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SESSÃO 2.659 – ORDINÁRIA 

27 de setembro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 27 de setembro de 2021, às 18h10min. Cumprimento especial 

aos Colegas Vereadores, à Vereadora, à imprensa, público aqui presente, Vereadores da Melhor 

Idade, família que será homenageada logo em seguida, assessores da Casa e todos que nos 

assistem através do Facebook, 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). Em setembro de 

2018, foi instituído no município, através da Lei Municipal nº 3.391, o Setembro Verde, mês 

dedicado a ações de inclusão social da pessoa com deficiência; e, em dezembro de 2019, através 

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

ações de prevenção ao câncer infantojuvenil.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, 

dos Vereadores e de diversos, respectivamente.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 104/2021, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de agosto de 

2021, os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária referentes ao quarto bimestre de 

2021, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 105/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 018/2021 e encaminha o 

memorando nº 046/2021, da diretoria de Meio Ambiente, contendo informações sobre a frota de 

veículos utilizados pela empresa Novo Mundo na coleta de resíduos sólidos urbanos (orgânicos e 

recicláveis) na zona urbana e rural de Flores da Cunha e na coleta e transporte de resíduos 

sólidos domiciliares volumosos nas vias públicas, entre outras informações, bem como a cópia 

do contrato nº 042/2020 e termos aditivos com a referida empresa, em atenção ao requerimento 

nº 058/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin.  

Ofício nº 106/2021, que solicita espaço para exposição do Relatório de Gestão Municipal da 

Saúde referente ao 2º quadrimestre de 2021, em audiência pública, nesta Casa Legislativa, 

juntamente com o Conselho Municipal da Saúde.  

Ofício nº 107/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 066/2021, que “Altera o caput do Art. 1º 

da Lei Municipal nº 3.541, de 24 de março de 2021, que autoriza o Executivo Municipal a 

contratar por prazo determinado, servidores para exercerem as funções de Médico –Clínico 

Geral, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, visando atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público”.    

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 065/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que “Institui no 

Município de Flores da Cunha a Política Municipal de Erradicação da Pobreza Menstrual”. 

Indicação nº 279/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

instalação de placas de trânsito que atentem os motoristas para a subida íngreme em parte do 

trecho da estrada das Indústrias, conforme imagem anexa a esta indicação.  

Indicação nº 280/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja realizado um estudo de viabilidade de isenção ou a não reposição do índice 

do IPCA nos valores do IPTU 2022 aos que comprovem renda igual ou inferior a três salários 
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mínimos mensais, que seja proprietário(a) de um único imóvel e que seja utilizado 

exclusivamente como sua residência, devido à queda substancial do poder aquisitivo das pessoas 

provocados pela pandemia do Covid-19 e pelo aumento de preços dos produtos consumidos. 

Indicação nº 281/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um projeto de lei para a aquisição de uniformes escolares para 

todos os alunos matriculados na rede de ensino municipal. 

Indicação nº 282/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que seja providenciada a colocação de contêineres de lixo na estrada Velha, 

nas imediações da moradia de número 4.400, no bairro São Cristóvão, conforme imagens anexas 

a esta indicação. 

Indicação nº 283/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal a realização de obras e ações reivindicadas pelos moradores da comunidade 

de São Vitor, sendo elas: conserto da ponte de ferro, localizada na estrada que liga São Vitor à 

Zona Verdi, próximo à família do Senhor Osmar Mascarello, conforme imagens anexas a esta 

indicação; e o patrolamento e cascalhamento da antiga estrada que liga a ERS-122 à São Vitor. 

Indicação nº 284/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja realizada a manutenção da pavimentação asfáltica na rua Freis Capuchinhos, 

nº 635, no bairro São José. 

Requerimento nº 060/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer o 

envio de um ofício ao Senhor Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa quantos e 

quais são os conselhos municipais existentes no município de Flores da Cunha. 

Moção nº 027/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que apresenta Moção de 

Congratulações ao jornal O Florense, pelos 35 anos de fundação, comemorado no dia 04 de 

outubro de 2021.   

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício do Presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Flores da Cunha, que solicita a 

cedência de uso do plenário desta Casa Legislativa para a realização da Convenção Municipal do 

partido, no dia 02 de outubro de 2021, das 09:00 às 11:00 horas.  

Ofício nº 515/2021, da Diretoria de Orçamento e Finanças da Secretaria de Coordenação 

Estrutural e Gestão Corporativa do Ministério do Desenvolvimento Regional, que informa a 

liberação de recursos ao Município de Flores da Cunha, no valor de R$1.600.000,00 (um milhão 

e seiscentos mil reais), referente ao Cronograma de Desembolso do Convênio/Cadastro SIAFI nº 

875505, conforme o processo nº 59553.000770/2018-86, para conhecimento dos Vereadores.  

E-mail do 2º Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, que informa o lançamento do Programa 

de Interação Legislativa (Prolegis), que é dedicado a promover a aproximação e a troca de 

experiências entre esta Casa Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais, 

constando todos os detalhes do programa no endereço www.camara.leg.br/prolegis, para 

conhecimento dos Vereadores.  

E-mail do Presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para participar da audiência pública para debater 

sobre a regionalização do saneamento – PL 234/2021, no dia 30 de setembro de 2021, às 10:00 

horas, em ambiente virtual, através do link informado neste e-mail.  

Convite da rádio Solaris, para conhecer o seu novo estúdio na cidade de Caxias do Sul, no dia 29 

de outubro de 2021, no edifício Platinum, na rua Borges de Medeiros, nº 920, sala 11.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário Angelo pela leitura do 

expediente. Passamos, agora, ao 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Vitório Dalcero. 

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

Vereadores, servidores e assessores da Casa, Vereadores da Melhor Idade, público aqui presente, 

a imprensa e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje trago uma indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal para que seja realizado um estudo de viabilidade de isenção ou a não 

reposição do índice do IPCA nos valores do IPTU 2022 aos que comprovarem renda igual ou 

inferior a três salários mínimos mensais, que seja proprietário de um único imóvel e utilizado 

exclusivamente como sua residência, devido à queda substancial do poder aquisitivo das pessoas 

provocados pela pandemia do Covid-19 e pelo aumento de preço dos produtos consumidos. 

Somados aos reflexos da pandemia do Covid-19, temos a assustadora elevação do índice 

agregado de preço nos alimentos, a elevação dos preços dos combustíveis, o aumento da energia 

elétrica, a alta “votalidade” no mercado cambial, combinada com fortes e persistentes 

depreciação do real, fizeram com que o poder aquisitivo da população diminuísse 

substancialmente. A presente indicação tem como pretensão amenizar um pouco o impacto 

financeiro que atinge a população de Flores da Cunha principalmente a de menor poder 

aquisitivo. Para a obtenção da isenção ou da não reposição do IPCA dos valores do IPTU 2022, o 

interessado deverá, por meio de requerimento, entregar até o dia 28 de fevereiro de 2022, na 

Secretária Municipal da Fazenda, setor de Arrecadação e Cadastro, junto à Prefeitura Municipal 

de Flores da Cunha, formulário devidamente preenchido, juntando os documentos exigidos, para 

formalização e protocolização. Desta forma, para contribuir com as boas ações desenvolvidas no 

município, solicitamos o atendimento a essa indicação. Obrigado, Senhor Presidente. 

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente; Colegas Vereadores, 

Vereadoras, assessores da Casa, servidores; a imprensa, na pessoa do Rouglan; Vereadores da 

Melhor Idade, sejam bem-vindos; pessoas que nos acompanham através do Facebook, tenhamos 

todos uma boa sessão e nos acompanhe sempre, que esta é a casa do povo. Então ocupo esse 

espaço, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, para fazer defesa a uma indicação que 

protocolamos nessa semana, aonde solicitamos ao Senhor Prefeito Municipal para realizar a 

manutenção na pavimentação asfáltica para melhorar as condições de tráfego, na rua Freis 

Capuchinhos, próximo ao número 635, no bairro São José. Considerando a solicitações de 

moradores que utilizam daquela via e demais condutores, verificou-se que há necessidade de 

refazer a pavimentação asfáltica, pois a falta na camada de superfície, aos buracos, que poderão 

causar danos aos veículos que trafegam naquele local. Então, diante disso, solicitamos ao 

Prefeito Municipal a atenção naquela via, então a gente, temos aí algumas fotos para ilustrar a 

necessidade dos trabalhos a serem realizados. (Exibição de imagens através da televisão). Já foi 

feito também essa indicação, a solicitação pela Vereadora, então a gente está reforçando mais 

uma vez essa necessidade naquela via. Então esperamos com, com a colaboração do Executivo e 

a Secretaria de Obras para, sim, podermos sanar de vez o problema existente ali na rua dos Freis 

Capuchinhos, do bairro São José. Por ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

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

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, demais pessoas já citadas no protocolo. Utilizo desse espaço no Pequeno Expediente 

para discorrer um pouco sobre duas indicações que fiz nessa semana. Uma delas sobre melhorias 

numa ponte de ferro, um popular mata-burro, lá na comunidade de São Vitor, em, numa estrada 

muito utilizada pelos moradores da localidade. Inicialmente era uma estrada que atravessava uma 

propriedade, porém nos últimos tempos ela vem sido usada por toda a comunidade. Então existe 

um acordo entre os proprietários e a Prefeitura de que haverá a municipalização da estrada lá, e 

precisa então, precisão ser feitas melhorias nessa ponte, pois ela representa um pouco de perigo 
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para quem transita por ali. Também, na comunidade de São Vitor, eu solicito o patrolamento da 

estrada antiga que levava até à, da ERS-122 até a capela da comunidade. E a segunda indicação é 

a colocação de container de lixo orgânico e seletivo na estrada Velha, bairro São Cristóvão, nas 

proximidades do número 4400, pois ali tem uma grande concentração de casas, cerca de vinte e 

cinco casas e nenhum container próximo, nas proximidades. Então acho que ali seria um ponto 

estratégico para a colocação de novos containers que venham ser adquiridos, pois vai contemplar 

muitas famílias e é importante que a gente incentive a separação de lixo, para que a coleta 

também seja efetiva e que aconteça a reciclagem dos resíduos. Era isso, Presidente. 

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

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

público que nos acompanha. Trago nesta noite então uma indicação, de número 279, que é uma 

demanda de alguns moradores ali do desvio do pedágio, estrada das Indústrias. Ocorre que os 

moradores que utilizam essa via, com uma certa frequência, têm me relatado que quase que 

diariamente ocorre, que caminhões que tentam fazer, utilizar o desvio do pedágio, né, acessar 

esse, esse desvio, eles encontram uma subida muito íngreme, muito próximo ali onde que tem o 

campo do Madruga. E nesse local ali, então não há uma sinalização que oriente os motoristas da 

forma correta talvez de fazer essa subida e eles acabam muitas vezes retornando de ré, outras 

vezes tombando, como pode ser visto na foto. (Exibição de imagens através da televisão). Até a 

gente tem um vídeo também, eu peço que a Marina coloque. (Apresentação de vídeo através da 

televisão). Então esse foi um acidente que aconteceu recentemente, o caminhão parou na pista e 

acabou capotando, graças a Deus só danos materiais. E tem um outro vídeo que também mostra 

um caminhão que não conseguiu vencer a subida do morro e ele acaba descendo de ré ali, como 

pode ser visto, ocupando praticamente as duas pistas. (Apresentação de vídeo através da 

televisão). Então é uma, uma demanda que a gente precisa dar uma olhada também, se de repente 

ou uma sinalização na pista horizontal ou vertical, pra que a gente evite que daqui a pouco algum 

carro que venha atrás dos caminhões também acabe se envolvendo no acidente e que a gente 

tenha vítimas fatais e não só materiais, como é no caso das imagens que foram mostradas. Então 

peço que deem uma atenção. Enquanto a gente tem o pedágio no local aonde ele está hoje, essa 

via ela é muito utilizada por veículos, né, tanto de passeio como de carga, então fica essa 

demanda. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Retiro, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então eu concedo a palavra à Vereadora Silvana 

De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente; boa noite, Colegas 

Vereadores; a comunidade que nos assiste pelo Facebook e, também, aqui presente na Casa; um 

abraço ao meu amigo Elton Pires, que também hoje prestigia a nossa sessão; às Vereadoras da 

Melhor Idade, né, que estão aqui; e também à família que hoje terei a honra de homenagear, que 

é a família Stuani. Então que logo mais eu lerei então o currículo no decorrer da sessão e faremos 

essa justa homenagem para uma pessoa que contribuiu muito pra nossa comunidade, que sempre 

foi uma pessoa honorável durante a sua vida, sendo sempre um exemplo de empreendedorismo e 

resiliência para a nossa comunidade de Flores da Cunha, e que da qual nós vamos nomear então 

uma rua no bairro São Cristóvão, na qual também vai dar mais dignidade a quem reside ali, 

tendo a possibilidade de ter um número, né, receber as suas correspondências. E, mas na, no 

espaço depois, eu vou poder falar com mais propriedade e mais tempo também. Muito obrigada, 

Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrado o Pequeno Expediente, passamos, 

de imediato, ao   
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GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Diego Tonet pra fazer uso da tribuna. 

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

Silvana, os demais Colegas Vereadores, a imprensa, público que nos acompanha, os Vereadores 

da Melhor Idade, cumprimento também a família Stuani que se faz presente, homenageados 

desta noite. E gostaria então de lembrar que na data de hoje, dia 27 de setembro, na verdade um 

ano, relembrando um pouco um ano atrás, no dia 27 de setembro de 2020, eu, juntamente com 

outros 103 candidatos a vereadores, iniciamos a nossa campanha. Faz exatamente um ano que 

muitos de nós aqui, eleitos, iniciamos nossa primeira experiência no meio político. Alguns já 

eram filiados a algum partido há mais tempo, outros há poucos anos, mas todos tinham um 

objetivo em comum: serem eleitos para representar a comunidade florense da melhor forma 

possível. Lembro aqui de várias pessoas que eu visitei durante a campanha e das perguntas 

clássicas que me faziam: “Quais são as tuas propostas”? E eu, na época, respondia: “Eu não 

tenho propostas, até porque não sei quem serão os outros oito vereadores que estarão lá comigo, 

caso eu for eleito e, também, não sei quem será o prefeito”. Porém, eu prometia para todos uma 

única coisa: ouvir as demandas da comunidade e trabalhar por elas. Foi por isso que escolhi 

como lema de minha campanha a frase: “O povo em primeiro lugar”. E é com esta frase que 

seguirei até o fim do meu mandato. Naquela época, sem entender direito como tudo funcionava, 

essa era a resposta que eu dava. E eu não estava errado. De fato, hoje estando como vereador 

eleito e tendo a experiência destes nove meses de trabalho, estudo e dedicação, percebo e 

entendo o que o vereador pode e o que não pode fazer. No fundo, sei que a maior parte dos 

candidatos do último pleito, principalmente quem concorria pela primeira vez e fazia promessas, 

mal sabia que o vereador não pode executar nada, porque isso é incumbência do Poder 

Executivo. Para nós vereadores, cabe legislar e, também, indicar, sugerir e fiscalizar o Poder 

Executivo. É comum que as promessas feitas nesta época de campanha acabem ludibriando o 

eleitor, fazendo ele acreditar que aquele candidato cheio de promessas irá solucionar boa parte 

dos seus problemas. Que bom se fosse fácil assim! Desde a campanha, há um ano atrás, até o 

presente momento, sempre busquei conduzir tudo sem promessas, mas ouvindo as pessoas e 

construindo o meu trabalho em cima daquilo que a comunidade realmente necessita. Às vezes, 

por falta de conhecimento, a comunidade nos cobra por trabalhos que nem cabem a nós como 

vereadores fazer. Porém, nesses nove meses de mandato, nunca me neguei a entender o problema 

e buscar resolver junto ao Executivo. Quem aqui dos Colegas Vereadores nunca ouviu a frase 

clássica: “Agora que tu trabalha na Prefeitura, tu poderia ver isso pra mim, né”? É bastante 

comum. E como eu falei antes, sempre busquei solucionar todas as situações que chegaram até 

mim, porém vale reforçar para a comunidade que os vereadores fazem parte do Legislativo e não 

trabalham na Prefeitura, mas sim na Câmara de Vereadores. Aqui, infelizmente não podemos 

executar obras, mas podemos criar leis que visem uma melhor qualidade de vida para a 

comunidade. Uma delas foi o Junho Vermelho, um projeto de lei que instituí neste município e 

que trata de incentivar ações visando a doação de sangue. Com este projeto, tive um engajamento 

muito positivo da população, e muitas pessoas me buscam seguidamente como referência nesta 

causa. Isto mostra que a proposição teve um verdadeiro impacto na sociedade. Ainda, com 

relação a isso, gostaria de compartilhar que recentemente um jovem amigo, que não era doador 

de sangue, entrou em contato comigo, dizendo que tinha intenção de doar, mas que tinha muito 

medo de agulha. Conversamos e estimulei que ele fosse fazer a doação e que não precisava ter 

medo, que era algo muito simples. Num certo dia, este jovem entrou em contato e me relatou que 

havia pegado o ônibus e se deslocado para Caxias do Sul, onde doou sangue para uma pequena 

menina que precisava muito, pois corria até risco de vida. A emoção que este jovem me passou 

contando aquilo, dizendo que foi uma das melhores experiências da vida dele, me fez acreditar 

que sim, valeu muito a pena ter instituído uma cor para o mês de junho. O simples fato de ter 

convencido uma pessoa a se tornar doadora e vencer seus medos me trouxe uma satisfação 

enorme, e naquele dia eu pensei comigo: “Mesmo que eu não consiga mais fazer nada durante 
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todo o meu mandato, só o relato deste jovem que foi doar já valeu a pena o trabalho até aqui”. A 

saúde não era umas das minhas principais bandeiras ou algo que eu comentava na minha 

campanha para vereador, mas tem sido um dos temas que eu mais tenho trabalhado e apoiado. E 

preocupado com a área da saúde, observei que no começo deste mês iniciaram as ações do Poder 

Público voltadas ao Setembro Amarelo, mês dedicado a ações de prevenção ao suicídio. Apesar 

de um tema delicado, eu compreendi que era necessário falar mais abertamente sobre o tema 

para que se construísse uma rede de apoio, a fim de que as pessoas possam ao menos saber como 

agir quando se depararem com alguém que apresente sintomas que possam levar ao suicídio. 

Para entender mais sobre o tema, estive recentemente no CAPS conversando com a 

coordenadora de Saúde Mental do município, a Gislaine Toscano, que me explicou sobre as 

atividades que o Município já realiza e todas as atividades desenvolvidas pelo CAPS. Diante 

disso, percebendo a importância deste tema, protocolei um projeto de lei que institui o Setembro 

Amarelo, mês de ações de conscientização e prevenção ao suicídio no município de Flores da 

Cunha, o qual será votado nesta noite e que peço apoio de todos os Colegas Vereadores. Tenho a 

convicção de que assim como o Julho Vermelho, o Setembro Amarelo trará muitos benefícios 

para a nossa comunidade. Em breve, teremos o Outubro Rosa e Novembro Azul, dentre outros 

meses representados por cores. Porém, saliento que todos os meses do ano são importantes e em 

todos devemos tratar dos assuntos instituídos, não apenas falar naquele mês em específico. A 

escolha de um mês serve apenas para reforçar um tema e permitir que este não caia no 

esquecimento. Em meio a isso, também tenho trabalhado com muito afinco nas tratativas do 

novo Código de Posturas, um tema que será de extrema importância, pois guiará as atitudes de 

todos os cidadãos florenses. Também venho estudando muito sobre o tema da água, através da 

Comissão Especial da Água, que é presidida pelo Colega Vitório e, também, junto está o Colega 

Angelo. E, além disso, como Presidente da Comissão de Constituição e da Comissão de 

Finanças, venho realizando um trabalho de fiscalização dos projetos de lei que tramitam nesta 

Casa, trabalho este que não aparece muito, mas que também é de suma importância e tem tido 

minha dedicação semanal. Por fim, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Lembrando 

ainda que um ano atrás éramos 104 candidatos que saíam às ruas iniciando suas campanhas, 

desejando fazer o melhor por nossa cidade de Flores da Cunha. Alguns, como o colega de 

campanha e suplente de vereador, o carteiro Silvio, acabaram sendo vencidos pelo vírus, pela 

pandemia. Porém, tenho certeza que ele também tinha um sonho de trabalhar por uma cidade 

melhor e é minha missão fazer aquilo que este meu colega suplente teria gostado de fazer, mas 

lamentavelmente já não está mais entre nós. Para nós eleitos, escolhidos pelo povo, resta 

compreender que carregamos sobre nossos ombros a responsabilidade de representar, da melhor 

forma possível, os mais de 31 mil habitantes de Flores da Cunha. Nem sempre agradamos a 

todos, nem sempre conseguiremos fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer. Porém, que nunca 

esqueçamos dos nossos princípios, dos nossos valores e da oportunidade que estamos tendo em 

nossas mãos de fazer a diferença na vida das pessoas que nos procuram e que precisam de ajuda. 

Essas são as minhas contribuições para hoje. Me coloco sempre à disposição para ajudar 

enquanto vereador nesta cidade. A comunidade pode contar comigo que será sempre uma honra 

poder ajudar. Agradeço a todos pela oportunidade nesta noite. Desejo uma boa noite e uma boa 

semana! Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Agora, eu passo a palavra ao Vereador Horácio 

Rech pra fazer uso da tribuna.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, funcionários desta Casa, a imprensa, público aqui presente, os assessores, as 

assessoras, a contadora dessa Casa e a quem nos acompanha através das redes sociais, meu boa 

noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Senhorita Eliane, que está de aniversário hoje. 

Que Deus lhes conceda muitas felicidades, saúde e paz, tudo de bom, feliz aniversário! Venho 

hoje ocupar meu espaço na tribuna, expressando minha humilde opinião, trazendo a palavra lei. 

O que é lei? É um princípio, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser 
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seguidas. A verdade é que ninguém sabe ao certo quantas leis existem no Brasil. Estima-se mais 

de 180 mil normas legais e não se sabe quantas delas foram revogadas e quantas estão em vigor. 

A maior lei desse país é a Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição do 

Brasil, de 1988, tem 288 páginas, são 250 artigos e mais 70 nas disposições transitórias, 

totalizando 320 artigos. É a mais longa de todas as anteriores. Em comparação aos países com as 

instituições políticas mais consolidadas, nenhum tem a carta tão extensa quanto à brasileira. Mais 

de 34 mil leis ordenam a vida dos brasileiros, são elas: 1204 leis ordinárias, 5834 medidas 

provisórias, 322 decretos do Governo, 13 leis delegadas, 11680 decretos leis, 5840 decretos 

legislativos, 105 leis complementares. Na nossa cidade, Flores da Cunha, temos 3822 leis, 3320 

leis ordinárias, 110 decretos legislativos, 65 resoluções, 224 decretos do executivo, 103 leis 

complementares. Muitas destas leis de âmbito nacionais perderam completamente o sentido. A 

que conclusão chegamos? Temos um estado inflado no quesito leis e normas a serem seguidas. O 

excesso de normas legais resulta na frequente insegurança jurídica. O que que eu quero dizer 

com isso? Na prática, se há muitas normas a serem seguidas no julgamento de um delito, o que 

prevalece é a competência do advogado ou a decisão do juiz. Penso que existe a necessidade de 

desburocratização ao invés de somente criarmos novas leis. É nosso dever já seguir as existentes. 

Obrigado, Senhor Presidente. E cedo o restante do meu espaço à Colega Vereadora Silvana. 

Obrigado!  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Agradeço ao Nobre Colega Vereador Horácio, pelo 

espaço que me destina, pois não seria tempo suficiente na declaração de voto expressar uma 

história tão linda do seu Alcide Antônio Stuani e que nós vamos passar aqui inclusive umas 

imagens, da qual é surpresa pra família, que quem me ajudou foi o Entoni e a Marina. (Exibição 

de imagens através da televisão). Então Alcide Antônio Stuani nasceu no dia 30 de outubro de 

1925, no travessão Felisberto da Silva, Linha 80, em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. 

Descendente do imigrante italiano Remigio Stuani e Zelinda Malacarne. Filho dos agricultores 

Octaviano Stuani e Giulia Viapiana, e irmão de cinco homens e uma mulher. Casou jovem com 

Zélia Ascari, que morava no travessão Garibaldi-São Cristóvão, e tiveram oito filhos: cinco 

mulheres e dois homens e um natimorto (gêmea de uma das mulheres). Seus nomes são Fani, 

Ivanir, Maria de Lurdes, Marisete, Silvete, Janir e Eliete. A criatividade e resiliência do Alcide 

fez com que ousasse construir a sua própria casa à beira do rio, em frente à igreja de Santo 

Antônio, na Linha 80. A casa permanece até os dias de hoje. Alcide viu como oportunidade de 

represar a água e fazê-la passar por um canal que movia um moinho para geração de energia 

elétrica. Em cima do moinho, montou uma empresa que chamava de “empalhação”, com 

maquinários para descascar vimes e, também, fazer as palhas para empalhar garrafões. Toda 

produção era vendida para as cantinas de vinho dos arredores do município. Na época, gerava 

emprego e renda aos jovens (porque não dizer adolescentes), que em horário oposto da escola 

auxiliavam nos serviços e eram pagos por dia trabalhado. Alcide, o engenheiro que estudou até o 

segundo livro, construiu um moinho com o canal de água do rio da Linha 80: a experiência de ter 

energia elétrica com lâmpadas em casa. Alguns detalhes pitorescos: conforme a quantidade de 

água que entrava no moinho, se tinha a quantidade de luz. Era um vai e vem de luz forte e luz 

fraca que dificultava fazer as atividades noturnas da escola. Em época de seca, com o rio baixo e 

o canal sem água, entrava em cena o lampião de querosene e raramente usava-se velas. Ao 

perceber a baixa procura por artefatos de vime, pois as famílias começaram a fazer suas próprias 

cestas de vime, Alcide percebeu que era hora de mudar o ramo de vida. Iniciou com serviços de 

ferraria. Montou uma oficina mecânica de funilaria, para forjar ferro e estanho, confeccionando 

enxadas, pás, picaretas, machados, et cetera.  E inovou na confecção do arco de ferro nas rodas 

da carroça, que viu pela primeira vez numa das viagens a Caxias do Sul. Alcide queria sempre 

oferecer aos clientes a praticidade de poder comprar no comércio mais perto. Sempre positivo 

via as oportunidades, e dizia: “Façam um bom trabalho que a recompensa vem quando se 

negocia com lealdade, com preço justo e correto. Todo produto pode ser vendido, desde que se 

tenha qualidade”. Anos mais tarde, sempre atento às necessidades dos clientes, percebeu que 
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podia transformar sua casa num armazém de secos e molhados, que ficou conhecido como 

“Armazém do Cide ou da Zélia”. Clientes fiéis com suas cadernetas compravam fiado e pagavam 

mensalmente e alguns nunca pagaram. Foram tempos muito prósperos. Passados alguns anos e 

cansado de ver o comércio em decadência por motivos de recessão, retomou a atividade de 

agricultor, adquiriu terras e plantou parreiras, milho, feijão, batatas, tomates. Vendia o excedente 

ao comércio de armazéns na cidade de Flores da Cunha para comprar açúcar, farinha, café. Estes 

foram anos de muitos desafios, preço da uva em baixa, além de não saber quando recebiam os 

valores da safra que era entregue nas cantinas. Além, isso ainda continua, né, essa realidade. 

Alcide, sua esposa e os filhos mais velhos plantavam para o próprio sustento. Alguns anos se 

passaram, a filha mais velha casou e Alcide perdeu o braço direito da mão de obra. Se viu diante 

da necessidade de fazer uma mudança radical. Vendeu todas as terras na Linha 80 e comprou 

uma parte das terras da família Ascari, em São Cristóvão. Ali ele viu uma nova oportunidade de 

empreendedor. Construiu uma casa grande, com cantina para fazer o próprio vinho, moradia e, 

também, espaço para montar um supermercado. Antevendo a oportunidade na construção da 

nova estrada para Caxias do Sul e a construção da empresa da Fábrica de Móveis Florense. 

Naquela época, o supermercado Stuani atendia a comunidade de São Cristóvão, bem como os 

clientes dos bairros que foram criados ao redor da Móveis Florense. Oferecia compras a crédito, 

com caderneta, que eram pagas uma vez por mês quando recebiam pagamento do salário da 

empresa. Claro que muitos não cumpriam com o pagamento. Era motivo de tristeza e 

preocupação, mas ele não se dava por vencido, seguia em frente. Era difícil, mas seguia em 

frente. Stuani dizia que era algo que fazia parte do negócio e que isso devia, servia de lição para 

os seus filhos, que não tivessem este tipo de comportamento, não deixar dívidas, ter sempre 

crédito. Ele tinha fé e rezava todos os dias a Santo Antônio, seu protetor. Finalmente, viu a 

grande oportunidade de oferecer à sua família uma qualidade de vida melhor, pagando estudos 

aos filhos, fez doação em vida para cada filho ter o seu próprio terreno e auxiliou na construção 

das casas aos filhos mais velhos. Também, ajudou financeiramente na construção do campo de 

futebol sete de São Cristóvão, time que conquistou vários campeonatos municipais. Além disso, 

ajudou economicamente a comunidade de São Cristóvão na parte social e religiosa. Junto com a 

sua esposa e filhos foram festeiros nas festas do padroeiro São Cristóvão e de Santo Antônio, 

santo de sua devoção. Devido a doenças do estômago, Alcide convalesceu cerca de três anos, 

entre tratamentos, médicos e cirurgias. Veio a falecer no dia 17 de fevereiro de 1998, com 72 

anos de idade. Foi enterrado no cemitério público de Flores da Cunha. Alcide deixou aos filhos, 

genros, noras e netos o legado do trabalho digno, da coragem, da virtude, da persistência e na 

crença do Ser Superior. E pra mim, é uma, um grande orgulho fazer essa homenagem a este 

homem da nossa cidade que muito contribuiu, né, e seu espírito empreendedor que tem aí de 

exemplo, agora, nas filhas, né, nos filhos que também continuam esse legado. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Passo a palavra, agora, ao Vereador Carlos 

Roberto Forlin pra fazer o uso da tribuna. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito boa noite, Senhor Presidente; Colegas 

Vereadores, Vereadora, imprensa, público aqui presente, assessores, pessoal que nos assistem 

pelas redes sociais; Vereadores da Melhor Idade, muito bom ter vocês nos acompanhando nas 

nossas sessões semanalmente e vocês indo pegando o gostinho, né, e vendo como é que é o 

nosso dia a dia. Uso desse espaço, quero dizer que é uma grande satisfação usar a tribuna, né, 

para encaminhar indicações e melhorias na educação. Somando-se ao grande trabalho realizado 

nos últimos oito anos de governança e ao trabalho que a bancada do MDB vem fazendo, na 

pessoa do Vitório, do Barp nessa legislatura, a formação de crianças e jovens é na verdade o 

grande alicerce para a economia próspera, uma democracia vibrante e uma cidadania plena. 

Apresentei uma indicação ao Executivo Municipal para a aquisição de uniformes escolares para 

os alunos das escolas municipais, tendo em vista que o uniforme escolar presta-se a facilitar a 

identificação, bem como acompanhar, encaminhar estudantes e suas famílias de forma prática, 
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rápida e eficiente naquilo que são de seus interesses na área física pertencente à escola e ao 

entorno. Além do conforto, esse tipo de vestimenta tende a promover a melhora da autoestima 

dos estudantes em decorrência da sensação de pertencimento. Outrossim, a partir desses 

sentimentos gerados na comunidade escolar e fortalecido aos valores já existentes e 

desenvolvidos nas escolas por seus professores, de autonomia, tolerância e valorização, a 

intenção é incentivar o retorno presencial ou pelo recesso em questão da pandemia do 

coronavírus, à segurança sanitária de suas famílias, e acredito ser um significado social muito 

importante na vida desses jovens estudantes. Fiz essa indicação pensando primeiramente no 

futuro do nosso município, que uma certa forma também está espelhada nesses jovens da 

atualidade, as nossa, os nossos estudantes. Também entendo ser uma forma de contribuir com a 

Administração Municipal, tanto pensando na qualidade de vida desses jovens quanto ao 

município alcançar os índices de investimento na educação. Eu gostaria apenas de fazer um 

breve comentário aos Colegas Vereadores, público aqui presente, que se colocassem no lugar 

dessas crianças, ou melhor, do pai, da mãe que perdeu o emprego, do avô, daquela avó que vive 

exclusivamente da sonhada, trabalhada, conquistada, ou melhor, aposentadoria trabalhada 

arduamente e dignamente para a sua sobrevivência. Eu acredito que mais do que qualquer cargo 

que ocupamos ou venhamos a ocupar no decorrer de nossas vidas, a regra principal é a 

humildade, a empatia, se colocar no lugar do outro pelo menos uma vez para podermos entender 

a situação de cada um. Eu vou passar, agora, um pequeno vídeo de um minuto no telão, para o 

conhecimento dos Colegas Vereadores. (Apresentação de vídeo através da televisão). E apenas 

também trazendo a contribuição, eu consultei alguns educadores do nosso município, o próprio 

Vereador da bancada, e se vê com bons olhos um projeto desse caráter em nosso município. E 

também foi, foi levado em consideração pelos professores a questão de um kit básico de material 

escolar, tendo ali borracha, lápis, cola, que muitos alunos, relatados por professores, muitas 

vezes chegam sem lápis pra, pras aulas, enfim, pra escola, né? Então trazer a conhecimento de 

vocês essa situação, também essa realidade, que não só o nosso município, outros também, né? 

Portanto, dessa forma, acreditamos contribuir fortemente para integralidade do desenvolvimento 

das crianças e adolescentes vinculados à rede municipal de ensino, com reflexos positivos 

diretamente na comunidade. Pelo exposto e certeza da acolhida da presente indicação pelos 

Nobres Colegas Vereadores, me coloco à disposição, disposição a bancada, e nós agradecemos 

muito por todos vocês e pela, pela força aí, que a gente pode fazer pela educação em nosso 

município. Era isso que continha, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrado o uso do 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 059/2021, que “Denomina de rua Alcide Antônio Stuani, uma via 

pública localizada no bairro São Cristóvão, no município de Flores da Cunha”. Solicito ao 

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

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

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

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Mais uma vez, reforçar da importância que esse 

projeto de lei tem pra família, mas acima de tudo pra quem reside nessa rua, que vai ter a partir 

de agora um nome oficial, com uma numeração, possibilitando a entrega de encomendas do 

Correios, enfim, é algo que a gente tem em várias outras, várias outras ruas da cidade que não, 

também precisam denominação, que é um trabalho também do vereador, sim, de fazer isso, né, 

tem que buscar a informação, tem que falar com os moradores, tem que fazer o abaixo-assinado, 
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e que é nada mais justo, né, que todos tenham essa dignidade também. Então peço o apoio do 

colega, dos Colegas Vereadores para a aprovação deste projeto.  

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

do homenageado, não poderia deixar de, e a irmã, de dizer umas palavras, né, pelo histórico do 

pai. Então eu fico feliz, a Duda é a nossa companheira, domadora do Lions, então parabéns pela 

homenagem, pelo pai, pelo histórico, pela vida, pelo trabalho que desenvolveu durante todos 

esses anos. E, agora, fica eternizado o nome dessa rua, que também além de, da homenagem, vai 

prestar muito serviço, vai facilitar muito a vida dos moradores daquele local. Então parabenizar a 

Colega Vereadora, pela iniciativa, e com certeza esta Casa aprovará como aprova sempre nome 

de pessoas que se destacam, que trabalham e contribui imensamente para o nosso município. 

Então mais uma vez parabéns à família! E sou amplamente favorável, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 059/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 059/2021 aprovado por unanimidade.  

Nova Redação do Projeto de Lei nº 060/2021, que “Institui, no município de Flores da Cunha, a 

“Semana Municipal de Conscientização e Combate aos Acidentes com Máquinas Agrícolas””. 

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, com Nova Redação. Parecer da 

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

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nova Redação do Projeto de Lei nº 060/2021 está 

em discussão. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, a proposta que apreciamos do projeto nessa noite, iniciativa deste Vereador, é para 

implantarmos a semana de prevenção de acidente com máquinas agrícolas no nosso município. 

A Semana Municipal tem por objetivo melhorar as condições de trabalho e segurança, por meio 

da educação e conscientização da comunidade. É importante o diálogo com a população sobre os 

problemas com acidentes e objetiva, ainda, colocarem em pauta o tema da segurança dos 

agricultores. Oportuno destacar também a necessidade de orientar a comunidade, fornecendo-

lhes conhecimento básicos sobre a utilização dessas máquinas agrícolas. O trabalho na zona rural 

exige cuidados para proteger os trabalhadores nas diversas tarefas desempenhadas diariamente. 

São inúmeros riscos existentes nas atividades rurais, por isso, trabalhar com segurança é 

fundamental. Frente que a serra gaúcha registrou sete morte por acidentes com máquinas 

agrícolas em 2020. O número representa um aumento substancial em relação ao ano de 2019, 

quando foram dois casos. Usaremos como o marco temporal o dia 28 de abril, para instituir, em 

que foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho como o dia Mundial da Segurança 

e da Saúde no Trabalho, em memória às vítimas dos acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho. No Brasil, a lei federal 11.121/2005, instituiu o mesmo dia, como o dia Nacional em 

Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Informar os trabalhadores sobre 

todas as medidas de proteção implantadas e realizar treinamento na zona rural também é 

fundamental para preservar a saúde e prevenir acidentes do trabalho do campo. Então a gente 

sabe que a gente teve recentemente também uns acidentes no nosso município e na nossa região, 

a topografia nossa não, não colabora, o nosso terreno são bastante íngremes e acidentados, então 

também trabalhar com a, os fornecedores e os construtores dessas máquinas para melhor 

utilização, evitando assim esses acidentes. Também, também em contato com o Sindicato e o 

Senar, sempre se propuseram a realizar esses cursos e dar as suas contribuições para o melhor 

trabalho no campo. Então, sendo assim, eu solicito aos, aos Nobres Edis que aprovem também 
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esse projeto para a nossa, o nosso, o nosso campo, nossos agricultores e para o bem também de 

nossa região e Flores da Cunha. Era isso, Senhor Presidente.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, manifestar também a 

importância desse projeto em nosso município, parabenizar o Vereador Ademir Barp pela 

colocação do projeto. E dizer que além, né, além de, das imperfeições do nosso, do nosso solo, 

todo cuidado é pouco, pois uma pedalada em falso tu coloca em risco aí a própria vida, né, então 

salientar, muito importante. E, da mesma forma, falar que se a gente vai no mercado e tem a 

mercadoria exposta lá, é porque teve um grande processo por trás da produção, do cultivo. E 

como eu sempre falo aqui nessa Casa, a coragem, né, pois o clima ultimamente não vem 

ajudando e o produtor, o nosso agricultor encontra uma grande dificuldade, imensa, até levar o 

seu produto com qualidade, principalmente com qualidade, para a mesa de todos nosso cidadão. 

No mais, manifestar minha, meu voto favorável e agradeço a oportunidade. Muito obrigado!   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nova Redação do Projeto de Lei nº 060/2021 está 

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

votação eletrônica). Nova Redação ao Projeto de Lei nº 060/2021 aprovada por unanimidade.  

Projeto de Lei nº 061/2021, que “Institui, no município de Flores da Cunha, o “Setembro 

Amarelo”, mês dedicado a ações de prevenção ao suicídio”. 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 061/2021 está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, então faço 

defesa a esse projeto que já comentei também na tribuna, de minha autoria, o Setembro Amarelo, 

o mês dedicado a ações de prevenção e de conscientização sobre o suicídio, né, acredito ser um 

projeto importante. Não é apenas uma cor, né, que seja levado em consideração a causa que visa 

preservar vidas e que a gente possa ter no nosso município também o mesmo carinho, o mesmo 

cuidado por esse mês que a gente tem pelo Outubro Rosa e o Novembro Azul, que é muito mais 

conhecido, né? Tudo que a gente faz pela área da saúde, dos nossos munícipes, das pessoas, eu 

acredito que deve ser muito levado em consideração. Este ano a gente já teve algumas ações do 

Executivo, que eu vi, eu estive acompanhando também, o CAPS também esteve fazendo 

algumas ações junto ao comércio; o SAMU na comemoração dos seus 10 anos também esteve 

fazendo, junto às pessoas do município, umas ações voltadas ao Setembro Amarelo. Mas espero 

que nos próximos anos a gente consiga atingir um número maior de pessoas e, desta forma, 

contribuir com o bem-estar da nossa comunidade. Também deixei recentemente um material que 

busquei junto à CAPS aos Colegas e este mesmo material foi passado para algumas pessoas 

dentro da nossa comunidade. Então peço colaboração dos Colegas para que a gente possa 

aprovar também este projeto que considero bem importante. Era isso.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Quero parabenizar a iniciativa do Colega Vereador! 

Sempre que são ações em prol da saúde a gente também apoia. E falando desse tema, né, que é 

muito importante e culminou ainda mais com a pandemia, muitas pessoas hoje estão em casa 

sofrendo e às vezes não tem com quem falar, não conseguem se abrir, então a gente tem que 

abrir essa porta pra essas pessoas, darem a chance delas falarem. Então fico muito feliz com o 

teu, tua dedicação nesse tema e aprovo sem dúvida nenhuma esse projeto.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 061/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 061/2021 aprovado por unanimidade.  
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Projeto de Lei nº 062/2021, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor 

de R$113.353,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão 

em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 062/2021 está em discussão. 

(Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 062/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis 

votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 

062/2021 aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei nº 064/2021, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Suplementar no 

valor de R$2.055.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da 

comissão em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 064/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Conforme o Prefeito Municipal falou nessa tarde com 

nós Vereadores, esse projeto ele se destina à suplementação de umas rubricas com o valor que 

está em caixa, né, do nosso Município, pra atender algumas demandas que aumentaram aí devido 

à inflação como, por exemplo, a energia elétrica que aumentou em 33% também o valor que o 

Município paga, então 600 mil desse montante será pra energia elétrica. Também temos um 

valor que vai ser suplementada na rubrica que transfere recursos para o hospital, que vem 

também através de emendas, que serão destinadas ao hospital. E também, 600 mil que vai para 

auxílio então, do Ministério da Saúde que destinou esse valor, para os custeios da UBS. Então 

são readequações das rubricas de valores que estão em caixa, que estão dentro da Prefeitura, mas 

que elas têm que estar dentro das contas contábeis certinhas, né, pra poder fazer os empenhos, 

essa parte burocrática que a Prefeitura também tem que cuidar e tem que fazer de acordo com a 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Então peço a todos Colegas Vereadores para aprovação deste 

projeto.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Ao analisar o Projeto de Lei 064, 

constatei que um milhão, cento e trinta mil reais se destinam para a área da saúde, entre o custeio 

de UBSs e hospital Fátima. E os outros novecentos e vinte e cinco mil estão sendo destinados 

para suplementar despesas originadas pela inflação no período de oito meses. Como podemos 

perceber no nosso dia a dia, infelizmente a inflação é uma triste realidade que está diminuindo o 

poder do nosso dinheiro. É urgente que o Governo Federal adote uma política econômica que 

combata a inflação, pois sabemos que a camada social com menor poder aquisitivo é a mais 

atingida pelo aumento dos preço dos produtos e o Poder Público Municipal deixa de realizar 

ações e obras devido ao aumento dos produtos gerados pela inflação. Por isso, sou favorável a 

este projeto. Obrigado, Senhor Presidente.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, é de 

extrema importância que nós Vereadores possamos participar da, da análise e aprovação de 

projeto desse teor, tendo em vista que essa suplementação não precisaria passar pela Câmara, 

mas é, acredito ser muito importante a gente poder participar e analisar, ver onde está sendo 

investido recurso público, né? É necessário, né, a saúde sempre é necessário, também a 

iluminação pública que é, hoje é paga pela Administração, né, um pouco preocupante essa 

questão da inflação, né, dos aumentos, do poder aquisitivo, na verdade do poder de compra 

menor, cada vez as coisas custando mais caro, mas ainda que nossa, nosso Executivo tem uma 

boa gestão e dispõe de recursos. Então fico feliz por poder aprovar, por poder, né, participar da, 

dessa aprovação e sou favorável.   
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 064/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 064/2021 aprovado por unanimidade.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, gostaria de solicitar regime de 

urgência.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Qual que seria a justificativa?  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então eu tenho, eu posso, tem que solicitar separado, 

né, os projetos? (Assentimento da Presidência). Então eu solicito regime de urgência para o 

Projeto de Lei 63, de 2021, urgência urgentíssima, perdão, que autoriza a transferência de 

recursos financeiros ao hospital Nossa Senhora de Fátima no valor de cento e trinta e nove mil e 

quinhentos. Solicito a urgência porque o hospital necessita desse, desse recurso o quanto antes 

para manter em dia a saúde financeira dele também. E esse valor se, se refere à 93 pessoas que 

estiveram internada no hospital, com Covid, nos meses de maio, junho e julho, na qual o 

Governo então deu um repasse extra no valor de mil e quinhentos para cada paciente pra cobrir 

as despesas de quem esteve internado no hospital.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então o pedido de urgência urgentíssima ao 

Projeto de Lei nº 063/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários 

votem não. (Processo de votação eletrônica). Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei 

nº 063/2021 aprovado por unanimidade.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Posso defender o outro? (Assentimento da 

Presidência). Então de acordo com o artigo 142, do Regimento Interno, solicito regime de 

urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 66/2021, que altera o caput do artigo 1º da Lei 

Municipal 3.541, de 24 de março de 2021. A lei a gente já alterou aqui na Câmara, para que 

pudesse ser feita a renovação dos contratos de médico clínico geral, enfermeiro e técnico de 

enfermagem. Porém, na lei não constava que poderiam ser renovado esses contratos para as 

pessoas que já possuem esses regimes, né? E como está tendo muita dificuldade de contratação e 

de pessoal principalmente de médico, essa lei permite que quem já está usufruindo do contrato 

temporário possa se inscrever novamente para um próximo processo de contratação temporária. 

Então o quanto antes a gente fizer essa alteração, pois os contratos estão para vencer, Senhor 

Presidente.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então o pedido de urgência urgentíssima ao 

Projeto de Lei nº 066/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários 

votem não. (Processo de votação eletrônica). Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei 

nº 066/2021 aprovado por unanimidade.  

Então encerrado a Ordem do Dia, eu encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final os Projetos de Leis nº 065 e 066/2021; para a Comissão de Finanças e Orçamento 

e para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos os 

Projetos de Leis nºs 063 e 066/2021.   

Conforme determina o artigo 117, do Regimento Interno, então eu convoco sessão plenária do 

Vereador Por Um Dia da Melhor Idade para o dia 07 de outubro de 2021, às 19:00 horas, aqui 

nesta Casa Legislativa. Passamos, agora, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. De imediato, já passo a palavra ao Vereador Luiz André de 

Oliveira. 

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

Vereadora, público que nos acompanha aqui na Câmara de Vereadores, os Vereadores da Melhor 

Idade, também o pessoal que nos assiste através das redes sociais. Gostaria apenas de comentar 
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que na última quarta-feira estive presente aqui na audiência pública da OAB, né, mais um 

movimento aí pra nós conseguirmos o juiz titular em nosso município, também reivindicando 

uma segunda vara para o nosso município. Todos sabem que hoje são mais de 14 mil processos 

que estão parado aí no, no nosso Fórum, então é mais um movimento em busca, né, desse juiz e, 

também, da segunda vara, aonde nessa audiência também foi, foi criado uma comissão para que 

nós possamos mobilizar outras entidades, né? E conforme muitos colocaram de subir o tom, né, 

que até agora foi só conversa, conversa e nada resolvido, mas que, agora, nós possamos fazer um 

esforço um pouco maior. Também faço parte dessa comissão, eu, o Presidente da OAB de 

Caxias e, também, o Fernando Foss, né, que ficamos, né, incumbido dessa missão aí, para que 

nós possamos trazer esse juiz pra nossa cidade e, também, a segunda vara pro nosso município. 

Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! Tenham todos uma boa noite!  

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente e demais já citados. No dia 

25 deste mês, anteontem, comemoramos o dia Nacional do Trânsito. Temos uma das melhores 

legislações de trânsito do mundo, porém nossa realidade ainda é muito triste, pelo somatório das 

perdas causadas pelo álcool, drogas e imprudências. Em 2018, foram aproximadamente 33 mil 

mortes; 2019, aproximadamente 32 mil mortes; em 2020, aproximadamente 35 mil mortes. 

Estudos revelam que cada pessoa morta, outras quatro ficam debilitadas, contribuindo com a 

estatística de inválidos. Uma conduta consciente no trânsito é fundamental. Era isso, Senhor 

Presidente. 

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

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, público que 

ainda nos acompanha. Na última semana, eu estive em contato com o gabinete do nosso 

Deputado Estadual Sergio Turra, novamente comentando sobre a questão da municipalização da 

VRS-814, pedindo também um posicionamento, né, em que situação se encontra. E sempre 

muito prestativo os assessores lá, o Felipe e o Giovani, nos passaram a informação então que 

existe um prazo final para a votação na Câmara dos Deputados, que fica entre o dia 16 a 19 de 

outubro, uma notícia muito boa para nós. Acredito que essa via ela precisa sim ser 

municipalizada, para que em breve, tendo em vista que nós teremos a safra da uva também, um 

local onde que irá passar muitos caminhões, né, pra escoar a produção e que muitas vezes a gente 

precisa pedir autorização até do Estado para fazer a roçada na lateral da via, como foi feito no 

início deste ano. Então acredito que também levando em consideração os roteiros turísticos já 

instalados na região do Alfredo Chaves, essa via vindo a ser municipalizada vai fomentar ainda 

mais o turismo na nossa cidade. E queria também dar um destaque, que hoje é dia Mundial do 

Turismo, então já estendi os meus parabéns à Secretaria de Turismo aqui de Flores. E junto a 

eles, também fui convidado recentemente a criar uma rota de ciclismo, que será apresentada logo 

mais à comunidade na semana do turismo, que vai ocorrer agora, em outubro. Então acredito que 

também no turismo a gente precisa ter um olhar diferenciado, nossa cidade tem muitos atrativos, 

muitas vinícolas, um potencial enorme que ainda talvez não está sendo bem explorado e bem 

aproveitado. Então acredito que logo mais, passando a pandemia também, tendo um olhar 

melhor pra questão dos eventos e do turismo, nós conseguiremos dar um destaque ainda maior 

para a nossa cidade de Flores da Cunha. Era isso. Uma boa semana e uma boa noite a todos!  

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores; ainda 

em tempo, quero destacar a nossa aniversariante, né, Eliane, parabéns Eliane, muito sucesso 

nessa tua caminhada, obrigado pelo trabalho que tu desempenha aqui na Câmara, assessorando 

os nossos assessores e a nós mesmos, né? Então parabéns, desejo aí muita saúde pra ti, 

prosperidade e felicidades. Destacar também o apoio aí dos Colegas quanto essa indicação de 

projeto ao Executivo, pedir que cada um avalie com carinho, com um olhar atento aos nossos 
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jovens, estudantes e, mais uma vez, que também fazem parte do futuro desse município. E 

destacar aqui a grande homenagem, né, ao seu Alcide. Parabéns Vereadora, pela homenagem! 

Merecido, mostra a força de vontade, né, em fazer, em sair da zona de conforto, partir pra uma 

outra, batalhar, trabalhar, pra sim estar vencendo na vida, né? Essa é acho que é a palavra mais 

correta que, que eu posso dedicar a vocês, uma história bonita e que sirva de exemplo, né, pra 

nós jovens também e pra toda a comunidade. Senhor Presidente, era isso. Fica aí meu muito 

obrigado a todos. 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, primeiramente quero 

parabenizar a servidora Eliane, pelo aniversário no dia de hoje, desejar tudo de bom pra você, 

sucesso, saúde! Quero agradecer ao setor de Trânsito, pelo atendimento a duas indicações 

protocoladas por esse Vereador. A indicação 73, em que os moradores solicitavam a colocação 

de placa “Rua Sem Saída” no cruzamento da rua Vovó Lolinha Mambrini e Heitor Curra. E a 

indicação 189, em que as merendeiras e a direção da escola São Rafael solicitavam a pintura em 

amarelo na rua Alexandre Pedron. Também quero ressaltar, que como parte da minha atividade 

legislativa, com o auxílio do Deputado Tiago Simon, intermediei tratativas entre o hospital 

Fátima e o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Como resultado disso, 

informo aos segurados do IPE Saúde que o hospital Fátima de Flores da Cunha conta, agora, 

com o Pronto-Socorro 24 horas credenciado aos segurados do plano do IPE. O serviço será 

prestado pelo hospital com cobrança da diferença entre a tabela do IPE e o custo do serviço. 

Quero, de coração, agradecer a equipe administrativa do hospital, pelo empenho em credenciar o 

Plantão 24 horas aos segurados do IPE Saúde. Também, quero destacar no dia de hoje, 

comemoramos o dia do Turismo, ressaltando a importância de uma atividade econômica, cultural 

e social, humanitária em todas as partes do nosso planeta. Seria isso por hoje, Senhor Presidente. 

Obrigado pela atenção! Um boa semana a todas e a todos! 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Como os Vereadores falaram, né, as datas são 

importantes. Hoje, além do dia do Turismo, é o dia Nacional do Idoso. Então é uma data muito 

importante também pra gente reverenciar, mas principalmente chamar a atenção das pessoas para 

a existência de desigualdades geralmente como resultado de uma acumulação de desvantagens 

ao longo da vida dessas pessoas. Aproveitar também as experiências que essas pessoas têm, o 

aprendizado que ao longo da vida elas conquistaram em nosso benefício, criando políticas 

proativas e adaptativas ao trabalho, promovendo proteção social e dando acesso à cobertura de 

saúde. E também, refletir sobre as melhores práticas, lições e progressos para mudar as narrativas 

e estereótipos negativos que envolvem a velhice. Todos nós chegaremos lá um dia, é um 

processo natural, biológico e a gente tem que começar a pensar desde já. E também, outra coisa 

que eu quero falar é que na sexta-feira tivemos o anúncio da despedida do nosso amigo e 

Deputado Federal Jerônimo Goergen, que não irá concorrer nas próximas eleições. É um amigo, 

tenho até uma foto dele ali, se der pra colocar, da época que ele veio aqui pra Flores da Cunha. 

(Exibição de imagem através da televisão). Há um bom tempo ele já tem um convívio conosco 

aqui, mas eu conheci ele ainda da época da juventude progressista, onde nem eu era da política, 

nem ele era ainda deputado, isso já vai lá se mais de 20 anos. Então ele é uma pessoa especial 

pra mim, porque ele representa a boa política, nunca teve o nome envolvido em nenhuma coisa 

ruim da, da política nacional, ele foi presidente estadual do Progressistas, teve dois mandatos 

como deputado estadual e está, agora, no terceiro mandato como deputado federal. Já, agora, 

com o primeiro mandato meu, primeiro ano de vereadora, conseguimos com ele 250 mil de 

emenda, que vai ser destinada ao hospital. E até o fim do seu mandato, ele se comprometeu a 

destinar o valor para o nosso centro de convivência para os idosos. E alguns dos legados que ele 

deixa na política, ele trabalhou fortemente pela lei do motorista, que trata sobre a documentação 

eletrônica, que facilita o transporte de cargas, o DNIT agora é só, não precisa ser mais impresso, 
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é digital. Também é relator do Código do Processo Civil e a principal lei, né, a Lei da Liberdade 

Econômica, que gerou muitos empregos e culmina, agora, com a possibilidade de ele estar 

relatando então a lei que desonera as folhas de pagamento também, que ele está trabalhando 

muito nesse sentido. Então além de ser um amigo muito especial, por ele passaram várias 

pessoas pra ingressar na boa política e, na sexta-feira assim, não tinha como não chorar ouvindo 

ele falar e, também, todas as pessoas que se manifestaram pela pessoa que ele é, pela pessoa 

maravilhosa. E exemplos assim, de boa política, a gente sempre tem que valorizar. Muito 

obrigada!  

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

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

pessoas que ainda nos acompanham. Nesta Casa houve um questionamento sobre a demora na 

entrada da parcela dos recursos da estrada Velha, que liga Caxias-Flores, Flores-Caxias. Então a 

bancada do PMDB, nós entramos em contato com as pessoas responsáveis, as pessoas que tem 

mais acesso aos documentos e nos foi passado que a morosidade em certa parte ela é natural, a 

gente sabe disso. A maioria da, dessas emendas, dessas verbas elas demoram a cair nos cofres 

públicos principalmente dos municípios, uma certa burocracia, por uma certa às vezes, falta às 

vezes do próprio interesse às vezes do Governo em liberá-las. Mas, em contato com esses 

responsáveis, nos foi passado que a demora existe sim, mas com certeza acabará acontecendo a 

entrada desses recursos nos cofres do Município e para assim podermos então, o Executivo dar 

continuidade e quiçá finalizar também a obra importante aqui da estrada Velha, que liga Flores a 

Caxias. Também das muitas datas importantes de hoje, destaco o dia Mundial do Turismo, esse 

seguimento tão importante para a economia, hoje, quase mundial, né? Então a gente lembra que, 

que nem disse o Colega Diego, o potencial de Flores da Cunha ele é imenso e temos que explora-

lo. Flores da Cunha tem muito a oferecer e muito a ganhar com o turismo a ser implantado e 

implementado com mais, mais afinco no nosso município. Ele está acontecendo, mas a gente tem 

que trabalhar todos para que isso aconteça. Então esperamos também que agora, no final do ano 

e começo desse ano, com a retomada de certos, certos negócios e certos eventos a Fecouva irá 

acontecer e, também, acreditamos que o Casarão dos Veronese possa começar a receber o 

público que tanto o procura também nesses dias. Então esperamos que o turismo sim seja forte e 

eficiente no nosso município. Por ora era isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Presidente, público que ainda nos assiste, pessoal que nos assiste 

em casa também, população, né? Eu quero aqui também parabenizar a família Stuani, né, seu 

Alcide. Dizer que foi, é uma justa e, uma justa homenagem, né, diante de um histórico tão 

bonito, de uma, de uma história de vida que tem um empreendedor, pautada no 

empreendedorismo e na vivência comunitária. Então, sem dúvida uma justa homenagem, né, a 

colocação deste nome e sem contar nos benefícios que o endereço fixo traz para os moradores, 

visando o desenvolvimento, né, da, da nossa organização territorial, né? Parabéns pra família! 

Estive, durante a semana também, visitando algumas secretarias, alguns setores da Prefeitura, no 

setor de alvarás, setor de fiscalização, conversando um pouco sobre nossos pontos, pontos 

comerciais de rua, muitos são, são regulares sim, uma população questiona, pagam os seus 

impostos, existe a possibilidade de abertura de novos e, então, tão logo seja elaborada essa, esse 

regramento, a população também deverá saber, né? Falando em pouco em turismo também, já 

que hoje é o dia do Turismo, nessa semana conversei também com pessoas que têm o interesse 

em desenvolver projetos voltados para o turismo no município, principalmente no que diz 

respeito a pontos que não são explorados hoje ainda, né, falo em instrutores de esportes radicais 

que me procuraram e empresários que querem atuar nesta, nesse sentido, nesse setor. E também, 

vou estar, né, agendando visita à Secretaria de Turismo, pra também buscar informações e tentar 

contribuir um pouquinho nessa, nessa questão que é, é muito importante pra agregar valor ao 

município, trazer pessoas de fora, conhecer nossa riqueza e gerar, também, receita pro 
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município, né? Devemos aí aproveitar tudo, toda essa riqueza cultural e paisagística que temos, 

né, da melhor forma possível. No mais era isso. Uma boa semana a todos. Obrigado! 

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

Presidência). Senhor Presidente e demais já citados. Primeiramente, venho agradecer a Secretaria 

de Obras, em especial o diretor de Obras e sua equipe, por atender o meu pedido de melhoria da 

estrada da capela Medianeira, próximo à família Orso e família Scortegagna, meu muito 

obrigado. Também gostaria de ressaltar que no próximo dia primeiro de outubro, próxima sexta-

feira, comemoramos o dia Nacional do Vereador. Gostaria de parabenizar a todos os Colegas 

Vereadores e a Vereadora. Obrigado, Senhor Presidente. Uma boa noite, uma boa semana a 

todos. 

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

Senhor Presidente e Colegas Vereadores, queria só complementar a fala da Colega Silvana, 

também fiquei muito sentido na semana passada ao receber a notícia que o nosso Deputado 

Federal Jerônimo Goergen ele acaba deixando a vida pública, né, deixando, encerrando o seu 

mandato no próximo ano e não concorrendo mais, né? Tive a oportunidade de conhecer ele na 

última campanha, quando ele veio a Flores, uma pessoa muito boa, ao meu ver, né? E que neste 

ano também, em meu nome, ele encaminhou uma, uma emenda parlamentar no valor de 300 mil 

que eu indiquei ao Executivo, para que fosse usado na ampliação da, do Centro ali de Saúde Irmã 

Benedita Zorgi. Então, em tão pouco tempo que a gente conhece, já se percebe a dedicação e o 

compromisso deste deputado. Com certeza é triste perdermos ele ali na vida pública, mas temos 

certeza que ele tem seus motivos e devemos respeitar. Provavelmente vai se dedicar mais à 

família também, né? E só parabenizar por todo o tempo que ele esteve à frente como deputado, 

ajudando muitas cidades, estados e, também, nosso país. Também queria parabenizar a família 

Stuani, que esteve pela, pela belíssima homenagem, em nome da Vereadora Silvana, né, que 

esteve concedendo. É muito bom termos projetos como este nesta Casa. Meus parabéns! Deixo o 

tempo que me resta pra, pra Vereadora Silvana. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Grata ao Vereador Diego. Nós temos sempre tempo 

limitado, mas eu não podia deixar aqui de mencionar e parabenizar o Floriano Molon, que 

recebeu aí uma premiação internacional, ele participou do primeiro Concurso Internacional da 

Província Di Vicenza, em crônica, na qual a dele foi premiada com o nome de “Mamma Mia 

Dammi 100 Lire”. Na referida prosa, então ele destaca a imigração, o nome de Flores da Cunha e 

esse foi um texto então vencedor e que circula no mundo todo através desse, desse importante 

entidade, a Província Di Vicenza. Então meus parabéns Floriano, por sempre preservar a nossa 

cultura, né, o nosso talian. Não temos tempo aqui suficiente pra ler a crônica, mas está 

disponível no Face dele e ele sempre muito atuante em manter as nossas origens, merece sempre 

o nosso reconhecimento. Falar também para, para o Vereador Barp que sim, a gente entende essa 

demora, né, e mesmo por isso vocês questionaram que poderia ser pago com dinheiro do caixa 

da Prefeitura, e essa dúvida foi sanada pelo Vereador Guga, durante audiência pública com o 

Jorge Dal Bó. E do Casarão dos Veronese, sim, é uma pena não estarmos aberto ainda, mas 

quando for possível as contratações de forma correta, a gente vai fazer isso então pra abertura do 

Casarão dos Veronese. 

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

da Presidência). Desculpa, é muita coisa, eu não podia esquecer! Eu tenho um anúncio muito 

importante pra fazer, que o Prefeito pediu pra eu usar esse espaço. Quero mostrar aí as imagens 

então do caminhão e da, (Exibição de imagens através da televisão), e depois vai ser “aclopado”, 

acoplado, tu viu, às vezes falha a língua, a varredeira, né, também, que vai fazer todo esse 

trabalho então da nossa cidade, de varrer, recolher e, também, lavar por onde for passar esse, 

esse caminhão na nossa cidade. A gente sabe que já está vindo bastante demandas de novo da 

questão da limpeza em função do clima, né, voltam as chuvas, volta o calor e a gente sabe que 

alguns lugares já o mato já está crescendo, então isso aí vem pra reforçar todo o trabalho que a 
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Administração tem feito e se dedicado, também, pra limpeza da nossa cidade, deixando ela 

bonita, embelezada para os turistas também que vem nos visitar, mas principalmente pra toda a 

comunidade se sentir bem onde vive. E, além disso, temos também a equipe terceirizada que foi 

contratada pra fazer a limpeza nos bairros, então acredito que esse será um problema que 

pretendemos sanar então no nosso município, né, com aquisição desse equipamento, que com 

certeza ele vai se pagar pelo trabalho que irá fazer. Era isso então, Senhor Presidente. Muito 

obrigada!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok, então! Agora então encerrado as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Primeiro, eu queria agradecer aqui o Vereador 

Luiz André de Oliveira, que esteve representando esta Casa na audiência pública, organizada 

pela Presidência da OAB Subseção Caxias do Sul, referente à falta de juiz no Fórum da comarca 

de Flores da Cunha, no dia 22. Estiveram presentes também o Vereador Diego, Vereadora 

Silvana, Vereador Vitório e Vereador Angelo que estavam presente, Vereador Horácio também 

estava, não? Então obrigado pela presença de vocês. No mesmo dia, eu estive então em Caxias, 

participando numa, numa reunião na CIC, com relação aos pedágios, a concessões do pedágio na 

nossa serra gaúcha principalmente aqui na nossa ERS-122. Como eu já havia comentado com 

vocês, esperávamos já ter uma resposta definitiva com relação aos pedágios, mas ainda não veio, 

não veio a resposta do Governo do Estado com relação ao valor da outorga e o deságio, que é o 

que mais está pesando no, nas tarifas das concessões. A princípio então todas as reivindicações 

do município serão atendidas, mas que elas serão divulgadas posteriormente. Então durante a 

semana haverão mais reuniões e, assim que nós tivermos informações corretas, a gente repassa 

pra, para vocês. Também eu queria aqui então parabenizar nossa contadora Eliane, obrigado pelo 

bolo. Desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida e obrigado pela amizade que nós temos 

aqui nesta Casa. Também quero parabenizar a família Stuani, em nome da Vereadora Silvana, 

merecida homenagem, que é o que essa Casa pode fazer, né, é homenagear as pessoas que 

contribuíram, que contribuem para o município. Então parabenizar a toda a, toda família. Quero 

também comunicar, que na próxima quinta-feira, então dia 29, às 19:30, haverá sessão solene... 

É, na quinta-feira, então dia 30, às 19h30min, haverá sessão solene de entrega do título de 

Cidadão Benemérito ao Senhor Hilário Sgarioni. Então eu já convido a todos os Colegas pra, 

façamos presentes para entrega dessa homenagem ao Senhor Hilário Sgarioni.  

Não tendo mais assuntos para hoje, então eu agradeço a presença de todos, a proteção de Deus e 

declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 27 de setembro de 2021, às 19h56min. Tenham 

todos uma boa noite, uma boa semana, e paz e bem!  
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