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SESSÃO 2.671 – ORDINÁRIA 

22 de novembro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 22 novembro de 2021, às 18h07min. Um cumprimento 

especial à Colega Vereadora, demais Vereadores, cumprimento especial ao retorno do Colega 

Vereador Ademir Barp, à imprensa, os assessores da Casa e todos que nos assistem através do 

Facebook Câmara de Vereadores de Flores da Cunha.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Eu solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo 

Municipal, dos Vereadores e de diversos, respectivamente.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 128/2021, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de outubro de 

2021 e os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária referentes ao quinto bimestre de 

2021, para conhecimento dos Vereadores. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Emendas Impositivas ao Projeto de Lei nº 074/2021: nº 01, de autoria do Vereador Horácio 

Natalino Rech, que destina o valor de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e 

dois reais), para a Ação: Adquirir e Manter Academias ao Ar Livre/ASPS; nº 02, de autoria do 

Vereador Horácio Natalino Rech, que destina o valor de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, 

quatrocentos e setenta e dois reais), para a Ação: Pavimentar Pátio de Capelas; nº 03, de autoria 

da bancada do PSB, que destina o valor de R$145.167,11 (cento e quarenta e cinco mil, cento e 

sessenta e sete reais e onze centavos), para a Ação: Pavimentar Estrada Gavioli; nº 04, de autoria 

da bancada do MDB, que destinam o valor de R$435.501,33 (quatrocentos e trinta e cinco mil, 

quinhentos e um reais e trinta e três centavos) para a Ação: Pavimentar Estrada Otávio Rocha a 

Mato Perso; nº 05, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que destina o valor de 

R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais), para a Ação: Contratar 

Serviços de Cirurgias Eletivas/ASPS; nº 06, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que 

destina o valor de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais), para a 

Ação: Pavimentar Pátio de Capelas; nº 07, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, 

que destina o valor de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais), para a 

Ação: Pavimentar a Rua das Violetas em Nova Roma; nº 08, de autoria do Vereador Vitório 

Francisco Dalcero, que destina o valor de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta 

e dois reais), para a Ação: Contratar Exames e Procedimentos Clínicos/ASPS; nº 09, de autoria 

do Vereador Júnior Cavalli, que destina o valor de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos 

e setenta e dois reais), para a Ação: Contratar Serviços de Cirurgias Eletivas/ASPS; nº 10, de 

autoria do Vereador Júnior Cavalli, que destina o valor de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, 

quatrocentos e setenta e dois reais), para a Ação: Pavimentar Estrada Otávio Rocha a Mato 

Perso; nº 11, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que destina o valor de R$88.472,00 

(oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais), para a Ação: Adquirir e Manter 

Academias ao Ar Livre/ASPS; nº 12, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que destina 

o valor de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais) para a Ação: 

Ampliar o Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi/ASPS; nº 13, de autoria da bancada do 

Republicanos, que destinam o valor de R$145.167,11 (cento e quarenta e cinco mil, cento e 

sessenta e sete reais e onze centavos), para a Ação: Pavimentar Estrada Otávio Rocha a Mato 

Perso; nº 14, de autoria da bancada do Progressistas, que destinam o valor de R$435.501,33 

(quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e um reais e trinta e três centavos) para a Ação: 

Pavimentar Estrada Otávio Rocha a Mato Perso; nº 15, de autoria da Vereadora Silvana De 



 

Anais 2.671, da Sessão Ordinária do dia 22 de novembro de 2021. 282 

Carli, que destina o valor de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais), 

para a Ação: Contratar Exames e Procedimentos Clínicos/ASPS; nº 16, de autoria da Vereadora 

Silvana De Carli, que destina o valor de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e 

dois reais), para a Ação: Construir o CPC (Centro Próprio de Convivência); nº 17, de autoria do 

Vereador Diego Tonet, que destina o valor de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e 

setenta e dois reais) para a Ação: Ampliar o Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi/ASPS; nº 18, 

de autoria do Vereador Diego Tonet, que destina o valor de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, 

quatrocentos e setenta e dois reais), para a Ação: Conservar e Melhorar as Vias Urbanas; nº 19, 

de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que destina o valor de R$88.472,00 (oitenta e oito 

mil, quatrocentos e setenta e dois reais) para a Ação: Ampliar o Centro de Saúde Irmã Benedita 

Zorzi/ASPS; nº 20, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que destina o valor de 

R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais), para a Ação: Pavimentar 

Rua Positano; nº 21, de autoria da bancada do PDT, que destinam o valor de R$145.167,11 

(cento e quarenta e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e onze centavos), para a Ação: 

Pavimentar Estrada Otávio Rocha a Mato Perso; nº 22, de autoria do Vereador Angelo 

Antoninho Boscari Junior, que destina o valor de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos 

reais), para a Ação: Construir Áreas de Lazer e Esportivas; nº 23, de autoria do Vereador Angelo 

Antoninho Boscari Junior, que destina o valor de R$18.972,00 (dezoito mil, novecentos e setenta 

e dois reais), para a Ação: Auxiliar Financeiramente Atletas; nº 24, de autoria do Vereador 

Angelo Antoninho Boscari Junior, que destina o valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil 

reais), para a Ação: Contratar Serviços Confecção Passeio Público; nº 25, de autoria do Vereador 

Angelo Antoninho Boscari Junior, que destina o valor de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, 

quatrocentos e setenta e dois reais) para a Ação: Ampliar o Centro de Saúde Irmã Benedita 

Zorzi/ASPS.  

Emenda Aditiva nº 05 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, de autoria do Vereador 

Diego Tonet, que “Altera o inc. I do art. 145 do Projeto de Lei Complementar nº 08, de 30 de 

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

Emenda Substitutiva nº 02 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, de autoria do Vereador 

Diego Tonet, que “Altera dispositivos do Projeto de Lei Complementar nº 08, de 30 de 

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

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

Diego Tonet, que “Suprime o § 2º do art. 32, a parte final do art. 82 e parte do § 1º do art. 18 do 

Projeto de Lei Complementar nº 08, de 30 de novembro de 2020 - Código de Posturas e de 

Convivência Cidadã”.  

Projeto de Lei nº 081/2021, de autoria do Vereador Júnior Cavalli, que “Institui o Turismo 

Educativo para os alunos da rede Municipal de Ensino de Flores da Cunha”.  

Projeto de Resolução nº 006/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera dispositivos da 

Resolução nº 080, de 22 de dezembro de 2020”.  

Indicação nº 337/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que estude a possibilidade de promover uma campanha de conscientização para o 

cumprimento efetivo da Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, e da Lei n.º 

10.702/03, no que se refere à proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas e tabacos para 

menores de idade. 

Indicação nº 338/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a melhoria da estrada que liga a capela de Nossa Senhora da 

Medianeira à Vinícola Panizzon, conhecida popularmente como estrada dos João de Barro. 

Indicação nº 339/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que seja providenciada a limpeza, a melhoria e o conserto do passeio público, 
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bem como do bueiro existente no final da rua Borges de Medeiros, em frente à escadaria, 

conforme imagens anexas a esta indicação. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício do Presidente da CDL Flores da Cunha, Senhor Jásser Panizzon, que agradece os 

Vereadores desta Casa Legislativa, pelo reconhecimento prestado através da moção de 

congratulações aos 35 anos de história da entidade.    

E-mail da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que convida 

os Vereadores e demais interessados desta Casa Legislativa para o curso gratuito “As 

Competências Municipais e o Novo Marco do Saneamento”, nos dias 29 de novembro e 03 de 

dezembro de 2021, em formato híbrido, através do link informado neste e-mail.  

E-mail da Assessoria de Desenvolvimento Regional, que convida para participar de uma reunião 

sobre a programação do “I Fórum de Aceleração Municipal à Inovação e Empreendedorismo: 

Mecanismos legais para inovação e tecnologia”, no dia 18 de novembro de 2021, às 16:00 horas, 

através do Google Meet, no link informado neste e-mail.  

Convite do Presidente da Associação de Produtores dos Vinhos dos Altos Montes, Senhor Filipe 

Panizzon, para participar da entrega do certificado de produto aprovado para o uso do Selo de 

Indicação de Procedência Altos Montes, no dia 02 de dezembro de 2021, às 19:00 horas, na 

Escola de Gastronomia – UCS. 

Cartão de felicitação natalina da escola municipal Rio Branco.  

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

expediente, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Eu passo a palavra ao Vereador Horácio Natalino Rech. 

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

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

que nos acompanha através das redes sociais. Faço defesa da indicação 338, solicito que seja 

providenciada a melhoria na estrada que liga a capela Medianeira até a Vinícola Panizzon, 

efetuando o patrolamento, encascalhamento da mesma. Em recente visita na comunidade, 

constatei que a estrada precisa de reparos imediatos. Solicito que esta indicação seja atendida 

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

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

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

Vereadores, assessores e servidores dessa Casa, imprensa, demais pessoas que nos acompanham 

por aqui e os que nos acompanham através do Facebook. Desejo um bom retorno ao nosso 

Colega Ademir Barp. A indicação que defendo hoje, tem por objetivo o estudo por parte dos 

órgãos responsáveis da possibilidade de realizar campanha de conscientização para o 

cumprimento das leis vigentes que tratam da proibição de venda e consumo de bebidas 

alcoólicas e tabacos para menores de idade. Saliento que o uso excessivo de álcool e tabaco tem 

se constituído um problema crônico na sociedade contemporânea. Dados atualizados da 

Organização Mundial da Saúde indicam que no mundo o tabaco é responsável por 9% de todas 

as mortes, enquanto o álcool é apontado como responsável por 3,2% das mortes. A prevalência 

do alcoolismo na população brasileira é de 12,3% e a dependência de tabaco é 10,1%. Uma 

variedade de danos à saúde pode estar relacionada ao uso de álcool e outras drogas, tais como a 

diminuição da imunidade às infecções, a ansiedade, a depressão, os problemas com o sono e os 

problemas físicos específicos. O início precoce de adolescentes ao consumo de álcool aumenta o 

risco de lesões corporais e o envolvimento em acidentes com veículos, eleva também a 
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vulnerabilidade a riscos, como gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis. Dados 

estatísticos apontam que os adolescentes que iniciam a beber aos 14 anos têm a probabilidade 

quatro vezes maior de apresentar dependência alcoólica do que os adultos que iniciam o 

consumo após a idade de 21 anos. Desta forma, para contribuir com as boas ações desenvolvidas 

no município, solicitamos o atendimento a essa indicação. Obrigado, Senhor Presidente.   

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

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, utilizo desse espaço para falar um pouco sobre uma indicação que protocolei, 

sugerindo ao Prefeito Municipal que realize os reparos num bueiro que se encontra no final da 

rua Borges de Medeiros, em frente à escadaria que dá acesso à rua Angelo Oliboni, se não me 

engano, atrás da vinícola Nova Aliança, aí no centro da cidade. A presente indicação tem por 

objetivo melhorar as condições de trafegabilidade dos pedestres que usam o referido passeio 

público, uma vez que se encontra em péssimas condições, com mato, buracos e paralelepípedos 

soltos. Ali pode ocasionar acidente mesmo com um carro ou com os pedestres, né, porque os 

carros transitam, né, por cima da, do passeio pra fazer os retornos ali. Então a gente sugere aí ao 

Prefeito que dê uma atenção ou que cobre da empresa instalada ali, né, a melhoria, pois o passeio 

público também é de, deve ser dada a manutenção pela, pelo proprietário do terreno. Era isso, 

Presidente. Obrigado. 

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

Expediente, passamos agora, de imediato, ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Eu passo a palavra para o Vereador Angelo fazer o uso da tribuna. 

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

todos! Cumprimento todos os Vereadores, o nosso Presidente Clodo, a Silvana e os demais 

Colegas, né; o Élio Dal Bó, se faz presente hoje; Machado, o Cecconelo, o Bassani, o Toninho 

Conz, todos bem-vindos a essa Casa; ao suplente de vereador Valdecir Paulus, seja bem-vindo; é 

um prazer tê-los em nossa presença. Quero falar um pouquinho hoje sobre as nossas emendas 

impositivas, né, que foram protocoladas na última semana, ao orçamento Municipal, né, pro ano 

que vem. Emendas impositivas é emendas em que há a reserva dos recursos do orçamento do 

Município e que podem ser destinadas a fins específicos, sendo o Poder Executivo obrigado a 

efetuar os repasses ou a realização à ação indicada, conforme decidido pelo Poder Legislativo. 

Então é uma das formas que a gente pode estar prestando aí um serviço à comunidade, né, 

através de, da nossas ideias, buscando melhorias, né, efetivas. É a forma que a gente tem de 

executar algo lá na sociedade, que não seja só uma indicação, mas sim é algo que é imposto, né, 

uma emenda impositiva. E a gente trabalhou aí pra tentar contemplar, né, as ações importantes, 

algumas delas foi, foram em consenso, porque tem, existem obras e ações que precisam de 

valores maiores. Então a gente conversou entre nós Colegas, todos os Vereadores, e algumas 

foram em consenso até pra dar um pouco mais de volume, né, nos recursos e realizar obras 

importantes, né, como é o caso lá da pavimentação da estrada de Otávio Rocha e Mato Perso, 

que é o segundo ano que essa Casa destina um valor expressivo, né, das emendas de bancada, né, 

que consistem na pavimentação de trecho da estrada que liga o distrito de Otávio Rocha ao 

distrito de Mato Perso, visando a reivindicação de anos das comunidades, né, a ligação do 

terceiro ao quarto distrito, que é um trecho bastante acidentado e extenso, né, que dificulta a 

vinda de, dos moradores daquela localidade lá do Mato Perso para a sede do município. Isso tem 

também um viés turístico, a gente sabe do potencial daquela região. Acreditamos que Flores da 

Cunha tem que estar investindo em infraestrutura pra receber nosso turista, e lá é uma porta de 

entrada, uma das portas, né? Muita gente conhece Flores pelo Mato Perso, mas nem sabe que 

Mato Perso pertence a Flores. Quem sabe, com a trecho asfaltado, né, Barp, eles venham pra 

Otávio Rocha, depois consequentemente pra Flores e todos saem ganhando, né? É uma rota 
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importante e a gente destinou aí emenda da bancada, como outras bancadas também destinaram. 

A gente agradece desde já pela, pela sensibilidade em auxiliar aquele distrito, que busca essa 

melhoria há muito tempo e que precisa, né, de um acesso pavimentado até a sede. Também 

indiquei a emenda da saúde, que é obrigatória, né, de 88 mil reais pra ampliação do Centro de 

Saúde Irmã Benedita Zorzi, possibilitando maior conforto no atendimento aos usuários do 

Sistema Único de Saúde, porque lá na ampliação será feito o atendimento de mulheres, crianças 

e o atendimento psicológico, salas mais amplas, mais arejadas pra atender melhor nossa 

população. Acredito seja muito importante também a gente ter esse olhar, né, de um espaço mais 

adequado, principalmente pros atendimentos psicológicos e pro, pra nossos munícipes, as 

mulheres e as crianças. Outra emenda que fiz foi para construir áreas de lazer e esportivas no 

bairro União, né, num terreno institucional que existe ali na quadra 245. É uma reivindicação dos 

moradores, é próximo ali ao, às casas públicas da Prefeitura, que é bastante populoso ali, 

bastante pessoas carentes que necessitam de um espaço de lazer para, pras suas crianças 

brincarem, né? Indicamos aí que seja feito um espaço de lazer não condicionado, é a, por 

exemplo, uma cancha de areia, que era a minha ideia, mas sim que inicie a obra, porque o valor 

não seria suficiente, mas que se inicie então a reestruturação daquele espaço para um espaço de 

lazer e, no ano que vem, quem sabe, vem uma emenda federal ou a gente encaminhe nova 

emenda aqui desta Casa para a conclusão desse espaço de lazer para principalmente as crianças 

do bairro União, que eu acho que é muito importante a gente dar suporte àquelas pessoas que 

mais necessitam. Fiz uma emenda indicando auxílio financeiro a atletas, 18 mil reais, um valor 

que pode parecer pouco, mas já vai dar um alento e, também, será administrado pela secretaria lá 

de, irá definir os critérios. Atletas esses, são aqueles que são federados ou confederados, que 

representem o município em outras cidades, em competições a nível estadual, federal e mundial. 

Já fui atleta, já recebi incentivos, lá no ano de 2005, 2006, mas, de lá pra cá, a lei mudou um 

pouco, então agora tem outros termos para serem cumpridos aí. E existe a rubrica aberta no 

orçamento, existe a atividade, o programa, então eu suplementei 18 mil reais lá, para que esses 

atletas tenham acesso a diárias, a inscrições e, também, deslocamento até os seus campeonatos. 

Cito aqui o jiu-jitsu, a luta de braço, mais recentemente agora o futevôlei está tendo um grande 

espaço, ciclismo, atletismo, levantamento de peso, temos atletas em muitas modalidades e atletas 

de destaque, e esses atletas precisam de um incentivo, essa emenda é destinada pra eles. 

Conversei com o diretor do Esporte, o Vagner do Canto, a gente construiu junto, conversei com 

o Secretário de Educação, Cultura e Desporto, Itamar, e chegamos a esse consenso de que os 

atletas têm que ser ajudados e os critérios serão desenvolvidos ao longo do ano que vem. Mas o 

importante é que a gente valorize nosso esporte e dê condições para que os atletas possam ir 

competir, porque depender só de patrocínio, do próprio bolso, desmotiva muito e a gente acaba 

desistindo do esporte, como foi o meu caso. Na verdade, eu também não gostava muito de 

treinar, né, sou meio preguiçoso, mas as vezes que eu fui, me destaquei e tive auxílio da 

Prefeitura, foi muito importante pra mim. Não segui esse caminho, segui outros caminhos, né, 

mas o esporte foi decisivo na minha vida, porque ele me deu uma disciplina, uma nova visão de 

mundo, um senso de coletividade e liderança. Então hoje estou aqui como Vereador, defendendo 

o esporte, que pra mim foi muito importante. Mais uma emenda: contratar serviço de confecção 

de passeio público, também ali no bairro União. É uma, uma via, na verdade um passeio público 

e um terreno institucional, um terreno da Prefeitura, não tem a pavimentação, a calçada. E eu 

indiquei pra que seja melhorado esse acesso, principalmente pros moradores aí do complexo aí 

do João XXIII, né, os prédios que tem ali, o complexo habitacional que tem ali no bairro União, 

pra dar acesso melhorado para as crianças que vêm da escola, têm que transitar pelo meio da rua. 

Então a gente indicou esse valor pra que se construa aí 150 metros de passeio público aí na 

Antônio Tassis Gonzáles, em um terreno que pertence à Prefeitura. Essas foram as minhas 

emendas impositivas desse ano. Espero, agora, poder debater com os Colegas e aprovar elas, 

depois que sejam sancionadas pelo Prefeito e sejam incluídas no orçamento, e essas melhorias 

venham a contribuir com nossa comunidade. A gente tem caminhado e vendo e visto aí as 
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necessidades, né, os valores não são muito expressivos, mas vão ajudar bastante gente. E, pra 

nós, é muito importante isso, né, colocar valores aí, na verdade realizar obras e ações, né, pra 

nossos, pra nossa comunidade que clama por isso. Então a gente avaliou bem e fez essas 

indicações. Esperamos que venha a beneficiar e com certeza elas vão beneficiar muito. E a gente 

continua atento aí, olhando, cobrando e brigando por essas causas, né, tanto na cultura como no 

esporte, como na infraestrutura, né, o acesso. Tentei fazer alguma emenda relacionada à cultura, 

mas devido aos termos legais, não conseguimos encaminhar naquela pasta, né, aqui no 

departamento de Cultura, por, por outros motivos, né, de leis federais enfim. Mas, no ano que 

vem, a gente vai estar trabalhando também junto com a cultura, pra adequar às leis, pra que 

possam receber recursos principalmente no Fundo Municipal da Cultura, que ele pode elaborar 

editais e, e beneficiar também entidades culturais. Mas isso daí vai ficar pro ano que vem, a 

gente vai trabalhando nesse sentido. Para essa semana era isso. Agradeço pela atenção de todos. 

E muito obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Eu transfiro a Presidência à Vereadora Silvana 

para que eu faça uso da tribuna. 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Vereador Clodomir José Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Mais uma vez então, boa noite aos Colegas 

Vereadores, Colega Vereadora, público aqui presente; em especial ao suplente de vereador, o 

Senhor Valdecir, suplente do PSB; sejam todos bem-vindos a nossa Casa. Com relação às 

emendas, Vereador Angelo, também eu acho que é muito válido essa, nós podermos conversar, 

trocar as ideias. E, na próxima vez que eu usar a tribuna, com certeza as emendas já estarão todas 

elas aprovadas e aí eu também irei comentar sobre as minhas emendas, tanto as minhas 

particulares como a de bancada. Hoje eu quero mais usar esse tempo pra falar sobre algumas, 

alguns acontecimentos, algumas questões do nosso final de semana. Primeiro aqui, eu quero 

destacar a página do, do jornal O Florense da última sexta-feira, trazendo três excelentes notícias 

para Flores da Cunha. A primeira delas então, com relação ao concurso público nacional que o 

Executivo lançou para que as pessoas, o público, principalmente os arquitetos, pudessem 

participar do projeto da nossa avenida. Eu sempre digo que a nossa avenida é o nosso espelho, é 

a porta de entrada da nossa cidade. Todos os turistas, todas as pessoas que vem a Flores da 

Cunha, o acesso principal nosso é a avenida 25 de Julho. Então nós precisamos, sim, que esse 

projeto saia do papel e venha a trazer um grande projeto pra cidade, pra nós embelezar ainda 

mais nossa Flores da Cunha. Então eu quero aqui parabenizar ao Executivo, por proporcionar às 

pessoas, os arquitetos, a requalificar a nossa avenida 25 de Julho. Então esperamos que tenhamos 

muitos arquitetos principalmente arquitetos da nossa cidade, que o concurso foi aberto 

nacionalmente, mas nós precisamos que os arquitetos, que conhecem a nossa realidade, que 

conhecem a nossa cidade, participem, sejam os primeiros a mostrar os seus projetos de 

remodelação da nossa avenida principal. Então que sim, que nós tenhamos um grande projeto e 

depois, não que seja executado todo o projeto agora, acho que o objetivo não é esse, mas que 

cada administrador público que vai investir na nossa avenida principal, que, que eles trabalhem 

em cima no projeto total, porque hoje nós temos a nossa avenida aqui de, em torno de seis 

quilômetros, ela tem várias, várias apresentações. Então é importante que nós tenhamos um 

projeto único que contemple toda a extensão, acesso sul até o acesso norte. E aí, o Executivo que 

for executar essas obras, que siga o planejamento desses projetos. A segunda, o segundo motivo, 

assunto que eu tenho é com relação aos pedágios. Muito foi falado aqui, inclusive foi até 

montado uma comissão pra tratar dos pedágios. E representando o município, quem mais 

participou diretamente foi o nosso Prefeito César, e ele traz algumas, algumas mudanças que já 

foram sinalizadas, que irão ocorrer no nosso trajeto da ERS-122. Infelizmente essa também não 

era a minha posição pessoal, nós vamos ter dois pedágios, vamos ter dois pedágios, de Caxias até 

Vacaria, até o entroncamento da 116, devido a outros prefeitos de outras cidades não 

comungarem da mesma ideia que nós tínhamos aqui na nossa cidade, que era de fazer uma praça 
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única, um pouco mais adiantada, de Antônio Prado, talvez tivesse o valor um pouquinho maior, 

mas nós estaríamos livre da nossa praça aqui em Flores da Cunha. Infelizmente não foi o que os 

prefeitos de Antônio Prado, Ipê e Campestre aceitaram. E a solução que estão sinalizando pra 

nós é termos a modificação dessa praça de pedágio, aqui de Flores da Cunha, liberando essas 

quatro comunidades que hoje elas ficam limitadas pela praça de pedágio, mas consequentemente 

nós vamos perder o desvio do pedágio. Essa é a realidade, que quando que o pedágio estiver 

pronto, nós, eu uso uma vez, duas por semana, nós vamos perder o desvio do pedágio que nós 

tínhamos hoje, pavimentado, pra usar aqui no nosso município. Além de outras, outras 

benfeitorias que foram reivindicadas, os acostamentos que nós praticamente não temos, depois 

dessa última, desse último trabalho executado no asfalto, algumas rotatórias que a gente tem 

muito problema na nossa cidade, então são obras que foram sinalizadas, que conforme o Prefeito 

relatou, também foi o melhor que pode ser feito devido a não ter o consenso entre as prefeituras, 

entre os executivos da nossa região aqui da serra. O terceiro assunto que eu falo é com relação ao 

lançamento do Perfil Socioeconômico. Na terça-feira passada, então eu participei lá no Centro 

Empresarial, é um informativo com 60 páginas, até depois, se alguém quiser levar o mostruário, 

tem aí na entrada da nossa sala, onde que traz os números do último ano do nosso município, os 

números econômicos. E vale destacar aqui, claro que a gente já sabia, já ouvia muitos 

comentários com relação às vinícolas, nossas vinícolas, o crescimento das nossas vinícolas, as 

principais vinícolas aqui do município, e levando então a Fante Bebidas a ocupar, pela primeira 

vez no ramo de bebidas, primeiro lugar entre as 50 maiores empresas do município no valor 

adicionado. Então, não desmerecendo aqui nenhuma das outras empresas que ocuparam esse 

posto anteriormente na linha de móveis, na linha de lubrificantes, agora então uma empresa do 

segmento da bebida ocupando o primeiro lugar das empresas, das 50 maiores empresas do 

município. Então o que eu quero destacar é o trabalho, o empreendimento, claro que nós tivemos 

um ano, um ano muito atípico o ano passado, 2020 principalmente, com a pandemia, onde os 

brasileiros aprenderam a tomar vinho, né? Hoje de meio-dia também, numa, na RBS, até eu vou 

falar o nome da, da empresa, divulgando que a ascensão do consumo dos espumantes, dos nossos 

espumantes aqui da serra gaúcha. Então é a bebida que está pegando no gosto das pessoas, de 

todas as idades, tanto no vinho como no espumante, nos sucos que ele perdeu um pouco por 

causa que não tínhamos aula presencial, então hoje o maior consumo de suco ainda é as escolas, 

então no ano que vem provavelmente que as escolas voltam a atender presencialmente, o 

consumo do suco também vai aumentar bastante. Então eu quero aqui parabenizar todas as 

empresas, todas as empresas do município que se destacaram neste ano difícil de pandemia. Até 

no Perfil aqui, eles estavam indicando que houve 116 empresas fechadas durante esse período, a 

maioria delas então empresas prestadoras de serviços. Quem de nós não conhece algum amigo, 

algum parente que tenha que, ou mudaram de ramo, fechado a sua empresa por dificuldades e 

procurado outro trabalho pra poderem continuar sustentando as suas famílias. E pra finalizar, eu 

quero aqui então falar, já que estamos falando de vinho, todos os Colegas participaram na última 

sexta-feira, da premiação dos Melhores Vinhos, Espumantes e Sucos do município de Flores da 

Cunha. Uma magnífica festa onde nós podemos, né, nós vimos lá todas as pessoas felizes, 

comemorando, com excelente premiação, as cantinas atingindo quase a, o percentual máximo de 

pontuação de tão alto que era a qualidade dos produtos desenvolvidos aqui no nosso município. 

Então nós temos o Colega Ademir, que é enólogo, que é um produtor e consumidor de vinhos 

também, que pode provar também que o trabalho desenvolvido pela equipe de enologia da nossa 

cidade, uma alta qualidade contribuindo com a safra do ano passado, que foi muito boa, e o 

resultado não podia ser outro, né? O resultado foi o que a gente viu na sexta-feira, os cantineiros 

felizes pela premiação que receberam, 28 vinícolas expuseram os seus produtos, se eu não me 

engano foram 266 amostras coletadas e daí, na sexta-feira, num grande espetáculo, um grande 

show lá na, com nosso jantar típico, o menarosto, aqui em Flores da Cunha, pra premiação 

dessas vinícolas, desses enólogos que tanto trabalharam pra fazer os produtos de qualidade que a 

gente tem hoje no município. Por isso que a gente fica contente quando que vem pessoas, 
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pessoas de fora, de outros estados, outras cidades e elogiam Flores da Cunha, a forma como 

Flores da Cunha recebe as pessoas, a nossa gastronomia, a nossa bebida, vinho, espumantes que 

nós temos e não perdemos praticamente por, pra ninguém aqui no país. Eu citei lá, na sexta-feira, 

eu volto a citar novamente, quando que o Ministro do Turismo esteve em Flores da Cunha, ele 

mesmo falou: Por que que os brasileiros gastam o seu dinheiro indo pra Portugal, pra França, 

outros países pra conhecer os vinhos de lá e não vem até Flores da Cunha, Nova Pádua, a nossa 

serra gaúcha conhecer os nossos vinhos daqui, a nossa produção caseira daqui? Nós não 

perdemos pra ninguém. O que nós precisamos é achar meios de divulgar mais, demonstrar Flores 

da Cunha, demonstrar pro Brasil e até pra países da América Latina, os turistas que venham pra 

Flores da Cunha conhecer o que nós temos de melhor. E nós sabemos receber eles e vamos 

aprender a cada vez melhor receber nossos visitantes, os nossos turistas. Acho que esse é um 

trabalho de todos nós, Poder Público, a Câmara de Vereadores, as empresas principalmente, aqui 

eu faço um apelo também às empresas que se unam. Na sexta-feira, lá também, nós podíamos 

ver a união das entidades, do Poder Público, Poder Legislativo, Executivo, as entidades 

representativas do nosso município e as vinícolas, todos juntos. Isso é o essencial pra que Flores 

da Cunha consiga se desenvolver mais! Porque se nós tivermos setores que puxam cada um pro 

umbigo dele, Flores da Cunha vai continuar onde que ela está. Então nós precisamos sim fazer 

que os empresários pensem no seu ramo, no seu investimento, mas pensem no bem do 

município. Se o empresário vai bem, o município vai bem, e vice-versa. Então acho que tem que 

ser em conjunto, todos os poderes trabalhando na mesma visão, no mesmo sentido, para lá no 

final atingirmos os objetivos todos juntos. Então esse é o apelo que eu faço aos nossos 

empresários, muitos empresários já estão investindo forte no enoturismo, que é, agora é a 

sensação no momento. Muitos cantineiros estão vendo que é, eles têm toda a infraestrutura já 

montada, é questão de ajeitar alguma, alguns detalhes e fazer o turista vim visitar, consumir 

nossos produtos, deixar o dinheiro aqui na nossa cidade, esse é o principal objetivo. Era esse os 

assuntos que eu tinha pra hoje. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Tenham todos uma boa 

noite e uma boa semana! Obrigado!  

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

José Rigo.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereadora Silvana! Ainda em tempo, 

quero destacar aqui presença do nosso diretor de Obras, o Senhor Valdomiro Viasiminski, ex-

vereador desta Casa, seja muito bem-vindo! Pra finalizar o uso do Grande Expediente, passo a 

palavra ao Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente. Transfiro o meu tempo ao 

Colega Vitório.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Mais uma vez, quero cumprimentar o 

Senhor Presidente, Colegas Vereadores, a Vereadora, servidores e assessores da Casa, a 

imprensa, o Élio Dal Bó, o Valdomiro, o suplente de vereador Valdecir, o Bassani, o Machado, o 

Cecconelo, Seu Antônio Conz e as pessoas que nos acompanham através do Facebook. Quero 

agradecer o Colega Vereador Ademir Barp, pela cedência do seu tempo e espaço, para mim me 

manifestar nesta tribuna esta noite. Em 21 de dezembro de 1935, o município de Nova Trento 

passou a se chamar definitivamente Flores da Cunha, via decreto do então prefeito Heitor Curra, 

após aprovação por unanimidade pelos conselheiros municipais Alcides Mascarello, Tranquilo 

Fontana e João Mambrini. Entre as alegações apontadas pelos historiadores para a substituição 

do nome do município pelo prefeito Heitor Curra é que ele buscava agradar o interventor 

estadual José Antônio Flores da Cunha, que o havia escolhido para o cargo de mandatário dos 

trentinos, a existência no estado de Santa Catarina de um local com o mesmo nome e a 

construção de um ramal ferroviário ligando o nosso município à Caxias do Sul.  Quero me deter à 

última alegação e viajar ao passado histórico e buscar na notícia do jornal Staffetta 

Riograndense, de 16/12/1936, página 4, contar a comemoração realizada em nosso município no 
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dia 23 de novembro de 1936, festejando a autorização, pelo general Flores da Cunha, da 

construção do ramal ferroviário ligando Flores Cunha a Caxias do Sul. Portanto, amanhã, dia 

23/11/2021, marca 85 anos que a população saiu às ruas para festejar a notícia da chegada da 

ferrovia. A seguir, faço a leitura da notícia do jornal Staffeta Rio Grandense, de 16/12/1936, 

página 4. Peço à assessora Morgana que coloque na tela a cópia do jornal. (Apresentação de 

imagem através da televisão). “Eram nove horas da noite do dia 23 de novembro de 1936, 

quando a explosão de fortes dinamites e o roncar de caminhões anunciava algo de grande. O 

povo em massa aguardava pela nova. Na verdade grande era o acontecido. Telegrama de Porto 

Alegre anunciava à população de Flores da Cunha a autorização do governador do estado para 

construir-se o ramal ferroviário Caxias-Flores da Cunha. O transporte de júbilo foi tal, que a 

chegar a notícia reuniu o povo, e encaminhar passeata cívica uma só coisa. A banda local de 

alto alcance musical abrilhantava a festa. O município de Flores da Cunha tem motivo de 

sobejo onde alegrar-se. Nova era abre-se agora, era de progresso, era de renovação. O 

comércio recebe novo impulso, respira mais sossegado. Sendo de vital importância esta obra, as 

autoridades fizeram o impossível para a sua realização. Já começaram a coroar-se de bons 

êxitos os longos trabalhos. Na ocasião mandaram-se telegramas de felicitações e agradecimento 

ao digníssimo coronel e ao benemérito prefeito municipal Heitor Curra, que no momento 

achava-se na capital onde apressar os trabalhos preparatórios. As obras deste empreendimento 

estão orçadas em seis mil e cem contos, devendo abrir-se concorrência pública pela sua 

realização. Cálculos técnicos julgavam ver realizada a obra no curto prazo de dois anos”, 

assina P.H. Porém, Senhor Presidente, nesse meio tempo, o interventor estadual Flores da Cunha 

rompeu com o presidente Getúlio Vargas, e a postulada obra de instalação da via ferroviária 

ficou só no papel. Sei que esta história é conhecida de todos, mas a trouxe aqui, hoje, porque 

para mim o importante é a lição que ela representa. De um lado, as promessas feitas devem ser 

cumpridas; de outro, precisamos ter cautela e espírito crítico a respeito do que nos prometem, e 

cobrar das autoridades o cumprimento do prometido para que o combinado feito não seja 

cumprido por apenas um dos lados do acordo. Outro assunto que trago esta noite, Senhor 

Presidente, é que durante as minhas falas tenho feito críticas ao Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, principalmente pelo descaso de como é tratada a educação em nosso estado. 

Também, nas minhas atividades legislativas, tenho me preocupado em indicar e falar sobre as 

famílias de baixa renda, que são as mais afetadas pela crise econômica brasileira e a alta dos 

preços dos produtos e a inflação. Hoje trago pra essa tribuna uma iniciativa do Estado do Rio 

Grande do Sul, que visa beneficiar as famílias com baixa renda, cadastrada no Cadastro Único 

Federal, CadÚnico, com base nos critérios de quem recebe o benefício do Bolsa Família, agora 

Auxílio Brasil, ou que cujo titular familiar tenha algum dependente matriculado na rede estadual 

de ensino médio regular, chamado programa Devolve ICMS. Inicialmente o programa abrangerá 

as famílias que possuam renda mensal de até três salários mínimos nacionais ou renda per capita 

de até meio salário mínimo nacional. Todos os integrantes do Cadastro Único que atenderem aos 

requisitos do Devolve ICMS estarão automaticamente inscritos no programa. As famílias que, ao 

consultar o programa, não tiverem o responsável indicado, devem atualizar seus cadastros no 

CRAS de Flores da Cunha. Para o recebimento do benefício, será gerado um cartão. O chefe de 

família residente em nosso município, cadastrado no CadÚnico como responsável familiar, 

deverá retirar o Cartão Cidadão Devolve ICMS na agência do Banrisul, localizada na avenida 25 

de Julho, nº 1.629, preferencialmente entre os dias 16 e 26 de novembro deste ano, observando 

um calendário organizado em ordem alfabética pelo Governo do Estado. Para retirar o seu 

cartão, o titular deverá portar documento com foto e número de CPF. Somente a pessoa inscrita 

no CadÚnico poderá efetuar a retirada.  O programa inicialmente abrange mais de 432 mil 

famílias gaúchas, que terão uma devolução de 400 reais por ano e que serão pagas em quatro 

parcelas anuais de 100 reais. O primeiro pagamento do programa será em dezembro de 2021, 

com o crédito depositado diretamente nos cartões dos beneficiários. O beneficiário somente 

poderá, aliás, o benefício somente poderá ser utilizado por meio do cartão Banricard, na 
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modalidade débito, em estabelecimentos comerciais que possuem a máquina Vero Banrisul. A 

iniciativa tem o intuito de garantir uma maior justiça tributária, pois, em relação à sua renda, as 

famílias mais pobres pagam, proporcionalmente, mais impostos. A medida também incentiva a 

cidadania fiscal, porque quanto mais notas fiscais são emitidas, mais cresce a arrecadação do 

Estado. De todo o ICMS pago pelo contribuinte, um percentual retorna aos cofres municipais, 

portanto, o hábito de solicitar a nota fiscal ao efetuar as compras nos estabelecimentos comercias 

contribui muito para aumentar o retorno de recurso, aumentando a arrecadação de nosso 

município. Ajude a fazer crescer essa ideia. Peça sempre a nota fiscal. Mais informações poderão 

ser obtidas pelo site do programa. Estas e outras informações poderão ser obtidas no site 

www.devolveicms.rs.gov.br. Para concluir também, a título de informação, durante o mês de 

novembro, o IPE Saúde realiza uma campanha que busca a conscientização sobre o câncer de 

próstata e se une à causa, com a proposta de isenção de coparticipação de consultas para usuários 

com 50 anos ou mais com os médicos urologistas credenciados no IPE Saúde. A isenção é 

garantida automaticamente. A ação poderá beneficiar diretamente cerca de mil, aliás, de 175 mil 

segurados. Salientamos que não temos médicos urologistas credenciados junto ao IPE Saúde em 

nosso município. Mas a busca que realizei junto ao site do IPE Saúde temos médicos 

credenciados em Caxias do Sul. Então eu trouxe três assuntos hoje, importantes, um pra 

recordar, há 85 anos atrás então a notícia de que estava sendo assinada o documento que traria a 

ferrovia pra Flores da Cunha, que infelizmente depois não se concretizou. Programa Devolve RS 

do Governo do Estado onde traz devolver ICMS às pessoas menos favorecidas, que é aonde nós 

precisamos nos deter mais, que é ali aonde eu acredito que está o maior problema, as pessoas, 

com toda essa alta da inflação, o aumento dos preços, como essas pessoas conseguirão alimentar 

as suas famílias? Então é importante trazer esse assunto para que se alguma família ainda não 

tenha o conhecimento desse programa, existe essa possibilidade. E o outro assunto então do IPE 

Saúde então para os segurados do IPE Saúde, quem quiser fazer, aproveitar o momento então de 

não precisar pagar aquela diferença durante o mês de novembro tem essa possibilidade. Então 

quis fazer essa contribuição para a nossa comunidade na noite de hoje. Obrigado, Senhor 

Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então, encerrado o uso do Grande Expediente, 

passamos ao intervalo de cinco minutos para organização (da pauta) da Ordem do Dia. 

(Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 079/2021, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Suplementar no valor de R$1.146.000,00”. Peço ao Secretário que faça a leitura (do resultado) 

dos pareceres (das comissões) em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 079/2021 está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Colegas Vereadores; comunidade que nos 

assiste pelas redes sociais e aqui presencialmente, pra explicar então para quem nos assiste, esse 

projeto ele autoriza a abertura de um crédito adicional suplementar de um milhão, cento e 

quarenta e seis mil. Esse valor ele já está dentro do Executivo nas rubricas, ele só vai ser trocado 

de rubricas pra poder fazer o adiantamento das férias dos profissionais da educação e parte dos 

servidores que atuam na Secretaria de Obras. Então ele é um projeto mais de caráter burocrático 

para adequar as rubricas dentro do orçamento do Município. Então peço o apoio dos Colegas 

Vereadores para a sua aprovação.  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 079/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 079/2021 aprovado por unanimidade. 

Não havendo mais matéria para ser deliberada na Ordem do Dia, eu encaminho para a Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação Final o Projeto de Resolução nº 006/2021, e o Projeto de Lei 

nº 081/2021; para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº 078/2021, e as 

Emendas Impositivas nºs 01 ao nº 025 ao Projeto de Lei nº 074/2021; para a Comissão de 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos os Projetos de Leis nºs 075 

e 076/2021. Passamos, agora então, para as  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

Vereadores; também cumprimento todos os já citados no protocolo nesta noite. Eu queria hoje 

parabenizar alguns eventos, algumas entidades e pessoas pelos acontecimentos da última 

semana. Como o Presidente já citou, na última semana, então estivemos, estive também com os 

Colegas participando do jantar dos Melhores Vinhos, que aconteceu lá no parque da Vindima. 

Foi um belíssimo evento com o nosso menarosto, o prato típico, e que marca a retomada dos 

eventos no nosso município. Queria parabenizar então o Poder Público e todos que estiveram à 

frente deste evento. Também deixar meus parabéns a todas as vinícolas que foram premiadas e, 

também, aquelas que participaram, pelos excelentes vinhos oferecidos também na noite de, de 

sexta-feira. Também queria parabenizar a todos que estiveram organizando o 17º Encontro de 

Carros Antigos, que movimentou o centro de Flores ontem, onde havia muita gente também de 

outros municípios participando e prestigiando o evento. Foi um público acima do esperado e que 

mostra o quanto as pessoas estão ansiosas pela retomada dos eventos, de momento de 

descontração, de lazer e boa música nos finais de semana. E falando em música também, queria 

deixar aqui meus parabéns a todos os meus amigos músicos, neste dia 22 de novembro é Dia do 

Músico, e sabemos que temos muitos talentos que cantam, tocam e encantam aqui em Flores da 

Cunha. Eu também já tentei tocar violão, cantar um pouco, mas vi que não era meu chão, então a 

gente deixa pra quem sabe. Então parabéns e muito sucesso a todos. Também queria deixar aqui 

registrado e parabenizar um atleta jovem, o Rodrigo Garcez Júnior, um jovem ciclista de apenas 

15 anos, aqui de Flores, que está participando de diversas competições de ciclismo em algumas 

cidades do estado, e que já, há alguns meses, ele vem colecionando medalhas e subindo ao pódio 

seguidamente. Então peço que guardem o nome do Rodrigo, certamente vai ser um atleta que vai 

nos orgulhar muito a cidade de Flores da Cunha. Parabéns ao Rodrigo Garcez Júnior! E queria 

também parabenizar mais uma vez o Poder Executivo, como citava também na semana passada, 

pela decoração natalina que vem ganhando forma em Flores da Cunha, e que na última semana 

então foi, teve crescimento na, na implantação ali dos, da decoração. Isso me faz lembrar um 

pouco, que há muitos anos atrás, a gente tinha uma decoração um pouco mais, eu digo, mais 

levada a sério na época do Natal e que muitas pessoas mobilizava muita, muito a comunidade 

também a estarem enfeitando suas casas. Então quem sabe isso desperte e a gente retome o que a 

gente tinha lá atrás. E também, como o Presidente falou do Perfil Socioeconômico, gostaria de 

parabenizar as empresas aí, as 50 maiores empresas do município, e dar destaque para a empresa 

Fante, que também ficou em primeiro lugar com, quanto ao valor adicionado nas 50 maiores 

empresas do, do nosso município. Depois tem outra, outro assunto, concluo na Declaração de 

Líder.   

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

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

Vereadora; boa noite ao público que se encontra aqui presente; em especial ao Valdomiro 

Viasiminski, sempre me perco, sempre chamando de Miro, mas é Valdomiro Viasiminski, 
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diretor de Obras do nosso Município e, também, ex-vereador. Gostaria de comentar então, na 

quinta-feira, a última quinta-feira passada, eu estive reunido juntamente com o Prefeito, com os 

moradores de Santa Líbera aí e, também, da Restinga, aonde eles vêm reivindicando, há longo 

tempo, a abertura daquela estrada ali, que liga Santa Líbera a Restinga, que tem bastante 

produção, né, que é escoado naquela, naquela via, e também frangos e até mesmo grãos, o 

pessoal utiliza bastante e ela é muito estreita. Então tivemos uma resposta bastante agradável do 

Prefeito, sinalizando a, o alargamento então dessa, dessa estrada. Também participei, na sexta-

feira então, do jantar dos Melhores Vinhos, pra mim foi tudo maravilhoso, foi primeiro evento 

que eu participei na questão, né, da premiação dos vinhos. Estava de parabéns todo o trabalho de, 

de, feito então, né, pelo Poder Executivo, também pela Secretaria de Turismo, agradecer que 

estava, estava ótimo tudo. Também gostaria de comentar que o nosso deputado federal, com o 

projeto da reciclagem, então foi aprovado na última quarta-feira, a proposta da Câmara, na 

Câmara dos Deputados, que incentiva a indústria da reciclagem e a criação do Fundo de Apoio 

para Ações Voltadas à Reciclagem, e de investimentos para projetos de reciclagem. O projeto de 

lei 6.545/2019 tem três eixos e, três eixos e incentivos fiscais à reciclagem a ser concedidos pela 

União a projetos da cadeia produtiva do setor, criação de um fundo para apoio à atividade e 

emissão de títulos para financiar projetos. O Deputado Carlos Gomes então afirma que o Brasil 

somente há, três por cento dos resíduos são reciclados e que o país poderia chegar a 35% de 

aproveitamento deste material. Aumentar a reciclagem geraria mais de 10 bilhões de reais, por 

ano, e empregos para milhões de pessoas. Ele observa que a falta de uma política de incentivos é 

um dos principais problemas do setor, que demanda mão de obra, máquinas e locais apropriados. 

Comemorou após a aprovação o Deputado Carlos Gomes, do Republicanos, autor do projeto. 

Também foi citado pelo Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como um exemplo dentro das 

lutas pela melhoria do setor, destacando que o deputado nunca se descuidou dessa causa que tão 

bem representa, já que conhece a realidade do setor, pois já trabalhou como catador. Foi um 

grande avanço nas políticas de reciclagem, lembrou ele. O texto agora segue para sanção 

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

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

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

um pouquinho do evento que participamos no sábado, eu, a Eliane e a Maristela, que somos das 

mulheres Progressistas do nosso partido, encontro regional em Farroupilha, com a presença da 

Secretária de Estado da Agricultura, Silvana Covatti, e Presidente da Mulher também Estadual, 

da qual é objetivo desses encontros fortalecer as mulheres para participarem cada vez mais da 

política. E a gente sabe que é difícil, não é fácil estar aqui também como sendo a única mulher 

vereadora nesta Casa, mas a gente precisa trabalhar esse tema dentro dos partidos, os partidos 

precisam pensar que a mulher também tem a sua representatividade ali fora, tem as suas 

demandas, tem um olhar diferenciado sobre os problemas da comunidade e ela não poder servir 

só de ocupar as vagas obrigatórias que exige a legislação eleitoral. Então, no ano que vem, o 

nosso partido também inicia um projeto de capacitação das mulheres, propondo que mais 

mulheres venham a participar da política, estarem preparadas pra disputar uma eleição, não dá 

pra chegar de última hora e se largar num desafio desses. A gente sabe a importância que é estar 

aqui representando a comunidade, as pessoas confiaram em nós pra que a gente decidisse o 

melhor por elas lá fora, então é algo que precisa ser analisado. E a gente vê em vários municípios 

da região a diferença que tem em Flores da Cunha, né? Em todos os municípios tem mulheres 

participando bastante da política, câmaras de vereadores com quase metade das, das cadeiras 

sendo de mulheres e, aqui em Flores, eu sou a terceira mulher na história do nosso Legislativo. 

Então é isso que a gente pretendo no ano que vem fortalecer isso na nossa comunidade, pra 

mostrar que a mulher tem que ocupar o papel dela na política também. Agradeço o espaço, 

Senhor Presidente. E boa semana a todos!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, Vereador Horácio Rech. 
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VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente e os demais já citados; e 

também quero cumprimentar, que não tinha visto ali antes, o diretor de Obras, o Miro. Hoje 

comemoramos o Dia de Ação de Graças. Além de expressar gratidão a Deus, as pessoas 

demonstram gratidão entre elas. A data foi instituída no Brasil pela lei número 781, de agosto de 

l949. Era isso, Senhor Presidente. 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, quero destacar que na 

última quinta-feira, dia 18, tivemos mais um encontro da Comissão da Água, compostas por 

mim, meus Colegas Vereadores Angelo e Diego, onde estivemos conversando com as 

engenheiras químicas Lilian e Fabiane, que atuam na elaboração de projetos sobre o meio 

ambiente. Na oportunidade, ao conversarmos com as profissionais, percebemos que a 

conscientização das pessoas para o uso de maneira equilibrada da água potável deve ser 

propagado no nosso meio para evitarmos que torneiras fiquem sem água. Também foi muito 

enfatizado pelas profissionais a necessidade de haver um melhor aproveitamento das águas da 

chuva, principalmente para lavar carros, calçadas, irrigação de jardins e descargas de banheiro. 

Destacamos também no encontro a presença das assessoras Morgana, Marina e Shamila. Senhor 

Presidente, no Brasil, o dia 20 de novembro comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra. 

Esta data coincide com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos 

maiores líderes negros do Brasil e que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. 

O objetivo é fazer uma reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana no Brasil, e o 

impacto que os negros tiveram no desenvolvimento da identidade cultural brasileira, o que 

podemos perceber na música, na política, na religião, na gastronomia e em várias outras áreas 

muito influenciadas pela cultura negra. Seria isso por hoje, Senhor Presidente. Uma boa noite e 

uma boa semana a todos e todas!  

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente; Vereadores e Vereadora; 

bom estar de volta nesta Casa, todos Colegas todos bem de saúde, então é uma alegria estar aqui. 

Falar das pessoas, falar quem nos ajuda como os assessores, falar de quem nos visita, o Élio, 

Cecconelo, Miro, Bassani, Antoninho Conz... Agora sim. Então todas as pessoas que nos 

visitam; o Rouglan, da imprensa. E dizer que estamos de volta sim e com alegria de falar sobre 

as emendas impositivas, agradecendo o Colega Vitório, o Colega Guga, por entenderem da 

importância que as emendas e os valores destinados para cada obra que se realiza no município 

principalmente a obra da estrada de Otávio Rocha a Mato Perso, Mato Perso-Otávio Rocha. 

Então parte dela está sendo construída nesses dias e parte ainda, a maior parte ainda a ser feita. 

Então conversando com os Colegas da nossa bancada, a bancada destinou os valores para essa 

obra. Também agradecer o PP, a bancada do PP, do Republicanos e do PDT, que também 

destinaram para aquela obra. É uma obra importante que precisamos sim unir o terceiro e o 

quarto distrito e, consequentemente, lá a sede do nosso município. Então estaremos buscando 

mais emendas junto aos nossos deputados, e essas que já estão sendo destinadas as nossas 

impositivas é o que podemos fazer e destinar para elaboração do projeto e do trabalho a ser feito 

para a pavimentação daquela estrada tão importante, então agradecendo aos Colegas e às 

bancadas. Também falar dos vinhos de sexta-feira, uma alegria imensa estar de volta um pouco 

tímido também ainda os eventos, mas a alegria de ver os nossos viticultores, as nossas vinícolas 

apresentando seus vinhos de qualidade, seus vinhos de excelência para a nossa população e para 

o município de Flores da Cunha. E dizer que é um trabalho a ser feito entre as vinícolas e o 

Poder Público e as pessoas. Não basta ser o maior produtor de vinhos do país, mas temos que 

divulgá-lo e divulgar também a qualidade excelente que nós temos em Flores da Cunha. É 

importante falar de cada vinho, de cada vinícola, mas é importante também falar do vinho e do 

suco e dos espumantes de Flores da Cunha, sempre colocarmos o município, porque quem vem 

no nosso município dificilmente vai visitar uma vinícola só, vai passar por várias ou quase todas. 
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Então é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Então parabenizar a todos os, também os 

organizadores, os enólogos, pela excelente safra que apresentaram na última sexta-feira. Por ora 

era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, público aqui presente, quero cumprimentar a imprensa, todos que nos prestigiam pelo 

canal do Facebook, o Élio Dal Bó, e todos os demais mencionados anteriormente. Quero aqui 

usar  desse espaço pra informar, justificar algumas das nossas emendas impositivas, juntamente, 

endossando ainda mais o que o Vereador Barp já colocou da nossa emenda de bancada, que foi 

destinada para o pavimentação asfáltica de Otávio Rocha a Mato Perso, uma importante obra que 

o munícipe de Otávio Rocha e Mato Perso anseia por esse asfalto. Decidimos contribuir, Barp,  

junto com essa emenda de bancada, um valor de 435 mil reais a serem destinados pra essa via, 

uma importante via aonde temos produção que passa ali, temos famílias, temos além de, além do 

mais, sim, é agroindústrias, as pessoas que investem no município. Da mesma forma, destinei 

meus 88 mil reais, 50% da saúde para cirurgias eletivas e o outro 50% do recurso livre fiz a 

indicação para a pavimentação da capela do São Martinho, uma importante comunidade que 

anseia ansiosamente por essa pavimentação. Da mesma forma, quero contribuir com o evento de 

sexta-feira, onde a bancada, todos os vereadores se fizeram presente no evento, um evento que já 

caminha por si só, tive a oportunidade, enquanto fiz parte da administração do nosso prefeito 

municipal Lídio Scortegagna, em ajudar a conduzir por quatro vezes esse evento. E só quem vai, 

só quem participa, sabe da importância que é o evento para as nossas vinícolas, principalmente, 

Senhor Presidente, para os nossos produtores que produzem, que empenham seus esforços 

diários pra produzirem um produto de alta qualidade, pra sim, depois ser produzido os belos 

vinhos e espumantes que são produzidos em nosso município. No mais era isso. Desejo a todos 

uma boa noite, uma boa semana e muito obrigado. 

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

Presidência). Senhor Presidente e os demais já citados, quero agradecer a Secretaria de Obras e 

ao diretor de Obras, Miro, e sua equipe, pela melhoria na estrada do Menegon, fazendo um ótimo 

trabalho e dando continuidade à melhoria na estrada do travessão Gavioli. Quero agradecer em 

meu nome e em nome dos moradores da região. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite e 

uma boa semana a todos! 

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

Então, Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, queria falar também, assim como o 

Senhor Presidente falou, sobre a reformulação da, através do concurso da avenida 25 de Julho, 

também outra informação importante que eu estive vendo no jornal é sobre a implantação do 

sentido de mão única em duas vias importantes, que são paralelas a nossa avenida principal, que 

é a rua Frei Eugênio e, também, a Borges de Medeiros. Então, como eu estava lendo também no 

jornal, hoje a gente tem uma frota de aproximadamente um veículo quase por pessoa em Flores 

da Cunha. E como todos nós sabemos, é quase impossível encontrar estacionamento e até 

trafegar nessas ruas em horários de pico muitas em Flores. Então acreditamos que essas 

melhorias elas vêm pra somar e com certeza, a partir do próximo ano, já vão trazer alguns 

benefícios também pros serviços, o comércio local e todos os munícipes também de Flores da 

Cunha. Ainda também falando sobre a concessão das rodovias e analisando um pouco a questão 

do pedágio, que ele vai ter o, vai ser deslocado lá pro quilômetro 103, então perderemos o 

desvio, mas acredito que será um grande ganho para as comunidades de São Roque, do Carmo, 

São Vitor e Restinga. Então localidades que também tem alguns pontos turísticos, algumas 

empresas ali, algumas famílias que também, por muitos anos, se sentiram prejudicadas, e a gente 

sabe que essa região não se desenvolveu tanto quanto outras por causa do pedágio. Então 

acredito que esse trabalho que teve muito envolvimento do nosso Prefeito, ele também vai vim a 

somar e pra desenvolver essa região. E pra finalizar, queria também dizer que inicia hoje, uma 
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consulta popular do Governo do Estado, que vai até dia 30/11, onde existe um projeto que é em 

apoio ao turismo do nosso município. Então peço que todos os munícipes acompanhem as redes 

da nossa Prefeitura, que amanhã será disponibilizado então o link para acesso à consulta popular. 

E é importante que as pessoas entrem, votem, para que o nosso município também possa estar 

recebendo mais recursos para o turismo, que a gente tanto fala que é importante divulgar para a 

nossa cidade. Era isso. Uma boa, boa noite e uma boa semana a todos. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Presidente, Colegas Vereadores, público que ainda nos assiste de 

casa. Quero mencionar alguns assuntos. Na última semana, tivemos a reunião da, com a 

Comissão da Água, né, como o Vereador Vitório citou, e cada encontro, né, conversando com 

profissionais das mais variadas áreas, engenheiros, geólogos, enfim, cada vez fica mais evidente 

que precisamos buscar alternativas pra captação de água e essa água captada da chuva ser 

utilizada em situações, né, que não, não precise estar potável, né? Isso deverá ser debatido e 

colocado aí, sim, no Código de Obras. A gente tem que pensar nisso pro futuro a captação da 

água da chuva para, né, uso geral, que não seja beber, né, mas, né, é o caminho do futuro, a gente 

precisa começar a pensar nisso. Quero comentar também, comentar também sobre os Melhores 

Vinhos, né, um belo evento, muito bem organizado e celebramos aí, né, o que temos de melhor 

no nosso município, que é a farta gastronomia e nossos vinhos tão premiados. E quero aqui fazer 

coro ao Vereador Ademir, ao nosso Presidente, e dizer que já temos produtos de excelência no 

município e precisamos investir, sim, na divulgação deles e mostrar pro resto do país que a gente 

tem muito potencial, né, gastronômico, de produtos de qualidade, no caso os vinhos, e potencial 

turístico enorme. Então temos todas as características que um turista procura. A gente tem que 

trabalhar forte nisso, junto com as empresas, pra que Flores da Cunha definitivamente entre no 

mapa do turismo e venha a, todos a ganhar com isso. Essa semana também inicia, né, a, temos o 

início aí da Semana das Letras. No dia 24 de novembro eu vou participar do Roda de Conversa 

com Taliani, né, quem sabe e quem não sabe falar, vai ser uma integração, vai ser transmitido 

pelo Youtube, né, no @culturaemflores. É uma conversa sobre a cultura do talian e que vai fazer 

parte aí da, da programação da Semana das Letras. Na sexta-feira também teremos o 

documentário da Taísa Verdi falando sobre a Vindima da Canção, que foi um, um evento 

extraordinário, vamos dizer assim, que aconteceu no nosso município nas décadas passadas e ela 

vai retratar um pouco dessa história bonita, né? Hoje também é Dia do Músico, parabéns para 

nós músicos, né? O músico é responsável aí por alegrar, entreter e emocionar as pessoas. Então 

eu sempre defendo também que a arte, a cultura, a música, principalmente no meu, que é a minha 

área mais, mais específica aí, deve ser, né, olhada com bons olhos e investir nisso, em oficinas, 

porque a música ela não só transforma a vida das pessoas, mas também proporciona ao músico 

muitas coisas boas, né, como atenção, enfim, muitas, muitas coisas positivas aí. Então feliz Dia 

do Músico. Era isso, Presidente. Obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrada as Explicações Pessoais, 

passamos aos Informes da Presidência. Então, na semana que passou, estive representando esta 

Casa em alguns eventos, como já foi citado. Então no dia 16, no lançamento da revista Perfil 

Socioeconômico, material que tem 60 páginas de dados sobre o município de Flores da Cunha, 

produzida pelo jornal O Florense, e o evento foi lá no Centro Empresarial de Flores da Cunha. 

No dia 17, participei então do lançamento do Concurso Público Nacional de Projeto de 

Arquitetura e Urbanismo da Avenida 25 de Julho, promovido pela Prefeitura Municipal de 

Flores da Cunha. O encontro ocorreu na sala, no gabinete do Prefeito César Ulian. E no dia 19 

então, como já comentamos também, quero agradecer aqui a presença de todos os Colegas 

Vereadores, inclusive do colega Júnior, todos nós estivemos lá prestigiando então o jantar dos 

Melhores Vinhos de Flores da Cunha. Nesta edição, foram coletadas 262 amostras, com a 

participação de 28 vinícolas. Então mais uma vez, parabenizar a todas as vinícolas, todos os 

enólogos que participaram dessa excelente escolha dos nossos melhores vinhos e espumantes.  
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Então encerrando a nossa sessão de hoje, agradecemos a presença de todos e a proteção de Deus 

e declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 22 de novembro de 2021, às 19h36min. Tenham 

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