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SESSÃO 2.658 – ORDINÁRIA 

21 de setembro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 21 de setembro de 2021, às 18h09min. Cumprimentando a 

Colega Vereadora, os Colegas Vereadores, à imprensa, assessores da Casa, público aqui presente 

e o público que nos assiste através do Facebook Câmara de Vereadores Flores da Cunha, sejam 

todos bem-vindos! 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).  

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 100/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 017/2021 e encaminha o 

memorando nº 288/2021, da Secretaria da Saúde, contendo informações sobre o Termo de 

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

diante da ajuda financeira ao hospital local, em atenção ao requerimento nº 057/2021, de autoria 

do Vereador Carlos Roberto Forlin.  

Ofício nº 101/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 062/2021, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$113.353,00”.  

Ofício nº 102/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 063/2021, que “Autoriza a transferência 

de recursos financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima e autoriza a abertura 

de um Crédito Adicional Especial no valor de R$139.500,00”.  

Ofício nº 103/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 064/2021, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$2.055.000,00”.  

Ofício nº 196/2021, do Secretário de Educação, Cultura e Desporto, que responde o ofício da 

Câmara nº 190/2021 e informa que será disponibilizado o micro-ônibus solicitado para o 

transporte dos participantes do projeto Vereador Por Um Dia da Melhor Idade até a Colônia 

Muraro, na data de 15 de setembro de 2021. 

E-mail da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que encaminha convite para participar do 

evento de divulgação e premiação dos projetos destaques da Mostra Científica-Cultural, de 

forma virtual, no dia 21 de setembro de 2021, às 08:00 horas, para os projetos do 5º ao 9º ano; e 

às 13h15min, para os projetos de educação infantil ao 5º ano, através do link informado neste e-

mail.    

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Nova Redação do Projeto de Lei nº 060/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que “Institui, 

no município de Flores da Cunha, a “Semana Municipal de Conscientização e Combate aos 

Acidentes com Máquinas Agrícolas””. 

Indicação nº 271/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a terraplanagem e o cascalhamento da rua de acesso à pracinha do bairro AABB, 

extensão da rua Giraldo Fontana, conforme imagens anexas a esta indicação.  
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Indicação nº 272/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada uma campanha de conscientização do uso de protetor solar 

pelo agricultor. 

Indicação nº 273/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a revitalização do pórtico localizado no acesso norte do município. 

Indicação nº 274/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a iluminação pública de um pequeno trecho da rua Terezinha 

Mari Zorgi, próximo ao Eremitério Frei Salvador. 

Indicação nº 275/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que realize melhorias na rua Pedro Bulla, localizada entre a rua Hilário Fontana e a 

rua Júlio de Castilhos, no bairro Aparecida. 

Indicação nº 276/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de contêineres de lixo orgânico e seletivo na Via Vêneto, estrada para São 

João, nas proximidades do número 635. 

Indicação nº 277/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de quebra-molas, com a devida sinalização, na Via Vêneto, estrada para 

São João, nas proximidades do número 635, conforme imagem anexa a esta indicação. 

Indicação nº 278/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o reparo da rua Adélia Slaviero, número 430, no bairro São 

José, próximo à residência do Senhor Renato Bertim.   

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Presidente da Frente Parlamentar para Discussão e Fiscalização das Concessões 

Rodoviárias do Polo de Caxias do Sul, Vereadora Denise Pessôa, que convida para a reunião 

pública no dia 15 de setembro de 2021, às 19:00 horas, na Câmara de Vereadores de Caxias do 

Sul, para tratar sobre questões relativas ao modelo de concessão das rodovias do estado proposto 

pelo Governo Estadual. 

E-mail da Secretaria Executiva do Comitê Taquari-Antas, que encaminha convite para a 

Assembleia Pública Regional Inicial da Consulta Popular 2021, no dia 21 de setembro de 2021, 

às 15:00 horas, no Teatro da UCS, em Caxias do Sul.  

E-mail do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que encaminha o ofício DG nº 

4601/2021, que informa que a Segunda Câmara desta Corte de Contas, em sessão de 26 de maio 

de 2021, examinando o Processo de Contas de Gestão nº 3435-0200/19-4, relativo ao exercício 

de 2019, do Executivo Municipal, decidiu pela ciência ao Poder Legislativo, nos termos da 

alínea “b” do decisum.      

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Vereadores, Vereadoras, 

Vereadora, os nossos assessores, assessora. Indicação 278. A referida rua encontra-se em 

péssimas condições de tráfego; com recente chuvas, a situação piorou e muito. Solicito que seja 

feito os reparos urgentemente, pois nesta via transita ônibus do transporte escolar. O fato este 

que há muito tempo vem sendo solicitado pelos proprietários da empresa de ônibus e demais 

moradores, os quais não estão sendo atendidos. Certo do seu pronto atendimento, agradeço. Era 

isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Luiz André de Oliveira.  
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VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente; Vereadora, 

Vereadores; boa noite aos assessores da Casa; também imprensa, na pessoa do Rouglan; e às 

pessoas que nos assistem através do Facebook, a todos eles, uma boa noite. Venho falar então, 

hoje, da indicação 271, que é aquela rua que dá acesso ao parquinho, aquele campinho de futebol 

ali na, na AABB. Pessoal precisa ali daquela, daquela estrada, que ela está bem danificada. E 

também, é o acesso, né, das crianças pra, pra ir lá poder brincar, jogar futebol. Também a 

indicação 276, que é a rua ali, a Via Vêneto, ali em frente àquelas empresas que tem localizado 

ali no número 635. São seis empresas, né, atualmente que tem suas atividades ali e, até agora, 

eles não têm lugar adequado para descartar o lixo, né, então a gente faz esse pedido aí pro 

Prefeito. Também, nessa mesma rua ali, como aumentou bastante o tráfego de veículos ali, por 

causa do, do Villa Romana, né, aquele bairro ali que, que acabaram abrindo ali, também pessoal 

está atingindo uma velocidade muito grande ali, também os proprietário das empresas me 

procuraram, né, pra nós lutarmos também pra conseguir um quebra-mola ali, que vai ajudar 

bastante eles. Então era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

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

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

comunidade que nos assiste pelo Facebook, os assessores, todos que estão presentes aqui nesta 

Casa. Trago hoje uma reivindicação de melhorias no nosso pórtico do acesso norte, esse pórtico 

que conquistamos com uma emenda parlamentar do Deputado Afonso Hamm, na época que eu 

trabalhava na Secretaria de Turismo do nosso Município. Então, como a gente pode ver nas 

fotos, (Exibição de imagem através da televisão), ele precisaria de uma lavagem, enfim, alguma 

melhoria também pra poder visualizar melhor o letreiro dele, que dá acesso então à nossa, nossa 

cidade. Inclusive ele tem pichações já, que acaba então deixando feia a nossa entrada. Então esse 

é o pedido que eu faço hoje para o nosso Poder Executivo, que a gente possa embelezar também 

o acesso norte da nossa cidade, melhorando o pórtico que ali se encontra. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada!  

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas 

Vereadores, servidores e assessores da Casa, imprensa, público aqui presente e os que nos 

acompanham através do Facebook. Hoje trago a esta Casa duas indicações solicitadas por 

moradores próximos aos locais. A primeira, pede ao Senhor Prefeito Municipal que seja 

providenciado a iluminação pública de um pequeno trecho na rua Terezinha Mari Zorgi, próximo 

ao Eremitério Frei Salvador. Com a pavimentação do trecho sul da rua Terezinha Mari Zorgi, da 

Via Vêneto e abertura do loteamento Villa Romana, este itinerário tornou-se muito atrativo para 

a realização de caminhadas no final do dia e um aumento considerável do fluxo de veículos. A 

falta de iluminação pública neste pequeno trecho sul da rua causa insegurança às pessoas que 

transitam pelo local. Sabemos que a iluminação pública está diretamente ligada à segurança 

pública no tráfego, previne a criminalidade, orienta percursos e aproveitamos melhor as áreas de 

lazer. A iluminação pública é essencial à qualidade de vida das pessoas, atuando como 

instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar plenamente do espaço público no 

período noturno. A outra indicação, também por solicitação de moradores da rua Pedro Bulla, 

peço ao Senhor Prefeito Municipal que realize melhoria na rua Pedro Bulla, localizada entre a 

rua Hilário Fontana e a rua Júlio de Castilhos, no bairro Aparecida. Com o passar dos anos, as 

ruas que são pavimentadas com paralelepípedos sofrem com tráfego de veículos, ações humanas 

e o intemperismo físico e químico. Na rua Pedro Bulla, este reflexos estão muito presentes, com 

buracos e elevações que dificultam o tráfego de veículos, necessitando ser consertados. Desta 

forma, para contribuir com as boas ações desenvolvidas no município, solicitamos o atendimento 

a estas indicações. Obrigado, Senhor Presidente.  

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

Vereadora, servidores da Casa, a imprensa, o Rouglan, servidores e as pessoas que nos 

acompanham através do Facebook, sejam todos bem-vindos! Nessa semana, Senhor Presidente e 

Colegas Vereadores, protocolei nesta Casa a indicação aonde sugerimos ao Prefeito Municipal 

que seja providenciado uma campanha de conscientização do uso do protetor solar pelo 

agricultor. O câncer de pele é um dos tipos de doenças mais detectados no Brasil. De acordo com 

o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, os tumores de pele correspondem a 30% dos casos 

registrados anualmente no país. Os cânceres não melanomas são responsáveis por 95% dos 

diagnóstico de câncer de pele e tem menor letalidade. Já os câncer de tipo melanoma tem maior 

índice de mortalidade. Porém quando detectado precocemente, possibilita a chance de até 90% 

de cura. Frente à lei 13.469, de autoria do Deputado Heitor Schuch, que prevê a distribuição 

gratuita do protetor solar aos agricultores e familiares. E para receber o produto, pode se 

cadastrar agricultores acima de 14 anos, munidos de declaração que comprove a atividade 

agrícola, como a carta de aptidão e preenchimento de formulário. Além disso, devem apresentar 

o cartão SUS, CPF e a identidade. Mas, como muitos agricultores desconhece ou não dão a 

devida importância, sugere-se a criação da campanha de conscientização do uso do protetor solar 

para nossos agricultores. Então essa é uma indicação que a gente traz a esta Casa, que, que possa 

ser pelo Executivo feita essa campanha, juntamente com o sindicato, que é parceiro sempre da 

nossa comunidade e dos nossos agricultores, porque é um tema importante, os avanços já foram 

conquistados, mas temos que dar a atenção devida a esse problema principalmente agora, quando 

a radiação solar se intensifica, as horas de sol no, no verão e os nossos agricultores ficam mais 

expostos. Então esperamos que ser atendidos pelo nosso Prefeito Municipal. Era isso, Senhor, 

Senhor Presidente. Muito obrigado!   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então encerrado o Pequeno Expediente, 

passamos, de imediato, ao   

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Angelo Boscari Junior.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos! Quero 

cumprimentar nosso Presidente Clodo, a Vereadora Silvana, demais Colegas, público que nos 

assiste, servidores da Casa e, também, pessoas que nos assiste, nos assistem através das redes 

sociais. Na noite de hoje, estaremos aí apreciando e votando, né, um projeto, “Um Canteiro para 

Chamar de Seu”, que eu acho que é bem importante a gente fazer essa parceria público-privada 

pra, pra desafogar um pouquinho aí o nosso sistema de jardinagem aí do funcionalismo público, 

pra que eles possam, enfim, atuar em outras áreas, né, outras áreas públicas, né? Eu, ela, essa lei 

vem a revogar uma lei do ano 2000, né, adequar algumas coisas, fazer umas melhorias. Mas 

também, quero ressaltar que existe outra lei, a Lei Municipal nº 3.522, de dois de dezembro de 

2020, que dispõe sobre a criação da parceria Adote uma Praça, que é um, é um projeto bem 

similar aí, foi na época aprovado por essa Casa, foi encaminhado pela vereadora Claudete e que 

também tem, poderia ter sido aprovado algumas coisas ou compilado em um, em uma só lei 

acredito eu, né, pra até facilitar, né, na, na hora da gente... Mas acho que, com o tempo aí, nosso 

Executivo vai, vai estar fazendo as adequações e talvez revogando esta outra lei, né, pra que 

fique tudo mais, mais sintético, né? Mas eu vou ler aqui um pouquinho, pra ver que é bem 

parecido, né? “Fica instituído a parceria “Adote uma Praça” no Município de Flores da Cunha, 

com o objetivo de estabelecer parcerias entre o Município e empresas privadas, entidades 

sociais ou pessoas físicas interessadas em financiar melhorias e manutenções, bem como 

zeladoria e fiscalização de praças, logradouros públicos e áreas públicas existentes no 

Município, com direito a publicidade. São objetivos da Parceria “Adote uma Praça”: preservar 

a limpeza; garantir o bom estado de conservação das áreas de lazer e espaços públicos em 

geral; aumentar o número de áreas conservadas e limpas; incentivar a melhoria da limpeza 

pública municipal; reduzir as despesas do município com manutenção dos espaços públicos, 
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contemplando mais locais que não são assistidos devido à falta de recursos municipais; 

estimular a parceria público-privada; conscientizar a população sobre a importância de ter uma 

cidade limpa em termos de higiene e saúde”. Então, né, acredito que é, que é uma lei também 

que poderia ser utilizada, mas a gente vai estar sendo parceiro aí do “Um Canteiro pra Chamar 

de Seu” e querer cobrar, né, que a, que nossa Administração busque essa parceria até pra a gente 

melhorar a limpeza urbana e conseguir então, com a equipe própria da Prefeitura, atender aí 

outros locais, né, como os acostamentos de vias, sentido Nova Roma, sentido Otávio Rocha, 

agora, com a municipalização, posteriormente também sentido a Nova Pádua, pra que a gente 

possa resolver esse problema de limpeza que, que tem sido aí muito cobrado pela nossa 

comunidade. Também quero falar um pouquinho sobre o projeto que o Governo do Estado 

apresentou sobre a LOA de 2022, né, que apresenta queda das alíquotas de ICMS, né? O Correio 

do Povo aqui, diz que o projeto protocolado na última terça-feira estima receita de 50,1 bilhões e 

despesa de 50,3 bilhões, resultando em déficit projetado de 3,2 bilhões. O resultado orçamentário 

não é positivo pelo serviço da dívida com a União de 3,2 bilhões ao ano, destaca Eduardo Leite, 

nosso Governador, ou seja, mesmo com a apresentação, ainda vai ter um déficit aí na, nas contas 

públicas. Mas ele é, ele está, né, animado com a questão do crescimento do estado enfim. Ele até 

explica aqui, que de acordo com os dados apresentados pelo Governo, a queda do, no déficit 

previdenciário foi de 2,1 bilhões, ou seja, tem um, teremos déficit, mas, porém menor, não que 

estaremos com as contas em dia, né? Apesar da crise da pandemia e da estiagem que acometeu 

no Rio Grande do Sul, no agregado, desde o primeiro trimestre de 2019, neste Governo o Estado 

cresce bem mais do que o Brasil, três vezes mais. O aumento do PIB de janeiro de 2019 até aqui 

foi de 4,7%, já descontado o efeito da pandemia, ressaltou o Governador, em comparação com o 

crescimento de 1,5 do país. Mais importante do que observar este ano com o anterior, é ver do 

ano passado para cá, pontuou ele. Mas um dos itens, né, que mais chama a atenção, eu acho que 

não só a minha, mas de toda a população, é que ele prevê aí reduzir o ICMS dos combustíveis e 

energia e telecomunicações. Ele anunciou então que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços, ICMS dos combustíveis terá redução. A partir do ano que vem, a alíquota cairá de 

30% para 25%. Diante desta revelação, os estados reagiram negativamente, porque daí como se 

ele tivesse avalizando as palavras do nosso Presidente. Mas também, sabemos que ele tem 

interesse políticos, né? Provavelmente ele está fazendo uma jogada aí, né? Então a partir de 

janeiro, o projeto de lei orçamentário anual prevê o fim das alíquotas majoradas de ICMS de 

combustíveis, energia e comunicações. Elas deixam de vigorar depois de seis anos. Para esses 

itens, o patamar cairá de 30 para 25%. Com isso, a partir de 2022, o RS fará parte do grupo de 

sete estados com menores alíquotas do Brasil para gasolina e álcool. Atualmente, o RS já está 

entre os menores também no diesel, com alíquota de 12%. Isso causou até uma certa revolta 

entre os secretários da Fazenda do, dos outros estados, né, dizendo que o, esse motivo seria que o 

Presidente Jair Bolsonaro vem travando uma batalha com os governadores, o impasse teria sido 

pelas indicações e responsabilidade pelo aumento do valor do combustível. E para o Presidente 

da República, o preço da gasolina na bomba passou de sete reais devido aos altos impostos 

cobrados pelos estados. No entendimento dos secretários, né, o Eduardo Leite acabou baixando a 

guarda. Mas ele acaba explicando também, na apresentação do projeto, que no período aí de 

janeiro a agosto deste ano, a variação só da gasolina foi de 31%. Então não quer dizer que o 

ICMS é o grande responsável. Mas enfim, toda baixa na, na tributação é boa pro consumidor 

principalmente para o consumidor de bens de consumo, porque tudo que a gente acaba 

consumindo é transportado por veículos movidos a petróleo, a diesel e gasolina, e isso vai 

impactar, nem que seja um pouco, mas vai acabar impactando. A variação do diesel foi de 28%, 

de janeiro até agosto, enquanto as alíquotas se mantiveram as mesmas, ou seja, não, não é esse o 

principal motivo ou que venha a discordar aí da, dos pronunciamentos do nosso Presidente. 

Resta saber, né, se essa instabilidade aí dos combustíveis, porque o valor que formula o preço da 

gasolina e do diesel não é só de imposto, mas sim uma série de coisas, é uma cadeia, é o 

transporte, é o imposto estadual, federal, é o dólar. Então tem muitas, muitos fatores que 

influenciam aí no preço final. Mas o Governo do Estado quer, se quer reduzir impostos, ótimo, 
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pra nós que somos consumidores. Resta saber se isso não vai gerar um outro gargalo, né, em 

algum outro ponto, porque como vimos aqui na própria apresentação, ele mesmo prevê um, 

ainda um déficit, né, na arrecadação. Então a gente tem que ver aonde é que vai estourar esse 

gargalo. Esperamos que tenha uma estratégia, que ele conta muito com a, com o crescimento do 

nosso PIB e com a volta do consumo enfim, né? E a gente aguarda então que, que venha para o 

bem, né, essa baixa nos impostos. Mas vamos aguardar aí também o que a Assembleia 

Legislativa vai propor em cima desse projeto, se vai ter alguma alteração, mas a gente está atento 

e esperamos que seja uma boa ideia e que a gente possa aí sofrer um pouco menos com carga 

tributária. Pra essa semana era isso. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.     

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Clodomir José Rigo. 

Então eu retiro. E eu passo, de imediato então, a palavra ao Vereador Ademir Antonio Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente! Concedo o meu tempo ao 

Colega Vereador Guga.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito boa noite, Colegas Vereadores; público 

que se faz aqui presente; imprensa, na pessoa do Rouglan; assessores desta Casa, meu muito boa 

noite. Ocupo a tribuna no dia de hoje, pra ressaltar a data do nosso último feriado, dia 20 de 

setembro, data importante onde se comemora o dia do Gaúcho, né, a nossa Revolução 

Farroupilha. Vou estar fazendo um pequeno adendo a essa data, mostrando sua relevância do, 

então o dia 20 de setembro, dia do Gaúcho, é feriado no estado do Rio Grande do Sul. A data 

recorda o início da Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, em 20 de setembro de 

1835. Para o Brasil, marca a revolta civil mais longa de sua história, que durante 10 anos, 

conhecido como o Decênio Heroico, teve um cenário no Rio Grande do Sul, sendo por isso a 

data mais importante do calendário do estado. Assim, o dia do Gaúcho consiste a essa 

homenagem a um dos episódios históricos mais importantes para a comunidade gaúcha. A data 

ganhou maior destaque e comemoração a partir do momento em que foi decretado feriado no Rio 

Grande do Sul, de acordo com o decreto estadual 36.180, de 18 de setembro de 95. A Revolução 

Farroupilha foi uma revolta regional contra o governo imperial do Brasil, na qual revoltosos 

queriam se separar do império do Brasil. Recebeu este nome por conta dos farrapos que 

participantes vestiam. Após ser feito um acordo de paz entre as partes envolvidas, a revolução 

chegou ao fim em 1º de maio de 1845. A Semana Farroupilha que ela é comemorada do dia 13 

ao dia 20 de setembro, o dia do Gaúcho está incluso dentro da Semana Farroupilha. Uma 

celebração da cultura e das tradições que ocorre anualmente, em 13 a 20 de setembro, no estado 

brasileiro do Rio Grande do Sul, e é a maior festa popular do estado. Tradicionalmente, durante o 

evento, são organizadas festas nos CTGs, que ressaltam os costumes típicos desse povo, como a 

culinária, vestimentas, danças e apresentações musicais. Também, é o momento de exaltar a 

história e, através de palestras e espetáculos, lembrar o que aconteceu no Decênio Heroico. 

Então, pessoal, fazendo uma pequena menção à data, quero também aqui, eu acompanhei na 

minhas redes sociais o evento promovido pelo CTG, aconteceu no CTG, com apoio da 

Prefeitura, onde foi transmitida um, os músicos tocando uma baita apresentação, onde pode levar 

um pouco da cultura, um pouco da música, um pouco da nossa tradição ao lar de cada um dos 

nossos munícipes florenses, da mesma forma, o pessoal de distante de outros municípios, né, que 

prestigiaram o evento. Quero aqui deixar registrado ao patrão do, do Galpão Serrano, todos que 

foram envolvidos, né, na elaboração desse evento, muito bonito, foi um espetáculo, alguns 

minutos, algumas horas aí de música. Então fica aqui registrado o meu contentamento aí com 

esse evento. E trago também, a título de conhecimento, está sendo avaliado pela bancada, a gente 

está em cima de um projeto, que ele é voltado à cultura tradicionalista, né, aonde inclui no 

calendário o, às escolas públicas da rede municipal de ensino de Flores da Cunha a cultura 

tradicionalista, né, que tem por finalidade implantar na, na base curricular, nas escolas 

municipais a questão do tradicionalismo, trazer um pouco da história, também lincando com o 

que é, por que Flores da Cunha, o porquê de Nova Trento, Flores da Cunha. Da, da mesma 
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forma, contar um pouco da história, trazer isso pras nossas escolas, um pouco de conhecimento 

da, do nosso município de origem, então importante ser levado esse assunto. Tive conhecimento 

em outros municípios que foi, que está sendo implantado, até mesmo Farroupilha teve um 

vereador lá que deu, fez, protocolou esse, um projeto semelhante ou parecido com a ideia que eu, 

que a nossa bancada está estudando, então e é muito bonito, é um projeto muito educacional. Da 

mesma forma, aonde traz, né, o porquê de tudo que a gente tem. Não é só de uma data 

comemorativa, ele traz o seu significado na sua essência, o que que é o dia 20 de setembro, né? E 

eu como pude, na gestão passada acompanhei, tive a oportunidade de fazer parte do trabalho na 

organização do evento da Semana Farroupilha nos últimos quatro anos, como o nosso Rodeio 

Crioulo Nacional de Flores da Cunha, então tenho muito carinho por esse, pela nossa cultura, 

pelo trabalho, o que é desenvolvido pelo CTGs na formação da gurizada. Então fica aí mais uma, 

uma proposta pro nosso município. Também recebi aqui, no dia 17/09, um documento do, do 

Estado, das mãos do Zanchin, Deputado Estadual, entrou na Assembleia Legislativa, Vereador 

Diego, nossa, nossa demanda, o nosso trabalho, acredito que é de todos nós aqui, né, a questão 

da VRS-814. Agora venho da, da Casa Civil, acredito que foi muito válido os nossos, aqui a 

nossa, o nosso pronunciamento, a nossa opinião, acho que é o, a nossa postura, e graças a Deus 

chegou na Assembleia, né, no dia 17/09/2021 aí, a transferência de patrimônio rodoviário, que é 

o PROA. Então agora, é só os trâmites nas comissões, os pareceres e a votação e, logo logo, a 

gente terá em nosso, nosso município aí a VRS, que poderá estar o Município dando as devidas 

manutenções e da maneira aí que o nosso cidadão florense merece. E também, quero aqui só 

apenas ressaltar a questão aí da imprensa, né? Eu tive acompanhando a última edição aí do jornal 

e me deparei com uma frase, que “me parece que, agora, a gente tem que fazer milagre em oito 

meses de governo”. Um questionamento ao meu requerimento aqui, que eu quero contribuir com 

os Colegas, né, que o meu requerimento teve por intenção ajudar, ajudar aonde eu tive uma 

estrutura, se bem avaliado, estudado o requerimento, ele continha uma estrutura mostrando até 

de como poderia ser feito essa, a questão da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que 

poderia muito bem um pontapé inicial. Eu tinha dado, há sessões passadas, a questão que poderia 

muito bem a Sala do Empreendedor auxiliar nisso, talvez até mesmo a nossa população que 

viesse a precisar. E o meu requerimento teve por finalidade ajudar a essa oposição, Vereadora, 

Colegas Vereadores, público presente, é construtiva, muito pelo contrário da oposição que vinha 

aqui pra dar pau no governo. Então deixar bem claro, gostaria de deixar bem claro essa questão, 

que a gente está aqui pra ajudar, que quem sofre é o munícipe lá fora, dos nossos cidadãos. Então 

apenas faço a fala que me cabe e onde questionou o meu requerimento aí, e acho que o milagre, 

com 12 milhões de caixa, é meio difícil de acontecer. Então apenas deixo registrado e sou bem 

claro, objetivo, e está aqui o meu posicionamento em relação a isso. E, da mesma forma, a gente 

continua à disposição pra ajudar naquilo que for preciso. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado!  

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 050/2021, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2022”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da 

comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 050/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, este então é o 

primeiro projeto, o primeiro orçamento que o Prefeito vai poder trabalhar, que é feito e elaborado 

então por essa Administração, e ali então tem todos os recursos que serão trabalhados no ano de 
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2022. Cabe salientar então, que também esses valores podem sofrer mudanças de acordo às 

questões econômicas assim que acontecerem no cenário nacional, que às vezes acabam 

influenciando nas receitas que a gente recebe então do Município. Então ali está destinado os 

valores para as secretarias, para o Poder Legislativo também, o recurso que vai ser trabalhado 

durante o ano que vem. E também, nada impede que depois, outros projetos possam passar por 

essa Câmara, fazendo alterações, modificações, incluindo, né, receitas aí, pra poder fazer novas 

obras. É uma organização, um planejamento que deve ser seguido no ano, também pra melhor 

organização de toda a parte administrativa do Município. Então peço o apoio dos Colegas 

Vereadores para a aprovação deste projeto de lei.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 050/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 050/2021 aprovado por unanimidade.  

Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 052/2021, que “Adere ao programa de cooperação Sinal 

Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência 

doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei Federal nº 14.188, de 28 de julho de 2021, 

no âmbito do Município de Flores da Cunha e dá outras providências”. Solicito ao Secretário que 

faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. Parecer da Comissão de 

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

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 052/2021 

está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, solicito cinco minutos como 

relatora do projeto, autora do projeto pra explicar. (Assentimento da Presidência). Então esse 

projeto que a ideia era que ele fosse aprovado no mês de agosto, né, que é o mês de combate à 

violência contra a mulher, daí não foi possível, então a gente está trabalhando ele hoje, nessa 

sessão, e o objetivo dele então é permitir que os órgãos de segurança pública municipal 

estabeleçam parcerias com estabelecimentos comerciais privados, a fim que sejam somadas 

forças no combate contra a violência da mulher. O programa Sinal Vermelho prevê que a letra X 

(xis) escrita na mão da mulher, preferencialmente na cor vermelha, funcione como um sinal de 

denúncia de situação de violência em curso. De acordo com o projeto de lei ora apresentado, a 

vítima pode apresentar o sinal em repartições públicas e entidades privadas que participem do 

programa. Os funcionários do local, identificando o pedido de socorro, devem encaminhar a 

mulher para atendimento especializado. Além disso, o texto também prevê a realização de ampla 

campanha de divulgação para informar a população sobre o significado do código do sinal 

vermelho, de maneira a torná-la facilmente reconhecível por toda a sociedade. Com relação ao 

mérito do projeto de lei, cabe destacar aqui que a violência contra a mulher é qualquer ação, 

conduta ou omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial quando praticada no âmbito da unidade doméstica, da 

família ou em qualquer relação íntima de afeto. A violência contra a mulher pode se manifestar 

de várias formas ou com diferentes graus de severidade. Qualquer mulher pode sofrer violência 

doméstica e familiar, independente da idade, classe social ou nível educacional. De acordo com o 

TSE, cerca de 48% das mulheres brasileiras agredidas declaram que a violência aconteceu em 

sua própria residência; três, em cada cinco mulheres jovens, já sofreram violência em 

relacionamentos; 77% das mulheres que relatam viver em situação de violência sofrem agressões 

semanal ou diariamente; em mais de 80 casos, 80% dos casos, a situação de violência foi 

cometida por homens com quem que as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo. O ciclo da 

violência é complexo e difícil de ser rompido. Muitas mulheres demoram para tomar atitudes e é 

por isso pode ocorrer diversos motivos, como risco de vida, medo da exposição de sua vida 
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pessoal, a mulher acredita que conseguirá mudar o comportamento do parceiro, teme que os 

filhos a culpem pelo fim da união; dependência afetiva ou econômica, alguns dos fatores que 

impedem às vezes a mulher de tomar a atitude de denunciar o agressor. Então essa é mais uma 

forma de contribuir com as mulheres do nosso município, que também nós temos casos de 

violência aqui. Nós tivemos aí dados da delegacia também, que mostraram o quanto nós temos 

mulheres que são, recebem agressões aqui no nosso município, eu tenho os dados aqui. E a ideia 

então, falando com o pessoal da, da assistência social, é elaborar então uma campanha de 

divulgação na nossa sociedade, pra que depois essas pessoas quando apresentarem o X (xis) na 

mão, se tenha, né, um canal pra que elas façam a denúncia. Só pra vocês terem uma ideia, no 

mês de agosto, foram registrados então dez ameaças, uma lesão corporal, três vias de fato, nove 

medidas de, protetivas de urgência foram concedidas então pela Delegacia de Polícia. Então na 

verdade os índices têm aumentado muito, em função também da pandemia e da, dessa 

dependência da, de algumas mulheres que tem, né, com os seus parceiros, então é algo que a 

gente tem que continuar atento e fazendo a nossa parte também de divulgar e criar essa rede de 

fortalecimento pras mulheres se sentirem seguras e denunciarem os agressores. Então quando 

essa lei for sancionada e se aprovada pelos Colegas Vereadores, a ideia é de nós termos uma 

parceria aí do Executivo pra colocá-la em prática. Então peço o apoio dos Colegas Vereadores 

para a aprovação dessa lei.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, acho importante darmos condições para que todas as mulheres tenham mais um 

mecanismo de defesa pra que elas se sintam amparadas. E é dever nosso enquanto Câmara e, 

também, na Administração Pública estar presente, né, junto das nossas mulheres e defendendo-

as, ajudando em tudo que for necessário, pra que elas possam, né, conquistar os seus espaços e 

não ficar sofrendo, né, qualquer tipo de violência por parte de quem quer que seja. Então somos 

parceiros das mulheres e parceiros desse projeto. Sou favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 052/2021 

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

votação eletrônica). Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 052/2021 aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei nº 058/2021, que “Dispõe sobre o Programa “Um Canteiro para Chamar de Seu” e 

dá outras providências”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das 

comissões em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. Parecer da Comissão de 

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

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 058/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então esse projeto ele surgiu de uma demanda da 

comunidade principalmente de empresas que querem fazer então a manutenção e divulgação das 

suas empresas nos canteiros da cidade. O que que acontece? A lei anterior ela não tinha bem 

definido qual era o tamanho da divulgação, o qual era o compromisso por parte do, da empresa 

que assumisse o canteiro, então tudo isso foi regulamentado nessa lei. Então como o Angelo 

falou, também tem a lei das praças. A ideia é deixa-las as duas separadas, porque nos canteiros 

até vai ser possível ter uma divulgação institucional da empresa que adotar. Mas se a gente 

colocar isso também nas praças, não vai ficar legal, né, nós encher de publicidade nas praças. 

Então a ideia eles estão trabalhando também na modificação daquele projeto das, das praças, 

porque ele vai ser daí voltado mais para a comunidade, como nós temos em Esteio também uma 

parceria lá entre as, os bairros que adotam as praças e fazem todo um trabalho bem legal. Então 

só pra explicar pros Colegas Vereadores qual que é a ideia do Executivo nesse sentido. Então ele 

vem pra regulamentar e deixar mais claro qual é a obrigação tanto da Prefeitura quanto da 

empresa que for adotar o canteiro. E posteriormente, talvez venha já a alteração do próximo, que 
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é das praças, que também tem a ideia de fazer essa parceria com a comunidade. Era isso, Senhor 

Presidente. Obrigada e peço o apoio dos Colegas Vereadores.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, demais já 

citados neste protocolo. Queria também mostrar um pouco da minha satisfação diante desse 

projeto, assim como o Colega Vereador Angelo também comentou, acredito ser de muita, muito 

importante a gente valorizar os espaços verdes da nossa cidade. Um tema que também, na 

semana passada, na audiência pública foi levado na tribuna por um morador, e acredito que hoje 

se demonstra muito carente os espaços das nossas calçadas, de nossos espaços públicos, eles 

carecem muito de verde, né? E acredito que identificando eles, é uma forma muito eficaz de 

também depois a gente cobrar de quem ficou responsável por aquele espaço, se ele está de certa 

forma em descaso, se ele não está sendo bem cuidado, é uma forma da, do Poder Público, 

juntamente com a, essa parceria público-privada, então cobrar pra que a gente tenha o 

ajardinamento adequado e uma cidade cada vez mais bonita. Então sou favorável a este projeto.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 058/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 058/2021 aprovado por unanimidade.  

Não havendo mais pauta na Ordem do Dia, então eu encaminho para a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 063/2021; (para a Comissão de 

Finanças e Orçamento os Projetos de Leis nºs 062 e 064/2021); encaminho para a Comissão de 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos a Nova Redação do 

Projeto de Lei nº 060 e (o Projeto de Lei nº) 061/2021. Passamos, agora, às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Luiz André de Oliveira. 

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

15 então, tivemos a visita, junto à Farmácia Solidária, com a Deputada Fran Somensi e um grupo 

de, né, um grupo de pessoas de Encruzilhada do Sul, né? Estiveram então presentes o Vice-

Prefeito Emanuel Guterres, o Vereador Adriano de Freitas, bem como a farmacêutica e uma 

colaboradora da Administração Municipal, que vieram conhecer o projeto e buscar mais 

informações para implantar lá também a farmácia naquele município. No mesmo dia então, 

visitamos o quilômetro 93 da ERS-122, ponto de travessia de pedestres entre os bairros Pérola e 

São Pedro, onde estamos trabalhando para buscar, junto ao Daer, a implantação de redutores de 

velocidade para aquele ponto tão perigoso, com o propósito de preservar vidas e diminuir a 

incidência de acidentes e capotamentos principalmente de veículos pesado. Também quero 

comentar sobre esse assunto, que no dia quatro do mês que vêm, estaremos reunidos junto ao 

Daer, em Porto Alegre, pra também pessoalmente nós mostrarmos a importância, né, junto com 

documentos, a importância que, que tem esse trecho de, pra nós conseguirmos instalar então 

esses, esses redutores aí. Também gostaria de comentar hoje, que é o dia da Árvore, né, dia 

Internacional também da Paz, dia Nacional de Luta das Pessoas Deficientes e, também, o dia do 

Radialista, né? Vou citar aqui um radialista da nossa cidade pra homenageá-los, o Vilson 

Romitti, né, que eu gosto bastante do trabalho dele, e deixo aí então o, o meus parabéns a todos 

os radialista. Era isso, Senhor Presidente! Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. 

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

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

ontem, no dia 20 de setembro, comemoramos o dia do Gaúcho. Esta data foi oficializada 

somente em 1996. O dia do Gaúcho não representa somente uma tradição, mas representa a cada 

um de nós, um povo unido, bravo, competente, devemos nos orgulhar sempre de nossas raízes. 

Ainda ontem, no dia 20, comemoramos o dia do Funcionário Municipal ou funcionários 

municipais, que gostaria de parabenizar a cada um destes servidores, que estão a praticar um 
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trabalho de orgulho em nosso município. Muitas vezes presenciei o esforço de cada um. Saibam 

que sou profundamente grato e valorizo a cada um de vocês. Hoje, dia 21, comemoramos, como 

o Colega já falou, o dia do Radialista, o dia da Árvore, que representa as cores, os cheiro e 

representa a vida. Já dizia o monge Martinho Lutero, que se soubesse que o mundo acabaria 

amanhã, hoje plantaria uma árvore. Era isso, Senhor Presidente. 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

demais pessoas que nos prestigiam na sessão de hoje, então reitero mais uma vez aqui a minha 

felicidade, a alegria ao mesmo tempo, em comunicar os Colegas Vereadores que chegou então, 

está chegando ao final de mais um processo da municipalização da 814. Logo logo a gente 

poderá estar reivindicando as devidas melhorias pra aquela via, Vereador Diego. Um trabalho em 

conjunto feito aqui pela Câmara, acho que todos os vereadores têm o seu, tem a sua contribuição 

e vamos em frente. E tem mais um assunto em relação ao desvio do pedágio, pude acompanhar 

no final de semana aí, nesse feriado, mais uma carreta infelizmente venho a cair no, né, na subida 

lá, da mesma forma que aconteceu com outro caminhão. Então deixar aqui uma sugestão, uma, 

uma indicação acredito ao Executivo, que talvez aí num Plano de Mobilidade Urbana pense-se 

bem na questão da, daquela, do desvio do pedágio. Minha posição foi e é contra a permanência 

da praça, acho que isso já resolveria uma grande parcela dos problemas. Mas vamos deixar mais 

uma forma aí da gente poder resolver, já que é competência do Município o desvio, a gente possa 

estar estudando, o Executivo aí planejando alguma coisa que venha minimizar ou até mesmo 

sanar o problema aí que, que vem acarretando no nosso desvio do pedágio. No mais era isso. 

Muito obrigado pela palavra, Senhor Presidente! E desejo uma boa semana a todos os Colegas 

Vereadores! Muito obrigado! 

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

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

nos acompanha, queria contribuir também, né, agradecer o Colega Guga, né, pela parceria, 

acredito que sim, é um trabalho em conjunto de toda a Câmara sobre a questão da 

municipalização da VRS-814, que liga Flores à Nova Pádua. Muito bom as informações, tomara 

que consigamos muito em breve ter essa municipalização tão aguardada. Queria também citar 

que sobre a estrada das Indústrias que o Colega também citou, o Guga, eu também fui procurado 

na tarde de hoje, também acompanhei a situação do acidente do caminhão ali acontecido, né, 

recentemente também tivemos um caminhão com carga de tomate que tombou naquela, naquele 

mesmo região. E eu, nesta tarde, também já mobilizei uma indicação para que seja feita alguma 

melhoria na via, pra evitarmos acidentes mais graves e talvez até com vítimas fatais nessa 

localidade. Acredito que merece sim uma atenção especial. Também citando sobre a questão do 

dia da Árvore, um dia muito importante já comentado por vários Colegas hoje. Queria destacar 

aqui, parabenizar o Poder Público, que eu estive acompanhando na manhã de hoje, esteve 

realizando o plantio de algumas árvores nos arredores aqui do Centro Administrativo, o Colega 

Presidente também esteve presente e, também, algumas outras, alguns outros programas que 

estão sendo realizados, junto com o departamento de Meio Ambiente e algumas empresas e 

entidades do município, fazendo o plantio em escolas, em alguns espaços públicos também do 

município. É muito bom a gente incentivar cada vez mais o plantio de árvores dentro do, de 

Flores da Cunha. Ainda citar, e queria parabenizar a contribuição da comunidade que esteve 

presente na audiência do Código de Posturas, ocorrido na semana passada, muito importante a 

contribuição da comunidade, acredito que as leis pra serem respeitadas elas precisam também ter 

a participação, acima de tudo, da comunidade para construir juntos. Então mais uma vez 

parabenizo quem esteve presente. Ainda queria citar sobre a Comissão da Água, na semana 

passada a gente esteve reunido com o engenheiro ambiental, Gilberto Betanin, que contribuiu 

mais uma vez, assim como outros que já vieram, junto à Comissão da Água, trazer um pouco do 

seu conhecimento. E dou destaque sobre uma informação que até ele nos passou, que 
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antigamente, em administrações anteriores, foi feito um estudo sobre o tratamento de água, né, 

Diretor Vitório, e, na época, foi gasto até um valor considerável e, depois, o projeto acabou não 

indo adiante. Então, hoje, ainda encontramos dificuldades com a questão do tratamento do 

esgoto, muito ainda, o nosso esgoto ainda a céu aberto e sem tratamento nenhum. E quiçá, se lá 

atrás tivesse sido levado adiante esse projeto, nós já teríamos uma solução talvez ou pelo menos 

que esse tema já teria sido parcialmente resolvido, né? Também queria citar sobre a questão do 

evento “Flores Campeira”, foi realizado no domingo, parabenizar... Concluo depois, na 

Declaração de Líder. 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, também queria 

mencionar sobre a Comissão da Água, que é formada por mim, pelo Diego e pelo Vereador 

Angelo, destacamos então a presença também na reunião do último dia 16, a presença das 

assessoras Morgana e Júlia, estivemos conversando com o Júnior Betanin, aonde na 

oportunidade ele foi muito enfático em dizer que um das, uma das coisas que ele mais tem, 

digamos assim, a palavra certeza e que a questão do problema da escassez de água de Flores da 

Cunha vai ser sanado quando nós construirmos um represamento em algum rio. E daí, gerou daí, 

se você faz a represa do rio, você vai ter que criar uma estação de tratamento. Então ele acha que 

construindo uma represa de um rio, mais os poços artesianos que a gente tem aqui, que estão 

funcionando, nós teremos a solução do problema da falta de água constante aqui no nosso 

município. Também gostaria de parabenizar a Secretaria de Educação de nosso Município, pela 

realização da 7ª Feira do Ensino Médio, que acompanhei de forma remota, pelo Facebook da 

Prefeitura, onde tivemos a participação de oito escolas públicas e privadas, as quais apresentaram 

os alunos do 9º ano sua proposta pedagógica para o ano de 2022 como um atrativo para os novos 

alunos que ingressarão no ensino médio. Quero destacar a excelente palestra proferida pela 

Presidente do Conselho Estadual da Educação, professora Maria Adriana de Carvalho, sobre o 

novo ensino médio que entrará em vigência no ano de 2022. Também quero comentar que, de 13 

a 20 de setembro, comemoramos os Festejos Farroupilhas, que neste ano teve a finalidade de 

homenagear e comemorar o bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi. O tema “Caminhos 

de Anita” é uma homenagem aos caminhos percorridos por Anita e a sua bravura no contexto da 

Revolução Farroupilha. Anita Garibaldi nasceu em 1821 e faleceu em 1849. Também conhecida 

como a heroína dos dois mundos, recebeu esse título por ter participado no Brasil e na Itália, ao 

lado do seu marido Giuseppe Garibaldi, de diversas batalhas. Lutou na Revolução Farroupilha, 

nas batalhas dos Curitibanos e na batalha de Diácono, na Itália. Em 1849, durante a fuga de 

Roma e grávida, Anita adoece, acometida de febre tifoide. Faleceu em quatro de agosto de 1849, 

na Itália, com apenas 29 anos de idade. Obrigado pela atenção!   

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: (Vereadora utilizou o espaço das Explicações Pessoais 

e não disponibilizou o discurso, conforme art.122, §6º, da Resolução nº 083/2021).   

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

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

Vereadora, pessoas que ainda nos acompanham. Dizer da alegria que a gente sente em ver que 

Nossa Senhora da Uva está sendo abraçada por Flores da Cunha também, sabendo que o berço é 

Otávio Rocha, onde a Gissely e a Nata e a Cristina estão fazendo um resgate dessa devoção, um 

recente, mas já com um pouco de história no nosso distrito e, agora, trazer essa expansão da 

devoção para o nosso município e região. É um patrimônio imaterial que está sendo construído e 

a gente fica, de certa forma, orgulhoso que pertence a Flores da Cunha, porque outros já se 

candidataram a abraçar a Nossa Senhora da Uva, mas acreditamos que ela é de Flores da Cunha, 

com a sua origem lá no 3º distrito. Então todo esse trabalho que está sendo feito pela Gissely, 

pela Nata, pela Cristina e outras pessoas envolvidas, acredito sim que tenham, terá um resultado 
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bonito, um resultado de, de excelência, que ficará como patrimônio imaterial a Nossa Senhora da 

Uva e, assim, aumentando a sua devoção à Nossa Senhora. Somos o maior produtor de uvas e 

vinhos do país e nada mais justo que termos a proteção divina também de Nossa Senhora da 

Uva. Então, no domingo, não pude estar presente infelizmente, mas ouvi a cerimônia na 

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né? Flores da Cunha e os nossos freis abraçaram também 

essa devoção e vai ter um, um itinerante, né, com a Nossa Senhora da Uva, apresentando e 

levando para todo o nosso município através das comunidades. Também dizer então que o dia da 

Árvore, como que nem os Colegas mencionaram, e ser tão importante no nosso planeta, mas que 

vem sendo muito maltratada nos últimos tempos. Então da importância que a gente tem do 

reflorestamento para o nosso planeta, para o nosso município e, assim, termos uma vida mais 

saudável e que não sofra tantos danos humanos as nossas árvores. Também o dia do Radialista, 

né, parabenizar essas pessoas que levam a informação, que levam cultura, que levam 

entretenimento, que levam alegria e todas as informações que cabe ao radialista. Então parabéns 

a todos eles principalmente o nosso pessoal aqui de Flores da Cunha. Então por ora era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado! 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Presidente, Colegas Vereadores, uso desse espaço também pra 

falar um pouquinho sobre os trabalhos, né, principalmente pra quem nos assiste de casa. Falando 

também da Comissão da Água, ao qual faço parte com o Diego e o Vitório, de que em todas as 

reuniões, né, eu, os convidados, sejam eles técnicos, ou lideranças políticas, ou liderança, ou ex-

trabalhadores da Corsan, ou trabalhadores, é unânime entre todos de que precisamos captar água 

de outra maneira, né, o represamento seria o melhor caminho. Então a gente tem que, agora, 

esperar esse impasse da Corsan, que foi aprovada a privatização e ver se alguma empresa irá 

assumir e começar, a partir daqui, um trabalho de cobrança, né, que seja elaborado esse projeto e 

seja implantado em Flores da Cunha o quanto antes, para que não chegue no futuro e, e a gente 

não tenha a mais quem recorrer, né, porque hoje se faz paliativos de perfuração de novos poços e 

uma hora essa água pode vir a acabar. Tendo esse represamento, é uma segunda alternativa e a 

gente vai poder contar com as duas fontes de, de água então. Então aguardaremos aí os próximos 

passos, né, da privatização da Corsan, ver se alguma empresa irá assumir e, juntamente do Poder 

Executivo, fazer essa cobrança efetiva lá em Porto Alegre, para que seja apresentado o quanto 

antes esse projeto. Quanto à Semana Farroupilha, né, mais um dia do Gaúcho, mais um 20 de 

Setembro, né, parabenizar aí a Secretaria da, da Educação e Cultura, a Prefeitura Municipal, as 

entidades tradicionalistas que organizaram esse evento. A nossa cultura deve ser sempre 

mostrada, né, porque é muito bonita e infelizmente ainda estamos em pandemia e os eventos têm 

que ser restritos, fechados ou on-line. Mas esperamos aí que logo toda a população esteja 

vacinada, que essa onda baixe, que a gente possa voltar com os eventos presenciais. E que a 

nossa Prefeitura e nossa Secretaria e departamento de Cultura vêm fazendo um trabalho muito 

bonito quanto a eventos, e a gente tem muitas ideias aí, também, dentro, né, dessa parte cultura e 

da cultura e da arte pra colocar em prática em Flores da Cunha. No mais era isso. Agradeço pela 

atenção de todos. Uma boa semana! 

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

Presidência). Obrigado, Presidente. Transfiro o meu tempo ao Colega Vereador Vitório. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, apenas quero ler um 

pequeno trecho do comunicado expedido em conjunto com a Secretaria da Saúde do Rio Grande 

do Sul e Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde. Nota Informativa editada no dia 17 de 

setembro de 2021. Essa nota fala sobre a suspensão da vacinação dos adolescentes. 

Considerando as evidências e manifestações de órgãos como Anvisa, Organização Mundial da 

Saúde, Sociedade Brasileira de Imunizações, a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do 

Sul, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, manifestam-se diante à Nota Técnica 

número dez, aliás, 1.051/2021, que revisa e suspende a vacinação de adolescentes no estado e no 
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país. Quanto ao Estado do Rio Grande do Sul, conforme Comissão Intergestores Bipartite nº 

314/21 e nota do Ministério da Saúde nº 36/2001, iniciou a vacinação de adolescentes no período 

oportuno, dia 15 de setembro, cumprindo as normas vigentes. Nesta data, foram disponibilizadas 

296.010 doses, sendo 76.600 para adolescentes. As 76.600 doses correspondem a 50% do 

público de adolescentes na faixa etária de 17 anos. A orientação da Secretaria Estadual da Saúde 

e do Conselho, do Conselho das Secretarias Municipais da Saúde é que se cumpra a totalidade do 

público de 17 anos com a chegada de doses da Pfizer, a única a ser utilizada no grupo. A 

expansão para as demais faixas etárias de adolescentes dependerá da chegada de novas doses, 

sendo uma distribuição avaliada oportunamente. Esclarecemos que são garantidas, no tempo 

oportuno, o envio das segundas doses aos adolescentes que já receberam a dose primeira. Por 

fim, consideramos importante, garantidas as estratégias anteriormente citadas, continuar 

avançando na proteção da saúde dos adolescentes gaúchos, conforme disponibilidade de doses. 

Quero ressaltar que, em contato com adolescentes da faixa etária de 15 a 17 anos, sem 

comorbidades, os mesmos manifestam que estão ansiosos para serem imunizados e contribuir 

para alcançar a imunidade coletiva necessária para a diminuição da propagação da Covid-19. 

Obrigado pela atenção! Uma boa noite a todos e a todas! 

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

Senhor Presidente, Colegas Vereadores, apenas complementando a minha fala, também queria 

parabenizar o evento “Flores Mais Campeira”, ocorrido no domingo, o qual também acompanhei 

então de forma on-line. Acredito que um evento muito bonito, que vem cada vez mais 

prestigiando a nossa cultura, valorizando a nossa cultura gaúcha tradicionalista, né? Então 

parabenizo o Poder Público e, também, todas as entidades tradicionalistas que estiveram 

promovendo, o departamento de Cultura também aqui de Flores. Acredito que num próximo ano, 

sem a pandemia, nós conseguiremos retomar, de forma presencial, assim como vinha sendo feito 

em todos os anos e valorizando cada vez mais então esse evento muito importante dentro do 

nosso estado. Também queria citar, complementando a fala do Colega Barp, que no domingo 

então eu estive presente na missa, aqui na Igreja Matriz, onde tivemos a presença do nosso bispo 

da Diocese de Caxias, realizando a benção da imagem de Nossa Senhora da Uva. Bem 

importante acho esse marco, essa imagem ela estará então fazendo uma peregrinação por todas 

as comunidades aqui da nossa cidade, iniciando na próxima semana e terminando lá na época da 

safra da uva, lá na, finalizando com a colheita, né? Então acredito que no início do ano a gente já 

teve uma experiência com a, o estandarte da Nossa Senhora da Uva, que passou por algumas 

comunidades de Otávio Rocha, Alfredo Chaves, travessão Martins, eu lembro, e agora então, 

temos uma imagem também para manter uma nova tradição também dentro da, do nosso 

município, que é o maior produtor de uvas e vinhos do Brasil. Acho importante esse marco e 

que, além de, desse marco, também que ele sirva pra fortalecer cada vez mais a fé dos nossos 

agricultores, dos nossos trabalhadores, pra que eles continuem sempre nesse importante trabalho 

que realizam e contribuem para que Flores da Cunha tenha esse mérito de maior produtor de 

vinhos e uvas do Brasil. No mais era isso. Desejo uma boa semana e uma boa noite a todos!  

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

Presidência). (Vereador utilizou o espaço da Declaração de Líder das Explicações Pessoais e não 

disponibilizou o discurso, conforme art.122, §6º, da Resolução nº 083/2021). 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrado as Explicações Pessoais, 

passamos, direto então, aos Informes da Presidência. Primeiro lugar, eu queria agradecer aqui a 

Vereadora Silvana, que ontem esteve então representando esta Casa na, no evento “Flores 

Campeira”, ah, isto, no domingo, no evento “Flores Campeira”, promovido pelo departamento de 

Cultura da Prefeitura Municipal, em conjunto com as entidades do município. Hoje de manhã, 

então eu estive também representando esta Casa na abertura da premiação da Mostra Científico-

Cultural das escolas aqui do município, de forma on-line. E, durante à tarde e amanhã, será, o 

Prefeito e o Secretário farão a entrega das, para os alunos e escolas vencedoras. Hoje pela manhã 
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também, então eu participei no ato simbólico, junto ao Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e 

todos os secretários da Administração Pública, a, em comemoração ao dia da Árvore, participei 

do plantio simbólico de ipês-amarelos no entorno do Centro Administrativo Angelo Araldi. A 

ação integra da campanha “Mais Árvores em Flores da Cunha”, organizada pelo projeto de 

Educação Ambiental, com o objetivo de realizar a distribuição de mil mudas até o final do ano 

no município. Amanhã de tarde, então conforme nós conversamos antes, eu convido todos os 

Vereadores a participarem da audiência pública, organizada pela Presidência da OAB Subseção 

Caxias do Sul, referente à falta de juiz no Fórum da comarca de Flores da Cunha, às 14:00 horas 

então, aqui no plenário da Câmara. Na próxima quinta-feira, dia 23, às 17:30, haverá audiência 

pública, neste plenário, para apresentação das metas fiscais do Poder Executivo Municipal, 

referente ao 2º quadrimestre de 2021. Também quero comunicar aos Vereadores, que amanhã à 

tarde, estarei participando então numa reunião lá na CIC de Caxias do Sul, onde o Secretário de 

Concessões das Rodovias da Serra estará apresentando as devolutivas referente ao estudo do 

plano de concessões das rodovias aqui da serra, do plano três. Então amanhã à tarde, juntamente 

com o Prefeito, estarei participando e, posteriormente, estarei apresentando aos Colegas as 

decisões que serão tomadas na nossa região da serra gaúcha. Eram essas as informações por hoje.  

Então, agradeço a presença de todos, a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão ordinária 

desse dia 21 de setembro de 2021, às 19h40min. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, 

e paz e bem!  
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