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SESSÃO 2.663 – ORDINÁRIA 

18 de outubro de 2021 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite a todos! Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 18 de outubro de 2021, às 18h20min. 

Cumprimento especial à Colega Vereadora, aos Colegas Vereadores; à imprensa, na pessoa do 

Rouglan; assessores da Casa; em especial, a Natalina, diretora de Cultura do Município; Carlos 

Paviani, do jornal O Florense; demais pessoas que nos assiste; Carlos Cecconelo, voltando a 

presenciar a nossa Casa; e a todos que nos acompanham através do Facebook, sejam todos bem-

vindos!  

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 112/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 020/2021 e informa os conselhos 

municipais existentes no município de Flores da Cunha, em atenção ao requerimento nº 

060/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero.  

Ofício nº 113/2021, que encaminha a Mensagem Retificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 

069/2021, que “Altera a redação do Art. 3º, do 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”.  

Ofício nº 114/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 070/2021, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$2.553.000,00”.  

Ofício nº 115/2021, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

do 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 do Projeto de Lei nº 070/2021, que 

“Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$2.553.000,00”.  

Ofício nº 309/2021, da Secretária da Saúde, que solicita a cedência de uso do plenário desta Casa 

para a realização da 7ª Conferência Municipal da Saúde, no dia 09 de novembro de 2021, às 

18:00 horas. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 300/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a roçada e a limpeza da vegetação de toda a extensão da 

ciclovia paralela à rua Ernesto Segundo Bertolini e à estrada das Indústrias, entre a RS-122 e a 

estrada Gerardo Santin Guarese. 

Indicação nº 301/2021, de autoria do Vereador Júnior Cavalli, que indica ao Prefeito Municipal a 

manutenção da pavimentação asfáltica na estrada Gerardo Santin Guarese, no acesso à 

Cooperativa Nova Aliança. 

Indicação nº 302/2021, de autoria do Vereador Júnior Cavalli, que indica ao Prefeito Municipal 

que interceda, junto ao Governo do Estado, a manutenção da pavimentação asfáltica no contorno 

do trevo situado no Km 91,5 da RS-122, em frente à nova sede da TKA e da Panizzon 

Embalagens. 
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Indicação nº 303/2021, de autoria do Vereador Júnior Cavalli, que indica ao Prefeito Municipal a 

colocação de contêineres de lixo orgânico e seletivo, bem como a instalação de um banheiro 

químico junto ao mirante do loteamento Villa Toscana. 

Indicação nº 304/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal 

que dê encaminhamento às reivindicações apontadas pela população presente na audiência 

pública que tratou sobre o Código de Posturas, que dizem respeito ao trânsito de Flores da 

Cunha, especialmente no que se refere à necessidade de providenciar vagas de estacionamento 

para motos e exclusivas para pessoas com deficiência, a pintura da sinalização horizontal onde 

há vagas de idosos e a instalação de placas no entorno do hospital que atentem para a proibição 

de poluição sonora. 

Indicação nº 305/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal melhorias na estrada e a colocação de contêineres de lixo no final da rua das 

Rosas, no bairro Nova Roma.  

Indicação nº 306/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que sejam providenciados estudos técnicos de viabilidade para a realização 

de obra de pavimentação asfáltica na estrada que liga Nova Roma à Santa Bárbara. 

Moção nº 029/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Senhor Nilso Rech, extensiva aos demais componentes do conjunto Irmãos 

Rech, da banda Estrela da Noite e da dupla Nova Geração, pelos 45 anos de atividade.   

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício da Presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Flores da Cunha, que solicita a 

cedência do espaço na Tribuna Livre desta Casa Legislativa, a fim de tratar sobre a importância 

do Outubro Rosa na divulgação das ações preventivas para tratamento precoce do câncer de 

mama no município.  

Ofício do Senador Fernando Collor, que encaminha exemplares da publicação “A função do 

vereador” aos Vereadores desta Casa Legislativa.  

E-mail da Assessoria do Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra, que encaminha o 

Regimento Interno da Consulta Popular 2021/2022, para conhecimento dos Vereadores, e a 

convocação das assembleias microrregionais da Consulta Popular 2021 para definir as propostas 

que irão compor a cédula eleitoral da referida consulta, nos dias 20, 22 e 27 de outubro de 2021, 

às 10:00 horas, em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Guaporé, respectivamente.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário Angelo. Então, encerrado a 

leitura do expediente, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Júnior Cavalli. 

VEREADOR JÚNIOR CAVALLI: Boa noite, Senhor Presidente; Colega Vereadora, demais 

Vereadores, colaboradores dessa Casa, público aqui presente, e quem nos assiste pelas redes 

sociais. Bom, minha indicação eu já tinha falado de algumas indicações da semana passada, 

queria fazer, mas já é uma indicação nova aqui, que é perante a nova, em frente à Cooperativa 

Nova Aliança, estrada Gerardo Santin Guarese. Ali há um buraco bem na entrada da cooperativa, 

então solicito que seja providenciado esse tapamento ali desse buraco ali, pra que, está 

dificultando a entrada do pessoal que acessa a cooperativa. Outra indicação também que eu já 

tinha mencionado a semana passada era, que é uma das indicações mais importantes ali, que é 

em frente à Panizzon Embalagens, em frente à TKA, o trevo de acesso ali, que seja, que percebe-

se que ao utilizar o trevo, há uma irregularidade entre a pista de rodagem e o acesso ao mesmo, e 

no degrau da pista, ocasionando assim dificuldades dos veículos na travessia. Então peço 
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também que o Prefeito entre, providencie junto à EGR aí o conserto dessa, desse pedaço de 

estrada. E também, já tinha comentado também semana passada ali, que é do loteamento Villa 

Toscana ali, que seja providenciada a instalação de containers de lixo e, também, do banheiro 

químico. E no mais era isso. 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 dessa Casa, a imprensa, o Rouglan, os homenageados desta 

noite, demais pessoas aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. Fiz uma 

indicação ao Senhor Prefeito Municipal para que juntamente com a Secretaria de Obras 

providencie a roçada e a limpeza da vegetação de toda a extensão da ciclovia paralela à rua 

Ernesto Segundo Bertolini, e a estrada das Indústrias, entre a RS-122 e a estrada Gerardo Santin 

Guarese. Este trecho de acostamento é muito utilizado por pessoas que executam atividades 

físicas matutinas ou vespertinas através de caminhada, corrida ou pedalada. E, nos últimos dias, 

têm-se observado um crescimento considerável da vegetação, o que deixa uma imagem negativa 

à boa conduta adotada e o grande investimento efetuado pela Administração Municipal. Desta 

forma, para contribuir com as boas ações desenvolvidas pelo Município e deixando boa 

impressão aos que utilizam esta rodovia, solicito o atendimento a essa indicação. Seria isso por 

enquanto, Senhor Presidente. Obrigado!   

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

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, público que nos assiste em casa e público presente, mais uma vez cumprimento a 

todos. E trago neste momento duas indicações sugerindo, né, que a, o Executivo Municipal faça 

a colocação de containers de lixo no final da rua das Rosas, no bairro Nova Roma, bem como a 

melhoria na estrada, né, que é aonde acaba o asfalto, então no final da rua das Rosas ela se 

encontra em, em estado um tanto quanto precário, então a gente pede essas melhorias lá. E a 

colocação de containers, né, contribui aí para que a nossa população possa separar corretamente 

os resíduos e dar qualidade de vida também para aqueles moradores lá, proporcionando aí então 

a separação do lixo e uma, e a coleta automatizada, que hoje acontece através dos caminhões. E a 

segunda indicação é sobre um estudo técnico da viabilidade pra realização de, da obra de 

pavimentação asfáltica na estrada que liga Nova Roma à Santa Bárbara, também ali nas 

proximidades, né, do bairro Nova Roma e, né, tendo em vista que nessa região está em pleno 

desenvolvimento econômico, lá existe uma grande empresa frigorífica e nessa estrada passam 

muitos ônibus levando os funcionários, então é necessário que se dê esse acesso, não só aos 

funcionários, mas também os caminhões que levam, né, as aves para o frigorífico, utilizam muito 

dessa estrada. Então sugiro que seja feito esse, essa avaliação aí, e posteriormente, no futuro, 

incluído no orçamento para que possa ser feito a pavimentação asfáltica nessa estrada. Também 

lá, ressaltamos que agora existe um, um novo complexo, complexo turístico e essa é, essa via 

também vai ser muito utilizada por conta deste espaço turístico que é, que é uma nova opção 

também de lazer para os nossos moradores. Então a gente pede que seja dada essa atenção pra 

estrada que liga Nova Roma à Santa Bárbara, né, pela importância que está criando aquela região 

economicamente e, também, para dar aí melhor condição de acesso pelos moradores e produtores 

rurais que lá trabalham. Era isso, Presidente. Obrigado!      

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

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

imprensa, todos os demais já citados nesta noite, sejam todos bem-vindos! Eu apresento então 

uma indicação esta noite, em nome da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, então 

no dia oito de outubro de 2021, a gente esteve, após a audiência pública que ocorreu lá então no 

dia 15 de setembro, a gente pegou algumas demandas que moradores que estiveram presentes na 
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audiência levaram, e decidimos que alguns temas não caberiam muito fazer, não caberiam estar 

no Código de Posturas, mas sim eles seriam mais algumas indicações que a gente poderia 

apresentar ao Executivo. (Exibição de imagens através da televisão). Então, num dos lugares que 

a gente esteve visitando foi no entorno do hospital onde foi requisitado que fossem instaladas 

algumas placas orientando sobre a poluição sonora, em questão de respeito também às pessoas 

que estão ali, né, ocupando esse espaço do hospital. Verificamos que realmente não há 

sinalização no momento e que talvez carece pra evitar o trânsito de caminhões ou veículos que 

estejam fazendo algum barulho a mais. E também, estivemos nas áreas centrais onde que foi 

solicitado, que fosse providenciada vagas de estacionamento, criado alguns pontos específicos 

para o estacionamento de motos, evitando assim que muitas vezes uma moto ela tire o lugar de 

um veículo, né, pra poder estar estacionando, então que se concentrasse em vagas específicas 

para motos, que fosse criado isso. Também, que fosse reforçado a questão de vagas para 

deficientes ou que fosse repintado as vagas existentes e, também, revitalizar a pintura das vagas 

dos idosos. Então é, todas essas demandas estão sendo encaminhadas através desta indicação. E 

pedimos então que o Executivo dê uma atenção especial e, dentro do possível, esteja realizando. 

Era isso, Senhor Presidente.       

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok, Vereadores! Então encerrado o uso do 

Pequeno Expediente, passamos, agora, ao   

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Então pra começar, eu passo a palavra ao Vereador Horácio 

Natalino Rech pra fazer o uso da tribuna.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Quero cumprimentar o Senhor Presidente, os 

Colegas Vereadores, a Vereadora, a imprensa, ao público aqui presente, ao homenageado da 

noite, os assessores, as assessoras e a quem nos acompanha através das redes sociais. Tenho 

algumas imagens da caminhada de sucesso de Nilso Rech ao longo de 45 anos. (Exibição de 

imagens através da televisão). Em 1976, o conjunto Irmãos Rech animando reunião dançantes, 

instalando aparelhos, o caminhão para transporte dos equipamentos. Nos anos 80, foi fundada a 

super banda Estrela da Noite, com grande sucesso, gravando três LPs e dois CDs. Em 2016, 

Gisele e Nilso formaram a dupla que é conhecida pelo nome de Nova Geração, em atividade até 

hoje. O que eu conheço de Nilso Rech? Uma pessoa que sempre transmitiu muitas felicidades e 

lealdade, um homem humilde. Desde que o conheço nunca o vi agir diferente, sempre sendo esta 

pessoa exemplar. Fomos colegas na escola Olavo Bilac por quatro anos, íamos e voltávamos 

juntos, um caminho longo de três quilômetros. No inverno muitas vezes passando frio, mas 

sempre com risadas, brincadeiras e o bom humor. Um colega sempre muito dedicado e amigo 

desde a nossa infância, nunca tivemos nenhuma desavença. Lembro que naquela época a 

situação da nossas famílias era muito diferente de hoje. Nas terras dos pais do Nilso haviam 

umas bergamoteiras e lá, na época das bergamotas, ele me convidava para comer as bergamotas, 

o que se tornava melhor que o almoço. Nos finais de semana, o encontro era no potreiro dos pais 

de Nilso para jogar bola. Depois do jogo, íamos para a sombra das árvores e a música começava 

animada pelos irmãos Darci, Jardelino, Orildo e Nilso. Ele, assim como eu, teve que trabalhar 

desde criança, trabalhamos cortando pedras para calçamento. Era um trabalho cansativo, difícil 

e, mesmo assim, estava sempre alegre, sem reclamar do serviço. Nos dias de chuva não tinha 

como trabalhar. O pai do Nilso já sabia, sempre que chovia ele e seus irmãos sumiam, estavam 

todos juntos, tocando e cantando. No capitel do Pedancino sempre foi prestativo em missas e 

festividades, lá estava ele com os Irmãos Rech, animando a todos. Na comunidade de São 

Valentin diversas vezes atuou como festeiro, na diretoria e muitas vezes tocando nos bailes, 

sempre disposto, carregando e descarregando os equipamentos. Inicialmente era com uma 

kombi, lembra, né, Nilso? Depois um caminhão e, por fim, um ônibus da banda Estrela da Noite, 

sempre mantendo a mesma alegria e humildade. Atualmente Nilso participa da dupla Gisele e 

Nilso, a Nova Geração, transmitindo a mesma alegria a todos. Mantemos nossa amizade com 
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muita confiança sempre, que passou para nossos filhos. Um dia eu perguntei para o Nilso, qual o 

maior objetivo para ele como músico. E ele me respondeu: Transmitir alegria e felicidades para 

as pessoas. Parabéns, grande amigo! Continue sendo este homem exemplar. Flores da Cunha te 

agradece. Obrigado, Senhor Presidente.    

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

Roberto Forlin pra fazer o uso da tribuna.  

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

Vereadores, Vereadora, imprensa aqui presente, Carlos Paviani, homenageados da noite, meus 

amigos e minhas amigas. Faço uso desse espaço na noite de hoje pra comentar sobre alguns 

assuntos diversos, mas acredito ser de grande conhecimento pra cada vereador aqui, público da 

mesma forma. Vou comentar um pouquinho, hoje, sobre as altas do preço do gás que vêm 

afetando aí acredito a todos nós, todas nossas casas principalmente dos nossos munícipes. O 

preço do gás de cozinha voltou a subir. Em outubro, foi 1,23% se comparado ao mês de 

setembro. Em algumas cidades, o item já está comercializado a 135 reais, segundo os dados da 

pesquisa recente da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustível, a ANP. De 

acordo com a ANP, no começo de outubro, o preço médio do botijão de 13 kg era de 114,78. 

Entretanto, o consumidor pode pagar até 20 a mais pelo botijão. Uma breve conta, até mesmo 

por preços relacionados quanto à tabela e quanto ao nosso município, a gente vem de encontro à, 

em comparação com o salário mínimo, que a gente tem em torno ou quase a 10% do salário 

mínimo, Senhor Presidente, hoje o nosso munícipe, nós, né, estamos pagando do botijão de gás 

10% do salário mínimo, uma porcentagem significante pra quem tem restaurante, pra quem tem 

lancheria, pra quem produz, pra quem gera emprego e renda. Estou falando aqui de quem 

trabalha, né, e está pagando essa conta, está sentindo e não sabe, e não tem como muitas vezes 

repassar esse valor, fica complicado! Então fica aqui, é uma, uma indignação acho que minha e 

de todos vocês com essa, essa alta desses preços. Eu busquei algumas informações quanto aos 

impostos em cima do, da botija, né, do, do gás, aonde eu tive que a, 48% vem da realização da 

Petrobras, né, comércio na hora da venda; 36,9 a distribuição desse, dessa botija; e 15% do 

ICMS nosso que fica aqui no Estado; e 0% de PIS, Cofins e o Pasep, que é os impostos que foi 

zerado pela União, né, pelo, pelo nosso Presidente. Então fica aqui uma certa manifestação, 

Senhor Presidente, desse Vereador, dessa bancada, quanto a esse aumento, a essa composição no 

gás de cozinha. Acredito ser um assunto que vem de encontro da mesma forma aos nossos 

comerciantes, que pude ver em nosso município que alguns deixaram de praticar atividade, 

mantiveram apenas algumas atividades em funcionamento devido às altas dos preços, tu não tem 

como repassar, infelizmente fica difícil e é uma situação que merece ser acompanhada, ter o seu 

devido respeito. E, da mesma forma, a gente se sensibilizar com isso e levar a conhecimento aqui 

na Câmara. Quero também parabenizar os homenageados Nilson, vejo aqui a Gisele. Meados de 

2015, eu fazia curso de, pra tocar gaita com o professor Moisés, aonde acredito que ele era o teu 

professor também. Eu, por compromissos da, da vida adulta, né, eu tive que tomar outros rumos. 

Mas enfim, era um carinho, era uma trajetória que vinha da minha família também, da época que 

o meu pai era gaiteiro, o meu tio era, minhas tias cantavam, então eu sei esse sentimento aqui, 

muito bem explanado pelo Vereador Horácio. Eu tenho conhecimento, eu também presencio, eu 

tive na família pessoas que também participavam de uma cultura, né, que é resgatada dos nossos 

antepassados. Quero aqui também, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, quero parabenizar, 

parabenizar o jornal O Florense, pela divulgação, sempre a transparência, a divulgação das 

matérias aqui, tanto aqui no Legislativo como as matérias divulgadas, enfim, em nosso 

município. Na última edição tivemos aí a questão até mesmo da minhas colocações aqui como 

vereador a respeito das licitações, né, tive a resposta do nosso Senhor Prefeito no jornal. 

Também tivemos uma breve matéria aí aonde destacou algumas questões em, referente ao 

asfalto, desníveis, buracos em nosso município, que também merece atenção. Mas aí, a matéria 

na sexta-feira, no sábado a Prefeitura acredito que fez um mutirão tapa-buracos aí e solucionou 

esses problemas. Também quero me manifestar aqui, falando ainda das licitações, eu acho 
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pertinente, esse é o momento e tive tendo a conhecimento alguns, algum áudio vindo de pessoas 

do alto escalão da Administração, e infelizmente eu fico muito triste, Senhor Presidente, com 

esse tipo de, com esse tipo de discurso, porque quero aqui explicar com pequenas e breves 

palavras. Argumentos que não se sustentam, querem explicar o inexplicável. É a mesma coisa 

que confundir a opinião pública e criar dúvidas. A Lei 8.666, de Licitações, é para todo, é pra 

todo o Brasil! Por que eu vou dizer que o Município faz uma coisa ou outra? Quem dava jeitinho 

para adquirir votos? Não existe isso! Precisamos dar nome. Acho que a gente precisa, precisa dar 

nome às pessoas! Não adianta a gente só, só falar! A gente precisa dar nome! Vamos chamar, é a 

mesma coisa que dar, é chamar as pessoas de incompetentes, órgãos fiscalizadores de 

incompetentes, essa Câmara Legislativa de incompetente, Tribunal de Contas do Estado, 

Ministério Público e assim vai, pela afirmação que administrações passadas vieram cometendo 

irregularidades há 44 anos pelo maldito ou bendito jeitinho. Eu fico, eu fico triste porque, 

Vereador Diego, Horácio, vocês que compõem essa Casa, eu acho um desrespeito à essa Casa 

esse tipo de afirmação, porque até hoje eu sempre votei favorável a todos os projetos que se, 

todos os projetos do Governo! Até hoje eu não votei nenhum favorável, todos que foram bom 

pro município, a gente não travou nenhum projeto! Muito pelo contrário, a gente sempre aprovou 

e por unanimidade, tá? Então é uma coisa que eu fico triste em ver isso aí, porque da mesma 

forma que tu coloca, tu coloca administrações passadas, tu desconfia de prefeitos passados, que 

na minha opinião todos os prefeitos fizeram uma belíssima administração dentro desses 44 anos 

passados, tá, não foi só as últimas gestões aí de, dos oito anos do nosso prefeito Lídio, mas todos 

os prefeitos fizeram uma boa administração. Não tenho desconfiança nenhuma de nenhum, até 

porque as contas deles foram aprovadas, não teve nem, e se teve na época, foi corrigido. Então 

eu fico bem triste com esse tipo de afirmação. E quero também ressaltar, dizer que governos 

anteriores nunca, acho, acredito que nunca adotaram essa prática. Então vamos deixar claro aqui, 

Colegas Vereadores, o público que nos prestigia hoje na, nessa, nessa noite, que o povo florense 

o procure saber da verdade. Está tudo registrado em documentos. Não precisamos ir no rádio e 

brincar de fazer conta que tudo agora está certo. E que, em 44 anos, todas as administrações 

estavam erradas e ninguém viu. Nenhum vereador apontou se estava errado, dentro desses 44 

anos, alguma irregularidade. Fica a dúvida! É uma, é, depois que é lançado é complicado, porque 

agora surge muita dúvida principalmente minha, tá? Então eu acho estranho, sinceramente eu 

acho estranho esse tipo de afirmação. E não podia deixar passar em branco. Eu fui a pessoa 

quem, quem deu o pontapé inicial no assunto e me deparo, hoje, com, com esse tipo de 

argumento aí na imprensa, sendo, sendo levado a conhecimento do cidadão. E mais uma vez 

ressalto aqui, que infelizmente deixa muito triste e essa Casa não mereceria esse tipo de coisa, 

Senhor Presidente. E quero aqui parabenizar a comissão de licitações, a comissão de licitações, 

que é formada por grande maioria, Vereador Luizão, pessoas concursadas, pessoas competentes 

que olharam o caso, botaram em julgamento e fizeram as devidas colocações, né? E também 

inclusive ressalto que ela era da administração passada essa comissão. Então encerro por aqui, 

tenhamos todos uma boa noite. Mas, em frente desse tipo de informação, desse tipo de discurso 

eu não me calo, eu venho aqui, ocupo a tribuna e o que é, o que é certo é certo e sempre vai ser 

certo. Então agradeço mais uma vez, Senhor Presidente, a oportunidade. Agradeço a todos vocês, 

público presente! E tenhamos todos uma boa noite! Muito obrigado! 

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

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

imprensa, os assessores e todos aqueles que nos acompanham; em especial, o Carlos; a Nata, do 

departamento de Cultura; e também, à família homenageada, os irmãos Rech ali presentes. O 

tema que trago hoje, nesta tribuna, trata um pouco da questão do turismo no nosso município. 

Então, na última semana, a gente esteve celebrando a Semana do Turismo no município de 

Flores da Cunha. A Semana do Turismo ela foi instituída através da Lei 3.516, de 10 de 

novembro de 2020. O objetivo é sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre os valores 

culturais, políticos, econômicos e sociais que esta atividade potencializa. De acordo com a lei, a 
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Semana do Turismo é realizada anualmente na segunda semana do mês de outubro. Bom, nós 

todos sabemos que Flores da Cunha é uma cidade onde o turismo não é um dos principais pilares 

da nossa economia. A economia local se sustenta basicamente na indústria, comércio e na 

agricultura. E apesar de ser uma cidade que possui estes pilares importantes, por muitos anos se 

tem falado em desenvolver o turismo em Flores da Cunha, mas muitas vezes o tema acaba 

ficando em segundo plano. E quando deixamos de focar no desenvolvimento do turismo em 

Flores da Cunha, olhamos para cidades como Bento Gonçalves, Gramado, Canela e por que não 

citar também Nova Pádua, e percebemos os avanços constantes que estas cidades vem fazendo 

no tema turismo. Mas por que nossa cidade deveria se preocupar tanto com o turismo? Bom, o 

turismo é muito importante para uma cidade, visto que sem ele e sem o planejamento pensado 

nessa área ocorre uma desordem do urbanismo e uma degradação da natureza dos espaços 

públicos. Por isso, este setor precisa estar em constante aperfeiçoamento e inovação para que 

haja harmonia entre a sociedade e o meio ambiente. Se a cidade consegue ver a importância do 

turismo, ela passa a ganhar caráter positivo em relação ao teor econômico, gerando novos 

empregos e oportunidades também em diversas áreas que, consequentemente, acabam recebendo 

benfeitorias. Desse modo, para que o turismo tenha sucesso, ele depende de diversos aspectos, 

como infraestrutura, aeroportos próximos à cidade, marketing, hotéis, entre outros meios 

necessários para tornar um determinado local agradável e desejável de ser visitado. É 

imprescindível pensar também em questões maiores relacionadas, por exemplo, o tratamento da 

água, para que se tenha o atendimento adequado para um volume de pessoas que se estabelece 

em um ambiente turístico em determinada época do ano. Também, vale dizer que o turismo é 

importante para que se possa aumentar a segurança de cidades que são interessantes e muito 

frequentadas pelos turistas. E quando se pensa em criar um ambiente mais seguro para o turista, 

ao mesmo tempo se está criando uma cidade mais segura para os munícipes que nesta cidade 

residem. O turismo é a chave para melhorias em vários aspectos dentro de uma cidade, é 

expansão de ideias e culturas e tem como resultado o acréscimo de vantagens na vida de todos. 

Com estes argumentos citados, mostro o quanto é importante pensarmos no desenvolvimento do 

turismo no município de Flores da Cunha. E quando eu falo em desenvolver o turismo, vejo que 

esta não é apenas uma atividade restrita e de responsabilidade apenas do Poder Público, através 

da Secretaria de Turismo ou então do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), não 

desmerecendo o trabalho destes dois. Porém o que quero aqui destacar é que com o avanço das 

tecnologias atuais, como internet e redes sociais, todo cidadão que possui um celular pode estar 

fotografando, fazendo um vídeo de algum local, seja um ponto turístico ou um empreendimento 

e divulgando nas plataformas digitais de modo que qualquer pessoa do mundo, ao pesquisar 

sobre algum tema específico, pode estar recebendo como sugestão da pesquisa um local de 

Flores da Cunha, que pode despertar interesse e vir a ser visitado. Como diz um velho ditado: 

“Quem não é visto não é lembrado”. E, portanto, saliento que é importante que a comunidade 

abrace cada vez mais, que vista a camisa do turismo e divulgue as belezas da nossa terra, que 

defenda as belezas desta nossa cidade, a cultura e a ótima gastronomia. Precisamos cada vez 

mais despertar nas pessoas o sentimento de pertencimento, de amor por Flores da Cunha. Posso 

afirmar que desde 2016, quando iniciei meus passeios de bicicleta pelo interior de Flores e 

região, divulgando muitas fotos e vídeos dos lugares visitados, foi constante o contato de pessoas 

de outras cidades e até estados, me pedindo informações sobre nosso município, demonstrando 

sempre o desejo de conhecer a cidade, os costumes, as tradições, a gastronomia, os vinhos, os 

lugares onde seria possível se hospedar ou então passear com a família no final de semana. Não é 

de hoje que somos agraciados com o título de maior produtor de uvas e vinhos do país, de um 

país com dimensões continentais. Porém, precisamos investir cada vez mais naquilo que já 

somos bons, usar as qualidades desta cidade como atrativo para novos empreendedores e para 

que consigamos, por muito tempo ainda, ostentar estes títulos que tanto nos orgulham. Acima de 

qualquer título, precisamos repensar a nossa forma de acolhimento, de como estamos recebendo, 

tratando os turistas, para que estes encontrem aqui experiências únicas e desejem um dia retornar 

quem sabe com familiares e amigos. E para conseguirmos atingir um nível de excelência no 
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atendimento ao turista que chega aqui pela primeira vez, carregado de expectativas, precisamos 

primeiramente experimentar, conhecer os lugares que a nossa cidade oferece para que, de posse 

deste conhecimento e experiências vividas, ter então condições de dar direcionamentos 

assertivos sobre aquilo que o turista procura ao chegar em Flores da Cunha. Vale destacar que 

todo dinheiro que o turista injeta na economia local, através do comércio e serviços consumidos, 

é um valor que tem associado uma representatividade diferenciada, uma vez que o turista 

praticamente não utiliza os serviços públicos oferecidos pelo poder público local, como por 

exemplo, escolas, hospitais, e entre outros. Diante disso, é interessante perceber que o turista 

gera muito mais receita à economia da cidade do que propriamente despesas. Com todos os 

argumentos citados, reforço mais uma vez que o sucesso do turismo em uma cidade se dá pelo 

empenho não somente do Poder Público ou Conselhos Municipais de Turismo, mas de toda a 

comunidade trabalhando em conjunto por um objetivo em comum. Isso tanto é verdade que pode 

ser claramente percebido em roteiros turísticos bem estruturados, como é o caso dos roteiros de 

“Otávio Rocha Vila Colonial”, “Compassos da Mérica-Mérica” e “Caminhos do Alfredo” mais 

recente. Vale salientar aqui a importância de se ter roteiros turísticos, uma vez que o turista, ao 

visitar a cidade, não vai ficar o dia inteiro apenas em um local, muitas vezes ele vem de longe e 

vai querer aproveitar o tempo conhecendo o máximo de lugares possíveis num único dia. 

Acredito que precisamos cada vez mais olhar com carinho para este setor do turismo, uma vez 

que passada a pandemia, muito já se fala na procura do turismo interno, no turismo regional. E 

basta olharmos para as cidades vizinhas e perceber que há uma movimentação tanto em 

investimentos, divulgação e apresentação de novos espaços para reconquistar o turista, que desde 

o início de 2020 ficou impossibilitado de viajar como era de costume. Eu continuarei com a 

missão de divulgar os encantos desta cidade, as belezas que aqui existem, pois tenho certeza que 

o despertar do turismo provocará aos poucos uma mudança na cultura de modo que, ao 

trabalharmos para melhor atender o turista, estaremos automaticamente desenvolvendo toda a 

cidade com infraestrutura que acabará beneficiando principalmente a comunidade florense. 

Quando se trabalha para ter uma cidade mais bonita, ela não é bonita apenas para o turista, mas 

ela é bonita para o munícipe que convive diariamente e que passa a desfrutar de uma cidade cada 

vez mais aconchegante. Cada um de nós tem a missão de contribuir para plantar esta semente de 

esperança de uma cidade destacada no mapa do turismo regional e nacional. Basta elogiar, 

divulgar, opinar nas redes sociais após visitar os empreendimentos locais ou pontos turísticos. 

Dizem que a melhor propaganda é a do boca a boca, aquela que se faz contando um pouco das 

experiências encontradas estando em determinado lugar. Por isso, convido a todos que me 

escutam para que elogiem, divulguem, façam fotos e demonstrem o amor que sentem por esta 

terra, pois só assim, com espírito de união, veremos nossa cidade estar num futuro não muito 

distante como um dos locais mais desejados para se visitar na serra gaúcha. Potencial nós temos, 

basta cada um contribuir fazendo a sua parte. Para encerrar, só nos minutos que me resta, né, eu 

gostaria de, não é uma crítica àquilo que se faz ou àquilo que já se fez no turismo durante todos 

esses anos. Eu acredito, assim como o Colega Guga também falou, quem administra o município 

sempre tem uma visão de construir cada vez algo melhor, cada vez algo mais positivo dentro da 

nossa cidade. E até antes de começar a sessão, eu falava com a Nata também, do departamento 

de Cultura, que o turismo ele tem muito da cultura, o nosso turismo ele é baseado principalmente 

na nossa cultura, né? E basta ver quando a gente tem uma, uma Fenavindima, um evento de 

maior porte, o quanto a comunidade abraça os desfiles, o quanto, e quanto isso atrai a 

comunidade de fora, de outras cidades, outros estados, talvez até de fora do país. Então assim 

como acontece na Fenavindima, um evento, em eventos que acabam juntando mais a 

comunidade, unindo um pouco mais a comunidade, eu faço um apelo pra que a gente não 

dependa só do Poder Público ou de órgãos ou de algum empreendimento isolado. Mas eu 

acredito que o sucesso da nossa cidade na questão do turismo ela é que todos abracem a causa, 

que todos se mobilizem de alguma forma dentro da capacidade de cada um, seja, se um é 

especialista em produzir um vídeo, seja escrevendo um texto muitas vezes no jornal, seja através 

de alguma fotografia, que cada um consiga contribuir da sua forma. E acredito que assim a gente 
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vai conseguir construir cada vez mais a marca do nosso município, a marca de Flores da Cunha, 

né, pegar tudo que a gente já tem de bom, os nossos méritos, o nosso reconhecimento quanto o 

maior produtor de uvas e vinhos e expandir de uma forma que a gente consiga ser percebido a 

nível nacional mais do que já é. E assim receber, acredito que agora, com a passada da pandemia, 

estaremos, muitos estão na ânsia, digo os turistas, de conhecer novos locais e tem muita gente 

que ainda não conhece Flores da Cunha. Então precisamos cada vez mais nos preparar e 

fomentar pra que as pessoas venham até Flores, movimentem nossa economia e cada vez mais 

tragam também pessoas para visitar a nossa cidade. Então eu encerro com isso. Agradeço a todos 

e desejo uma boa semana e uma boa noite a todos! 

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 Moção nº 029/2021, de Congratulações ao Senhor Nilso Rech, extensiva aos demais 

componentes do conjunto Irmãos Rech, da banda Estrela da Noite e da dupla Nova Geração, 

pelos 45 anos de atividade. De autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, ao qual eu passo 

para fazer defesa da sua moção. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente e aos demais já citados. 

Presto esta homenagem pelos 45 anos de fundação do conjunto Irmãos Rech, a banda Estrela da 

Noite e, atualmente, a Nova Geração, dupla composta por Nilso e Gisele. Com certeza foi uma 

das maiores atrações de nosso município principalmente a banda Estrela da Noite, animando 

muitas festas, bailes e casamentos. Muitas foram as apresentações em nossa região, no estado do 

Rio Grande do Sul, no vizinho Santa Catarina e Paraná, levando o nome do nosso município 

além da nossas fronteiras, o que nos enche de orgulho, pois hoje esta Casa reconhece esse 

trabalho e Flores da Cunha agradece muito, que se dedicou sua vida para levar alegria às 

pessoas. Me sinto honrado por fazer parte da história família Rech prestando esta homenagem. 

Tenho assim, sendo assim, solicito a aprovação da presente moção de congratulações a todos os 

componentes que participaram do conjunto e da banda nestes 45 anos, mas principalmente ao 

Nilso, que continua juntamente com a Gisele, animando e encantando a todos que gostam de 

uma boa música. Era isso, Senhor Presidente.    

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Horácio. Então a Moção nº 

029/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. 

(Processo de votação eletrônica). Moção nº 029/2021 aprovada por unanimidade.  

Não havendo mais matérias para serem deliberadas, então conforme o artigo 117, do Regimento 

Interno, eu convoco sessão solene para a entrega do Certificado Mulher Cidadã, edição 2020, à 

Senhora Beatriz Dileta Debortoli Conz, para o dia 08 de novembro de 2021, às 20:00 horas. 

Então devido à pandemia, não foi feito essa moção (sessão solene) no ano de 2020, então nós 

estaremos fazendo agora, no próximo mês de novembro, no dia 08, a entrega então de 

Certificado Mulher Cidadã à Senhora Beatriz Dileta Debortoli Conz. Passamos, agora então, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. De imediato, eu passo a palavra ao Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadores, demais já 

citados nesta noite. Queria aproveitar o espaço e prestar uma pequena homenagem. No último 

dia 15 de outubro, a gente esteve celebrando o Dia do Professor, temos um professor também 

entre nós, o Diretor Vitório, muitos anos professor, minha mãe também foi professora. E gostaria 

de agradecer a todos que, de alguma forma então, contribuíram também pela minha formação 

durante todos estes anos, desse profissional que eu considero um dos mais importantes, quem 

sabe o mais importante de todos porque é aquele que forma todas as demais profissões, né? 
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Então que a gente tenha esse respeito sempre, esse reconhecimento por estas pessoas que fazem 

parte da educação do nosso país, da nossa cidade e que fazem, fazem parte que o mundo seja o 

lugar um pouco melhor. Também queria citar aqui, que hoje, no dia 18 de outubro, é Dia do 

Médico, e também é uma data bem importante, visto a, o empenho que esses profissionais 

tiveram que fazer nos últimos quase dois anos em meio a um cenário atípico de pandemia. Com 

certeza não fosse o trabalho árduo de muitos desses profissionais, somados a toda a estrutura 

hospitalar, aos técnicos de enfermagem, enfermeiros, não fosse o trabalho deles, a dedicação, 

muitas vezes talvez virando mais de 24 horas seguidas no trabalho, nós teríamos tido muito mais 

vítimas do que aquilo que já tivemos. Então também fica o meu reconhecimento a estes 

profissionais que são celebrados na data de hoje o seu dia. E eu queria também comentar, que na 

última semana estivemos visitando com a Comissão de Finanças e Orçamento, eu, o Colega 

Vereador Júnior, Vereador Horácio, estivemos visitando a obra da estrada Velha, acompanhando 

esta tão aguardada obra e para ver como é que está a situação e qual a previsão, também, de 

término, que muitos munícipes muitas vezes nos cobram. Então acompanhando um pouco, 

verificamos que ela estava praticamente a 50% com a camada, a última camada de base ali de 

asfalto já colocada, e as previsões são que até final do mês provavelmente, se o tempo colaborar 

também, toda a pavimentação seja concluída, restando depois a questão da sinalização e das 

placas que vai levar um tempo, que é o que a empresa necessita, enfim, pra depois realizar. Então 

no mais era isso, agradeço. Uma boa semana e uma boa noite a todos! 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, também quero parabenizar 

o Senhor Carlos Raimundo Paviani, que foi integrante da super banda Estrela da Noite, o 

baterista. Quero cumprimentar também o suplente de vereador pelo PSB, Matias Bordin. No dia 

15 de outubro comemoramos o Dia da Mulher Rural. Deixo aqui meus parabéns a todas as 

mulheres, hoje, em especial, às mulheres da zona rural. Dia 15 de outubro também 

comemoramos o Dia do Professor. Parabéns ao Diretor Vitório e a todos os professores do nosso 

município. Ontem, dia 17, comemoramos o Dia do Eletricista. Quero dar os meus parabéns ao 

Araponga e a todos os eletricistas do nosso município. Hoje, como o Colega já citou, 

comemoramos o Dia do Médico. Parabéns a todos os médicos de Flores da Cunha! Obrigado, 

Senhor Presidente! Uma boa noite e uma boa semana a todos!    

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

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

Vereadora; boa noite ao público que nos assiste hoje aqui na casa do povo; em especial, ao grupo 

homenageado da noite; também gostaria de desejar um boa noite a todos que nos acompanham 

através das redes sociais. Gostaria de falar que nessa semana, na terça-feira mais propriamente, 

estive visitando umas pessoas, famílias que sobrevivem do lixo em nosso município. E, com 

isso, também pude acompanhar um trabalho do nosso deputado, que liderou uma comitiva do 

Republicanos, Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cadeia Produtiva, entregou 

na última quarta-feira, dia 13, ao Presidente do Senado Rodrigo Pacheco um manifesto por 

incentivos fiscais para o setor. A principal solicitação é a aprovação da PL 6545/2019, de autoria 

do Deputado Federal Carlos Gomes, que cria a Lei de Incentivo à Reciclagem. Também 

participaram do ato o Presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, 

Cátilo Cândido; o Secretário-Executivo da Coalização Embalagens, César Faccio; o 

representante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e da Associação 

Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, Severino de Lima Júnior; a representante da 

Associação Brasileira do Alumínio, Valéria Lima; e o Senador Luis Carlos Heinze, do PP, 

relator do PL 6545/2019 na Comissão de Meio Ambiente. Então, pude ver um pouquinho mais 

da realidade dessas famílias que sobrevivem em nosso município, né, na terça-feira, que 

sobrevivem do lixo. E, em contrapartida, na quarta-feira, dia 13 então, pude ver essa importante 

ação do Deputado Carlos Gomes, fazendo esse movimento, né, buscando melhorias para esse 
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setor. Também gostaria de desejar, parabenizar a todos os médicos, né, pelo Dia do Médico hoje. 

E também, gostaria de desejar também, meio que atrasado, mas acho que é válido, né, a 

importância dos professores, Diretor Vitório, professor, né, parabenizar todos esses profissionais 

aí. E agradeço pela oportunidade. Tenham todos uma boa noite!  

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, o Dia Internacional 

da Mulher Agricultora é celebrado no dia 15 de outubro, no mesmo Dia do Professor. Na sessão 

legislativa desta Casa, no último dia 13, falei sobre os professores. Hoje, quero falar sobre a 

mulher agricultora, data criada pela Organização das Nações Unidas. Se perguntarmos às 

mulheres agricultoras, qual o seu valor em toda a caminhada na história da humanidade, acredito 

que elas não saibam a sua grandiosa importância para a nossa sobrevivência. São as mulheres 

agricultoras que produzem, criam, preservam, resistem, cuidam da família, do alimento, das 

sementes, da terra, da água e dos solos nos mais variáveis contextos sociais, econômicos, 

políticos e ambientais. As mulheres agricultoras enfrentam tantos desafios no seu dia a dia, que 

por vezes esquecem de cuidar de si própria. É notório, por vezes, o cansaço no rosto das 

mulheres agricultoras, cicatriz histórica da luta por reconhecimento do seu trabalho e valorização 

de sua produção. Portanto, cada vez mais devemos apoiar a mulher agricultora que se posiciona 

contra as alterações climáticas, as desigualdades de gênero e reivindica acesso aos cuidados 

básicos de saúde. Cabe a cada um de nós defender, cuidar e dar voz a todas as mulheres 

agricultoras, que buscam soluções que sejam úteis para a melhoria das condições de trabalho, 

sociais e econômicas. Nosso reconhecimento, estima, respeito e gratidão a todas as mulheres 

agricultoras de nosso município e região. Também gostaria de parabenizar a todos os médicos, 

pela passagem no dia de hoje, e agradecer pelo empenho e dedicação no trato de cuidar, de salvar 

vidas. Obrigado pela atenção, Senhor Presidente! 

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

VEREADOR JÚNIOR CAVALLI: Senhor Presidente, gostaria de parabenizar os 

homenageados da noite; também parabenizar os professores, Diretor Vitório, professor por 

muitos anos aqui; também o Dia do Médico na data de hoje. E também, colocar que é muito bom 

chegar nos lugares, eu estava no final de semana na comunidade de São Gotardo e ser recebido 

como Vereador, é um orgulho muito grande. Vocês tiveram esse prazer aí no início do ano, mas 

eu tive só agora. Então é muito bom chegar, saber que o pessoal, antes a gente tinha que 

apresentar projetos, tudo, e hoje, o pessoal já vem, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, 

tem que fazer isso aí, então a gente se sente muito valorizado com tudo isso. E a gente não está 

só fazendo projetos, a gente vai fazer melhorias e, também, a gente vai fiscalizar muito. Eu 

sempre digo, não adianta a gente estar aqui só por número, a gente está aqui pra mostrar serviço. 

Então era isso. Boa noite a todos! 

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

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

comunidade presente aqui nesta sessão, aos homenageados, a quem está em casa nos assistindo. 

Falar um pouquinho do que realizamos durante a semana. Tivemos então a audiência da, do 2º 

quadrimestre da saúde, onde a Secretária da Saúde esteve aqui nessa Casa e, também, o 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Alcides Fontana, apresentando os números, né, 

dando total transparência às receitas e despesas da saúde, e confirmando então a boa gestão que a 

nossa saúde tem ao longo de vários anos aí, com a aplicação dos recursos, sempre cumprindo os 

15%. E, com alegria também, durante o mês do idoso, que é comemorado todo o mês de outubro, 

lançamos o Guia do Idoso Florense, então em primeira mão, hoje, estamos apresentando aqui 

nesta Casa, também entregamos hoje à tarde para o Prefeito Municipal e o Vice, e também para 

os Vereadores da Melhor Idade que participaram desse projeto aqui na Casa. O guia foi 

elaborado então, e agradecer o nosso Presidente da Casa, o Clodomir José Rigo aí, que nos 
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apoiou nessa iniciativa, onde investimos um valor aqui para poder fazer essa divulgação dos 

direitos dos idosos, aonde se pode acessar os serviços aqui do município, dicas também de como 

não cair em golpes, dicas de envelhecimento saudável ativo, então um material bem legal pra dar 

informação e os nossos idosos também se posicionarem e ocuparem seus espaços merecidos na 

comunidade. Então agora, a comissão vai se organizar pra fazer a distribuição na comunidade, 

uma ação de distribuição, mas quem está assistindo, que quiser também, já pode ser retirado aqui 

nessa Casa esse guia. E também depois, nós vamos disponibilizar no site da Câmara de 

Vereadores também para quem quiser baixar essa, esse importante trabalho. Com relação aos 

comentários do Vereador Guga, a gente mais uma vez, na primeira oportunidade o senhor se 

manifestou aqui, falou de uma forma que não ficou clara do que se referia, novamente está 

acontecendo isso, o vereador tem a incumbência de fiscalizar e tem que cumprir o seu papel. 

Então o que a Prefeitura, a Administração Municipal tem feito nas licitações é tudo público, 

transparente. A comissão mesmo, como você falou, ela é autônoma pra fazer isso e é normal, em 

qualquer processo licitatório, ter pessoas que entram com recurso. Então de qualquer momento 

fica sempre essa coisa que parece que está sendo feito algo errado, e não tem sido feito nada 

errado nesse sentido. Está ali a licitação, está ali todo o processo, tudo descrito o que foi feito e a 

equipe da Prefeitura que fez então aceitou, né, o recurso, como em outras oportunidades também 

já foram feitas em outras licitações. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

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

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Presidente, Colegas 

Vereadores, público que ainda nos assiste de Casa e aqui presente, né? Eu quero usar esse espaço 

também pra parabenizar aí o Seu Nilso Rech, ao Paviani aí, os integrantes da banda Estrela da 

Noite, conjunto Irmãos Rech e da dupla Nova Geração, 45 anos aí, levando entretenimento e a 

música, né, a alegria para os eventos e para as festas. Parabéns! Também sou músico e já tem uns 

12 anos que gravei minha primeira música. Doze, olha que número bonito, né? E espero poder 

chegar aí 45, 50 anos de carreira também, alegrando as pessoas. E vocês servem de inspiração. 

Parabéns! Continuem levando a arte pra nossa comunidade aí, que isso é muito importante 

também! Na última semana, estive em reunião com o Deputado Afonso Motta, do PDT, na 

Câmara de Caxias do Sul. Na oportunidade, a gente conversou um pouco sobre infraestrutura, 

sobre esse apelo turístico que Flores da Cunha tem, e muito bem colocado pelo Diego também, 

né? Eles buscam, agora, o nosso apoio e a gente quer que eles apoiem nosso município, né? 

Falamos aí sobre infraestrutura, né, porque, como disse, tem, temos pontos turísticos, mas às 

vezes não tem infraestrutura necessária pra chegar até eles, né, como é o caso da estrada de Serra 

Negra, como é o caso da estrada de Santa Bárbara e enfim. Ele nos disse que, agora, está um 

pouco difícil essa questão de infraestrutura, mas que o apelo turístico é um dos caminhos que a 

gente deve seguir buscando recursos, né, pro município. Mas também falou sobre agricultura, 

sobre a saúde que ainda é prioridade. Então a gente colocou nosso, nosso mandato à disposição e 

buscamos, né, junto a eles, a, o apoio, né, pra que venham recursos pro município, né? Quero 

cumprimentar também o Matias Bordin, o suplente de vereador, seja bem-vindo! E era isso. 

Agradeço, uma boa semana a todos. 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

pessoas que nos prestigiam na noite de hoje. Quero aqui cumprimentar o Matias Bordin, suplente 

de vereador do PSB, tivemos a oportunidade, né, Matias, de trabalhar junto na administração 

passada, uma pessoa aí que sempre se dedicou completamente ao serviço público, à disposição 

do cidadão e atendendo a demanda da comunidade. Parabéns, Matias! Obrigado por prestigiar 

nossos trabalhos. Quero aqui, também, fazer uma menção às demandas do nosso Código de 

Posturas, né, Vereador Diego, que vem de encontro à Comissão de Constituição, comissão em 

qual eu faço parte, acredito aí que no decorrer desse nosso trabalho, a bancada também vai estar 

fazendo as suas devidas emendas, né, ao Código. Tivemos a oportunidade de escutar um pouco 
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da comunidade em relação a alguns assuntos e certamente a gente vai estar levando a 

conhecimento. Da mesma forma, parabenizar os homenageados mais uma vez, né, pela 

belíssima, Horácio, parabéns por trazer a conhecimento essas pessoas maravilhosas aqui nessa 

noite, mostrado o trabalho. O Carlos Paviani, o baterista, né, Carlos? Então é bom saber desse 

teu talento também, nos orgulha muito. Falar também, que bom que a nossa Administração vem 

cumprindo também os 15% na saúde, a gente teve a nossa audiência aqui com a Secretária. Eu 

também ressalto que nossa administração nunca baixou e sempre manteve perto dos 19% os 

investimentos na área da saúde. E só não vou ficar aqui falando, ressaltando, já falei em outras 

sessões, até mesmo na audiência pública, alguns das grandes obras, grandes feitos, Senhor 

Presidente, que pudemos fazer ao longo aí desses oito anos, mas mais precisamente falo dos 

últimos quatro. E estarei protocolando aqui, nessa Casa, um requerimento, né, de quantas vezes a 

Administração então contratou essa empresa de sonorização sem licitação. Então quero deixar 

aqui registrado, que essa bancada aqui vai estar fazendo mais esse requerimento direcionado ao 

Executivo pra conhecimento, né, Vereadora? A senhora é Líder de Governo também, precisa 

estar a par desses assuntos e essa bancada aí com certeza sempre foi parceira, vai continuar 

sendo parceira, mas a gente está aqui também pra fazer o nosso trabalho, que é legislar. 

Agradeço, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

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

Passo a palavra à Colega Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Colega Vereador! Falar de algumas 

situações que vão ocorrer nessa semana e já estão acontecendo, que vão mexer um pouquinho 

com o dia a dia das pessoas na questão de mobilidade urbana, de infraestrutura, são obras 

importantes que estão sendo programadas. Uma que já está em andamento desde a sexta-feira, 

que é ali na esquina da padaria Qualitá, na rua John Kennedy. (Exibição de imagens através da 

televisão). Então vocês podem ver aí, que está tendo, feita a retirada dos paralelepípedos. E se 

optou então por não colocar asfalto e, sim, refazer o paralelepípedo pra questão então de poder a 

água ter um escoamento. E ali, tem um local que tem muita carga pesada, né, caminhão que 

passa. E se colocar um asfalto, pode ser que gere problemas, como em outros locais da cidade. 

Então também vai ser organizada a tubulação aí nesse local, pra evitar, né, toda essa água que 

voltava e alagava nesse local aí, prejudicando e causando todo esse problema no, na nossa rua. E 

outra situação também que vai começar é uma nova operação tapa-buracos na cidade, onde vai 

ser investido praticamente 300 mil reais em asfalto. Só que vai ser feita de um modelo diferente, 

vai ser através da fresagem. Então vai ser recortado o pedaço de asfalto onde tem o buraco e 

depois ali então sendo colocada a nova camada asfáltica. Então uns dois dias, mais ou menos, 

talvez o buraco fique aberto, que as pessoas vão passar por aí e vão ver essa situação, mas é que 

antes tem que abrir todos os buracos, pra depois vim o asfalto, né, quente, pra colocar tudo junto 

na mesma oportunidade. Mas são situações que precisam ser feitas e que a gente então pede a 

compreensão da comunidade nos próximos dias em função destas obras. Era isso, Senhor 

Presidente. 

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

da Presidência). Falar então que, agora, nós teremos na sessão extraordinária alguns projetos 

importantes que vão ser apreciados. E que a Administração Pública tem trabalhado 

incansavelmente, né, pra execução de diversos projetos. E só que a equipe nossa, né, da 

Administração, ela começou já menor, com 30 pessoas a menos, e está sendo difícil dar a volta 

em tudo que é preciso fazer pro nosso município. Então ali, na hora da sessão extraordinária, eu 

vou explicar e, também, a situação que, desses dois projetos que precisam ser executados ainda 

esse ano, né, aí pelo menos empenhados esse ano e por isso então a necessidade de estarmos 

fazendo essa votação, né, dessa sessão extraordinária no dia de hoje. Era isso, Senhor Presidente. 

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

passamos aos Informes da Presidência. Então primeiro, queria parabenizar então aos professores, 
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principalmente os da nossa comunidade, da nossa cidade, os municipais e os estaduais; da 

mulher agricultora, dos eletricistas e, por último, do hoje então, o Dia dos Médicos. Parabenizar 

a todos os médicos que fazem, principalmente fazem e fizeram a linha de frente na Covid, da sua 

importância para o município. Também quero parabenizar aqui o Nilso Rech, pela homenagem, 

ao Vereador Horácio, né? É o que cabe a esta Casa fazer esta homenagem às pessoas, de 

reconhecimento do trabalho executado durante todos esses anos na comunidade. Agradecer aos 

Colegas Vereadores que, na última quinta-feira, todos participaram da audiência pública da 

saúde, que é uma das funções, que nem eu sempre falo, uma das funções dos vereadores é 

acompanhar, fiscalizar as obras, ações do Executivo Municipal, isso é importante. Também, 

quero comunicar a vocês que, na próxima semana, o Prefeito estará fazendo uma viagem a 

Brasília, levando alguns projetos, alguns pedidos para o Município. Então ele solicitou que eu 

comunicasse as bancadas, que tivessem alguma sugestão, algum oficio pra que seja levado até 

Brasília, que pudesse encaminhar pra o Executivo até na sexta-feira, no máximo até na segunda-

feira, para que ele pudesse levar então durante a semana que vem a sua viagem a Brasília. Daí 

ele estará mandando um convite também para que eu participe, que eu acompanhe ele, então 

provavelmente eu estarei acompanhando o Prefeito na semana que vem a Brasília, em busca de 

recursos para o Munícipio. Então era essas as informações de hoje.  

Eu agradeço a presença de todos, a proteção de Deus, e já convido os Colegas também a 

continuarem, que logo mais, nós teremos aqui então a sessão extraordinária convocada pelo 

Prefeito. Então eu agradeço a proteção (de Deus), declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 

18 de outubro de 2021, às 19h44min. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, e paz e 

bem!  
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