos ainda, além da, da parte que o Município vai fazer toda
ela, completou com mais um quilômetro para que toda essa via da estrada velha, que liga à
Caxias do Sul, fosse contemplada. Então pra comunidade saber, a obra está lenta porque a
empresa faz a parte dela, mas ela precisa receber. Então no momento que ela não recebe, ela dá
uma seguradinha até vim o dinheiro pra continuar a obra. Então estamos de novo nesse processo
aí. E o Vereador Guga solicitou um requerimento pedindo informações sobre a, a Lei Geral de
Proteção de Dados, e me parece que, agora, a gente tem que fazer um milagre em oito meses de
Governo, porque são assuntos que ficaram pendentes da administração passada, bem como o
Regime Geral de Previdência. A Lei de Proteção de Dados é desde 2018 que poderia ter sido
colocado em prática, mesmo assim, a Administração assumiu a, este Governo, já sabendo das
bombas que ficaram e está trabalhando nisso, já tem o orçamento para as empresas que poderão,
né, ganhar e trabalhar essa questão dentro da Administração, inclusive com treinamento para os
servidores, porque na final da administração passada inclusive foram cortados 30 cargos do
governo. Então essa Administração, além de começar nova, está com 30 pessoas a menos no,
trabalhando para que as coisas funcionem como deveria ser. E também, a administração passada
não nomeou aí os fiscais que poderiam ter nomeado, ficamos aí com dois fiscais trabalhando
todo esse período, inclusive atendendo às questões da pandemia. Então se a Administração
Pública está empenhada em fazer o melhor pra nossa cidade, tem muitas, muitas demandas que
chegam diariamente, mas tem todo sido dada atenção e encaminhadas dentro do processo
burocrático também que tem a própria Prefeitura. Então estamos atentos e pedimos à
comunidade também que tenha paciência, mas que no momento que essa Lei 173 cair, o ano que
vem possam ser feitas contratações, algumas coisas serão já resolvidas de imediato. Era isso,
Senhor Presidente. Muito obrigada!
VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Para Declaração de Líder. (Assentimento da
Presidência). Senhor Presidente, os demais já citados, parabéns a todos da escola Targa e da
escola Horácio Borghetti. Quero agradecer a Secretaria de Obras pelo trabalho prestado na rua
Fortunato Pedro Zuppa, conhecida também como rua Dois, em Nova Roma. Agradeço em meu
nome e em nome dos moradores. Também, agradeço da melhoria da estrada de Nova Roma,
sentido Santa Bárbara. Solicito melhoria na estrada do travessão Gavioli e da estrada conhecida
como estrada do Menegon. Obrigado, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a
todos!
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrado as Explicações Pessoais,
passamos aos Informes da Presidência. Então, na última sexta-feira, estive eu, juntamente com o
Vereador Ademir Barp, lá no Casarão dos Veronese, na entrega do troféu Grazie, promovido
pelo jornal O Florense. Então lá foi, conforme o meu Colega Vereador falou, então foram
agraciados pessoas e entidades. Então parabéns ao jornal, por ter feito esta homenagem a nossos,
a nossas pessoas que tiveram destaque no município. Então no sábado também, eu quero
agradecer ao Vereador Diego, que esteve representando esta Casa na 1ª Feira do Livro ao Ar
Livre de Nova Pádua, promovida pela Prefeitura Municipal de Nova Pádua e pelo Instituto
Flávio Luis Ferrarini. Na ocasião, foi lançado o livro “Depois da Chuvarada”, de Flávio Luis
Ferrarini. Então obrigado ao Vereador Diego! Queria também agradecer à Vereadora Silvana,
por ter feito a interlocução entre as entidades nessa importante reunião com a Ministra da
Agricultura. Eu acho que é importante sim o município se, se declarar agora, no início, não
esperar que venha o preço tabelado e, depois, acontecer que nem aconteceu no ano passado, dos
agricultores virem aqui, junto a esta Casa, reivindicar ações depois que o preço foi determinado.
Então parabéns à Vereadora Silvana. Não sei se mais algum Colega participou de alguma
atividade, no final de semana, representando esta Casa? Quero então lembrar a todos, que na
próxima quarta-feira, dia 15, às 18:00 horas, haverá audiência pública neste plenário, para
apresentação à comunidade do Projeto de Lei Complementar nº 008/2021, que trata do Código
de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha. Então todos estão convidados a
participar. Então não tendo mais assunto para hoje, eu agradeço a presença de todos, das escolas
Professor Targa, Horácio Borghetti, professores, diretores, alunos, parabenizar a todos vocês,
obrigado pela presença! Obrigado pelo respeito mútuo entre nós, todos respeitando quem está do
seu lado, usando máscara, isso é importante pra que a gente consiga passar por essa etapa difícil,
e que essa Casa sempre tenha um público presente prestigiando as nossas ações da nossa Câmara
de Vereadores.
Então, eu agradeço a proteção de Deus, a presença de todos vocês e declaro encerrada a sessão
ordinária desse dia 13 de setembro de 2021, às 19h40min. Tenham todos uma boa noite, uma boa
semana, e paz e bem!

Vereador Clodomir José Rigo
Presidente

Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior
1º Secretário

Anais 2.657, da Sessão Ordinária do dia 13 de setembro de 2021.

117

