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SESSÃO 2.661 – ORDINÁRIA 

04 de outubro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 04 de outubro de 2021, às 18h09min. Cumprimento especial 

aos Colegas Vereadores, Colega Vereadora, à imprensa aqui presente e a todos que nos 

acompanham através do Facebook Câmara de Vereadores Flores da Cunha.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos, eu 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 108/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 019/2021 e informa que o 

Executivo Municipal já está em tratativas para implementar os procedimentos da Lei Geral de 

Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), em atenção ao requerimento nº 059/2021, de autoria do 

Vereador Carlos Roberto Forlin.  

Ofício nº 109/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 067/2021, que “Autoriza a abertura de 

um crédito adicional especial no valor de R$70.000,00”. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 285/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a construção de uma ciclovia na estrada Velha, que liga Flores 

da Cunha a Caxias do Sul, nos moldes da ciclovia feita na estrada das Indústrias, em Lagoa Bela, 

e que se estude a possibilidade de integrá-la à revitalização da avenida 25 de Julho, acesso sul, 

passando pelo bairro São Cristóvão. 

Indicação nº 286/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a retirada ou o corte de árvores (eucaliptos) na estrada 

localizada sentido à capela São João, próximo à entrada de acesso da vinícola Vanisul. 

Indicação nº 287/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal 

que seja dada transparência, pela imprensa e pelos meios de comunicação da Prefeitura, da 

ampliação do prazo para renovação da isenção do IPTU dos aposentados que possuem renda 

igual ou inferior a três salários mínimos mensais, proprietários de um único imóvel de até 800 

m², e demais pessoas que se enquadram nos requisitos do Código Tributário para concessão 

deste benefício, o qual passou de dois para quatro anos; e também, que seja desenvolvido um 

sistema, quer seja por meio de mensagem de texto ou pelo aplicativo do whatsapp, para que 

essas pessoas possam ser avisadas quanto ao prazo para efetuarem a renovação, bem como seja 

disponibilizada de forma on-line, através de um formulário padrão, para que esse grupo de 

beneficiados não necessitem comparecer pessoalmente na Prefeitura. 

Indicação nº 288/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que seja providenciado o início da obra de pavimentação asfáltica na estrada 

de Serra Negra, neste município. 

Indicação nº 289/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal as melhorias e os reparos necessários nos canteiros centrais do município, conforme 

imagens anexas a esta indicação. 

Indicação nº 290/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que interceda, junto ao Daer, para que realize a poda das árvores ou a substituição das 

mesmas por espécies de menor porte, que se encontram no trecho da ERS-122, nas proximidades 

do quilômetro 88, na localidade de São Gotardo, conforme imagens anexas a esta indicação. 
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Indicação nº 291/2021, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que indica ao Prefeito 

Municipal que realize estudo para a instalação de um abrigo coberto na parada de ônibus 

localizada em frente à escola estadual Pedro Cecconello, em São Gotardo. 

Requerimento nº 061/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa sobre o andamento 

da obra da estrada Velha, que liga Flores da Cunha à Caxias do Sul. 

Moção nº 028/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que apresenta Moção de 

Congratulações ao diretor da Agavi, Senhor Leocir Luvison, extensiva a todos os colaboradores 

e associados, pelos 40 anos de fundação.   

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

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

Município de Flores da Cunha, referente ao mês de agosto de 2021, para conhecimento dos 

Vereadores.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Ainda em tempo, quero 

destacar aqui a presença do nosso suplente de vereador, Senhor Júnior Cavalli; representantes do 

jornal O Florense, que logo mais estaremos apreciando aqui uma moção de congratulações; e 

também, ao diretor da Agavi e seus representantes, sejam bem-vindos! Passamos, agora, ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

imprensa, o público que nos acompanha. Também deixo o meu boa noite para o pessoal do 

jornal O Florense, que nesta noite recebe a moção, pelos 35 anos; também o pessoal da Agavi, 

pelos 40 anos. E gostaria de fazer defesa então da indicação que protocolei na última semana, 

onde estive também conversando com alguns servidores da Secretaria da Fazenda sobre o projeto 

que trouxe a essa Casa recentemente, que altera de dois para quatro anos o prazo para o pedido 

de renovação então para quem possui direito à isenção de IPTU, conforme os critérios contidos 

no Código Tributário. Então acredito que sempre que a gente realiza um projeto, se faz 

necessário que esse esteja, tenha divulgação junto à comunidade, que seja dado transparência 

para que esse benefício então ele chegue a quem realmente necessita, que é a população. Por 

isso, solicito então ao Executivo que dê publicidade através dos meios de comunicação que se 

tem disponível, através da imprensa e, também, que seja colocado uma ferramenta onde que 

possa ser comunicado o pessoal quando o prazo de isenção está próximo de vencer e, também, se 

possível, que seja disponibilizado um formulário. Nesta tarde também, estivemos em conversa 

com o Prefeito, ele já falou sobre algumas ferramentas, o protocolo eletrônico, se puder também 

então ser colocado essa ferramenta do formulário para que as pessoas não precisem mais vir até a 

Prefeitura, que possam fazer essa renovação através de um formulário eletrônico. Era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Diego. Ainda em tempo, 

quero cumprimentar também o Presidente do PDT, Senhor Moacir Matana, seja bem-vindo! 

Com a palavra Vereador Horácio Natalino Rech.  

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

imprensa, o Rouglan, os homenageado desta noite, os assessores, as assessoras e os demais aqui 

presentes e a quem nos acompanha através das redes sociais. Faço defesa da indicação 286 aonde 

solicito que seja retirada, seja feita a retirada de vários eucaliptos, conforme as imagens, 

(Exibição de imagens através da televisão), aonde que corre o risco, onde que já foi provocado 

acidente, um acidente deles com o Senhor Vilson Menegon, que além de graves danos pessoais, 

seu veículo ficou completamente destruído. Então quero que veja, que ele realmente estão 
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pendente, estão praticamente caindo pro lado do asfalto ali, então tem vários eucaliptos pra, 

pronto pra cair, correndo risco de qualquer pessoa passando ali, que possa sofrer um acidente até 

com danos e mortes. Para evitar mais acidentes e riscos de mortes, solicito que essa indicação 

seja atendida com brevidade. Certo de seu pronto atendimento, agradeço. Era isso, Senhor 

Presidente.   

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

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

Vereadora; gostaria de estender meu boa noite a todos que se encontram, hoje, aqui na Câmara 

de Vereadores; em especial, ao jornal O Florense, onde se, a Gabriela Fiório representante, 

também a Carine; ao Leocir Luvison, representando a Agavi; também um boa noite ao Matana, 

né, Presidente do PDT; e a todos que se encontram aqui e, também, nos acompanha através do 

Youtube, né? A minha indicação 289, como os senhores podem ver, (Exibição de imagens 

através da televisão), é do canteiro central, né, da, da avenida nossa ali, principal, onde está 

bastante danificado, né? E gostaríamos que, se possível, meio breve, que façamos essa, essa 

recuperação mediante a pandemia se estabilizando e, também, tem muitas pessoas que começam 

a visitar um pouco mais o nosso município, e seria importante que se fizesse esses reparos, né, 

pra dar uma repaginada, uma melhorada na nossa avenida principal, né? E também, gostaria de 

falar da minha outra indicação, a 290, que é ali em São Gotardo. Por diversas vezes já, os 

moradores tentaram via Prefeitura, mas ali é algo que é do Estado, né, para que a Prefeitura 

venha intervir, né, junto com o Daer, pra conseguir fazer a remoção ou a poda dessas árvores aí 

que, que está colocando em risco não somente a rede elétrica, mas também as famílias que 

moram ali próximo. Então era isso, Senhor Presidente, essas minhas duas indicações, né, dessa 

semana aí. O meu muito obrigado e tenham todos uma boa noite!  

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

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos! 

Cumprimento os presentes, destacando a presença do jornal O Florense e Agavi, homenageados 

da noite; e nosso Presidente do PDT, Moacir Matana; demais pessoas que nos assistem através 

das redes sociais. Venho nesse espaço fazer a indicação para, seja providenciada a obra de 

pavimentação asfáltica na estrada de Serra Negra, que dá acesso à comunidade, tendo em vista 

que esta região está em pleno desenvolvimento social e econômico, é uma localidade com 

potencial turístico, onde já se encontra um complexo de turístico que atrai muitos visitantes todos 

os anos. E, também, destacando que naquela localidade já estão instaladas muitas indústrias 

vinícolas, né, cerca de seis ou sete vinícolas neste trajeto que dá acesso à comunidade de Serra 

Negra. Então quando falamos, né, no início das obras, seriam então estudo topográfico, 

demarcação do trajeto para a posterior abertura da estrada e, seguindo a isso, né, depois 

drenagem, enfim, e a colocação de pavimentação ao longo do tempo, né, conforme tenham 

recursos e, também, através de emendas parlamentares que estamos buscando junto aos 

deputados em Brasília. Então sabemos da importância, né, que a, que a pavimentação asfáltica 

traz principalmente pros produtores rurais e para as indústrias, né, para escoamento da produção 

industrial e produção agrícola. Então pedimos aí que Poder Público inicie, né, esses trabalhos, 

né, dos estudos lá de, de abertura e demarcação da estrada para atender aquela comunidade que 

precisa desse acesso melhorado. Era isso, Presidente. Obrigado!   

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, imprensa do jornal O Florense; Agavi, na pessoa do Luvison; nosso suplente de 

vereador Júnior Cavalli; Presidente do PDT, ex-vereadores, ex-secretário da Saúde, Moacir 

Matana; demais pessoas que se fazem aqui presente. Faço uso desse, desse espaço, Senhor 

Presidente, Colegas Vereadores, pra fazer defesa a minha indicação, que vem de encontro a uma 

ciclovia na estrada Velha. Eu fui procurado, por, por diversos que utilizam dessa, dessa via, 
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vários que gostam do esporte, que praticam o ciclismo em nosso município e viu a necessidade 

da implementação de uma ciclovia na estrada Velha, pensando quem passa por São Cristóvão e 

integrando ela à entrada do município, né, aproveitando talvez futuramente um projeto de 

mobilidade urbana, a gente possa estar vindo a integra-la na estrada Velha. E se pensando, 

também, planejando pra evoluir com o tempo, quem vai a São João, desce ali a, o Villa Romana, 

a perimetral aonde corta o Parque de Rodeios e Nova Roma, né? E isso, claro, a gente sabe que 

não é de hoje pra amanhã, a longo prazo, mas o que, o importante é planejarmos, aproveitarmos 

da mesma forma o andar da obra da estrada Velha, aproveitar que ela está em andamento, pra 

fazermos essas devidas colocações. Então, mais uma vez, reitero aqui esse compromisso, essa 

indicação e ficamos aí à disposição para mais esclarecimentos. Da mesma forma, quando ocupar 

a tribuna, farei uma explanação, uma projeção pra todos os Vereadores. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado!  

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

passamos, de imediato, ao   

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Eu passo a palavra à Vereadora Silvana De Carli pra fazer uso da 

tribuna. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Transfiro o meu espaço ao Colega Vereador Ademir 

Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Cumprimento o Presidente dessa Casa Legislativa, 

Clodomir José Rigo; o Angelo; Silvana, obrigado, Vereadora, pela cedência do espaço nessa 

tribuna dessa noite, para que possamos prestar uma homenagem a nossa importante entidade, que 

é a Agavi, e dentro do setor de Flores da Cunha, dentro do setor vinícola da região. Também os 

Colegas Vereadores; a imprensa, no Rouglan; jornal O Florense, homenageado da noite também, 

a Gabriela, a Carine; Leocir Luvison, Presidente da Agavi; vejo aqui com certeza os fundadores, 

o Júlio Fante, o Antônio Mioranza, o Irineu, sempre nosso secretário executivo Darci Dani, 

outros sócios da Agavi, oriundos da cidade vizinhas de Bento, sejam todos bem-vindos; 

servidores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Então é com alegria que 

protocolamos nesta Casa uma moção para essa importante entidade aqui do nosso município, da 

nossa região, dentro do setor vinícola. Então um breve relato, que teria muito de se falar nesses 

40 anos, mas nas palavras do Darci, nas palavras do Leocir, a gente vai levar a conhecimento dos 

senhores e de quem nos acompanha um pouco da história dessa entidade Agavi, que é a 

Associação Gaúcha de Viticultores. A Associação Gaúcha de Vinicultores nasceu com a 

participação de 46 representantes de vinícolas da região. Chegou a reunir 83 empresas e, hoje, 

firma-se com 49 importantes nomes do setor vinícola gaúcho. Essas empresas estão situadas em 

nove cidades da serra, reunindo o que há de melhor no terroir gaúcho. A constante busca por 

crescimento e qualidade, uma característica dessa representatividade na parcela do setor vinícola 

gaúcho, que a cada ano inova e apresenta-se para o mercado produtos modernos. Hoje, cerca de 

60% do total da produção dos associados da Agavi é composta por vinhos de mesa, ou seja, 

aqueles elaborados a partir de uvas americanas. Engana-se quem leva para estes rótulos alguma 

diferenciação de qualidade, isso porque o produto tem alcançado patamares altos de consumo e 

de destaque no mercado, resultando de, resultado de anos e anos de evolução, especialmente no 

crescimento do engarrafamento. Antigamente, praticamente todos os nossos vinhos de mesa 

eram vendidos a granel. Hoje, isso mudou muito graças aos incentivos e investimentos em 

qualificação e maquinário especialmente nessa mudança na comercialização. E atualmente o 

granel é minoria e nossos associados garantem que a qualidade no engarrafamento e na 

rotulagem e, consequentemente, mais valor agregado. Nestes 40 anos, investir em 

engarrafamento sempre foi uma das bandeiras da Agavi, pensando sempre no retorno para os 

associados, mas também para o setor como um todo, que consegue dar ênfase à qualidade dos 
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vinhos. “Sempre foi um incentivo nosso o investimento no engarrafamento, pois só assim o 

produtor tem o controle sobre aquele produto até a mesa do consumidor. Se ganha em valor de 

mercado, abrindo a possibilidade para que o consumidor conheça a marca e consuma outros 

produtos. Um vinho bom abre portas para muitos outros”, essas são sempre as palavras do nosso 

diretor executivo da Agavi, o secretário Darci Dani. E foi assim que o portfólio das vinícolas 

associadas à Agavi foi ampliando e o vinho de mesa ganhou aporte e o suco de uva, nos vinhos 

finos e nos espumantes. Não são todas, mas muitas das nossas empresas já têm uma 

representatividade na produção de vinhos finos e espumantes, e isso acaba criando um padrão de 

qualidade daquela vinícola junto ao consumidor, que se gostar, vai conhecer e consumir outros 

produtos. As vinícolas só têm a ganhar. Os 49 associados da Agavi somam cerca de 40% do total 

do vinho elaborado e comercializado no Rio Grande do Sul. São mais de 100 milhões de litros de 

vinhos e sucos. Esses são dados de alguns anos, mas os percentuais se mantêm, pois as empresas 

só aumentam suas produções. Todo mundo cresce a cada ano. O terroir marcante, este é o 

conceito que remete a um espaço de conhecimento entre ambiente físico e biológico e as práticas 

enológicas aplicadas, proporcionando características distintas aos produtos originários deste 

espaço. A serra gaúcha é um dos principais terroirs do Brasil. Foi aqui que surgiu a primeira 

denominação de origem para vinhos do país, lá no Vale dos Vinhedos. E mais do que isso, é um 

dos principais terroirs do mundo para a produção de espumantes. E é na serra gaúcha que está 

localizada as 49 empresas associadas da Agavi, destacando-se assim produtos de excelência 

qualidade não apenas para espumantes, mas também para vinhos tintos e brancos. Estamos 

presentes em cidades como Flores da Cunha, Nova Pádua, Caxias do Sul, Farroupilha, São 

Marcos, Campestre da Serra, Antônio Prado, Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul. Tem as 

bandeiras que a Agavi, dentro do setor, ela defende e uma delas é a modernização da lei do 

vinho. Uma lei antiga, a chamada lei do vinho de 1988, ainda regulamenta a vitivinicultura 

brasileira. E reformular parte destas regras é uma das ações em que a Agavi está participando, 

juntamente com diversas entidades de todo o país, junto à Câmara Setorial do Vinho, em 

Brasília. Para o Presidente Leocir Luvison, a atualização de alguns pontos e a simplificação de 

outros é fundamental para acompanhar o desenvolvimento do setor. É preciso fazer essa 

revitalização e ajustar alguns parâmetros que estão inclusive atrapalhando os enólogos na parte 

da composição do produto, resultando em dificuldades para lançar alguns itens. O debate sobre a 

portaria nº 346, de 1º de julho de 2021, que estabelece os padrões de identidade e qualidade, bem 

como as regras complementares relativas à rotulagem e ao processo produtivo para os vinhos 

derivados da uva e do vinho e revoga atos normativos com matérias pertinentes, deverá ser pauta 

mais um tempo e, quando concluído, seguirá ao Ministério da Agricultura, que tem a 

competência de regulamentar a produção de vinhos no país. A Agavi segue com aptidão em seus 

objetivos definidos há mais 40 anos, entre eles unir os vinicultores na defesa de seus interesses. 

E vem dessa proteção as principais pautas para a entidade que trabalha hoje. O atual Presidente, 

Leocir Luvison, destaca que desde o início sua caminhada ao lado da Agavi, há 10 anos, sempre 

viu a entidade participar de importantes batalhas em prol do setor vitivinícola. Muitas delas são 

constantes e necessitam de manutenção e olhos sempre atentos. Uma dessas demandas é 

referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, um tributo federal que incide sobre 

os produtos da indústria nacional, com alíquotas que variam de acordo com o produto. No caso 

do vinho, o IPI é calculado 10% sobre o valor faturado. Anteriormente, o IPI era calculado sobre 

a pauta, ou seja, a garrafa vendida, representando cinco por cento do valor faturado e, hoje, ele é 

aplicado em 10% do valor faturado, e nos amarga uma majoração dos tributos. Então uma das 

nossas importantes pautas em aberto é fazer com que os poderes constituídos entendam que esse 

valor está muito elevado, até mesmo em relação a outros produtos. É uma briga árdua, que 

continua, mas ainda queremos vencê-la. Luvison nos fala isso e ainda completa, que a meta é 

deixar o IPI abaixo dos cinco por cento. É uma luta sempre difícil, né, Luvison, com os nossos 

produtos, né, e que possa se refletir no nossos produtores, né, nossos produtores de uva, da 

matéria-prima. Uma das conquistas do setor com participação da Agavi, que, porém, segue como 

desafio constante, é a manutenção do crédito presumido do Imposto sobre Circulação de 
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Mercadorias e Serviços, o ICMS, nas saídas internas de vinho de produção própria no Rio 

Grande do Sul. Hoje, cinco por cento dos tributos retorna para as conta das indústrias, 

proporcionando um respiro para os caixa das vinícolas. Esta foi e está sendo hoje uma forma de 

redução do ICMS no Estado, dando um fôlego para a indústria. No passado, com a reforma 

tributária, esse crédito foi extinto e, com muita batalha, conseguimos renová-lo até junho deste 

ano. Em junho, conseguimos mantê-lo ativo até o final de 2021. Com certeza, lá em dezembro, 

vamos lutar novamente para a renovação e manutenção desse crédito. Sem essa redução e mais o 

IPI, a nossa carga tributária fica muito alta, são 43% de impostos. Então percebe-se já, muitas 

vezes nesta Casa, inclusive eu, que estava sempre integrado no setor vinícola, a gente trazia essa 

preocupação, né, Presidente, ainda na gestão anterior. A gente sempre falava da alta carga 

tributária que os nossos vinhos, os nossos produtos sofrem com impostos. O ICMS também foi 

figura em outra pauta da Agavi, que diz respeito à substituição tributária. Nesse sistema, a 

responsabilidade de recolher o ICMS é atribuída ao contribuinte, em vez de ser cobrado em toda 

a cadeia de consumo (indústria, atacado, varejo e consumidor, por exemplo), apenas um 

contribuinte faz o recolhimento do tributo devido nas operações subsequentes, atuando como 

substituto tributário dos demais. O famoso e triste tributo, como resume Luvison, existe desde a 

década de 1960 e começou a ser aplicado sobre o vinho por alguns estados em 2006, sendo que, 

em 2012, todas as unidades federativas já aplicavam a substituição tributária. Em 2019, iniciou-

se o movimento de findar a ST para vinho, alcançando estados como Paraná, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e São Paulo. No início deste ano, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o 

Confaz, publicou novos protocolos de aplicação do ICMS, alterando a política fiscal para os 

vinhos. A partir do dia 1º de abril, os estados de Alagoas, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Distrito Federal se desenquadram da aplicação da ST. Esse 

tributo estima o valor de venda ao consumidor final, fazendo com que o valor seja desembolsado 

antes da venda, o que descapitaliza toda a indústria. Essa é uma batalha já com boas vitórias, mas 

ainda continua em outros estados que ainda aplicam a ST. Como entidade, Luvison, Presidente 

da Agavi, destaca que a Agavi está sempre atenta a reformas e mudanças que possam prejudicar 

o setor vitivinícola. Na reforma tributária do ano passado, por exemplo, ficamos atentos e 

acompanhando, garantindo que não houvessem mudanças que pudessem ser prejudiciais. Como 

entidade, temos que estar sempre atentos, calculando, medindo e projetando o que os poderes 

pensam, para que depois não surja uma decisão sacramentada, porque aí sabemos, a tendência é 

sempre aumentar o peso e não aliviar. Então é um, um breve histórico da nossa entidade, a 

Agavi, que faz parte, está inserida no nosso setor e sempre trabalhando também para as 

entidades, para as vinícolas especialmente aqui em Flores da Cunha, tem a sua sede aqui. Então 

há muitos anos ela trabalha como defensora dos seus direitos, das suas dificuldades que sempre o 

setor enfrentou. Eu, nos anos atrás, a gente participava da Fecovinho também, que era a 

Federação das Cooperativas, também sempre lutando e, no fim, os valores e as, e as conquistas e 

às vezes as frustrações eram as mesmas, né, Júlio, né, Darci, né, Luvison? Então também faz 

parte da Federação das Cooperativas também, que também lutava para o melhor dentro do setor 

vinícola. Então isso foi um breve relato sobre a nossa Agavi, que hoje está sendo homenageada, 

pelos seus 40 anos de fundação. E esta Casa presta homenagem a pessoas, presta homenagem a 

entidades que se destacam e trabalham para o bem de Flores da Cunha, para o bem da região. 

Então essa é mais uma das entidades que merecem o nosso respeito, o nosso carinho. E a gente já 

sabe que se o setor vinícola vai bem, a indústria vai bem, o nosso produtor, né, Vereadora, que a 

gente está também trabalhando na questão do preço da uva, juntamente com os sindicatos, toda a 

cadeia produtiva vai bem. Então Agavi fazendo a sua parte, acredito que os frutos, os resultados 

serão melhores. Então por ora era isso, a gente parabeniza a Agavi e, logo mais, teremos a 

votação da moção, eu peço aos Nobres Edis que nos acompanhem e aprovem essa moção para 

esta importante entidade do nosso município e da nossa região e de todo o setor vinícola do Rio 

Grande do Sul e do país. Por ora era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite a todos! 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Eu passo a palavra, agora, ao Vereador Vitório 

Dalcero pra fazer uso da tribuna.  

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

Vereadores, assessores e servidores da Casa, público aqui presente; em especial, Moacir Matana, 

Presidente do PDT; os representantes da Agavi, que são homenageados pelos 40 anos de 

fundação; representantes do jornal O Florense, pelos 35 anos de fundação; e os que nos 

acompanham através do Facebook. Inicialmente, quero discorrer sobre um assunto que acredito 

ser oportuno me manifestar. Trata-se do sistema político denominado democracia, que por vezes 

é colocado em dúvida por segmentos da sociedade contemporânea. A democracia é essencial 

para o convívio respeitoso em sociedade, na qual todos têm o lugar nos espaços públicos de 

poder, com direitos e deveres garantidos pelo Estado e cumprido pelos cidadãos. Para 

encorparmos e tornarmos a democracia mais saudável, representativa e participativa é preciso 

que lideranças políticas compreendam a sua importância e criem políticas públicas que assistam 

toda a sociedade democrática. E, somente com qualificação, baseada em dados e evidências, os 

políticos criam a consciência de como exercer o melhor mandato possível, fortalecendo os 

princípios do Estado democrático de direito. As alterações no comportamento da sociedade 

ampliam as possibilidades de incentivar uma mudança permanente na política. Temos que ser 

fomentadores e colaboradores com as pessoas que prezam pela ética, transparência e estão 

interessadas em divulgar a boa política. Neste contexto, o diálogo deve ser utilizado como 

ferramenta transformadora onde deixamos de falar em nova e velha política e falar da boa 

política, pois a transformação vem da boa política. A democracia é a melhor forma para viver em 

sociedade. Ainda que ela tenha muitos problemas, é um sistema que permite para que a gente 

possa ser representado, ocupar e participar da política, ter a nossa liberdade preservada. A 

democracia, considerados seus próprios limites, é um dom a ser desdobrado em valores e 

dinâmicas que garantam a participação, a liberdade e o incondicional respeito aos princípios de 

defesa da vida e da dignidade de toda pessoa humana. É necessário e urgente a lúcida 

compreensão das práticas democráticas, neutralizar e vencer as ameaças às nossas instituições, 

pela obrigação moral que todos temos em defendê-las e fortalecê-las. Quando querem reduzir os 

direitos das minorias, as liberdades de imprensa e de expressão nas escolas e universidades 

indica um processo de degradação da democracia, que pode ser patrocinada tanto pela ideologia 

política de direita ou esquerda. Para mim, o populismo é hoje a principal ameaça à democracia. 

O populismo impõe a ideia de que o líder representa a nação, de modo que quem é contra ele é 

inimigo da nação. O populismo é uma prática política que tem por base a aproximação do povo, 

tanto de forma física como por meio das ideias que são apresentadas, dando ênfase à questão de 

nacionalismo e do orgulho nacional, maquiando a realidade existente no país. Podemos destacar 

que o populismo prospera em ambientes onde há corrupção, mau desempenho econômico, 

aumento da criminalidade e a divulgação de notícias falsas nas mídias sociais. O avanço do 

populismo mostra o enfraquecimento das forças democráticas. Na verdade, quem representa a 

nação é o cidadão. É o exercício da cidadania que garante a democracia. A democracia tem que 

ser defendida todos os dias por todos nós. Por isso, na democracia é necessário governar bem, 

que significa governar com a participação de todos. Lembramos o que disse Rui Barbosa: “A 

pior democracia é preferível à melhor das ditaduras”. Então fiz esse pequeno relato sobre o que 

eu entendo ser a democracia, regime político que tanto devemos preservar em nosso país. 

Aproveitando o espaço, também quero fazer a defesa do Projeto de Lei nº 057/2021, de minha 

autoria, que institui o Dia do Voluntariado em nosso município. O IBGE define o trabalho 

voluntário como sendo aquele não compulsório, realizado por pelo menos uma hora na semana 

de referência, sem receber nenhuma remuneração em dinheiro ou benefícios, com o objetivo de 

produzir bens ou serviços para terceiros, isto é, pessoas não moradoras do domicílio e não 

parentes. O trabalho voluntário foi regulamentado na década de 1990, por meio da lei nº 9.608, 

de 1998, tendo como objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de 

assistência à pessoa. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estimativas indicam 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm
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que 12 milhões de brasileiros exerçam algum tipo de trabalho voluntário em organizações não 

governamentais. O trabalho voluntário não é uma atividade fria, racional e impessoal, mas uma 

ação humana, enriquecedora e solidária. O voluntário é uma pessoa criativa e decidida. Durante 

muito tempo, no Brasil, o voluntário se concentrou na área da saúde e no atendimento de pessoas 

carentes. Hoje em dia, surgem novas oportunidades na área da educação, atividades esportivas e 

culturais, proteção ao meio ambiente e na luta contra as várias formas de violência. Cada 

necessidade é uma oportunidade de ação voluntária. Cada voluntário contribui à maneira da sua 

possibilidade e com o tempo livre que dispõe. Sendo que ao mobilizar energias, recursos e 

competências em prol de ações de interesse comum, o voluntário combate a indiferença, a 

discriminação e a exclusão social, além de fortalecer a solidariedade e cidadania. Ser voluntário 

significa estar consciente das diferenças socioculturais e ser capaz de trabalhar, em uma 

atmosfera com valores e expectativas divergentes dos seus próprios. Cada voluntário doa sua 

energia e criatividade, mas ganha, em troca, contato humano, convivência com pessoas 

diferentes, oportunidades de vivenciar outras situações, de aprender coisas novas e de ser, e de 

ter a satisfação de ser útil. O presente projeto de lei reforça a importância de todos os voluntários 

e será comemorado em 28 de agosto, Dia Nacional do Voluntariado. Lembrando que, além de 

ser um reconhecimento para as pessoas que fazem a diferença, também se torna um incentivo 

para que mais pessoas se solidarizem em apoiar e ajudar o próximo para tornar esse trabalho 

ainda mais gratificante. Aproveitando o tempo que disponho, também quero comentar que neste 

mês, Senhor Presidente, comemoramos o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a 

prevenção do câncer de mama. Segundo o Ministério da Saúde, a doença atingiu mais de 2,3 

milhões de mulheres no mundo todo no ano passado. Em 2019, o Brasil registrou, infelizmente, 

18.068 mortes por câncer de mama, sendo o principal tipo de doença que leva mulheres a óbito. 

Projeções apontam para a estabilidade das taxas de mortalidade, entre 30 e 69 anos, em 2030. 

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, chama a atenção para a importância de as mulheres procurarem ajuda nos primeiros 

sinais da doença. Infelizmente cerca de 40% das mulheres na faixa etária recomendada não 

realizam o exame de prevenção, aliás, não realizaram exames de prevenção nos dois últimos 

anos. A enorme desigualdade social brasileira é mostrada na pesquisa onde 84% das mulheres 

com renda domiciliar acima de cinco salários mínimos realizaram o exame. Já as mulheres com 

menor rendimento, o índice foi de 43%. Destacamos que hábitos saudáveis ajudam na redução 

de riscos, além da importância da prevenção e diagnóstico. No Brasil, em 2020, cerca de oito mil 

casos de câncer de mama tiveram relação direta com fatores comportamentais, como de bebidas 

alcoólicas, excesso de peso e inatividade física. Fica evidente que ações de prevenção do câncer, 

em especial, a promoção de atividade física pode ser também extremamente eficaz, não somente 

para diminuir os gastos em oncologia como também para tornar a vida das pessoas mais 

saudáveis. Então fiz também esse pequeno relato sobre essa doença, que infelizmente as 

mulheres são acometidas por ela. Então o Outubro Rosa ele nos leva a conscientizar nós homens 

para que nos somamos às mulheres, incentivando elas a procurar fazer a prevenção, que é a 

melhor maneira de nós evitar uma doença mais severa adiante. Obrigado pela atenção! Uma boa 

noite a todos e a todas! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então, pra encerrar o Grande Expediente dessa 

noite, eu passo a palavra ao Vereador Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Mais uma vez, boa noite a todos! Há exatos 35 

anos atrás, nascia em nosso município um dos maiores veículos de comunicação em nosso 

município. E hoje, nós não podíamos deixar a bancada do Republicanos de prestar essa 

homenagem a esse grupo que tanto, né, tem proporcionado, né, ao crescimento, né, do nosso 

município. Então, eu vou ler um pequeno histórico, né, do jornal O Florense do nosso município. 

O jornal O Florense foi fundado em quatro de outubro de 1986. A ideia surgiu durante um 

festival de música, realizado no mês de julho, em Flores da Cunha, a Vindima da Canção, que 

reunia músicos e compositores do Rio Grande do Sul. Durante o festival, Carlos Raimundo 
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Paviani e Roque Alberto Zim, parceiros em um grupo de música, em conversas sobre as 

carências culturais da cidade com o então vereador Alberto de Oliveira, debateram sobre a 

possibilidade de ter um veículo de comunicação. Oliveira relatou que há poucos dias havia 

estado em Canela e conhecido o jornal daquela cidade, o Nova Época, e conversado com o seu 

proprietário Marco Antônio Viezzer, falecido no início de 2021. Na semana seguinte, os três 

foram à Canela, onde o Marcão, como ele era conhecido o diretor daquele jornal, os recebeu e, 

durante uma tarde, explanou todas as possibilidades, explicando os processos, o funcionamento, 

o que era necessário para ter um jornal. Assim, Carlos, Roque e Alberto voltaram a Flores da 

Cunha com a definição de lançar um jornal. Em poucos meses, a ideia se tornou realidade. 

Carlos também relatou a ideia para o irmão, o professor Jayme Paviani, que apoiou a iniciativa. 

A equipe foi se estruturando, toda na base de voluntários. O único que passaria a ter dedicação 

integral foi o Carlos Paviani, que naquele período também trabalhava como professor estadual. O 

jornalista Renato Henrichs, que era editor de cultura do Pioneiro, do jornal Pioneiro de Caxias do 

Sul, passou as primeiras instruções à equipe, sendo ele também um colaborador nas primeiras 

edições e, por um período, o responsável pela publicação.  O publicitário Luiz Andreola criou a 

logotipia e sugeriu o nome do veículo. No início, a circulação era quinzenal, às quartas-feiras. 

Em 1990, depois de uma pequena crise, quando teve as edições suspensa por quase 60 dias, o 

jornal passou a chegar à casa dos assinantes semanalmente. No ano de 1998, o jornal ganhou cor. 

Primeiro, em 10 de abril, na capa e contracapa. Depois, em novembro, com a publicação de um 

especial full color que apresentava as candidatas à rainha da Fenavindima. Em julho do mesmo 

ano, o veículo de comunicação atingiu as 500 edições. Em março de 2008, chegou ao exemplar 

de número 1.000, comemorados com uma publicação especial que abordava o que pensava a 

população de Flores da Cunha e Nova Pádua sobre temas da atualidade, como legalização do 

aborto, celibato, pena de morte, eutanásia, legalização das drogas, entre outros assuntos. Nesse 

mesmo ano, a edição passou a ser disponibilizada na internet e, desde julho de 2010, o site é 

atualizado diariamente. A partir de 2013, o Florense passou a ter todas as páginas impressas em 

cores, quando também ocorreram mudanças gráficas e adequações de conteúdo. No início 

daquele ano, o site também passou por repaginação. Sob a marca corporativa da Editora Novo 

Ciclo, a equipe do jornal O Florense publica há 13 anos o Perfil Socioeconômico de Flores da 

Cunha. Em 2020, publicou o Perfil Socioeconômico de Nova Pádua e, neste ano, o Perfil 

Socioeconômico de Nova Roma do Sul. Em sua trajetória, diversos livros de autores locais 

foram publicados sob a coordenação e edição da equipe do jornal O Florense. A realização de 

eventos e promoções culturais e comunitárias é outra marca da editora. Gincanas culturais e 

recreativas por ocasião da Fenavindima, da Feprocol de Nova Pádua e dos 95 anos de 

emancipação política de Flores da Cunha são eventos que mobilizam, integram e provocam 

conhecimento e reflexão sobre a história local. Outra atividade comunitária importante é a 

realização, a cada cinco anos, do troféu Grazie, que busca identificar, reconhecer e homenagear 

pessoas e instituições que atuam pelo bem comum das comunidades. Em quatro edições, 

realizadas em 2001, 2011, 2016 e neste ano 2021, cerca de 50 pessoas e entidades, indicadas pela 

comunidade, foram agraciadas com o troféu Grazie. Ao longo do tempo, a profissionalização da 

equipe para fazer jornalismo de qualidade foi sempre uma das metas da publicação. Acreditar no 

jornalismo local, buscando ser uma fonte de informação confiável e com credibilidade, fez com 

esta publicação pudesse alcançar os 35 anos de sua existência. A redação, encarregada de 

produzir conteúdo para a edição semanal impressa, para o site www.jornaloflorense.com.br e 

para o programa OF Notícias, veiculado em formato de vídeo, pelas redes sociais, de segunda a 

sexta-feira, é formada por cinco jornalistas. Nas áreas comercial, administrativa e de circulação 

outras seis pessoas integram a equipe. Colunistas e prestadores de serviços complementam o 

quadro de colaboradores de O Florense. Uma rede de agentes que atuam voluntariamente como 

representantes do jornal nas comunidades é encarregada da venda de assinaturas e interlocução 

com a equipe de produção do jornal. E também, eu gostaria, agora, de passar pros senhores, pra 

conhecer também um pouco mais da história, né, do nosso jornal O Florense, um vídeo que foi 

produzido por eles então. Peço aqui a todos então que... (Apresentação de vídeo através da 
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televisão). Só pra concluir, Senhor Presidente, parabéns ao jornal... Olha aí! Parabéns ao jornal O 

Florense, aqui representado pelo seu diretor, Senhor Carlos Raimundo Paviani, e sua equipe de 

funcionários e colaboradores, pela concretização de mais um ano de sua história, saudando os 

relevantes trabalhos desenvolvidos por este importante veículo de comunicação, que se fortalece 

a cada dia, desejando muito sucesso, vida longa e a continuidade do excelente trabalho prestado 

para o nosso município de Flores da Cunha e região, sempre com o propósito de informar para 

transformar. Muito obrigado, Senhor Presidente. E tenham todos uma boa noite! 

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, a Nova Redação do Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 057/2021, que “Institui o 

“Dia Municipal dos Voluntários” 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, com Nova Redação. Parecer da 

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

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nova Redação ao Substitutivo nº 01 ao Projeto de 

Lei nº 057/2021 está em discussão. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Quero destacar que o trabalho voluntário 

é feito do esforço de quem se dispõe a trabalhar pelo outro. Mas, ao mesmo tempo, também é um 

caminho em que o esforço é convertido em retribuição. Todo gasto de energia dispensado é 

transformado num caminho inverso em aprendizado, contato humano, satisfação, convivência 

com o diferente e transformação das suas percepções sobre o mundo. O voluntariado fortalece o 

espaço público, o engajamento cívico, proporciona a inclusão social, fortalece a solidariedade e 

solidifica o pertencimento de quem participa com a comunidade na qual está integrado. Um bom 

caminho para começar um trabalho voluntário é se propor a fazer aquilo no qual você tem 

alguma habilidade e se sinta confortável. Com o tempo, você pode caminhar para outras áreas e 

possa desenvolver outras habilidades. Considerando a crescente atuação dos grupos voluntário 

em nosso município, peço aos nobres Colegas a aprovação deste projeto, como forma de 

valorização do trabalho realizado por estas pessoas. Obrigado, Senhor Presidente. E uma boa 

noite a todos e a todas! 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores; quero 

cumprimentar o Colega Vereador Vitório, pelo projeto de lei. Sem dúvida o trabalho dos 

voluntariados é fundamental no nosso município e há muito a gente deve a eles também, por 

todas essas atividades que a gente tem e o engrandecimento da nossa comunidade. E 

recentemente nós tivemos aí também a criação do Flores do Bem, uma nova, um novo grupo de 

voluntários que vem auxiliando muito o município, principalmente na questão das vacinações e 

outras atividades que também estão sendo feitas por eles. E a gente percebe o quanto essas 

pessoas gostam de ajudar e estar envolvidas na comunidade. Então nada mais justo que também 

homenageá-las. E eu também fui voluntária, por 10 anos, junto ao Leo Clube Flores da Cunha, e 

eu sei o quanto é gratificante a gente poder contribuir com o nosso município. Então parabéns 

pela sua iniciativa, Colega Vereador. Sou totalmente favorável.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nova Redação do Substitutivo nº 01 ao Projeto de 

Lei nº 057/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem 

não. (Processo de votação eletrônica). Nova Redação do Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 

057/2021 aprovada por unanimidade.  
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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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das 

comissões em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 063/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: O projeto que ora analisamos, trata-se então de um 

recurso vindo do Ministério da Saúde, complementar as internações de Covid que tivemos aqui 

no nosso município, no hospital, nos meses de maio, junho e julho, na qual então foram 

recebidos mil e quinhentos reais para cada internação nesse período, pra complementar o valor 

que já foi recebido anteriormente. Então nesse período tivemos 93 pessoas que internaram no 

hospital, gerando então um valor de cento e trinta e nove mil e quinhentos, que vem do 

Ministério da Saúde, e essa lei então permite a transferência desses recursos para o hospital, a 

qual eu peço então o apoio dos Colegas Vereadores devido à necessidade do, também da saúde 

financeira do nosso hospital Nossa Senhora de Fátima. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 063/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 063/2021 aprovado por unanimidade.  

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”. Solicito 

ao Secretário que faça a leitura (do resultado) dos pareceres das comissões em que o projeto 

tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 066/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Aproveitando que temos público aqui também presente 

hoje, só pra informar e explicar o que se trata esse projeto. Neste ano, devido à pandemia, está 

sendo restrita as contratações por novos concursos, novas nomeações, só em casos mesmo de 

vacância. Então, pra isso, o Poder Público tem a possibilidade de fazer contratos emergenciais. 

Só que na lei não constava que quem passou num contrato emergencial poderia ser renovado. 

Então a gente só está alterando essa lei devido à dificuldade de encontrar profissionais, né, da 

área saúde no mercado, que esses que estão agora, em contrato com o Município, possam 

renova-los, possam também participar novamente de processos seletivos e continuarem 

trabalhando pro nosso Município. Então como já foi explicado pros Colegas Vereadores e, 

também, pelo Prefeito, né, seria uma alteração somente na lei para que esses profissionais 

possam ser contratados novamente. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 066/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 066/2021 aprovado por unanimidade.  
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Moção nº 027/2021, de Congratulações ao jornal O Florense, pelo seu aniversário de 35 anos de 

fundação, comemorado no dia 04 de outubro de 2021. De autoria do Vereador Luiz André de 

Oliveira, ao qual eu passo a palavra fazer a defesa da sua moção. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, mais uma vez então gostaria 

de pedir o apoio dos Senhores Vereadores, Vereadora, para que nós possamos aprovar essa 

moção tão importante, né, para o nosso município, onde tive a oportunidade de ser recebido pelo 

Senhor Carlos Paviani na semana passada, onde ele um pouco falou, né, da história do jornal e, 

também, nos relatou que muita das vezes ele faz aquilo ali é por amor mesmo, né, o jornal, 

porque, né, é bem complicado de manter um jornal como o jornal o Florense. Então ele nos 

relatou isso, fiquei bastante feliz com a conversa que tive com ele, pois pude entender um 

pouquinho da essência, né, do jornal o Florense, que tanto tem feito o bem para o nosso 

município, né? Então eu peço que os Nobres Edis nos ajude a aprovar essa moção aí, que vai ser 

de fundamental importância para o nosso município. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 027/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 027/2021 aprovada por unanimidade.  

Moção nº 028/2021, de Congratulações ao diretor da Agavi, Senhor Leocir Luvison, extensiva a 

todos os colaboradores e associados, pelos 40 anos de história. De autoria do Vereador Ademir 

Antonio Barp, na qual eu passo a palavra pra fazer defesa da sua moção.  

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

pessoas que ainda nos acompanham. Trouxe à luz desta Casa, na tribuna de hoje, um pouco da 

história da Agavi. E conversando com o Presidente também, e o Colega Vereador Vitório foi 

feliz na apresentação do projeto do voluntariado. Já nos dizia todos os, os sócios aí, muitos da 

Agavi, que muitos trabalham no voluntariado também, para a Agavi e para o setor, e para a, 

consequentemente para a região. Então, ao longo desses 40 anos, a história da Agavi se confunde 

um pouco com a história da viticultura, dos nossos vinhos, das nossas uvas e dos produtos que 

são derivados da nossa matéria-prima mais importante do nosso município. Então relatei na 

tribuna algumas das conquistas, algumas das batalhas enfrentadas ao longo da, da história, das 

dificuldades com tantos planos econômicos, tantos governos que passaram pelo nosso país, e a 

Agavi esteve sempre defendendo o seu associado e o setor. Então dizia antes, que ela é 

importante não só para Flores da Cunha, não só para os empresários, mas ela é importante pra 

toda cadeia produtiva da uva e do vinho. Então solicito aos Nobres Colegas para aprovação dessa 

moção, vista que essa entidade é muito importante para nós e para todo o setor vinícola gaúcho e 

do Brasil também. Então solicito aos Nobres Edis a aprovação desse projeto. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 028/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 028/2021 aprovada por unanimidade.  

Encerrado a Ordem do Dia, então eu encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento o 

Projeto de Lei nº 067/2021; para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos 

e Direitos Humanos o Projeto de Lei Complementar nº 008/2020. Passamos, agora então, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, na última semana aí, estive 

com o, com o pessoal Amigos de Flores, também nosso gabinete, fazendo a colocação da terra na 

nossa horta, a nossa horta orgânica ali no colégio Frei Caneca, né? Está tomando forma, está 

ficando bonito, o pessoal está gostando. Vai ser uma horta educativa, né, onde todas as salas, as 
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turmas vão poder participar, né, e com isso também levando, né, o aprendizado para as suas 

casas, né? Também gostaria de citar, que hoje tivemos uma importante agenda junto ao Daer 

(Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), em Porto Alegre, onde além de mim, 

estava presente o Vice-Prefeito Márcio, também a Deputada Fran, para mais uma vez, né, buscar 

uma solução do quilômetro noventa, isso, noventa e dois, né, que é ali, noventa e três, aliás, que 

é entre o bairro São Pedro e, também, ao bairro Pérola. Então para que nós possamos aí somar 

forças e tendo deles uma, uma resposta positiva para colocação de sinalização, ali também um 

redutores de velocidade, porque aquele trecho já vitimou cinco pessoas do nosso município. 

Então, né, tivemos essa agenda onde ele se comprometeu para que também, junto à EGR, eles 

venham possibilitar então essa importante obra sendo feita em nosso município. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Luiz. Com a palavra Vereador 

Horácio Rech. 

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

quero comentar que na semana que passou estive acompanhando os serviços na estrada do 

Menegon. Portanto ainda falta o patrolamento e roçada nessa estrada e o patrolamento na estrada 

do travessão Gavioli. Mas, desde já, quero agradecer a Secretaria de Obras, ao diretor de Obras e 

sua equipe. Obrigado, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

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

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e Vereadora; queria 

mais uma vez parabenizar o pessoal do jornal O Florense, pelos 35 anos de história na data de 

hoje, né? Por vezes eu digo que há muitos anos sou um assinante do jornal, acompanho e, 

também, participo muitas vezes das gincanas culturais, promovidas também em conjunto com o 

jornal O Florense. E gostaria de dizer que acho que mais do que simplesmente só comunicar, o 

jornal ele vai um pouco mais além, ele faz um registro histórico desses momentos, que muitas 

pessoas, nossos munícipes florenses estiveram vivendo nesses últimos 35 anos. Se lá na frente 

alguém quiser consultar um pouco da história, certamente o jornal O Florense terá feito um bom 

trabalho registrando todos esses momentos. Então mais uma vez parabéns, Carlos! Também 

parabenizar o Leocir, pelos 40 anos da Agavi, desse importante trabalho também realizado junto 

ao setor vitivinícola, um setor muito importante pra nós aqui de Flores da Cunha, né, maiores 

produtores de uva e, também, de vinhos do Brasil, né? Então parabéns por todo o trabalho 

realizado no decorrer desses 40 anos. Queria salientar também, que na última sexta-feira, 

estivemos visitando o nosso município, o nosso amigo progressista, Deputado Estadual Sérgio 

Turra, então que mais uma vez firmou seu compromisso de lealdade junto com nosso município 

e colocou seu gabinete lá de, junto à Assembleia, lá de Porto Alegre, à disposição no que fosse 

necessário. Então em conversa, na sexta de manhã, estivemos passando algumas demandas e o 

deputado anunciou então mais uma emenda que virá no próximo ano, no valor de 100 mil reais, 

que será destinado à área da saúde, mais especificamente para a aquisição de uma ambulância. 

Também queria salientar aqui, ainda não foi mencionado nesta noite, que hoje é Dia dos 

Animais, né, Dia Mundial dos Animais. E ressalto aqui o trabalho muito importante realizado, 

também como foi citado, pelos voluntários nesta noite, né, eu queria salientar aqui os voluntários 

da Upeva, que realizam um trabalho muito bonito junto ao nosso município. Sabemos por vezes 

das dificuldades que, mas não medem esforços para proteger os nossos animais, muitos 

abandonados e tentar dar uma vida um pouco mais digna também para eles. Então por ora era 

isso, Senhor Presidente. Desejo uma boa semana e uma boa noite a todos! 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores; quero também 

cumprimentar o jornal O Florense, equipe do Carlos, todos os funcionários que estão aqui 

também, por todo o trabalho que desenvolvem em prol do nosso município; a Agavi também 
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citada, parabenizá-los. Como o Vereador Ademir falou, temos levantado a bandeira do preço 

mínimo da uva, mas também estamos atentos às demandas das vinícolas principalmente na 

questão da tributação do vinho. Então a gente não, não é porque tem a favor de um, é contra 

outro, né, como se vê a nível nacional. Mas a gente sabe que é uma cadeia que está, tem que 

estar em sintonia pra que todos ganhem com isso, tanto o agricultor como a vinícola e o próprio 

consumidor final. Quero mostrar algumas imagens então da visita que estive acompanhando o 

Prefeito, na sexta-feira, do como está o processo de asfaltamento da estrada Velha pra Caxias. 

(Exibição de imagens através da televisão). São 4,4 quilômetros que serão pavimentados. Então, 

na quarta-feira, dia 29, o Prefeito esteve reunido com a empresa que está fazendo esse trabalho e 

cobrou dela então que seja acelerado esse processo, que há algum tempo vem se arrastando, né, 

às vezes por falta de pagamento, enfim, mas que está lento esse, essa obra. Então ele pediu e 

cobrou um prazo de 20 dias para que seja concluída toda a pavimentação, a colocação da camada 

asfáltica. Depois terá ainda a pintura, os tachões, a sinalização, enfim, todo o trabalho que vem 

no entorno da via, né, como a questão também da, do escoamento da água. Então a gente espera 

que, que a empresa cumpra essa, esse prazo de 20 dias e, tão logo, os nossos moradores possam 

ter acesso a essa via pavimentada. E o Prefeito também tem tratativas com o Adiló, Prefeito de 

Caxias, para que a parte de Caxias também seja feita e, assim, ser, sirva também como um novo 

meio de deslocamento para Caxias do Sul, visto a quantidade de veículos que trafegam aqui na 

nossa rodovia. Também salientar que estamos no mês de outubro, que é o mês do idoso, que as 

pessoas acompanhem a programação que está sendo ofertada a nossa população através das redes 

sociais da Prefeitura, aqui na Câmara também temos ações que serão feitas, inclusive com a 

publicação de um guia que será distribuído aos idosos do nosso município. E, também, falar do 

Outubro Rosa, outro, outra importante iniciativa, como o Vereador Vitório falou, de prevenção 

ao câncer de mama, na qual nós temos a Liga, outra entidade que trabalha voluntariamente e que 

faz um belo trabalho para essas pessoas e, também, tem uma programação extensa que está 

sendo desenvolvida nesse mês, que também pode ser acompanhada via redes sociais, terão 

atividades em todas as UBSs do município também com as mulheres. Depois eu utilizo o espaço 

na Declaração de Líder, Senhor Presidente. 

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

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Presidente, Colegas 

Vereadores, pessoas que ainda nos assistem através da, do Youtube. Quero também, neste 

momento, parabenizar aqui os homenageados, né, a Agavi, na pessoa do Seu Leocir e todos da 

equipe. Com certeza uma entidade que muito contribui para o desenvolvimento do setor 

vitivinícola, buscando aí melhoramento da qualidade e a competitividade dos nossos produtos, 

né, a nível nacional e global, né? É muito importante o trabalho de vocês, parabéns! Também 

quero parabenizar o jornal O Florense, toda a equipe, o Carlos e toda a equipe do jornal, né? 

Dizer que o jornal O Florense presta um grande serviço à nossa comunidade, não só pela 

informação que leva, mas sim também pelo, por outras questões, né, o desenvolvimento da 

cultura, promovendo eventos culturais, gincanas, eventos musicais, shows de talentos, criando 

registros históricos, como disse muito bem o Diego, deixando esse legado para as gerações 

futuras, né, mostrando aí, através do Perfil Socioeconômico, a nossa realidade social e 

econômica, né, como já diz o nome do, do perfil, e isso é muito importante. Então, parabéns pelo 

trabalho, e que venham aí outros 35 anos ou mais. Muito obrigado pela presença de vocês! Na 

última semana, na quinta-feira, eu estive participando da reunião do Parlamento Regional, 

juntamente com o nosso Presidente Clodo Rigo. Na ocasião, a pauta do debate foi a privatização 

da Corsan, né? Lá estava representado o sindicato, na verdade o Sindiágua, e que passou da 

importância de que a empresa não deixasse de ser uma estatal, né, tendo em vista aí o serviço 

que ela presta pra nossa comunidade, né, do Rio Grande do Sul, né? E eles nos passaram que a 

empresa deverá se reinventar para cumprir as metas do novo marco regulatório, que prevê aí o 

tratamento de pelo menos 90% do esgotamento sanitário e além do abastecimento de água a 

todos os moradores das mais de 300 cidades onde a Corsan atua hoje. Tomei a palavra lá, 
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juntamente com o Presidente Clodo, e não demonstrei nem favorável ou contrário à privatização, 

mas sim questionei dos investimentos em Flores da Cunha, né? Fui representando também a 

Comissão da Água, que é composta pelo Vereador Vitório e o Diego, e perguntei sobre, né, essa 

dificuldade que venhamos enfrentando quanto ao abastecimento e ele nos garante que a empresa 

vai fazer investimentos pra captação de água e para a conclusão aí do tratamento do esgoto. Nos 

resta esperar, porque ele disse que a empresa é lucrativa, que seria resolvido o problema do 

esgoto e do abastecimento com dez bilhões, e isso, em torno de 15 a 20 anos, seria possível ser 

realizado com aportes da empresa. Nos resta esperar, mas nos colocamos aí como atentos a esse 

problema e cobrando. Ele nos parabenizou pela formação da comissão, então a gente participou 

lá fazendo esse questionamento, buscando essa solução do problema de água em Flores da 

Cunha. Obrigado, Presidente. Era isso. 

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

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

que ainda nos acompanham; também parabenizar, em nome da bancada do MDB, o jornal O 

Florense, pelos seus 35 anos de trabalho, de comunicação para o nosso município. Hoje é difícil 

imaginarmos Flores da Cunha sem o jornal O Florense chegando todas às sexta-feira nas nossas 

casas e levando as informações que a gente precisa e a gente espera. Também parabenizar de 

novo a Agavi, pelos seus 40 anos de trabalho junto ao setor. Então, em nome da bancada, essas 

duas importantes entidades que hoje são homenageada nesta Casa, parabéns, pela bancada do 

MDB. Senhor Presidente, Colegas Vereadores, nessa semana estive visitando num horário de 

intenso movimento na RS-122, que dá acesso ao trevo da Forqueta, chamado, e por consequência 

também, aquele que é acessado, né, Leocir, a estrada que leva a Mato Perso. Então já é uma 

reivindicação antiga, de vários anos, que o acesso se torna difícil principalmente em horários de 

grande movimento, e para quem quiser acessar essa estrada que leva ao 4º distrito de Flores da 

Cunha, pela 122, lá na, que vai pra Forqueta, é complicada a situação. Então estaremos, 

juntamente com a bancada do MDB, contatando os nossos deputados, os nossos interlocutores lá, 

junto ao Estado, para ver se buscamos alguma solução já nesse plano de concessão ainda do 

Governo do Estado, para melhorar o acesso para aquela comunidade também, lá do Mato Perso, 

que pertence aqui a Flores da Cunha e são acessadas pela 122. Também dizer que, ainda em 

tempo, cumprimentar meu colega enólogo, Roque Piccoli; colega de serviço, engenheiro Jorge; e 

o nosso suplente de vereador, o Júnior Cavalli, que nos próximos dias estará ocupando a cadeira 

nesta Casa. Estarei me ausentando por um período 30 dias, alguns procedimento de saúde 

também, já não sou nenhum garoto também, e as coisas acontecem. Então o Júnior vem, ele virá 

aqui mostrar o seu trabalho, tendo a oportunidade também de trazer os seus serviços para a 

comunidade de Flores da Cunha. Seja bem-vindo, Júnior, e sucesso no seu trabalho aqui nesta 

Casa! Então por ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

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

da Presidência). Gostaria de fazer alguns anúncios, alguns comunicados e avanços da 

Administração Municipal, do nosso Prefeito César e Vice Márcio. Logo, nos próximos dias, 

vocês terão uma novidade nas ruas da cidade, que foi a aquisição da varredeira, a qual os 

Vereadores todos aqui aprovaram a aquisição, de uma, é um equipamento acoplado a um 

caminhão onde fará toda a varredura das ruas, a roçada, a limpeza, a lavagem, a coleta dos 

resíduos, a qual vai facilitar o serviço do trabalho de limpeza da nossa cidade. Além desse 

equipamento, nós temos também uma equipe terceirizada que está fazendo a limpeza das ruas. E 

tinha mais uma coisa. Agora não me recordo, da limpeza, tinham três itens que nós estávamos 

trabalhando. E também, foi instalada essa semana o protocolo digital da Prefeitura. Então, nos 

próximos dias, quem precisar acessar algum serviço que antes fazia com protocolo aqui na 

Prefeitura, em meio físico, de papel, muitos deles vão ser então de forma digital. Aos poucos a 

população vai se acostumando, vai sendo informada desse novo procedimento, a qual visa 

reduzir papel, mas também possa ser uma forma mais fácil de comunicação com o Poder Público 
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e de acompanhamento das demandas. E também temos a participação aí de nove empresas do 

nosso município na Mercopar, é uma importante feira, né, de inovação e negócios da América 

Latina, que acontece do dia cinco até o dia sete de outubro, onde a Prefeitura também terá um 

espaço aí de divulgação de Flores da Cunha, das suas empresas, é um local estratégico dentro da 

Mercopar, em frente ao salão de negócios. Então todos que passarem pela feira estarão vendo 

Flores da Cunha, estarão vendo suas possibilidades, seus empresários estarão lá expondo seus 

produtos e, a partir disso, a gente espera então bons negócios também para o nosso município. 

Por enquanto era isso, Senhor Presidente. Agradeço a atenção de todos. Desejo uma boa noite e 

uma boa semana! 

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

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora; ainda em tempo, destacar sim esse projeto belíssimo, Vitório, do voluntário, levando 

em consideração os voluntários da Upeva, o Dia dos Animais, uma causa que defendemos em 

conjunto aqui nessa Casa e não podemos deixar passar batido. Senhor Presidente, trago a 

conhecimento de todos vocês, estive acompanhando do decorrer dos dias, ou melhor, de alguns 

meses, algumas licitações do nosso Poder Público, aonde me deparei com uma situação de uma 

empresa apresentando recursos contra outra, né, por ela se sentir prejudicada, ou até melhor dizer 

lesada. E até acompanhando a evolução desses recursos, a Administração reconheceu o, este 

recurso apresentada pela empresa prejudicada, acho que foi o correto a ser feito. Nós, que somos 

da Comissão de Constituição, a gente sabe da legalidade dos processos que tramita, então a gente 

tem consciência disso, né? Eu só quero destacar aqui, uma, uma parte do discurso aqui do meu 

Colega, do Diretor Vitório, aonde ele fala que é necessário e urgente a lúcida compreensão das 

práticas democráticas, neutralizar e vencer as ameaças, as nossas instituições pela obrigação 

moral que todos temos em defendê-las e fortalecê-las. Busco aqui o que significa moralidade e 

aqui está escrito o seguinte: conjunto dos princípios morais, individuais ou coletivos, como a 

virtude do bem e da honestidade. Então apenas pra trazer esse assunto, quando eu falo aqui nessa 

Casa, que a gente é parceiro, a bancada do MDB, Vereadora, é parceira, como a senhora mesmo 

falou, aprovamos vários projetos aqui, por unanimidade, a bancada até o momento sempre 

colocou o município em primeiro lugar, votamos favorável em todos os projetos, mas a oposição 

continua atenta e parceira, esses tipo de situações aqui infelizmente dá margem pra fiscalização 

da bancada e a gente não pode ser conivente com esse tipo de situação. Então até faço um 

pequeno ressalvo aqui, e lembro muito bem, todos têm conhecimento da CPI da Covid, que é 

uma palhaçada, é o que, o que está acontecendo, porque se viu indícios de corrupção na compra 

da covaxin, da vacina, se nem quer se, se nem sequer foi comprado uma vacina, né? Então fica aí 

o nosso registro, a nossa crítica construtiva, né, a nossa preocupação com o nosso município, 

município de Flores da Cunha. E finalizo aí, agradecendo, Senhor Presidente, mais uma vez a 

oportunidade. E uma boa semana a todos. 

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

passamos a alguns Informes da Presidência. Então, na última quinta-feira, conjuntamente com o 

Vereador Angelo, estivemos lá em São Marcos, participando da reunião mensal do Parlamento 

Regional da Serra Gaúcha, que é o encontro dos presidente das câmaras de vereadores da nossa 

região. Então lá foi discutido esse assunto tão importante, que é a privatização da nossa Corsan. 

Em outros encontros, a gente discutiu muito a, as concessões dos pedágios, que é outro assunto 

relevante na nossa região também. Então, como foi dito pelo Vereador Angelo, com certeza a 

privatização da Corsan vai trazer ainda muitas discussões da, de ambas as partes, tanto do 

Governo como da iniciativa privada, também querendo pegar essa fatia desse mercado que está 

disponível. E a Corsan ela tem que mostrar se ela pode ou não continuar exercendo esse serviço. 

Quero aqui, também então, parabenizar os Vereadores Ademir, o Vereador Luizão, pela moção 

da Agavi, dos seus 40 anos, em nome do Leocir, a toda equipe, todos os associados da Agavi, 
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entidade quem, como foi comentado, de voluntários que fazem o bem para que as empresas, que 

as nossas, a nossa região evolua cada vez mais. Parabéns a vocês todos! E ao jornal O Florense, 

na pessoa do Carlos, extensiva a toda equipe do jornal, esta Casa sempre foi parceira e 

continuará sendo parceira da, do jornal, divulgando as nossas atividades. No próximo mês, 

estaremos também participando do, da divulgação do Perfil Socioeconômico, esta Casa então é 

parceira, todos os anos ela contribui para que seja divulgado as notícias de todas as nossas 

empresas, das nossas entidades aqui no município. Parabenizar também a todos voluntários, pelo 

projeto do Vereador Vitório, que acho que é importante que cada um faça a sua doação pessoal 

independente do resultado financeiro, né, que a gente faça pelo bem comum. Na próxima quinta-

feira, já convoco os Colegas Vereadores que haverá a sessão plenária do Vereador Por Um Dia 

da Melhor Idade. Então nossos, teremos nove idosos da melhor idade que estarão aqui, 

exercendo o dia, um dia de vereador, fazendo a mesma função que nós fizemos hoje, aqui nesta 

Casa. Então já convido a todos os Colegas pra, na próxima quinta-feira, e a comunidade em geral 

também que quiser participar. Em virtude do feriado do dia 12 de outubro, a sessão ordinária da 

próxima segunda-feira, dia 12 de outubro, será realizada na quarta-feira, dia 14. Isso! Na quarta-

feira, dia 13 de outubro! Estamos no Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização 

para o controle do câncer de mama. O Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990, com 

o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, 

proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a 

redução da mortalidade. Durante este mês, o prédio da Câmara de Vereadores estará iluminado 

na cor rosa, para lembrar deste mês tão importante para a prevenção do câncer de mama.  

Então agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, eu declaro encerrada a sessão 

ordinária desse dia 04 de outubro de 2021, às 19h56min. Tenham todos uma boa semana, uma 

boa noite e vamos correr que o tempo é a nossa ajuda, né? Então a todos uma boa noite, e paz e 

bem!  
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