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SESSÃO 2.666 – ORDINÁRIA 

25 de outubro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 25 de outubro de 2021, às 18h13min. Um cumprimento 

especial à Colega Vereadora Silvana, demais Colegas Vereadores, à imprensa, público presente, 

aos assessores dessa Casa, ao assessor do Deputado Tiago Simon; à Liga, que logo após a sessão 

irá usar a tribuna; e ao Jair, cônsul do Inter, o grande homenageado da noite; 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 117/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 071/2021, que “Altera o caput do artigo 

1º da Lei Municipal 2.488, de 18 de outubro de 2005, que fixa o valor mínimo para cobrança 

através de execução judicial e dá outras providências”.  

Ofício nº 118/2021, que solicita que seja designado um vereador por esta Casa Legislativa para 

acompanhar o Prefeito Municipal em viagem à Brasília, no período de 26 a 29 de outubro de 

2021, a fim de buscar recursos ao Município de Flores da Cunha junto aos ministérios, senadores 

e deputados federais.  

Ofício nº 119/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 021/2021 e encaminha o 

memorando nº 196/2021, da Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito, contendo 

informações sobre o andamento da obra de pavimentação asfáltica da estrada Velha, que liga 

Flores da Cunha à Caxias do Sul, em atenção ao requerimento nº 061/2021, de autoria do 

Vereador Carlos Roberto Forlin.  

Ofício nº 120/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 072/2021, que “Inclui o Projeto 1047 no 

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

vigor e, autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$12.000,00”.  

Ofício nº 121/2021, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de setembro 

de 2021, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 122/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 073/2021, que “Autoriza a transferência 

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

de um Crédito Adicional Especial no valor de R$100.000,00”.  

Ofício nº 251/2021, do Secretário de Educação, Cultura e Desporto, que responde o ofício da 

Câmara nº 207/2021 e confirma a cedência de um ônibus para o transporte dos alunos 

participantes do programa Vereador Por Um Dia à Colônia Muraro, no dia 20 de outubro de 

2021.  

Ofício nº 314/2021, da Secretária Municipal da Saúde, que solicita a cedência de uso do plenário 

desta Casa Legislativa para realização da reunião dos gestores municipais de saúde da CIR Uva e 

Vales, no dia 28 de outubro de 2021, às 09:00 horas.    

E-mail da Secretária Municipal da Saúde, que retifica o horário de início da 7ª Conferência 

Municipal da Saúde do dia 09 de novembro de 2021, para as 17:00 horas, e não às 18:00 horas 

como informado no ofício nº 309/2021, protocolado nesta Casa. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 
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Nova Redação ao Projeto de Lei nº 068/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, 

que “Institui, no Município de Flores da Cunha, o “Dia Municipal da Agricultura Familiar” e a 

“Semana Municipal da Agricultura Familiar”.  

Emenda Substitutiva nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, de autoria do Vereador 

Horácio Natalino Rech, que “Altera dispositivos do Projeto de Lei Complementar nº 08, de 30 de 

novembro de 2020 - Código de Posturas e de Convivência Cidadã”.  

Indicação nº 307/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um projeto de lei que institua no município de Flores da 

Cunha o incentivo à empresa que admitir portador de deficiência. 

Indicação nº 308/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um projeto de lei que institua o ensino de educação digital no 

currículo escolar do ensino fundamental das escolas municipais de Flores da Cunha, conforme 

modelo de projeto de lei anexo.  

Indicação nº 309/2021, de autoria do Vereador Júnior Cavalli, que indica ao Prefeito Municipal 

que seja providenciada a construção de um acostamento na primeira metade da rua Alessandria, 

partindo do posto Trebobras e em direção à Casa Venturini. 

Indicação nº 310/2021, de autoria do Vereador Júnior Cavalli, que indica ao Prefeito Municipal 

que seja providenciada a limpeza de meios-fios e bueiros no bairro São Gotardo.  

Indicação nº 311/2021, de autoria do Vereador Júnior Cavalli, que indica ao Prefeito Municipal 

que seja providenciado o asfaltamento do trecho faltante da rua Zilmar Ceconello, extensão de 

aproximadamente 800 metros até a ligação com a rua Alessandria.  

Indicação nº 312/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de uma placa indicativa, com a legenda “Galpão 

da Ivete” e seta para a direita, no trevo de acesso à capela de São Valentin. 

Requerimento nº 066/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer o 

envio de um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa quantas e 

quais são as associações, fundações, ONGs, ligas e demais entidades existentes no município de 

Flores da Cunha. 

Requerimento nº 067/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que requer a retirada 

da Emenda nº 04 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, 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”. 

Requerimento nº 068/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa quantos contratos 

foram firmados com a empresa MAB Serviços de Sonorização, Iluminação e Lonas Ltda, CNPJ 

94.684.529/0001-15, no período de 1º de janeiro de 2021 a 19 de outubro de 2021, detalhando as 

datas e os valores pagos. 

Moção nº 030/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Senhor Jair Antunes da Silva, pelos significativos trabalhos realizados 

durante os 18 anos à frente do consulado do Sport Clube Internacional no município de Flores da 

Cunha.   

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Convite do Presidente da Fecouva, Senhor Michael Molon, para participar do evento de escolha 

da rainha e princesas da 14ª Festa Colonial da Uva e da 4ª Festa do Moranguinho de Otávio 
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Rocha, no dia 30 de outubro de 2021, a partir das 20h30min, no Grêmio Esportivo Otávio 

Rocha.  

E-mail da Gerência Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal de Caxias do Sul, que 

informa a transferência de recursos do Orçamento Geral da União ao Município de Flores da 

Cunha, no valor de R$238.856,00 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis 

reais), para a pavimentação de trecho de via urbana no município de Flores da Cunha.  

E-mail da Deputada Estadual Fran Somensi, que convida para o lançamento do programa 

Solidare PET (Farmácia Solidária dos Animais), no dia 25 de outubro de 2021, às 14:00 horas, 

no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.  

E-mail da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 

do Sul, que convida para participar da abertura da exposição “Outubro Rosa e o Novembro 

Azul”, no dia 25 de outubro de 2021, às 13h30min, na Galeria dos Municípios Deputado Carlos 

Santos; e do seminário “Outubro Rosa: Mostra de Experiências e Retomada de Cuidados de 

Saúde das Mulheres”, no dia 25 de outubro de 2021, às 14h30min, no teatro Dante Barone, 

ambos no Palácio Farroupilha, em Porto Alegre.  

E-mail da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para a audiência 

pública da Comissão de Agricultura para debater sobre a proposta de crédito emergencial para a 

agricultura familiar, no dia 04 de novembro de 2021, às 10:00 horas, através do link informado 

neste e-mail.  

E-mail do Conselho Tutelar de Flores da Cunha, que encaminha o relatório de estatísticas de 

atendimentos realizados no mês de setembro de 2021, para conhecimento dos Vereadores.  

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

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

Vereadores.   

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

expediente, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

funcionários desta Casa, a imprensa, os homenageados dessa noite, pessoas da Liga, assessores, 

assessoras e público aqui presente, e quem nos acompanha através das redes sociais. Indicação 

312, solicito que seja providenciada esta placa, pois aqui estava no local e desapareceu. E isso 

está fazendo com que as pessoas e veículos que se deslocam para o local de eventos, sentido 

Parada Cristal-São Valentin, por vez, por vezes vem até Flores da Cunha para se informar do 

endereço do Galpão da Ivete. Solicito que esta indicação seja atendida com brevidade. E certo do 

seu pronto atendimento, agradeço. Hoje também comemoramos o Dia do Dentista, o Dia da 

Democracia. Era isso, Senhor Presidente.  

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

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

Vereadores, colaboradores dessa Casa, imprensa; o assessor Veroni, do MDB; o público e quem 

nos assiste também pelas mídias sociais. Pela primeira indicação aqui, vou fazer que seja 

providenciado o asfaltamento do trecho faltante da rua Zilmar Ceconello, em São Gotardo, que 

aproximadamente 800 metros até a ligação da rua Alessandria. Essa estrada é uma estrada 

secundária, que várias pessoas utilizam diariamente essa via e tem a ligação direta com o bairro 

São Gotardo. Também vou fazer a indicação, que seja providenciada a construção de um 

acostamento na primeira metade da rua Alessandria também, partindo do posto Trebobras até a 
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direção à Casa Venturini. Também é um local muito utilizado pra, por pedestres, pessoas 

moradores da redondezas e, também, como não tem nenhum acostamento, o pessoal tem que 

circular em cima da, da faixa mesmo, então seja providenciado o acostamento dessa faixa. E 

também, aproveitando a região de São Gotardo ali, que tem que fazer a limpeza dos meios-fios e 

os bueiros, já que foi feito investimento da varredura, na varredeira mecânica de sucção ali, 

também que ela trabalhe um pouquinho em São Gotardo ali, pra fazer essas limpezas aí. Por 

enquanto era isso, Prefeito, muito, Prefeito não, Presidente. Obrigado!     

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

Vereador Vitório Francisco Dalcero.  

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

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

acompanham através do Facebook. A indicação que defendo, solicito ao Senhor Prefeito 

Municipal que seja providenciado projeto de lei que institui no município de Flores da Cunha o 

incentivo à empresa que admitir portador de deficiência. Sabe-se que a lei federal nº 8.213/1991, 

a empresa com cem ou mais funcionários, é obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos 

seus cargos com pessoas reabilitadas ou portadoras de deficiência. O objetivo deste projeto de lei 

é incentivar as empresas a contratarem cada vez mais as pessoas portadoras de deficiência, até 

mesmo aquelas que não estão obrigadas na forma da lei, através do incentivo com o desconto no 

IPTU. Assim, teríamos ambos, empresas e pessoas portadoras de deficiências beneficiadas, já 

que a primeira teria o desconto do imposto e a segunda, a inclusão no mercado de trabalho. 

Diante do exposto, solicitamos ao Prefeito que encaminhe à Câmara de Vereadores um projeto 

de lei com esta iniciativa, uma vez que como legisladores não podemos propor medidas que 

interfiram na organização e no funcionamento da Administração Pública. Obrigado, Senhor 

Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado as inscrições pro Pequeno Expediente, 

passamos, de imediato, ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Passo a palavra então ao Vereador Vitório Francisco Dalcero pra 

fazer o uso da tribuna.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Mais uma vez, boa noite, Senhor 

Presidente; Colegas Vereadores, servidores e assessores da Casa, imprensa; um cumprimento 

especial ao Jair, o cônsul do Internacional, nosso homenageado da noite; ao Veroni, o assessor 

do Deputado Tiago Simon; às integrantes da Liga de Combate ao Câncer, que terão um espaço 

depois, na Tribuna Livre; demais pessoas aqui presente e os que nos acompanham através do 

Facebook. Na minha última fala, discorri sobre a importância de nós mantermos a convicção que 

a democracia é o regime político a ser consolidado e que não devemos em hipótese alguma 

enfraquecê-la. Hoje, comemoramos o Dia da Democracia no Brasil. Hoje, portanto, peço licença 

para falar um pouco sobre cidadania. O termo cidadania vem do latim civitas, que significa 

cidade e pode ser conceituada como um conjunto de direitos e deveres exercidos por um 

indivíduo que vive em sociedade, seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e 

na posição em poder intervir e transformar a sociedade. Quando um indivíduo estabelece seu 

pertencimento a uma comunidade politicamente articulada, um país, lhe é atribuído um conjunto 

de direitos e obrigações sob a vigência de uma Constituição. A cidadania pode ser classificada 

em formal e substantiva. A cidadania formal é a nacionalidade de um indivíduo, o pertencimento 

a um estado-nação, por exemplo, uma pessoa portadora da cidadania brasileira. Já a cidadania 

substantiva é definida como posse de direitos civis, políticos, sociais e econômicos. É na 

cidadania substantiva que vou me deter, para que compreendamos e ampliamos nosso 

conhecimento sobre o tema. É de conhecimento, pelos meios acadêmicos, que a partir da 

segunda metade do século XX houve a extensão dos direitos civis, políticos e sociais para a 
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população, e estabeleceu-se princípios mais coletivos e igualitários em uma nação. A ampliação 

significativa dos direitos políticos, sociais e civis só foi alcançado graças ao fortalecimento dos 

movimentos sociais e a efetiva participação da população em geral elevando, assim, o nível de 

bem-estar econômico para muitos cidadãos e cidadãs. A cidadania sempre esteve e está em 

permanente construção. É o ponto de referência das conquistas da humanidade, fruto daqueles 

que buscam maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas e não se conformam 

frente às dominações, seja do estado ou outras instituições. A cidadania só será plena quando 

alcançarmos os direitos inerentes à liberdade individual, a liberdade de expressão e de 

pensamento, o direito à propriedade, à justiça, à segurança, à participação no exercício do poder 

político, como eleito ou eleitor, os direitos relativos ao bem-estar econômico e social, o direito 

de partilhar do nível de vida, segundo os padrões da sociedade. Portanto, será que somos todos 

cidadãos? Com certeza temos muitas pessoas que legalmente possuem cidadania, mas que não 

dispõem de condições sociais, estruturais e materiais para exercê-la em função das desigualdades 

geradas pelo sistema de produção, que muitas vezes reduz as pessoas a uma mercadoria. No 

Brasil, temos muito o que fazer em relação à cidadania. Apesar das conquistas, a cidadania está 

distante de muitos brasileiros, pois a oficial conquista dos direitos políticos, sociais e civis não 

consegue ocultar o drama de milhões de pessoas em situação de miséria, desemprego, 

analfabetismo e violência. Sabemos que as dificuldades econômicas devido à pandemia do 

Covid-19, com a alta da inflação, puxada principalmente pela elevação dos preços dos 

combustíveis e do dólar, reduziu drasticamente o poder de compra das famílias brasileiras. Na 

família com menor renda, a inflação praticamente retirou o poder de compra de seu salário, 

aumentando ainda mais a vulnerabilidade social, deixando-as à mercê da própria sorte. Acredito 

que esta Casa Legislativa tem pautado muitas ações no sentido de buscar levar mais cidadania a 

nossa população, através de projetos e indicação. Porém, não devemos nos acomodar, pois ainda 

há muito trabalho por fazer. Cidadania é ter um prato de comida, cidadania é ter dignidade, 

cidadania é ter equidade. Infelizmente, porém, isto não acontece com todos os indivíduos. 

Aproveitando que estamos falando em cidadania, protocolei nesta Casa uma indicação, com 

sugestão de um projeto de lei para o Senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria da 

Educação, institua o ensino de educação digital no currículo escolar do ensino fundamental nas 

escolas da rede municipal de ensino em nosso município. Inegavelmente a internet é um dos 

avanços mais significativos da modernidade, pois abre porta para inúmeras oportunidades, 

inclusive para o compartilhamento de informações, produção de conteúdo, construção de 

conhecimento, comunicação, lazer e entretenimento. Além disso, os professores têm hoje 

incontáveis fontes de consulta e aprendizagem para aprimorar a forma e o conteúdo de suas 

aulas. Seus alunos atualmente têm acesso a um mundo de conhecimento na palma da mão, o que 

fornece um potencial imenso para o uso da tecnologia no contexto escolar. Em que pese as 

imensas vantagens que o surgimento da internet promoveu ao educador e ao aluno, muitos 

desafios surgem e devem ser tratados como uma atividade curricular transversal. A presente 

indicação sugere instituir o ensino de educação digital nas escolas públicas municipais, 

denominado “Cidadania Digital”, no intuito de promover, de forma preventiva, a educação para 

a utilização adequada e segura das redes sociais e das mídias, objetivando formar cidadãos 

responsáveis. Inclusive quero ler de novo essa última parte. A presente indicação sugere instituir 

o ensino de educação digital nas escolas públicas municipais, denominado “Cidadania Digital”, 

no intuito de promover, de forma preventiva, a educação para a utilização adequada e segura das 

redes sociais e das mídias, objetivando formar cidadãos responsáveis. Seria isso por enquanto, 

Senhor Presidente. Muito obrigado! Boa noite a todos! 

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

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

Vereadores, público que se encontra hoje aqui presente! Está parecendo o Beira Rio, né, Senhor 

Presidente? Está bonito! Queria também dar um boa noite especial ao homenageado da noite, o 

Jajá. Também ao, ao cônsul, né, do Internacional aqui de Flores da Cunha, o Rodrigo Martini, 
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não sabia o nome dele, só por Digão. Também ao Vice, né, que é o Renê, que eu conhecia 

também antigamente por Piri, não sei se continua, né? Também dar um boa noite a todos que nos 

acompanham e, também, aqueles que nos acompanham através do Facebook. Não podia deixar 

de citar a Arlete também, né, da Liga Feminina de Combate ao Câncer. E gostaria então falar um 

pouquinho, né, desse homenageado da noite, que me procurou logo após que a gente fez a 

homenagem ao cônsul do Grêmio também, né, me procurou e falou da importância que ele teve 

aqui à frente do consulado do Internacional por dezoito anos, fazendo assim várias ações sociais 

com o clube Internacional. Então eu vou ler um pequeno, pequeno texto aqui e, depois, a gente 

vai ver um vídeo aí de depoimentos de pessoas importante dentro do clube Internacional, falando 

um pouquinho do Jajá. Estamos aqui então para falar um pouco sobre o Jair, o famoso Jajá, que 

tanto fez pelo cônsul do Internacional, seu clube de coração, em nosso município. Fica até difícil 

citar tudo, pois foram muitas coisas e algumas delas marcaram muito. Então, de imediato, vamos 

assistir então um vídeo com os relatos do Presidente, Vice-Presidente do Internacional e, 

também, os demais que compõem, né, a, o clube Internacional. (Apresentação de vídeo através 

da televisão). Então pessoal, só pra concluir então, Senhor Presidente, eu gosto de trabalho. 

Mesmo sendo um gremista, né, eu presto, né, essa, essa moção ao colorado, porque a minha 

preocupação é trabalho. E não deixa ninguém descontente aí, os colorados, o trabalho que o Jajá 

tem feito. Então, mediante a esse, a essa questão que eu olho, o trabalho da pessoa, não olho a 

bandeira, a nossa homenagem ao Jajá. Muito obrigado, Senhor Presidente! Tenham todos uma 

boa noite! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então, pra encerrar a nossa tribuna de hoje, com a 

Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite a todos! Boa noite aos colorados, né? Boa 

noite às meninas da Liga Feminina de Combate ao Câncer, todos presentes aqui conosco nesta 

sessão, Colega Presidente, Colegas Vereadores, a comunidade que nos assiste pelas redes 

sociais. Bom, estamos encerrando o mês de outubro com duas causas muito importantes que são 

comemoradas nesse mês. Uma é da, do câncer de mama, né, que a Liga depois irá usar a tribuna 

pra falar um pouquinho, então eu optei em falar dos idosos também. Como nós temos aqui no 

município uma lei que institui que no mês de outubro então ele é dedicado à, é a lei nº 3.284, que 

dedica então ao mês de outubro o mês do idoso e, pra isso, que sejam realizadas atividades de 

conscientização sobre esse tema. Então não posso deixar de mencionar aqui a importância dos 

idosos pro nosso município e em geral, né? A sociedade precisa estar preparada para o 

envelhecimento de sua população, e para o fato que cada vez mais os avanços da medicina e das 

ciências da saúde como um todo as pessoas vivem mais e com melhor qualidade de vida. Não é 

falso a esperança que viveremos mais de cem anos. Imaginem, no entanto, o seguinte: em nosso 

país a maioria das pessoas se aposentando em torno de 65 anos, sendo que com 70 podem deixar 

o serviço público. E se vão viver até os cem anos, são quase trinta anos como aposentados. E o 

que que irão fazer nesse período? Por isso nossa comissão aqui na Câmara, criada no início do 

ano, a gente tem discutido muito o processo de envelhecimento, envelhecimento saudável, ativo, 

porque é necessário que os idosos permaneçam cada vez mais ativos na nossa sociedade, tanto 

no mercado de trabalho como no ensino, em diversas áreas. E eu sei, como o Vereador Vitório 

falou, hoje à tarde, nós estávamos visitando a imprensa, que quer se aposentar pra curtir um 

pouco a vida. Mas a gente vai precisar de pessoas cada vez mais ativas, não só pelo fato de, lá no 

final, depois ter a aposentadoria para, pra viver, porque a gente sabe que a aposentadoria não vai 

ser suficiente também nesse sentido, né? Então hoje, no município, nós temos mais de cinco mil 

idosos. Se for olhar a proporção da população, dá em torno de 15% de idosos. Vacinados, nós 

tivemos cinco mil, setecentos e setenta e seis idosos, talvez alguns de Nova Pádua, alguns fora, 

mas são pessoas que estão aqui em Flores da Cunha e que tem acima de 60 anos. Outra 

informação importante que eu quero trazer pra vocês, de um estudo que foi feito pela 

Administração Municipal, em 2016, cerca de 20% das famílias, o idoso era responsável pelo, 

pelo financiamento da família. E falando em financiamento em valores, nós temos aí dados de 
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dezembro de 2020, onde oito mil, cento e trinta e sete pessoas aqui do município são aposentadas 

e tem pensões, ou seja, o valor em um ano de 2020 foi de cento e quarenta e nove milhões, 

trezentos e trinta e sete mil, cento e setenta e nove reais investidos na nossa sociedade, na nossa 

economia, com os recursos desses idosos. Então a gente sempre trata desse tema e fala da 

importância de pensarmos nisso, por esses, esses assuntos que eu falei, mas porque o idoso em 

sim é uma pessoa que já passou por diversas situações e tem muita experiência. Durante toda a 

sua vida, socialmente ou profissionalmente, ele tem fontes de conhecimento e aprendizado que 

nenhum de nós ainda tem. E, por isso, a gente tem que valorizar e cuidar dessas pessoas. Outra 

coisa que eu queria falar pra vocês então e passar algumas fotos do trabalho que nós temos feito 

na comissão da melhor idade. Essa comissão, composta por mim, pelo Vereador Vitório, 

Vereador Horácio e Vereador Luizão, temos ouvido constantemente as entidades do nosso 

município, as pessoas que representam os idosos, a fim de levantar, né, as demandas desse 

público e poder colocar em prática através de políticas públicas. Essa é a nossa função enquanto, 

enquanto vereadores, enquanto essa comissão. Tu pode ir passando as fotinhos então. (Exibição 

de imagens através da televisão). Aí nós estivemos reunido com a Adiflores, com as secretarias 

também que atuam diretamente com, com os idosos que estão na linha de frente, as de 

Desenvolvimento Social, a Saúde, que fazem trabalhos específicos também para os idosos. E tem 

também, tem mais fotinho? Já foram, ah, foram todas ali. Do Lions também, que veio propor 

uma parceira que tem como receber recursos do Lions Internacional aqui pro nosso município. 

José Pelizzer, que é um batalhador da causa também, ouvimos as demandas dele. Estivemos 

também, enquanto comissão, visitando os centros de convivência em outros municípios, vendo 

como é feito o trabalho lá, em Garibaldi e Farroupilha. Também as voluntárias do projeto 

Conviver, que estão aí há mais de 30 anos também nessa causa. E depois disso tudo, então a 

comissão sentou com o Prefeito Municipal e entregou um relatório com essas demandas e essas 

reivindicações, reforçando a importância, e a maior delas é pelo centro de convivência, que a 

gente tem então a, a promessa do nosso Prefeito que inicia o ano que vem, pra atender então a 

nossa população idosa com mais qualidade. Tem mais alguma? Ah, então tá! Agora, vamos falar 

do guia. E aí, uma ação concreta que, às vezes a gente pensa assim, é muito difícil vereador 

conseguir fazer algo de concreto, fica muito na indicação, na legislação, mas enquanto comissão 

conseguimos então lançar esse Guia do Idoso Florense. Depois, se alguém quiser retirar, ali na 

saída tem, junto ao cafezinho. E nele consta então os direitos dos idosos, dicas sobre 

envelhecimento saudável, como acessar os serviços do nosso município, onde estão disponíveis, 

né, como fazer a carteirinha do estacionamento, como fazer a carteirinha de passagem que tem 

vários benefícios e descontos, crimes também contra a pessoa idosa, como denunciar, como se 

proteger, como também não cair em golpes e, também, sobre o Imposto de Renda, que a gente 

sempre faz aquela campanha na hora da declaração do Imposto de Renda, que os valores em vez 

de serem mandados pra Brasília, que fiquem aqui no nosso município. Então, na hora de fazer o 

seu Imposto de Renda, lá tem como destinar o valor tanto pro Fundo da Criança como o Fundo 

dos Idosos aqui do município. Então eu quero agradecer imensamente ao trabalho da Shamila, da 

Marina, do Iago aqui da Casa. Fizemos todos, todo esse trabalho desse guia, como é que eu vou 

dizer, caseiro, né, enfim, não tivemos assessoria técnica fora, foi feito tudo aqui pelos nossos 

assessores, com o apoio da comunidade, da, das entidades que também colaboraram. E, no dia de 

hoje, então nós estivemos entregando em alguns locais, tem as fotinhos. (Exibição de imagens 

através da televisão). Ali, nós fizemos a entrega pro Prefeito, na semana passada. E na vacina, 

sábado, então fizemos uma primeira entrega pros que estavam fazendo o reforço da vacina, os 

idosos que estavam lá, eu e o Vereador Vitório. E hoje então, fizemos a entrega na Adiflores, 

então conversamos um pouquinho com eles; na rádio Solaris também fizemos a entrega e, 

também, no jornal O Florense. E agora, depois esse aí tu espera um pouquinho, que eu vou falar. 

Então a gente fica muito feliz em fazer esse trabalho em prol dos nossos idosos e conseguir 

entregar algo concreto pra comunidade, que possa beneficiá-los com informações, porque a 

gente defende que o idoso tem que ocupar cada vez mais o seu espaço, ele tem que se empoderar 

também, né, e reivindicar, a gente precisa dessa participação cada vez mais forte do idoso. E a 
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gente teve isso aqui na, no Vereador da Melhor Idade onde os idosos participaram como 

Vereadores Por Um Dia, trouxeram demandas importantes da comunidade, muitas delas talvez 

ainda não tinham passado por essa Casa. Então, como eu disse pra eles, a gente espera também 

que idosos se habilitem a participarem da política, continuarem aqui, porque precisamos ter essa 

Casa, representatividade de todos os segmentos. Deixa eu ver se eu falei tudo... Tá! E aí, como 

uma iniciativa minha, nesse, nessa sexta-feira, nós vamos fazer uma live com o frei Jaime 

Bettega, que é uma pessoa super especial e, também, abraçou essa causa em Caxias, com o 

projeto Mão Amiga e, agora, eles também estão fazendo um lar, né, que vai se chamar Frei 

Salvador, pra abrigar idosos. Então vamos conversar um pouquinho e falar sobre o 

envelhecimento, que é uma pauta que a gente defende, que as pessoas têm que começar a pensar 

desde já como que vai ser o seu envelhecimento, tem que se programar pra isso. Como a gente se 

programa pro mercado de trabalho, pra estudar, a gente tem que se programar pra quando for 

envelhecer, como que vai viver e, porque a gente sabe que da aposentadoria dificilmente vamos 

sobreviver, né? Então são coisas que, ah, está longe, mas não é! Passa muito rápido. E a gente já 

percebe esse aumento de pessoas buscando a saúde do nosso município, porque muitos deixaram 

de ter o plano de saúde. Então são vários movimentos que vão acontecer na comunidade, que vão 

começar a afetar o dia a dia das pessoas, e a gente tem que pensar nisso desde já. Então esse é o 

nosso compromisso que temos batalhado aqui nessa Casa, na defesa dos idosos, junto com os 

Colegas Vereadores, sempre tendo o apoio deles e do nosso Executivo. Temos as leis, temos o, a 

informação e, agora, precisamos da ação, né? Precisamos que esse centro de convivência o ano 

que vem inicie, pra dar mais qualidade de vida também para os nossos idosos. Quero agradecer a 

atenção de todos! Me colocar à disposição para o que precisarem. E pedir que levem também 

esse Guia do Idoso aí, na hora da saída, está bom? Obrigada! Boa noite a todos!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora Silvana! Então agora, 

encerramos o 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 030/2021, de Congratulações ao Senhor Jair Antunes da Silva, pelos 

significativos trabalhos realizados nos 18 anos à frente do consulado do Sport Clube 

Internacional como cônsul no município de Flores da Cunha. De autoria do Vereador Luiz André 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Se nos perguntasse-nos se acreditaríamos que o 

Jajá iria chegar onde chegou no cônsul do Internacional, com certeza a resposta para muitos seria 

não. Porém, ele nos provou que para fazer o bem e ser reconhecido por, e ser reconhecido por 

isso, não precisa muito mais do que tem um, do que ter um coração bom, honestidade e muita 

força de vontade. Acho que a história de nosso homenageado com esses relatos e depoimentos 

fala por si só. E também, porque fica difícil achar ou escolher algum momento mais marcante em 

toda essa sua linda trajetória à frente do consulado do Sport Clube Internacional em Flores da 

Cunha. Então hoje, apenas queríamos agradecer ao nosso querido Jajá, por tudo que ele fez, faz e 

ainda fará, seja pelas pessoas do seu amado clube, bem como pelos seus amigos, sua família e 

demais cidadãos de nosso município e região. Para nós, é uma honra e uma satisfação poder 

homenageá-lo nesta data. Muito obrigado! E assim como (falha na gravação) do tricolor, também 

peço que os senhores Edis nos ajudem então a, né, aprovar essa moção para o nosso querido Jajá. 

Era isso. Muito obrigado! E tenham todos uma boa noite!   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Moção nº 030/2021 está em votação. Os 

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

Moção nº 030/2021 aprovada por unanimidade.  

Não havendo mais matérias para serem deliberadas durante a sessão, então eu encaminho para a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final os Projetos de Leis nºs 071 e 073/2021, (e a 
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Emenda Substitutiva nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020); para a Comissão de 

Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº 072/2021; e para a Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos a Nova Redação do Projeto de Lei nº 

068/2021.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente! (Assentimento da Presidência). 

Gostaria de solicitar o regime de urgência urgentíssima, de acordo com o nosso Regimento 

Interno, no código 142, que pede a transferência de recursos no valor de 100 mil para o hospital 

Nossa Senhora de Fátima.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Qual seria a justificativa? 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse valor então é uma emenda do Deputado Danrlei 

de Deus, que está destinando 100 mil para o hospital, e aí seriam aplicados então no custeio de 

serviços de assistência hospitalar e ambulatorial. Então a gente pede para que esse projeto 

tramite o quanto antes e, assim, esses recursos possam ser destinados ao hospital que tanto 

necessita para o atendimento da nossa comunidade.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então, aceitando o pedido da Vereadora Silvana, 

Líder de Governo, para votação do pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 

073/2021. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação 

eletrônica). Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 073/2021 aprovado por 

unanimidade.  

Conforme o artigo 117, do Regimento Interno, 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, e convoco a sessão plenária do estudante do programa 

Vereador Por Um Dia, para o dia 11 de novembro de 2021, às 19:00 horas, aqui nesta Casa. 

Passamos, agora, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

público já citado; aqui, em especial, Jair, homenageado da noite. E aqui, eu puxo uma frase bem, 

que a gente ouve bastante, né, não é só futebol, não é só o que acontece dentro das quatro linhas 

do campo, né? Parabéns por todo o trabalho que tu fizestes durante todos esses anos, pelo amor 

também ao clube, mas ao que tu fez além do campo de futebol. Eu acho que isso é o que te torna 

uma pessoa diferenciada. Parabéns! E também falando em homenagem, queria cumprimentar, 

temos o nosso Subprefeito de Otávio Rocha também de aniversário hoje, Bruno Debon, 

parabéns, né, pelo aniversário! Muita saúde e muitas felicidades! Também não podia de esquecer 

aqui, pessoal da Liga, né, de Combate ao Câncer. No sábado, eu estive presente também na 

caminhada que fizeram por algumas ruas da cidade, depois uma missa muito bonita. Minha mãe 

também, que passou pelo câncer há alguns anos, em 2014, esteve caminhando também. Nem a 

chuva parou, né? Vocês mostraram que são vencedoras de verdade, né? Parabéns por sempre 

levar essa causa importante adiante. Parabéns mesmo! E queria lembrar que, na última semana 

então, nós tivemos uma notícia muito aguardada, né, que foi a, a aprovação da municipalização 

da VRS-814, que é a estrada que liga Flores à Nova Pádua. O trecho de Flores ainda não era 

municipalizado e teve a aprovação por todos os deputados então na Assembleia Legislativa, na 

última terça-feira. E queria citar que, desde o início do ano, eu, Colega Silvana, Prefeito também 

muito envolvido nessa demanda, né, estivemos várias vezes, algumas vezes em Porto Alegre, 

solicitando pra que tivesse mais agilidade, que essa, esse projeto de lei ele saísse então lá do 

Executivo e fosse encaminhado para os deputados votarem. E, agora, nós tivemos então essa, 

essa votação ali e unânime. Isso eu queria dizer que, na semana passada ocupei a tribuna falando 

sobre o turismo. E quando eu falo, quando eu falava sobre o turismo, basta a gente analisar o 
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quanto a gente tem pontos turísticos, empreendimentos também, vinícolas nesse trajeto que liga 

Flores a Nova Pádua, sem falar o município de Nova Pádua também, nosso irmão, né, digamos. 

E a gente precisa, pra gente desenvolver cada vez mais o turismo da nossa cidade, precisamos de 

boas estradas, de boas vias, que as pessoas se sintam seguras de trafegar nelas. Então parabenizo 

todos aqueles envolvidos, em especial nosso Deputado também, o Sérgio Turra, que sempre foi 

fundamental quando estivemos em Porto Alegre, pra que esse, essa, esse projeto de lei fosse 

aprovado. Era isso. Agradeço a todos! Uma boa noite e boa semana!  

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

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

eu, juntamente com o Presidente da OAB de Caxias do Sul, Rudimar Luis Brogliato; a delegada 

da OAB de Flores da Cunha, Vivian Vecini; o Procurador-Geral do Município, Fernando Foss; 

estivemos então uma agenda com a, no Palácio da Justiça, em Porto Alegre, né, buscando mais 

uma vez, através, né, de, de pressão, como foi feita a audiência pública aqui, né, em busca de 

uma segunda vara pro nosso município e, também, um juiz titular, aonde nos garantiram mais 

uma vez que o juiz nós vamos ter aí logo, logo. Também na última sexta-feira, esteve em nosso 

município visitando o Deputado Federal Carlos Gomes, juntamente com a Deputada Fran 

Somensi e o Coordenador Regional do Republicanos, Pedro Fernando Quintanilha, aonde 

estivemos visitando várias vinícolas de Flores da Cunha, escolas, a Usina de Reciclagem, onde 

inclusive o deputado é o autor de um importante projeto de lei voltado para o setor, para o setor 

de incentivo à reciclagem, que já está no Senado Federal para a sua aprovação. Também, nessa 

mesma sexta-feira, tivemos a, uma confraternização para a posse da nova executiva do nosso, do 

nosso partido, o Republicanos, onde foi um evento, um evento muito bacana, com bastante 

pessoas, né, e aonde novamente o nosso Presidente Luis Fernando continua então à frente do 

nosso, nosso partido, onde está fazendo um belíssimo trabalho. Também gostaria de destacar um 

projeto que foi lançado, o pet, programa pet da farmácia solidária para os animais, projeto de lei 

este, de autoria da Deputada Fran Somensi, que trata do recebimento de doações, coleta, 

reaproveitamento, seleção, armazenamento, distribuição gratuita e descarte correto de 

medicamentos e de produtos de uso veterinário no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Era 

isso por hoje, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público aqui presente; em nome do Jajá, cumprimentar todos os colorados; Arlete, 

toda a Liga, todos que compõem essa equipe maravilhosa, que se faz aqui presente hoje. Quero 

abordar o assunto em relação, muito bem colocado Vereador, a questão da VRS-814. Tivemos 

essa conquista maravilhosa pro nosso município, projeto encaminhado ainda na gestão passada, 

do nosso prefeito Lídio Scortegagna e, agora sim, tivemos a concretização da liberação da via 

passada pro Município. E a gente acredita sim que a gente terá uma estrada um pouco mais com 

qualidade, com seus acessos melhorados, criar novos acessos pras famílias que têm propriedades 

aqui naquela via. Fizemos uma moção aqui, o nome de rua pros Bergoza aí, uma, na verdade é 

uma entrada que necessita muito de um acesso ali, saída de caminhões, aviário, produção. Então 

parabéns aí pra todos os envolvidos! Quero comentar aqui também, que fui na festa na Linha 40, 

ontem, na comunidade do Alfredo Chaves. (Exibição de imagem através da televisão). Na volta, 

me deparei com mais uma situação igual àquela na avenida, no acesso norte, que está cedendo, 

os moradores estão preocupados que venha a ceder mais ainda esse buraco, aumentando de 

tamanho, que possa acontecer alguns acidentes, trago a conhecimento, e seja providenciado aí os 

reparos logo às pessoas responsáveis por esse trabalho. Também à Liga Feminina, eu quero 

parabenizar pela caminhada, sábado. Uma emocionante missa, como o Vereador também falou, 

que a mãe passou já por isso, eu tive pai e mãe que passaram, mas não conseguiram se salvar, 

então sei muito bem do trabalho de vocês, dessa persistência, né? Isso é um espírito voluntário, 

isso é, tem que a gente sim tentar, elogiando, parabenizando o trabalho de vocês. Quanto ao 
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cônsul, né, da mesma forma, Jair, na tua pessoa principalmente, e todos que compõem aí a tua 

equipe, mais que merecedor, sei do teu trabalho. Quando falastes em Natal, falastes em ações 

solidárias, tive a honra uma vez de participar, junto contigo, desse projeto belíssimo em nome do 

nosso cônsul. Sou colorado também, então tenho amor pela camisa. Da mesma forma, 

cumprimentar aqui o Veroni, assessor do Tiago Simon; o Presidente Élio Dal Bó, que se faz aqui 

presente com nós. E mais uma vez agradecer então a oportunidade, Senhor Presidente, de, da 

palavra. E tenhamos todos uma boa noite! Muito obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, na sexta-feira, dia 22, 

estive prestigiando a terceira Notte Vicentina, no restaurante da vinícola Monte Reale, na 

companhia dos Colegas Vereador Diego e Guga, onde tivemos momento de descontração e 

pudemos disfrutar do saboroso jantar. Parabéns à equipe organizadora e vida longa ao Circolo 

Vicentini. Também no sábado, dia 23, estive com a Colega Vereadora Silvana, no Salão 

Paroquial, e realizando a entrega aos idosos que foram receber a dose de reforço da vacina do 

Covid-19 do Guia do Idoso de Flores da Cunha, livrinho que contém orientações e informações 

aos nossos idosos. Saliento que todos os idosos foram muito receptivos com o material entregue 

e acredito ter sido uma excelente ação da Comissão do Idoso desta Casa Legislativa. Senhor 

Presidente, no dia 28 de outubro, comemora-se o Dia do Servidor Público. Responsabilidade, 

determinação, excelência, eficiência e zelo são adjetivos que fazem parte da vida de quem abraça 

o serviço público, características que naturalmente vão fazendo, aliás, vão sendo fortalecida 

todos os dias durante o trabalho de lidar com a coisa pública. O serviço público é o que 

humaniza o processo de diálogo das esferas do poder público com a sociedade. Valorizar o 

servidor público é garantir à população acesso aos seus direitos. Vivemos dias desafiadores, que 

exigem serenidade e cautela, mas tenho a certeza que com servidores conscientes do seu real 

valor tempos melhores se avizinham. Parabéns a todos os servidores públicos de nosso 

município! Obrigado pela atenção! Uma boa noite e uma boa semana a todos e todas! 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, queremos 

então convidar a comunidade que nos assiste e vocês também aqui, nessa quarta-feira teremos a 

audiência pública que trata do Código de Posturas, essa lei que é, não é atualizada desde 1969, e 

que nela dita todas as regras de convivência aqui no nosso município. E então é importante que a 

população se manifeste se tem algo ali nessa lei que não esteja de acordo com o que gostaria. Até 

a Comissão de Constituição, presidida pelo Colega Vereador Diego, fez uma enquete com 

relação a consumo de bebidas em vias públicas, com relação ao horário, nós tivemos uma boa 

participação da comunidade, 287 pessoas votaram no site da Câmara com relação a isso, sobre o 

horário, né? Então se, nós teremos aí, quarta-feira é mais uma oportunidade para as pessoas se 

manifestarem. E enquanto mulheres Progressistas, né, a qual eu sou Presidente do grupo de 

mulheres do nosso partido, realizamos na sexta-feira um chá, um primeiro Chá Rosa, então 

alusão ao Outubro Rosa, com o valor que será destinado pra Liga. Agradecer as meninas também 

da Liga que estiveram presentes. Uma forma de ajudar essa importante entidade do nosso 

município financeiramente, mas também um momento de reencontro pras mulheres de poderem 

se encontrar, discutir e conversar, depois de tanto tempo afastadas, né, foi um momento bem 

legal. Tivemos um bate-papo com a Primeira-Dama Lisiane, falou a importância da mulher de 

ocupar o seu espaço, de toda a força que a mulher tem, de poder fazer mil e um coisa e, ainda, se 

doar, né, entidades, à comunidade. E depois também, na confraternização, tivemos aí um 

acústico com a Bruna e o Luiz, então foi uma noite muito legal. E, nos próximos dias, faremos a 

entrega então do valor de mil e quinhentos reais que arrecadamos com esse chá pra Liga. Depois 

eu utilizo o espaço então na Líder de Governo para mais algumas informações. Obrigada, 

Presidente!      
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Pra encerrar então dos vereadores inscritos, com a 

palavra Vereador Angelo Boscari Junior. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Mais uma vez, boa noite a 

todos! Quero aqui, nesse momento, cumprimentar a Liga Feminina de Combate ao Câncer, 

agradecer pelo trabalho de vocês, sempre muito batalhadoras nestas causas, como tivemos 

exemplo aí do trabalho no sábado, e como saberemos um pouquinho mais, hoje à noite também, 

sobre o trabalho de vocês, agradeço pela presença nesta Casa. Quero também cumprimentar aí a 

todo o consulado colorado, né, na pessoa do Jajá, merecida homenagem. Assim como fui autor 

também da homenagem para o consulado gremista, para o cônsul, né, de 10 anos do Grêmio, 

fala, farei a mesma fala, né, que não é somente torcer, né? Independente da, das bandeiras, o 

cônsul ele é muito, o consulado é muito importante pra oportunizar, né, aos torcedores aí, a 

participação de jogos, conhecer seus ídolos jogadores, participar das festas do clube e 

principalmente as pessoas que têm carência, né, e isso o Jajá, pelo que foi visto na história, fez 

muito bem durante esses 18 anos, então eu parabenizo por ter encabeçado aí essas ações. E não é 

só torcer, né? É fazer mais, organizar, organizar dentro do, da torcida local, com disciplina, com 

respeito e fazer também ações sociais, né? Sei que vocês fizeram muitas, né, arrecadação de 

alimentos, isso é muito importante. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, né? 

Parabenizo aí também ao Digão, agora que é o novo cônsul! Que tenha aí um profícuo trabalho, 

árduo! Conversamos, porque somos amigos, e ele sempre fala com muito entusiasmo de manter 

esse legado, manter esse trabalho que é importante sim pra torcida, mas também é importante pra 

nossa sociedade, porque muita gente conta com a entidade de vocês também. Parabéns! 

Continuem com esse trabalho. Estivemos aí, durante a semana, redigindo aí ofícios para 

encaminhar à Brasília, né, juntamente com a, com a nossa assessoria, a Júlia. No dia de amanhã, 

nosso Prefeito e nosso Presidente Clodo estarão viajando à Brasília, então vamos encaminhar aí 

alguns ofícios pedindo recursos, pedindo apoio pra conclusão da nossa Casa da Cultura, que é 

muito importante, né? Vamos encaminhar pra todos os deputados do nosso partido, para os 

demais deputados gaúchos e para os ministérios, né, o Ministério do Turismo, que hoje engloba 

aí a Secretaria de Cultura, porque esta obra aí da Casa da Cultura é pra ser, de fato, finalizada em 

sua totalidade, e ainda conta com a execução de uma terceira etapa, que consiste no projeto de 

um auditório completo, com capacidade para 330 pessoas, que deve ser terminada nessa atual 

gestão. Sendo assim, há a necessidade de conclusão imediata para que a cultura volte a ter um 

enfoque e, principalmente, para que consiga promover eventos culturais no município. Então, a 

gente estará encaminhando aí ofícios, né, por intermédio do nosso Presidente Clodo e nosso 

Prefeito, para que, tomara Deus e da boa vontade dos nossos líderes de Brasília, venham 

recursos, pra que a gente conclua essa importante obra. Era isso, Presidente. Muito obrigado a 

todos! 

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

da Presidência). Gostaria de convidar vocês também para uma outra atividade que vai acontecer 

nessa semana, que é a Semana da Ética, no dia 27, uma parceria da Secretaria de Educação com 

o Rotary de Flores da Cunha. Vamos ter aí uma palestra on-line, o link está no site da, da 

Prefeitura e no Face também, com as palestras do Leonel Irio Silva do Nascimento, Maurício 

Pauletti e Nelço Angelo Tesser, essa atividade que ocorre há muitos anos então em parceria com 

o Rotary. E também falar um pouquinho pra vocês, que nessa semana que passou aí, a Prefeitura 

conseguiu então, junto com o Complexo Nova Aliança, depois de diversas reuniões, fazer com 

que esse projeto fosse aprovado sem fazer qualquer mudança no código, no Plano Diretor do 

nosso Município, além de o Prefeito também fazer sugestões que agregaram ainda mais nesse 

grande projeto turístico do nosso município. Então ali nós vamos ter, nesse complexo, um hotel, 

centro comercial com museu, restaurante, jardim e praça, e que vai acontecer ali na final da 

avenida 25 de Julho, no acesso perto da ciclovia, tá? E eu estive visitando também lá, com os 

coordenadores do projeto, e me mostraram e divulguei nas redes sociais o vídeo mostrando como 

vai ser. E com certeza vai beneficiar toda a nossa economia e além de trazer cada vez mais 
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turismo aqui no nosso município. E eles também logo, logo irão fazer uma visita a essa Casa, 

também eles vão usar o uso, fazer uso da Tribuna pra mostrar pra todos os Vereadores esse 

importante projeto. E reforçar também, como o Vereador Angelo falou, que o nosso Prefeito está 

indo à Brasília nessa madrugada, né, Vereador Clodo, o senhor irá nos representar. E desejo boa 

sorte lá, uma boa caminhada, que é bem cansativa. Estive lá no início do ano e é trabalho, é 

bastante trabalho que tem em visitar todos os deputados e convencê-los que o nosso município 

precisa de emendas e, assim, a gente possa acelerar muitas obras também aqui. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada! Boa noite a todos!     

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

passamos aos Informes da Presidência. No dia 22/10, estive representando esta Casa no 7º 

Encontro de Gigantes, no Centro Empresarial de Flores da Cunha, com mediação da jornalista 

Babiana Mugnol. Os convidados Alberto Walter de Oliveira, Eroni Mazzocchi Koppe e Júlio 

Gilberto Fante compartilharam suas experiências com o público presente. Informamos também 

que, em virtude do feriado do dia 02 de novembro, a sessão ordinária do dia 1º de novembro será 

realizada depois do feriado, então na quarta-feira, no dia 03 de novembro. Na próxima quarta-

feira, dia 27, às 18:00 horas, a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e 

Direitos Humanos realizará audiência pública para apresentação à comunidade do Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2020, que trata do Código de Posturas e Convivência Cidadã do município 

de Flores da Cunha. Todos estão convidados a participar. E com o objetivo de agilizar a 

tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, solicitamos aos Vereadores que se 

tiverem emendas ao projeto, que protocolem na secretaria desta Casa até o próximo dia 05 de 

novembro. Então toda emenda que os Vereadores, os Colegas quiserem fazer, então até o dia 05 

de novembro é o prazo final para apresentação dessas emendas. Queria aqui também deixar, 

parabenizar o Vereador Luizão, pela homenagem feita ao ex-cônsul do Grêmio, o Jajá, do Inter! 

Queria ver se vocês iam reclamar, né, tchê? Quase ninguém reclamou, né, Jajá? Então 

homenagear o Jair, ex-cônsul do nosso Inter, também sou torcedor do Inter, pelo todo trabalho 

desenvolvido na cidade nesses 18 anos à frente da, do consulado. Também deixar aqui nossos 

parabéns ao nosso Subprefeito de Otávio Rocha, Bruno Debon, aniversariante do dia. Muita 

saúde, muita paz e muito trabalho também, né, Bruno? E também, eu quero agradecer as 

bancadas que dispuseram os ofícios então pra que eu pudesse amanhã então levar pra Brasília, 

entregar aos deputados de cada, de cada sigla, pra que nós consigamos, dentro do possível, trazer 

o maior número de emendas para o nosso município. Então era essas as informações de hoje.     

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

dia 25 de outubro de 2021, às 19h44min. Tenham todos... Ah, antes de encerrar, então só avisar 

que, logo após, nós teremos aqui então a Tribuna Livre sendo usado pela Liga, dando umas 

explicações do trabalho que é realizado em nossa cidade. Tenham todos uma boa noite, uma boa 

semana, e paz e bem!  
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