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SESSÃO 2.662 – ORDINÁRIA 

13 de outubro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 13 de outubro de 2021, às 18h12min. Cumprimento a Colega 

Vereadora Silvana, os Colegas Vereadores, à imprensa aqui presente, público, assessores desta 

Casa; em especial, as boas-vindas ao Júnior, nosso novo vereador, seus familiares, sejam todos 

bem-vindos! Antes de dar início aos trabalhos dessa sessão, então eu gostaria de convidar neste 

momento o Suplente de Vereador Júnior Cavalli, para que se dirija a esta mesa, entregue o seu 

diploma de vereador e a declaração de bens, e dirija-se até a tribuna desta Casa para prestar o seu 

compromisso. Convido a todos os Vereadores para que fiquemos de pé enquanto o Vereador 

presta o seu compromisso a esta Casa. (Entrega do Diploma e Declaração de Bens). 

SENHOR JÚNIOR CAVALLI: “Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei Orgânica Municipal, 

a Constituição Estadual, a Constituição Federal e as demais leis da União, do Estado e do 

Município, e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da liberdade, da lealdade, 

da honra e do bem comum”. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então eu declaro empossado o Vereador Júnior 

Cavalli e convido para que o mesmo ocupe a cadeira deste plenário, ocupando a vaga do 

vereador Ademir Barp, que está afastado pra tratar de assuntos particulares. Seja bem-vindo, 

Colega, vizinho, Vereador Júnior Cavalli.  

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 110/2021, que informa que se encontram à disposição, junto à Secretaria da Fazenda, 

os estudos e as estimativas da receita para o exercício de 2022, conforme dispõe o artigo 12, §3º, 

da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 111/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 069/2021, que “Inclui o Projeto 1130 no 

Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, 

autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$313.400,00”. 

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

de receitas recebidas pela União ao Município de Flores da Cunha referente ao mês de setembro 

de 2021, para conhecimento dos Vereadores. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Emenda Aditiva nº 04 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, de autoria do Vereador 

Horácio Rech, que “Altera a Subseção II – Da Poda, do Corte de Árvores, do Recebimento de 

Galhos e do Ajardinamento – da Seção I do Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que 

institui o Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha”.  

Projeto de Lei nº 068/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que “Institui no 

Município de Flores da Cunha o Dia Municipal da Agricultura Familiar e a Semana Municipal 

da Agricultura Familiar”.  

Indicação nº 292/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que estude a possibilidade de implantar o programa QR Code nas placas de ruas, a fim 

de direcionar o cidadão a uma página com a biografia do homenageado.  
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Indicação nº 293/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de uma torre de antena para rede de telefonia 

móvel, de preferência da operadora Vivo, para atender as localidades de Nova Roma, capela 

Fulina, capela Monte Bérico e capela Santa Libera. 

Indicação nº 294/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja efetuada a roçada e a limpeza dos espaços públicos, bem como das paradas 

de ônibus e dos meios-fios das vias no bairro Pérola, conforme imagens anexas a esta indicação. 

Indicação nº 295/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a melhoria da iluminação pública na extensão da rua João Boldo, nas proximidades 

das residências de número 610, 620 e 630, na localidade de São Gotardo.  

Indicação nº 296/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que estude a possibilidade de substituir o quebra-molas por um redutor de velocidade 

com tachões, estilo triângulo no meio da pista, na localidade de São Tiago de Mato Perso. 

Indicação nº 297/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a iluminação pública no trecho da VRS-814, próximo à 

empresa Rodomio. 

Indicação nº 298/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que seja providenciado o conserto do passeio público da rua Garibaldi, local 

em que ocorre a Feira do Produtor, próximo à Agrobichos, conforme imagens anexas a esta 

indicação.  

Indicação nº 299/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que seja providenciada a instalação de uma nova lombada, do tipo lombo-

faixa, na rua Júlio de Castilhos, número 2835, na quadra da antiga APAE, no município de 

Flores da Cunha. 

Requerimento nº 062/2021, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que requer licença 

para tratar de interesses particulares, no período de 13 de outubro a 21 de novembro de 2021, 

conforme o artigo 72, inciso III, do Regimento Interno desta Casa.  

Requerimento nº 063/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a prorrogação pelo 

prazo de 60 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

sobre o Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que “Institui o Código de Posturas e de 

Convivência Cidadã de Flores da Cunha e dá outras providências”.  

Requerimento nº 064/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a prorrogação pelo 

prazo de 60 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

sobre o Projeto de Lei nº 065/2021, que “Institui no Município de Flores da Cunha a Política 

Municipal de Erradicação da Pobreza Menstrual”. 

Requerimento nº 065/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que requer a prorrogação 

pelo prazo de 60 dias para emitir o parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos sobre o Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que 

“Institui o Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha e dá outras 

providências”. 

Ofício nº 03/2021, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que 

solicita ao Presidente desta Casa que estude a viabilidade de realizar uma consulta pública no site 

da Câmara, a fim de coletar a opinião da população de Flores da Cunha com relação às 

alterações pretendidas ao Código de Posturas, especialmente no que se refere ao consumo de 

bebida alcoólica em via e local público, e sugerindo que seja antecipado de 24:00 para 22:00 

horas o horário de consumo, a fim de constatar a preferência da população entre os dois horários.  
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Ofício nº 12/2021, da Presidenta da Comissão Especial do Idoso, que solicita ao Presidente desta 

Casa que estude a possibilidade de realização de um curso de capacitação para cuidadores de 

idosos aos munícipes de Flores da Cunha, com o orçamento da Câmara, contratando um 

profissional da área capacitado para ofertar o curso.  

Ofício nº 006/2021, da Presidente da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos, que informa que os projetos educacionais escolhidos para 

receberem o Diploma Mérito Educativo 2021 foram os seguintes: “Era uma vez... contos e 

encantos”, da Escola de Educação Infantil Passos para o Futuro; “Sociedade + humanizada”, da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio de Souza Neto; e “Plantar e cuidar para 

colher”, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Zilli; e os projetos escolhidos 

para receberem a Menção Honrosa foram os seguintes: “Terra das crianças”, da Escola de 

Educação Infantil Madre Assunta; “Marmitas recheadas de amor”, da Escola de Ensino 

Fundamental Interativa; e “Educação pela emoção”, da Escola de Ensino Médio São Rafael.  

Ofício da bancada do MDB, que informa que o Vereador Carlos Roberto Forlin será o Líder da 

bancada e o Vereador Vitório Francisco Dalcero será o Vice-Líder da bancada, no período de 13 

de outubro a 21 de novembro de 2021.   

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Câmara Municipal de Garruchos, que informa que aprovou e encaminhou uma moção 

de repúdio ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul e ao Governo Federal, pela política de 

preços vigentes nos combustíveis e gás de cozinha, e solicitando uma reforma nesta sistemática, 

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 informa que a audiência pública para debater a 

recomposição salarial dos professores e funcionários de escolas, marcada para o dia 15 de 

outubro de 2021, foi transferida para o dia 11 de novembro de 2021, às 10:00 horas, no Teatro 

Dante Baroni, ou através do link informado neste e-mail.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. De imediato então, 

passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, demais pessoas que nos assistem aqui no nosso plenário e de casa, através das 

mídias sociais. Utilizo desse espaço para discorrer sobre duas indicações que protocolei na 

última semana. (Exibição de imagem através da televisão). Uma delas para que seja 

providenciado o conserto do passeio público na rua Garibaldi, no local onde ocorre a Feira do 

Produtor, próximo aí a, a alguns comércios, entre eles a Agrobichos, neste município, né, tendo 

em vista que o local encontra-se bastante degradado, a calçada tem buracos, pedras soltas e isso 

acaba dificultando o trânsito de pedestres. Por ser um local com bastante movimento de pessoas 

que acessam a Feira do Produtor e outros comércios que ficam nas imediações, né, eu vejo que 

seja necessária, né, esses reparos, pra dar melhor acesso, né, principalmente a pessoas idosas ou 

pessoas com dificuldade de locomoção. Então a gente faz esse pedido para que mais breve 

possível possa ser feito esse conserto, né, tendo em vista aí que a Feira do Produtor também é um 

espaço disponibilizado aí pela, pela Prefeitura Municipal. A segunda indicação é para que seja 

providenciada a instalação de uma nova lombada, uma lombo-faixa na rua Júlio de Castilhos, 

próximo à antiga Apae. Ela é uma via de bastante movimento, que vai do Centro para o, ao 

bairro Aparecida, é, ali trafegam ônibus de empresas, veículos em geral, né? E também, nas 

imediações, existe uma escola de educação infantil, por isso é necessário, né, que tenha esse 

redutor de velocidade, uma vez que a, que a lombada existente no local hoje, ela já não, não tem 
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mais, já não funciona mais como redutor de velocidade, porque ela já está degradada, enfim, os 

veículos passam ali em alta velocidade. Então a gente faz essa, essa indicação pra que seja 

reconstruída esta lombada nas proximidades aí do número 2835, no bairro Aparecida, próximo 

da antigo Apae, praça Nova Trento, para que gere aí maior sensação de segurança a todos os, às 

pessoas que transitam por ali, principalmente aos pais que levam suas, seus filhos na escola de 

educação infantil que fica nas imediações. Era isso, Senhor Presidente. 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público aqui presente; Seu Roque e Claidir; o sempre ex-chefe de Gabinete Élio Dal 

Bó, que se faz aqui presente, nos prestigia com a sua presença no dia de hoje; o Machado, 

imprensa, demais que nos acompanham pelas redes sociais. Faço uso desse espaço, Senhor 

Presidente, Colegas Vereadores, para fazer defesa a minha indicação, que vem de encontro à 

substituição de um quebra-molas na comunidade de São Tiago de Mato Perso, aonde peço um 

estudo técnico, uma avaliação da engenharia da Prefeitura para a substituição por o sistema de 

tartarugas, né, aquele em forma de triângulo no meio da pista. Fui procurado por moradores de lá 

e se notou a necessidade dessa, dessa remoção e fazer essa atualização naquele determinado 

trecho, pela quantidade de escoamento de produção, temos muitos produtores, muitas empresas 

que embalam fruta e naquele momento, naquele determinado local se, se sente a necessidade 

desta remoção, desta atualização em nosso município. Então peço aí encarecidamente essa 

indicação ao nosso Executivo, que seja apreciada, avaliada. E ficamos aí à disposição e no 

aguardo. Muito obrigado, Senhor Presidente.   

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

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

funcionários desta Casa, a imprensa, assessores, assessoras, público aqui presente e quem nos 

acompanha através das redes sociais. Faço a defesa da indicação 293. Este pedido se dá ao fato 

de que todas essas comunidades tem uma dificuldade em se comunicar através dos telefones 

celulares, uma vez que o sinal do mesmo praticamente inexiste. É muito importante que seja 

tomada providência tanto pelo Poder Público como pela operadora para atender as necessidades 

dessas localidades. Certo do pronto atendimento, agradeço. Obrigado, Senhor Presidente.  

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

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

Vereadores; gostaria de dar as boas-vindas ao Júnior, né, que hoje também ele tem a 

oportunidade de assumir como vereador; dar um boa noite ao público aqui presente, também 

todos aqueles que nos assistem através do Facebook. Venho hoje defender uma indicação, que é 

um pedido aí da comunidade do bairro Pérola, que se dê uma atenção pra eles lá, que desde o 

começo do ano relataram eles que até agora não, não foi feito a limpeza no bairro lá. E eles têm 

sempre como, como discurso que aquela comunidade é meio esquecida. Então tenho certeza que 

nos próximos dias aí, assim como todos os bairros, está chegando a limpeza, do cuidado que 

também se chegue àquela comunidade. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Vitório Francisco 

Dalcero.  

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

Vereadores, assessores e servidores da Casa, a imprensa, Seu Roque e a Claidir, o nosso Elio Dal 

Bó, o Machado, o Elton, a imprensa, o público aqui presente e os que nos acompanham através 

do Facebook. A cidade de Flores da Cunha, em suas placas de denominação do nome de rua, 

atualmente não possui nenhuma instrução acerca dos homenageados para prestar esclarecimento 

aos moradores e aos turistas que frequentemente circulam entre as ruas de nossa cidade. Esta 

indicação possui como intuito principal fornecer informações e propiciar o diálogo entre os 
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moradores acerca das descobertas das biografias vivenciada pelas ruas de Flores da Cunha. 

Como intuito também, pode ser citado, influenciar os cidadãos como histórias de vida que são 

consideradas como referências e modelo de boas práticas a serem seguidos. Nosso objetivo com 

o programa é levar conhecimento para as ruas e redes sociais onde a maioria das pessoas 

atualmente estão, possibilitando que as pessoas conheçam a história local, estadual e nacional 

dos homenageados em nomes das placas de rua. Sendo assim, o programa visa criar instrumentos 

para que o Poder Público possa propagar as histórias denominadas através de projetos de lei e 

reconhecidas pelos órgãos competentes, de maneira a facilitar o aprendizado e informação aos 

residentes do município de Flores da Cunha e, também, aos turistas que nos prestigiam com suas 

visitas. Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e principalmente em razão da 

importância, solicito gentilmente que o Senhor Prefeito acolha esta indicação. Obrigado pela 

atenção!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadores! Então encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao   

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Transfiro a Presidência da Casa à Vereadora Silvana para fazer uso 

da tribuna. 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Boa noite a todos! Passo a palavra ao Vereador 

Clodomir José Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Presidente; Colegas Vereadores; 

cumprimento especial ao amigo, colega, vizinho Júnior Cavalli, né, é bom vê-lo aqui nesta Casa, 

ocupando essa cadeira por merecimento. Espero que o senhor faça do mandato, nesse tempo que 

ele, ele é cabível aqui nesta Casa, junto com nós, traga excelentes ideias, sugestões para que o 

Município possa, através do Executivo, aproveitar as suas sugestões durante esse tempo nessa 

Casa. Cumprimento especial a todos, ao Roque, à Claidir, é bom prestigiar a nova função política 

do nosso amigo, né? Eu lembro que lá em 2017, quando que eu assumi também, a expectativa 

era enorme de poder retribuir a todas aquelas pessoas que acreditaram no nosso trabalho através 

do voto, colocando nós ocupando uma dessas cadeiras, que é tão importante para o município. 

Aproveite a sua estada! Eu quero falar um pouco hoje sobre o mês de outubro. Todos os meses 

aqui, nessa Casa, nós temos uma lei que define as ações que o município terá durante o mês. E 

esse mês de outubro então é dedicado ao Outubro Rosa. É um mês dedicado à prevenção, 

atuação em cima do câncer de mama, essa doença tão, que tanto acomete a nossas, as mulheres 

do nosso mundo inteiro, assim dizer, né? Então eu peguei um, uma matéria hoje pra poder passar 

pra vocês algumas informações com relação ao Outubro Rosa. O movimento Outubro Rosa 

então é uma campanha mundial que nasceu na década de 1990, nos Estados Unidos, e é 

comemorada anualmente durante todo o mês de outubro. Simbolizado pelo laço rosa, esse 

movimento tem o objetivo de estimular a participação popular no controle do câncer de mama, 

compartilhar informações sobre a doença e conscientizar a respeito do diagnóstico precoce e 

tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. O câncer de mama, assim como outras 

neoplasias malignas, é resultado da proliferação descontrolada de células anormais que surgem 

em decorrência de alterações genéticas, sejam elas hereditárias ou adquiridas por exposição a 

fatores ambientais ou fisiológicos. A multiplicação de células anormais forma um tumor com 

potencial para invadir outros órgãos. É o segundo tipo de câncer mais incidente no mundo. Hoje, 

em torno de um milhão e setecentos mil pessoas contém essa doença. Para o Brasil, estima-se 

que 66.280 casos novos de câncer de mama, para cada ano do triênio 2020-2022. Esse valor 

correspondente a um risco estimado de 61 casos novos a cada 100 mil mulheres. Sem considerar 

os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama feminina ocupa a primeira posição mais 

frequente em todas as regiões brasileiras, com um risco altíssimo estimado em 81%, 81 casos 

para cada 100 mil na região sudeste, que é a região que mais acusa casos; de 71 casos a cada 100 



 

Anais 2.662, da Sessão Ordinária do dia 13 de outubro de 2021. 181 

mil na região sul, que é a nossa região aqui; de 45 casos na região centro-oeste, 44 casos na 

região nordeste e 21 casos para cada 100 mil mulheres na região norte. Pra vocês terem uma 

ideia, nós homens, o maior, a nossa maior dificuldade é com o câncer de próstata, que aqui no 

Brasil também tem, temos em torno de 65 mil casos por ano, também, do câncer de próstata, uma 

média de 62 homens para cada 100 mil pessoas. Então também o câncer de mama e o câncer de 

próstata ele é bem equivalente em números que atingem as pessoas aqui no Brasil. A detecção do 

câncer de mama é fundamental quando a doença ainda não se manifestou, pois quando 

diagnosticado e tratado ainda no início, a maioria dos casos tem boa resposta. Na mamografia, o 

tumor pode ser detectado antes mesmo de ser identificado através da palpação, portanto, torna-se 

um exame imprescindível no diagnóstico da doença. No Brasil, a recomendação do Ministério da 

Saúde, assim como o da Organização Mundial da Saúde e a de outros países, é a realização da 

mamografia de rastreamento, quando não há sinais nem sintomas, em mulheres de 50 a 69 anos, 

uma vez a cada dois anos. Mulheres com risco elevado para câncer de mama devem conversar 

com o seu médico para avaliação do risco e decidir a conduta a ser adotada. Entretanto, o médico 

pode solicitar outros exames, como uma ressonância magnética ou ultrassonografia, sobretudo 

quando se trata de pesquisar nódulos em mamas densas. Cerca de 30% dos casos de câncer de 

mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. Para a prevenção, ressalta-se a 

prática da atividade física regularmente, alimentar-se de forma saudável, manter o peso corporal 

adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e amamentar. Destaca-se também a 

importância de ações intersetoriais que promovam acesso à informação clara, consistente e 

culturalmente apropriadas. Quanto à prevenção então, num evento, técnicos do instituto 

mostraram que hábitos saudáveis também ajudam na redução de riscos, além da importância da 

prevenção e diagnóstico. Os tratamentos pelo Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, 

também estiveram em pauta. O câncer de mama representa cerca de 24.5 entre os tipos de 

tumores diagnosticados. “Câncer de mama é uma doença que está bastante presente na 

sociedade. E, por isso, é muito estudado no meio científico, com tratamentos altamente 

eficientes. Por isso, não é preciso ter medo do diagnóstico, pois não é uma sentença de morte”, 

destacou o mastologista Marcelo Bello, diretor do hospital de Câncer III, especializado no 

tratamento de câncer de mama. No Brasil, em 2020, cerca de oito mil casos de câncer de mama 

tiveram relação direta com fatores comportamentais, como consumo de bebidas alcoólicas, 

excesso de peso e inatividade física. O número representa 13.1% dos 64 mil casos novos de 

câncer de mama em mulheres com 30 anos ou mais em todo o país, de acordo com os dados do 

Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer. Algumas possíveis causas então desse câncer de 

mama. O câncer não tem uma causa única. Há diversas causas externas presentes no meio 

ambiente e internas, como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. Os fatores 

podem interagir de diversas formas, dando início ao surgimento do câncer. Entre 80% e 90% dos 

casos de câncer estão associados a causas externas. As mudanças provocadas no meio ambiente 

pelo próprio homem, os hábitos e o comportamento podem aumentar o risco de diferentes tipos 

de câncer. Entende-se por ambiente o meio em geral (a água, a terra, o ar), o ambiente de 

trabalho (indústrias químicas e afins), o ambiente de consumo (alimentos, medicamentos) e o 

ambiente social e cultural (formas de agir e de se comportar). Os fatores de risco ambientais de 

câncer são denominados cancerígenos ou carcinógenos. Esses fatores alteram a estrutura 

genética, o DNA das células. As causas internas estão ligadas à capacidade do organismo de se 

defender das agressões externas. Apesar de o fator genético exercer um importante papel na 

formação dos tumores, são raros os casos de câncer que se devem exclusivamente a fatores 

hereditários, familiares e étnicos. Ainda, existem ainda alguns fatores genéticos que tornam 

determinadas pessoas mais suscetíveis à ação dos agentes cancerígenos. Isso parece explicar 

porque algumas delas desenvolvem câncer e outras não, quando expostas a um mesmo 

carcinógeno. O envelhecimento natural do ser humano traz mudanças nas células, que as tornam 

mais vulneráveis aos processos cancerígenos. Isso, somado ao fato de as células das pessoas 

idosas terem sido expostas por mais tempo aos diferentes fatores de risco para câncer, explica, 

em parte, o porquê de o câncer ser mais frequente nesta fase da vida. Então eu quis trazer um 
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pouco do relato, que eu acho que nós, como entes públicos, também temos a obrigação de fazer 

essa divulgação. A gente sabe que no ano de pandemia, principalmente o ano passado, este ano, 

muitas mulheres, principalmente mulheres com um pouco mais idade, deixaram de fazer os seus 

exames permanentes, né? E aí, os números indicam aí. Então cada, você imagina hoje, cada 

sessenta, de cada 100 mil mulheres, 61 adquirem essa doença, esse câncer, né? E como diz aqui 

no relato também, se, se a doença for, for vista logo no início, for detectada bem no início, o 

tratamento é bem mais fácil, né? Nós temos pessoas conhecidas, pessoas da família também que 

já passaram por isso e a gente sabe o quanto é difícil só ouvir a palavra câncer, essa doença, né? 

Mas se nós conseguirmos fazer com que as mulheres principalmente nessa idade consigam fazer, 

nós temos aqui em Flores da Cunha, hoje, uma estrutura invejável na questão da saúde pública. E 

esses exames eles podem ser através das UBSs, nós temos seis UBSs distribuídas no nosso 

município. Nós temos a UBS central também que faz esse atendimento, todas essas, essas 

mulheres são atendidas, quem não tem um plano de saúde, que precisa usar o nosso SUS, elas 

são muito bem atendidas e, posteriormente, encaminhadas pra Caxias do Sul, tanto no hospital 

Geral como no hospital Pompéia, para futuros exames. E lá, em últimos casos também, na 

necessidade de cirurgias, também é feito no hospital Geral. Então queremos aqui é destacar o 

trabalho das UBSs principalmente, das seis UBSs, a do União, do Pérola, de São Gotardo, 

Otávio Rocha, Mato Perso e Nova Roma, além da nossa UBS central, do trabalho de todos esses 

profissionais e convocar sim, convocar toda a nossa comunidade, as mulheres da nossa 

comunidade que façam os exames. O mês que vem nós temos o Novembro Azul, que é dedicado 

a nós homens, nós temos, como eu falei, o problema da próstata, que existe um preconceito 

muito forte em cima dos homens para ter a coragem de fazer o exame. Eu disse, eu já fiz duas 

vezes, cada dois anos eu faço o meu exame, e tem que fazer, o homem tem que fazer, a mulher 

tem que fazer o seu exame, não tem que ter preconceito. Quanto antes for detectado, melhor será 

o tratamento e melhor será a cura. Então era isso que eu queria, a mensagem que eu queria deixar 

pra vocês hoje, que nós possamos divulgar o planejamento da, da nosso setor de saúde do 

município através da Liga, também, que trabalha muito fortemente em cima desse trabalho das 

pessoas que sofrem com essa doença. Agradeço a atenção de todos. E tenham todos uma boa 

noite. Obrigado! 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Retorno a Presidência ao Colega Vereador Clodomir 

José Rigo. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado à Vereadora Silvana! De imediato, eu 

passo a palavra ao nosso estreante da noite, o Vereador Júnior Cavalli. 

VEREADOR JÚNIOR CAVALLI: Boa noite, Presidente; boa noite, Colega Vereadora; 

demais Vereadores, colaboradores dessa Casa, imprensa aqui presente, público e quem nos 

assiste pelas redes sociais. Agradeço aos Colegas Vereadores e servidores pelo acolhimento, fico 

muito feliz por tudo isso e saibam que podem sempre contar comigo. Também, agradeço ao 

Colega Vereador Ademir Barp, por ter cedido sua cadeira para mim como suplente. Esperamos 

revê-lo ele brevemente aqui, firme e forte. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho também, 

muita gente aqui nem me conhece, mas meu nome é Júnior Cavalli, tenho 28 anos, sempre morei 

em São Gotardo, sou administrador e gerente de uma empresa de embalagens. Já trabalhei 

também em cooperativa de crédito, transportadora e estou sempre envolvido aí na comunidade 

de São Gotardo, tanto no clube Cruzeiro quanto ali na sociedade beneficente. E como eu vim 

parar aqui, hoje, como vereador? Bom, há um pouco mais de um ano, eu fui convidado para 

concorrer a esse cargo pela majoritária que eu estava apoiando e do nada eu pedi, por que que 

escolheram o Júnior? Sabendo que eu não era um cara ligado em política, eu, não era um cara, 

nunca fui filiado a nenhum partido, e eles vieram com a simples resposta, que a comunidade 

gostava de mim, a comunidade tinha confiança em mim, gostava do meu trabalho, estava sempre 

estava disposto a ajudar, então ali que eu aceitei esse desafio. Então eu tenho muito a agradecer a 

majoritária, sempre me apoiando ali. Eu tenho que agradecer minha família também, que sempre 
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esteve disposta a me ajudar. Tenho que agradecer o pessoal da empresa também, que tocaram a 

empresa sozinho, sem minha presença, e meus amigos também. Mas também não posso deixar 

de agradecer aos 387 votos que recebi, as 387 pessoas que confiaram em mim, das minhas 

propostas, minha índole, meus princípios e na minha pessoa. Trezentos e oitenta e sete é muita 

gente! São mais de sete ônibus lotados! Imagina, sete ônibus de eleitores descendo, tipo, chego 

até me arrepiar quando penso nisso! Pra ser minha primeira candidatura, primeiro envolvimento 

político, eu acho que fui muito bom. Também, eu tenho que agradecer a quem me apoiou e não 

pode votar em mim, que eu sou de uma comunidade que estava bem dividido os votos, 

principalmente entre mim e o vereador, e amigo Clodo ali, que os dois, queriam dois 

representantes pra São Gotardo e hoje aqui estamos, então a gente tem que mostrar um bom 

trabalho, né, Clodo? Isso aí! Bom, também não sou representante só de São Gotardo, a Linha 60, 

sou representante do povo de Flores, de toda a cidade, e pode ter certeza que farei de mim o 

melhor, que for do meu alcance, estou aqui sempre para somar. Bom, eu não posso ainda 

protocolar as indicações então, mas eu vou começar já falando algumas indicações que serão 

protocoladas pra próxima sessão. Semana passada eu estava ali em cima, no loteamento Villa 

Toscana, aquele que fica em cima na, no morro lá, no Luiz Argenta, um lugar sensacional, um 

lugar muito bonito ali, e estava cheio de gente final de tarde, final de domingo. E eu acabei 

percebendo que o pessoal vai lá, vai tomar seu chimarrão, vai tomando ali, fazer um piquenique, 

tomando a sua cerveja e, na hora de ir embora, o pessoal acaba deixando, tem um container de 

lixo lá, um tambor de lixo, mas acaba não levando o lixo pra até o container, porque não é um 

container bem visível e tudo mais. Então eu peço ao Executivo também, que seja providenciado 

um container ali de lixo, tanto um seletivo quanto um container orgânico ali. Não sei se vai 

resolver, mas pelo menos, com a visibilidade de um container ali, é muito mais fácil o pessoal 

pegar seu lixo e botar nesse container ali. Também percebi ali que o pessoal, ah, tomando a sua 

cerveja, tomando o seu chimarrão ali, talvez precisem fazer algumas necessidades, né, aí o 

pessoal vai aonde? Não tem onde ir! O pessoal vai atrás de um carro, vai atrás de uma árvore, 

atrás de uma construção, então ali também que seja solicitado, além dos containers de lixo, um 

banheiro químico ali, que eu acho muito necessário pra esse local. Bom, agora vamos um 

pouquinho indo pra São Gotardo aqui, ali que é um próximo indicação ali, bem no trevo da nova 

TKA, o trevo da Panizzon Plásticos ali. Há mais ou menos uns seis a sete meses atrás, a EGR fez 

o recapeamento da pista, só que eles acabaram não fazendo o contorno do trevo. Então entre a 

pista e o trevo tem um desnível mais ou menos de seis a oito centímetros ali. Por experiência 

própria minha, também de relatos do pessoal das empresas aí do arredores ali, quando tem que 

atravessar esse trevo é praticamente impossível atravessar rápido, então tu tem que entrar 

devagar, sair devagar. Quem está com caminhão carregado, alguma coisa assim, tu não consegue 

fazer ele rápido, então tu tem que, tem que fazer devagar. E nisso, o movimento tanto pra cima e 

pra baixo ali é constante ali, então também peço que o Prefeito entre em contato com a EGR ali, 

pra ver o porquê não foi finalizado esse trevo, que também ali que possivelmente algum dia 

possa ser que ocorra algum acidente por causa disso. Aproveitando ali a localidade ali, 

paralelamente tem a estrada Zilmar Ceconello também, é uma estrada que está sendo muito 

utilizado ali, é um acesso que vai sair na rua Alessandria, em São Gotardo, e tem um pedaço 

dessa estrada também que não tem asfalto. Então eu peço ali, faço indicação também que seja 

feito esse pedaço de asfalto, é cerca de um quilômetro aí que falta fazer, que é uma alternativa 

pra o pessoal já estar utilizando mais essa estrada do que utilizando a RS-122 ali, porque não 

precisa entrar na faixa, está sempre congestionada, eles estão utilizando essa aí, eles entram ali, 

ali em frente à Panizzon, já sai em São Gotardo por isso aí. Então esse pedacinho de um 

quilometro aí é muito importante que seja providenciado o asfaltamento. Também, já 

aproveitando que estamos nessa mesma faixa, indo pra São Gotardo, né, temos a rua 

Alessandria, que a rua Alessandria começa lá em cima no posto Trebobras, vai até lá embaixo na 

Casa Venturini, toda asfaltada, tudo, tem vários bairros ali pra baixo, várias empresas. E tem um 

pedaço dela ali, principalmente pra baixo da antiga TKA, ali na curva, que é muito perigoso, o 

movimento ali é intenso de tanto carros, caminhões e pedestres ali. Então também solicito que 
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seja providenciado um acostamento o mais breve possível ali. Foi muito relatado ali nesse 

pedaço, que o pessoal, tem muitos idosos, muitas crianças que percorrem esse trajeto a pé ali, e é 

muito perigoso, porque não tem aonde a pessoa se esquivar. Então ela tem que, quando vem um 

caminhão, tem que sair da pista, ir pra valeta, ir pro mato ali. Então que seja providenciado 

urgentemente nesse pedaço ali também um acostamento. E já que a gente já está indo pra ali, um 

pouquinho mais pra frente, dobremos à direita, vamos em direção à Linha 60 também, que eu sei 

que já foi muito questionado aqui também a questão de fazer uma ciclovia nesse pedaço. Mas eu 

vou fazer uma indicação aqui de pelo menos um acostamento também, que é uma rota alternativa 

também. O pessoal está utilizando muito essas rota alternativa, desafogar um pouquinho a ERS, 

que essa já liga a Caxias, liga distrito de Otávio Rocha, várias empresas ali. Então que seja 

também providenciado o acostamento ali, porque o pessoal está sempre, principalmente final de 

tarde, vai caminhar ali, tem o sol que bate em direção oeste, pega em, na cara assim, o pessoal 

não tem como ver, ter muita visibilidade e não consegue, não consegue ver ali e talvez pode ser 

que tenha algum acidente futuramente, então que seja providenciado também um acostamento 

nesse pedaço. Bom, algumas indicações que eu tinha aqui e mais ou menos meu sistema político 

talvez seja assim, é assim na verdade. É um, eu sei que eu às vezes foi pegado essa indicação 

minha de vereador pra entrada na suplência meio em cima da hora, mas saibam que eu estou aqui 

sempre pro que precisar, do que vocês precisarem de mim, saibam que podem contar, tanto 

vocês vereadores como população de Flores, colaboradores da Casa, saibam que eu estou aqui 

sempre para somar. Então eu acho que era isso. Muito obrigado por tudo e boa noite a todos! 

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

Boscari Junior pra fazer o uso da tribuna. 

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

cumprimentar os Colegas Vereadores, ao público que nos assiste de casa; ao amigo Machado, 

companheiro de algumas empreitadas políticas no passado; ao Dal Bó; pessoas que, à imprensa; 

e um cumprimento especial ao Júnior Cavalli. Vejo que está inspirado aí, parabéns, né, pela 

motivação, e desejo um ótimo trabalho nesta Casa na sua passada aí. Com certeza vai ter muito o 

que contribuir conosco. Muito obrigado pela, pela sua fala e sinta-se também acolhido. No que 

precisar de nós, estamos à disposição. Eu trago a esta tribuna, hoje, um relato e um apelo, né, 

algo particular meu que aconteceu, mas que poderia ter sido com qualquer pessoa, né, que na 

última semana eu acabei perdendo uma sobrinha, né, com 20 anos, estudante de medicina, uma 

pessoa muito dedicada, uma, uma menina exemplar, né, que acabou tomando uma dosagem 

excessiva de remédios aí e acabou falecendo, né? Nós, da família, não sabemos se ela teve a 

intenção ou se foi um acidente, enfim, né? No final do Setembro Amarelo, que é o mês que prevê 

o combate ao suicídio, eu acabei perdendo uma sobrinha. Mas o gatilho principal, né, que 

motivou ela a tomar essa atitude foi uma pressão psicológica que ela vinha enfrentando na 

faculdade. E até comentei isso com os, alguns Colegas, entre eles o Colega Diretor Vitório, que é 

professor, e também ficou consternado e também deu sua opinião sobre, que existem 

professores, né, que não são éticos, que não são morais, que não têm moralidade e que acabam 

apresentando um método um tanto quanto peculiar, né, de ensino, com arrogância, com, com, né, 

não tenho nem palavras pra falar sobre isso. Mas enfim, né, a gente tem que estar atento a isso, 

que em pleno 2021 ainda existem professores que, que acabam fazendo mal para os alunos, né, 

destruindo aí uma carreira ou até mesmo uma vida, né? Não é o caso de todos. Eu subo a essa 

tribuna por diversas vezes falando da educação, sei que ela é o mecanismo que vai transformar 

nossa sociedade, mas é importante que a gente tenha esse olhar, né, para, pra maus profissionais. 

E infelizmente isso aconteceu dentro da minha família, né, uma professora que tinha um método 

um tanto quanto peculiar, como eu disse há pouco, que colocava a responsabilidade de um aluno, 

de um grupo na mão de um aluno que respondia pelo grupo e, nas últimas três semanas, a minha 

sobrinha vinha respondendo pelo grupo e essa pressão foi muito forte em cima dela. Quando ela 

questionou do por que, se poderia ser trocado ou se esse método era o correto, a professora ainda 

humilhou ela e ela acabou tomando essa atitude, né, e aconteceu o pior. Mas enfim, né, eu venho 
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aqui fazer um apelo, né, sei que Flores da Cunha não é o caso, que aqui a educação é de 

qualidade, que os profissionais são responsáveis, inclusive daqui a pouco vou falar sobre o 

Mérito Educativo, que é uma iniciativa muito bonita das escolas, desta Casa para com as escolas, 

e as escolas apresentam belos projetos. Mas eu faço um apelo aqui para os profissionais da 

educação, que vocês não sejam o vilão na vida dos alunos, porque muitas vezes eles veem os 

profissionais da educação como heróis, né? Eles querem aprender contigo e eu acho que hoje em 

dia a gente deve compartilhar conhecimento, sabedoria, tanto o aluno quanto o professor, os dois 

podem aprender um com o outro, ninguém é dono da verdade. Então a gente tem que construir 

junto a educação desse país principalmente nas faculdades. Após o ocorrido, muitos outros 

relatos de pressão psicológica na mesma faculdade e, em outras, né, inclusive abuso sexual na 

residência, né, pois ela fazia medicina e os professores continuam impunes. Então que, que a 

gente, como ente público, político, a gente possa, né, dar voz a isso e que a justiça seja cumprida, 

seja feita, né, para que não percamos mais talentos, né, como era o caso da minha sobrinha, 

porque ela era muito talentosa, muito inteligente. E por ela ser tão inteligente, tão dedicada, ela 

se cobrava muito, que ela queria sempre dar o melhor e o profissional acabou, né, humilhando 

ela. Então alguém que tem um sonho tão grande ser humilhado na frente da turma, ela não, 

acabou não resistindo a essa pressão, né? Então eu faço um apelo para os nossos profissionais, 

que as crianças, os jovens, os docente, os, as pessoas, os alunos eles confiam no professor, então 

confiem neles também, não destruam sonhos, sejam parceiros em compartilhar o conhecimento, 

sem arrogância e sem métodos não convencionais, né? Então esse é o recado que eu queria 

deixar. Então, né, falando agora um pouco sobre coisa boa, né, na última semana foram 

escolhidos os projetos vencedores aí do Mérito Educativo, isso é sim, é muito importante, porque 

a gente acaba fortalecendo a nossa educação. Eu sei que em Flores da Cunha nós temos aí muitos 

profissionais dedicados, que apesar das diversidades aí que os professores enfrentam, tentam 

fazer sempre o seu melhor e ser um diferencial pra dar uma melhor educação para os nossos 

crianças e descobrir aí talentos e futuros profissionais pro nosso mercado. Então o objetivo de 

incentivar as escolas do município e os profissionais que nelas atuam a desenvolverem ações 

inovadoras, primando por projetos que tenham abrangência e o envolvimento da comunidade 

escolar, que englobem a participação dos alunos, dos professores e dos pais em ações que 

repercutam junto ao meio em que vivem. Muitas escolas municipais, estaduais e/ou particulares 

já desenvolveram importantes e eficazes projetos educacionais. Portanto, nada mais junto que 

instituir o Diploma Mérito Educativo, com a finalidade de reconhecer o trabalho que a 

comunidade escolar desenvolve nas mais diversas áreas. Esse é o objetivo do Mérito Educativo 

que estaremos entregando aí para as escolas nos próximos dias. Eu vou ler um pouquinho aqui 

sobre um discurso que a vereadora Claudete, que também é professora, fez na última entrega do 

Diploma Mérito Educativo, no ano de 2019. “Instituições educacionais são o alicerce de 

qualquer sociedade, que despertam o interesse de forma diferente e atrativa, que transformam 

os alunos em agentes ativos de suas próprias, de sua própria formação, que trabalham o 

essencial com perspectivas de encantamento são merecedoras de destaque sempre. O grande 

desafio da educação não é só transmitir os conhecimentos, mas ensinar a ir além. Despertar o 

interesse ou acordar dentro do aluno, do aprendiz a vocação ou a busca pelo novo, pelo 

aperfeiçoamento. O professor não pode mais ficar somente na transmissão do conhecimento, 

mas desafiar o aluno a ser melhor. O professor deve ajudar a fazer o caminho, ser um apoiador, 

e consequentemente os resultados vêm, porque as potencialidades estão dentro de cada pessoa, 

mas é preciso provocá-las. Já vimos muitos projetos inovadores que, por definição, são 

processos que buscam tornar a vida dos seus discentes melhores. Criam recursos que afetam os 

alunos nos mais diversos aspectos, a maneira como se comunicam, como aprendem, como 

pensam, modificando de forma decisiva a visão deles sobre o mundo. Um mundo no qual 

vivemos, que se transforma em uma velocidade muito superior à do sistema de educação 

tradicional. Por esta razão, o desafio de propor formas de aprendizado efetivas para as 

próximas gerações aumenta mais e mais a cada dia”. Então é por isso que a gente tem aqui o 

Mérito Educativo, pra dar esse diferencial e provocar, né, os nossos alunos a serem bons 
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profissionais. Esse ano então, como lido na, no início, no protocolo, a gente teve, vai ter três 

premiados e três menções honrosas. “Era uma vez... contos e encantos”, Escola de Educação 

Infantil Passos para o Futuro; “Sociedade + humanizada”, Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Antônio de Souza Neto; “Plantar e cuidar para colher”, Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Francisco Zilli. Esses três são os vencedores do Diploma Mérito Educativo 

2021. E as Menções Honrosas então vão pra: “Terra das crianças”, Escola de Educação Infantil 

Madre Assunta; “Marmitas recheadas de amor”, Escola de Ensino Fundamental Interativa; 

“Educação pela emoção”, Escola de Ensino Médio São Rafael. Então essas são as três Menções 

Honrosas. Então, o que eu quis dizer hoje, né, aqui na minha fala, é que a educação sim é muito 

importante e que a gente possa aí contar com os nossos profissionais cada vez mais qualificados, 

mais interessados em transformar nossa sociedade, porque sim, a educação é a base de tudo. E 

essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês. E uma boa semana a todos! 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 067/2021, que “Autoriza a abertura de um crédito adicional 

especial no valor de R$70.000,00”. 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 Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 067/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Colegas Vereadores, o projeto que ora analisamos 

então trata da abertura da rubrica no valor de 70 mil reais, que será então destinado a cobrir as 

despesas aí de manutenção da escola Antônio de Souza Neto numa, no distrito de Mato Perso. 

Essas despesas são para o pagamento dos profissionais de educação que atuam lá na escola, que 

são pagos então, são professores estaduais, mas nessa parceria então com o Governo, o 

Município tem que ressarcir o valor para o Governo do Estado. Então era isso, Senhor 

Presidente. Peço o apoio dos Colegas Vereadores.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, é muito importante essa contrapartida do Município, uma vez que aquela escola 

atende a muitos alunos da, das comunidades do Mato Perso. E, também, né, ela está em processo 

de municipalização e a gente tem que dar condições pra o pleno funcionamento lá. Portanto sou 

favorável a esse projeto.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 067/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 067/2021 aprovado por unanimidade.  

Não havendo mais votações na Ordem do Dia, eu encaminho para a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 068/2021 e a Emenda Aditiva nº 04 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2020; encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de 

Lei nº 069/2021.  

Conforme o artigo 117, do Regimento Interno, convoco sessão solene para entrega dos diplomas 

Mérito Educativo às escolas Antônio de Souza Neto, com o projeto “Sociedade + humanizada”; 

Escola de Educação Infantil Passos para o Futuro, pelo projeto “Era uma vez… contos e 

encantos”; e a Escola Francisco Zilli, com o projeto “Plantar e cuidar para colher”, para o dia 21 

de outubro de 2021, às 19:00 horas. Só lembrando aos Colegas Vereadores e a quem nos assiste, 

que esses projetos foram escolhidos por uma comissão composta por um representante da 
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Secretaria de Educação, um representante da Associação dos Professores e um representante do 

Conselho Municipal dos Professores, e a Câmara então está fazendo, realizando o projeto, 

fazendo a entrega dessa premiação. Ah, sim! Só reiterando então, é Conselho Municipal de 

Educação. Passamos, agora, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Eu passo a palavra ao Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Primeiramente, eu quero felicitar as 

boas-vindas ao nosso Colega Vereador Júnior Cavalli, desejando a você sucesso, conte com a 

gente no que precisar. Na próxima sexta-feira, dia 15 de outubro, comemoramos o Dia do 

Professor, dos bons professores. Ser professor é um dom, uma vocação que nasce de um sim e 

que poucas pessoas conseguem exercer com tamanha dedicação. A docência é uma das 

profissões mais importantes e que requer maior responsabilidades, visto que todas as outras 

depende dos professores. É a base da formação escolar e contribui com o desenvolvimento dos 

alunos e com o progresso da sociedade em geral. Os professores são os responsáveis pela 

formação e o desenvolvimento do estudante enquanto indivíduo e membro da sociedade, pois 

proporciona para ele experiências que vão além do âmbito intelectual. São os mediadores do 

conhecimento para que a educação evolua e sirva a seu propósito social. Com a pandemia, os 

professores precisaram se reinventar para continuar cumprindo o papel mesmo à distância, 

repensando a maneira de dar aulas as atividades a serem propostas, as formas de avaliação e as 

estratégias para motivar os alunos a darem continuidade e aprendizagem. Como podemos 

constatar durante a pandemia, os professores são insubstituíveis para o processo de ensino-

aprendizagem. Agora, com o retorno das aulas presenciais, os professores novamente terão que 

se readaptar a sala de aula e as mudanças que foram desencadeadas com a pandemia. Os 

professores, portanto, são fundamentais para a construção de uma sociedade melhor, ensinando 

os estudantes à função social dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida acadêmica. 

Parabéns a todos os professores por esta nobre missão. Gostaria aqui, em especial, parabenizar 

todos os professores do nosso município e dizer pra eles coragem e que continuem firme nessa 

função de ensinar os nossos estudantes. Obrigado pela atenção, Senhor Presidente. Uma boa 

noite a todas e a todos!  

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, na último, no domingo aí, a 

gente fez um trabalho bastante bacana, né, creio que a Vereadora também, eu pude observar que 

também fez, né, algo para as crianças, né, no Dia das Crianças, a gente fez no domingo, né? 

Então um, um momento de recreação pras criança ali na, em Nova Roma, ali no bairro popular, 

né, onde tem bastante crianças carente, né? Eu e um grupo de amigos estivemos lá fazendo, 

proporcionando pra eles então, né, uns momentos de, de alegria e distribuição de balas e outras 

guloseimas pra, para a criançada pra, né, incentivá-las, né, todas crianças, e também passamos, 

né, várias palavras de incentivo às crianças, para que elas possam ter um futuro, né, brilhante 

pela frente, trilhando sempre o bom caminho. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! E 

tenham todos uma boa noite! 

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

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

demais já citados nesta noite, né? Gostaria de fazer um cumprimento especial, dar as boas-vindas 

ao Colega Júnior, né, que vai ficar com a gente algumas, alguns dias, algumas sessões, seja bem-

vindo e desejo um ótimo trabalho pra ti também. E gostaria de falar, que na última semana, na 

quarta-feira então, estive participando, visitando a Mercopar, em Caxias, juntamente com o 

Colega Vereador Presidente Clodo também esteve presente, e na oportunidade então, visitamos o 

espaço de Flores lá, existia mais ou menos cerca de dez estandes de empresas locais e, também, 

um espaço dedicado para o turismo, a divulgação do nosso município. Acredito que foi uma 
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oportunidade muito boa de colocar Flores da Cunha no cenário, dar visibilidade a nível nacional 

e quiçá até mundial, empresas ali presentes que eu mesmo não conhecia, sendo de Flores da 

Cunha, né, empresas muito boas. E também, quero dar destaque que nesse evento a sala do 

empreendedor de Flores da Cunha, que foi instituída há poucos meses, já recebeu uma 

certificação bronze de atendimento. Então isso demonstra já a colheita de alguns frutos de um 

bom trabalho realizado pelo Poder Executivo. E também, falando um pouco de turismo, a gente 

está na Semana do Turismo de Flores da Cunha, existem alguns eventos acontecendo que podem 

ser acompanhados através da página da Prefeitura e, também, do Turismo Flores, algumas 

atividades acontecem de noite através de palestras também e a semana vai até o dia 17, domingo. 

E no próximo sábado, eu queria dar destaque aqui, vai ocorrer então o Pedal da Primavera, que é 

um evento de ciclismo, acontece no sábado de manhã, saindo da praça da Bandeira, por volta das 

08:00 horas. Então também fica o convite pra quem gosta um pouco de esporte, de pedalar ali, 

que também esteja participando. E queria comentar também então, que na tarde de hoje, 

juntamente com os Colegas, o Guga, o Luizão e o Horácio também faz parte da, da comissão ali 

responsável pelo programa Vereador Por Um Dia, a gente esteve recebendo nessa Casa cerca de 

14 jovens, que vão estar realizando, acompanhando um pouco dos nossos trabalhos como 

vereador. E eu me senti muito feliz de estar passando um pouco de conhecimento pra eles, a 

gente não sabe de tudo, mas ver o entusiasmo deles também de querer aprender e quem sabe, lá 

na frente, a gente ter, dentre esses jovens, novos vereadores, quem sabe até algum prefeito, né, 

surgindo ali. Então acredito que é uma oportunidade, uma responsabilidade muito grande nossa e 

é muito satisfatório poder estar contribuindo com esses jovens também. No mais era isso. Desejo 

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, 

público que ainda nos prestigia na noite de hoje. Parabenizar aí o nosso companheiro, o Cavalli, 

que se faz presente aí, substituindo o Barp, mostra a renovação da ala do MDB Jovem, 

oportunidades, o protagonismo da juventude dentro do nosso partido, não esquecendo quem já 

esteve aqui representando as fileiras do nosso MDB, mas a juventude está aí, com vontade de 

trabalhar e se mostrando aí muito prestativo. Também faço algumas referências, endosso ainda 

mais as palavras do nosso Presidente enquanto se refere à saúde do nosso município. Não 

podemos deixar de esquecer que nos últimos oito anos, eu sempre tenho aqui um informativo, é 

sempre bom ter, né, informação, o informativo A Prefeitura Faz, que era sempre desenvolvido 

pela nossa administração aonde o nosso governo investiu mais de 150 milhões na área da saúde, 

na área da saúde, garantindo atendimento médico e odontológico em todas unidades básicas de 

saúde, além de construir novos postos de saúde no distrito de Otávio Rocha e no bairro União, 

ampliar as salas de atendimento do centro de saúde e a manutenção das demais unidades. O 

município também repassou, em média, de 3,5 milhões por ano ao hospital Nossa Senhora de 

Fátima. Já, para combater a pandemia do Covid-19, foram investidos 3,2 milhões. Então quis 

apenas fazer um, trazer a conhecimento, relembrar o trabalho da administração passada, o nosso 

trabalho dessa bancada, desses vereadores. Da mesma forma, dizer que a gente gostava de 

trabalhar, de mostrar resultados, né, a gente sempre procurou resolver os problemas da 

comunidade e o nosso, a nossa forma de resolver os problemas da comunidade era fazendo 

obras. Está aqui informativo pra quem dele quiser consultar. No mais, Senhor Presidente, era 

isso. Agradeço a oportunidade. E tenhamos todos uma boa noite!   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vereador Júnior Cavalli. 

VEREADOR JÚNIOR CAVALLI: Senhor Presidente, demais Vereadores, falar um pouquinho 

de cultura, que está sendo realizado, em São Gotardo, o 39º Jogos da Primavera, pelo Clube 

Cruzeiro, que é uma gincana que ocorre anualmente desde 1982, com a participação dos sócios 

do clube, que visa a integração entre eles. E nessa gincana aí, há vários jogos, atividades como 

futsal, vôlei, futevôlei, bochas, skarte, sinuca e pescaria. Nos outros anos também, tinha uma 
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recreativa, no qual envolvia a comunidade inteira. Todos os jogos seguirão os protocolos 

sanitários. Eles começam hoje e vão até do dia 23 de outubro, com um bingo de encerramento. 

Então eu quero parabenizar a todos os organizadores, que mesmo com todas dificuldades 

enfrentadas pela pandemia, se prontificaram a não deixar essa tradição de mais de 39 anos tão 

linda do clube acabar. Então por mim era isso. Boa noite a todos! Muito obrigado!  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Presidente, Colegas Vereadores e demais pessoas que ainda nos 

assistem. Falando então um pouquinho também de turismo, né, a Semana do Turismo, no 

domingo teremos encerramento, né, da Semana do Turismo, com o evento Sabores de Flores, lá 

no, no Parque da Vindima Eloy Kunz, né, um evento que vai unir cultura, música e gastronomia, 

que, que aqui em Flores a gente tem bastante, né, boa gastronomia, muita cultura e muito, muitos 

artistas competentes, né? Eu sou defensor também da cultura e da arte, e convido a todos a 

participarem, prestigiarem, né, esse evento, fortalecer o nosso turismo, né, cada vez mais, porque 

Flores da Cunha tem um potencial turístico enorme, todos sabemos disso, então parte de nós 

também prestigiar esses eventos pra, pra a gente potencializar, né, essas, essas atividades do 

município. E no mais era isso. Uma boa semana a todos!  

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

Passo a palavra pra Colega Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Colega Vereador Diego. Boa noite 

novamente a todos que nos prestigiam ainda nesta sessão, a quem está em casa também pelas 

redes sociais; dar as boas-vindas ao Júnior, já chegou com pinta de quase deputado, né, Júnior? 

Gostei muito, muito bom! Parabéns e se sinta bem acolhido aqui pela nossa Casa. Com certeza 

vai fazer um bom trabalho. Inclusive uma demanda que tu apresentou ali, eu tenho até vídeos no 

celular dessa questão do trevo da TKA, várias pessoas estão se queixando muito e realmente é 

muito perigoso esse, esse trajeto aí. E o Prefeito também está a par e está cobrando da EGR 

inclusive naqueles programas que vai ter da concessão, que pudesse ser incluída também uma 

melhor, né, alargamento e dos acostamentos aí na nossa RS-122. Atualizar então quem nos 

acompanha nosso mandato, de algumas pautas que a gente tem atuado, do preço mínimo da uva, 

que na próxima semana então vai sair o tão, tão falado valor, né, Vereador Horácio? E aí, a 

expectativa é grande pra que seja realmente um valor que atenda as expectativas do nosso 

agricultor. Porém, a questão do preço de referência, nós não vamos conseguir que seja feita a 

nível nacional, então começamos aí uma nova batalha agora, junto ao Governo do Estado, com a 

Secretaria de Agricultura, levar essa demanda pra que aí a gente consiga então uma média da, 

das variedades da, de uva e com a indústria aí tentar solucionar essa situação, tendo um preço de 

referência daí do Rio Grande do Sul. E outra demanda que eu tenho sempre batido aqui nessa 

Casa é a respeito da mulher especificamente da violência contra a mulher, a qual já apresentei 

uma lei, foi aprovada nesta Casa, o Prefeito sancionou e tão logo a gente quer colocá-la em 

prática. Tem o Vereador Luizão também que já protocolou o pedido, né, pra seja criada aqui 

uma, um Fundo e o Conselho da Mulher, então são pautas recorrentes que a gente precisa que 

aconteçam. E, de qualquer maneira, vou fazer outra reivindicação então, eu vou propor nessa 

Casa que a gente crie a Procuradoria da Mulher a nível aqui da Casa Legislativa, né? A gente 

também possa contribuir com as mulheres, sendo mais um canal aí de suporte e de denúncia 

então pra combater essa violência da mulher, já que no dia 10, agora recém, tivemos aí a data 

nacional, né, o Dia Nacional de Luta Contra a Violência da Mulher. Então é algo que está 

realmente latente aqui no nosso município, tem aumentado devido à pandemia, as agressões, as 

notificações que a gente tem acompanhado na delegacia e essas mulheres precisam de um 

amparo. Então vamos propor mais esse projeto e que todos possam unir forças, né, e de 

realmente isso aconteça aqui no nosso município. Desejo uma boa semana a todos! Muito 

obrigada!  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então, encerrada as Explicações Pessoais, 

passamos aos Informes da Presidência. Então eu quero comunicar aos Colegas Vereadores então, 

que amanhã, dia 14, às 15:00 horas, haverá reunião com o Consepro e com o Prefeito Municipal 

sobre a implantação do sistema de videomonitoramento, sobre o sistema de 

videomonitoramento; e às 17:00 horas então, haverá audiência pública da saúde, aqui nesta Casa, 

então estão todos os Vereadores convidados. Também queria dizer que eu participei então, 

juntamente com o Vereador Diego, nessa semana, visitando a feira Mercopar, uma das maiores 

feiras a América Latina no setor, e feliz por termos empresas aqui da, do nosso município 

participando, foi uma novidade. Através da sala do empreendedor também, que eu, por vários 

dois ou três anos, eu fiz essa indicação ao Executivo da época para que implantasse no nosso 

município a sala do empreendedor e agora, com poucos meses de atuação, então já recebendo 

das mãos do Sebrae, que é quem faz a avaliação, a medalha de bronze pelo trabalho 

desenvolvido pelo setor. Até movimentando nessa feira um montante de 224 milhões de reais em 

negócios, então é muito bom pra economia local e estadual e até do, do país, né? Também queria 

comunicar, fazer um agradecimento a todos os Vereadores; em especial, os assessores; à 

imprensa, na pessoa da Shamila; da Rosma, enfim, todas as pessoas que contribuíram para a 

excelente programa de quinta-feira passada, do Vereador da Melhor Idade. E hoje então, nós 

começamos um novo programa com 14 alunos do Vereador Por Um Dia, alunos da oitava e 

nonas séries das nossas escolas do município. Só quero destacar para todos os assessores 

principalmente, aos Vereadores, que esses projetos não têm cunho político, é estritamente cunho 

de mostrar pra comunidade como é que funciona a nossa Casa Legislativa independente de 

partido. Então todos os assessores, todos os Vereadores, o nosso objetivo é mostrarmos, 

demonstrarmos como que é o trabalho de um vereador e como que é o trabalho desta Casa 

independente de partido. Então não usem a sigla partidária de qualquer maneira em cima desses 

projetos. Esses projetos são todos eles voltados para melhor poder esclarecer, mostrar pra 

comunidade, trazer na comunidade que venha participar das ações desta Câmara, conhecendo o 

trabalho do vereador, da vereadora e desta Casa. Então levem sempre pro lado profissional.  

Então não tendo mais assunto pra hoje, eu quero agradecer a presença de todos, a proteção de 

Deus e declarar encerrada a sessão ordinária desse dia 13 de outubro de 2021, às 19h36min. 

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